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Sammanfattning 

Denna autoetnografiska studie handlar om genuskonstruktion i PC-spel. Studien bedrivs med 

feministisk ansats och syftet var att undersöka handlingsutrymmet gällande performativa och 

subversiva genushandlingar i fyra olika spel. Frågeställningen för denna studie är: Hur uttrycker 

spelare och spelkaraktärer traditionella och subversiva genushandlingar i relation till den 

förprogrammerade koden i spel? Fyra spel från olika genrer med enbart kvinnliga protagonister 

valdes ut; Tomb Raider, Child of Light, Life is Strange och Gone Home. Dessa spel analyserades 

med hjälp av Butlers teorier gällande genuskonstruktion, och Malabys teorier om spel som en 

performativ process. Tidigare forskning tar upp kvinnors underrepresentation i spel, 

spelsexismens utveckling, kvinnliga karaktärers utveckling och transgressive play i online-

världen. Under analysen återberättades spelen och forskarens subjektiva upplevelse av dem för 

att sedan kunna analyseras. De faktorer som togs under beaktning vid analysen var; 

genusperformativa, subversiva genushandlingar och den heterosexuella matrisen. Resultatet 

visade att det fanns möjlighet till både genusperformativa och subversiva genushandlingar, samt 

att man antingen kunde understryka eller ifrågasätta den heterosexuella matrisen, vilket vi visar 

med hjälp av utvalda delar från spelen. Slutsatsen vi ankommer till är att trots att vi som spelare 

tillåts att utföra både performativa och subversiva genushandlingar begränsas vi av spelets 

kodning, och vissa genusuttryck är ofrånkomliga och utförs oberoende av spelaren. I 

diskussionen talar vi om sexism i spel på en mer allmän nivå, att homosexualitet i någon form 

förekommer i ¾ av vårt urval vilken kan vara ett bevis på mångfald eller en slump. Vi bemöter 

också våra egna fördomar gällande urvalet. Som vidare forskning föreslår vi liknande studier 

men med andra metoder än den autoetnografiska. Vi anser att denna studies samhällsrelevans 

ligger i hur vi belyser hur spel, som en växande medieform, både begränsar och möjliggör 

alternativa förståelser för genus. PC-spel är, liksom övrig media, inte immuna mot att reflektera 

skadliga normer som sexism och behöver därför ges tillbörlig akademisk tyngd.   

Nyckelord: Autoetnografi, Genus, Butler, Spelprocess, Könsnormer, könsroller, 

genuskonstruktion, Malaby, Spel, Tomb Raider, Child of Light, Gone Home, Life is Strange.  
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Inledning 

År 2014 avslutar en ung kvinnlig spelutvecklare vid namn Zoe Quinn sitt förhållande med sin 

dåvarande pojkvän, en föga ovanlig händelse kan tyckas. På ett nätforum under augusti samma år 

anklagas Quinn av sin före detta pojkvän att ha erbjudit journalister sexuella tjänster mot goda 

recensioner av ett spel hon har utvecklat. Detta blev början till en rörelse som kom att kallas 

Gamergate, en rörelse som utåt sett handlade om pressetik inom spelvärlden. Kritiker menar 

dock att rörelsens egentliga syfte är att tysta och trakassera människor som påpekar och lyfter 

fram sexism och ojämlikhet i spel och spelkultur (Chess & Shaw, 2015). Gamergate eskalerade 

till grova trakasserier och hot mot kvinnor inom spelvärlden, de mest ansatta var Anita 

Sarkeesian med den populära bloggen Tropes vs Women och den förenämnda Zoe Quinn. 

Gamergate spred sig även till den svenska nyhetsvärlden och rapporterades av både Svenska 

Dagbladet (Håkansson, 2015) och Dagens Nyheter (Fahl, 2015). Rykten om feministiska 

konspirationer vars uppgift var att påverka och undergräva spelvärlden och industrin florerade 

(Chess & Shaw, 2015:210-212 &216 ). Istället för att handla om pressfrihet och etik inom 

spelvärlden handlade Gamergate egentligen om människor som motsatte sig diversifieringen av 

spelindustrin (Fahl, 2015).  

””does anyone out there know what happened to the sexy Lara Croft
1
?”[…]The implication seems to be 

that those of us in academia have directly influenced a character held dearly in hardcore gaming culture, 

making her less attractive.” (Chess & Shaw, 2015:216) 

Trots att kvinnor utgör ungefär 50 % (Chess & Shaw, 2015:209; ESA, 2015:3) av alla som 

spelar, utgör de endast 22 % av arbetskraften inom spelindustrin (Chess & Shaw, 2015:209). 

Människorna inom Gamergate attackerar de många kvinnor och män som lyfter fram snedvridna 

genusnormer i spel genom dödshot och trakasserier (Ahlström, 2014; Chess & Shaw, 2015) 

eftersom de anser att den manliga hegemonin inom industrin är hotad medan motståndare menar 

att dessa kritiker endast försöker ge utrymme för en mer öppen spelkultur med mångfald 

(Bengtsson, 2014; Chess & Shaw, 2015).  

                                                           
1
 Protagonisten i den populära spelserien Tomb Raider 
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Mångfald som utmanar status quo kan vara svårt inom en så pass mansdominerad industri (Chess 

& Shaw, 2015; Oviatt, 2014). Det finns alltså en risk att Lara Crofts utveckling som karaktär 

alltid kommer att stå i skuggan av hennes hyllade kropp och de manliga blickar som vill beskåda 

den (Ivory, 2006; Schleiner, 2010). En kvinnlig PC-spelsprotagonist
2
 är in i minsta polygon 

förprogrammerad av någon innan hon når oss i en färdig produkt. Sättet hon talar på, hennes 

rörelsemönster och kroppsspråk är noga uttänkt. En skådespelerska kan lägga till sina egna 

nyanser av en karaktär medan det enda sättet för en PC-spelshjältinna att gå emot sin 

programmerade kod är genom en felprogrammering, en glitch. Hon är programmerad med 

förkunskapen hos sin skapare av vad en kvinna är och inte är och kommer att mötas av spelare 

som i sin tur har förkunskap om vad en kvinna är och inte är (Butler, 1990a:xv & 89; Malaby, 

2007).  

Vi, som två kvinnliga sociologer och spelentusiaster, har för syfte med denna studie att, med 

feministisk ansats, undersöka fyra spel med kvinnliga protagonister. Vi kommer studera, med 

hjälp av en autoetnografisk metod, hur vi som kvinnor agerar i spel och hur vi som kvinnliga 

spelare inverkar på och påverkas av spelen. Som bakgrund till studien har vi konfliktarenan 

mellan feministisk kritik och Gamergate gällande diskursen kring definitionsrätt i spel och 

spelvärlden samt teorier rörande hur genusnormer kan utvecklas och konkretiseras i spel och 

spelande. Vad fyller subversiva genushandlingar och genusnormativa handlingar för funktion i 

spelen? Spel skiljer sig gentemot andra medier i det avseende att varje spelmoment är unikt och 

måste upplevas. Musik kan stå på utan en lyssnare, en film utan en publik men ett spel kan inte 

spela sig själv utan behöver en aktiv deltagare (Malaby, 2007). Denna deltagare måste fatta 

beslut och utföra handlingar i spelen med hjälp av protagonistena. Spelaren och ’den spelade’ 

kan då båda anses göra traditionella och subversiva genushandlingar. För att undersöka syftet 

med studien ställer vi frågan: 

Hur uttrycker spelare och spelkaraktärer traditionella och subversiva genushandlingar i 

relation till den förprogrammerade koden i spel? 

Studien har avgränsat sig till fyra PC-spel från fyra olika genrer. Protagonisterna i alla fyra 

spelen är uteslutande kvinnor och spelen har alla blivit uppmärksammade i media. De teorier 

som används i studien är Butlers genusteorier (1990a, 1990b) samt Malabys (2007) teori kring 

                                                           
2
 PC-spel är spel på datorer 
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spelande som en process. Könsnormer innebär socialt konstruerade regler för beteenden som är 

olika för kvinnor och män, dessa är kodade i uppförande, tal och kläder etcetera, och blir 

markeringar för hur vi ser femininitet och maskulinitet i dagliga situationer. Därmed, i ett spel 

med förutbestämda programmerade rörelser och handlingar (Butler, 1990b; Malaby, 2007), är 

det viktigt att se hur genus återskapas och framställs. 

Detta kan anses vara en viktig fråga när det kommer till spel och kultur, eftersom bilden att det 

endast är unga män som spelar kan vara missvisande. Sociologiskt är det fascinerande eftersom 

trots att det är ungefär lika många kvinnor som män som spelar är majoriteten av spelen riktade 

till en målgrupp; vita heterosexuella män och hjälten de tar kontroll över är generellt även en vit, 

heterosexuell man (Chess & Shaw, 2015). Vad gäller kvinnliga hjältar i spel, råder ett stort 

underskott (Bryce & Rutter, 2003). När protagonisten i ett spel är en kvinna, har det ofta visat sig 

vara för manliga spelarens behag (Ivory, 2006; Summers & Miller, 2014). Vilket innebär att en 

sociologisk forskning kring normer och genus i spel kan hjälpa oss att se samhället och dess 

regerande normer eftersom de reflekteras i spelen (Beasley & Collins Standley, 2002; Summers 

& Miller, 2014).  

Disposition 

Vidare i denna studie läggs tidigare forskning fram och motiveras. Sedermera följer de teoretiska 

utgångspunkterna för denna studie kring genusnormer och spelprocessen. Studien fortsätter med 

en redogörelse av metod och analysförutsättningar som utmynnar i urvalsprocessens. Efter detta 

följer resultaten av spelen i en autoetnografisk berättelse tillsammans med en analys. I den 

följande delen diskuteras slutsats samt en diskussion gällande spel och spelvärlden på mer 

abstrakt nivå. Slutligen diskuteras vidare forskning samt samhällsrelevans. 
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Teori  

Butler 

Genuskonstruktion innebär, enligt Judith Butler, att människor utför olika socialt betingande 

handlingar som anses vara könade (Butler, 1990b:56-59). Dessa handlingar upprepas om och om 

igen tills dess att de uppfattas som naturliga och självklara (ibid.). Dessa handlingar är vad som 

gör en person till kvinna och en person till man. Vardagliga handlingar, gester, kläder, talspråk 

men även tabun och förbud utgör en del av den process som skapar det som anses vara en 

kvinnlig respektive manlig identitet. Det är handlingarna i sig som skapar kön, inte personen som 

utför handlingarna. Kön blir alltså en produkt av människors handlingar men är inte dess grund 

(Butler, 1990b:67). Enbart handlande är dock inte tillräckligt för att förklara genuskonstruktion i 

samhället utan även andra faktorer spelar in vid görandet av kön. 

Butler menar även att mäns och kvinnors sexualitet, det vill säga attraktionen till varandras 

kroppar, likaså är den socialt konstruerad (Butler, 1990b). Tanken att ett kön måste känna 

attraktion till sitt motsatta kön är diskursivt skapad för att kunna upprätthålla könsdiktomin. I 

denna hegemoni rankas det kvinnliga lägre än det manliga. Det system som verkar för att stärka 

den hegemonin kallas för den heterosexuella matrisen (Butler, 1990b:45, 93, 190, 223 & 226ff). 

I genuskonstruktion finns det två olika termer som Butler använder sig av. Den första är 

performativitet och är handlingar som iscensätter eller “gör” genus. Det är själva görandet, 

yttranden och hur människor beter sig som upprätthåller tankar och föreställningar kring kön 

(Butler, 1990b:28, 88 & 184). Genom att uppträda på sådant sätt som inte uppfattas som typiskt 

kvinnligt eller manligt ifrågasätts och görs det motstånd mot föreställningar kring absoluta 

sanningar kring kön, genus och sexualitet och det kallas för subversiva genushandlingar. 

Subversiva genushandlingar är ett begrepp som beskriver motståndshandlingar mot de diskursiva 

kön och genusbenämningarna. Det görs bland annat av transvestiter, transgenders, cross-dressers, 

drag- kings/queens. Dessa kan parodiera heteronormativa ordningar och utgör ett motstånd mot 

föreställningar mot stabilitet och kontextuella företeelser (Butler, 1990b:189ff, 227ff &229). 
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Spelprocessen 

Malaby (2007) menar att spel och spelande inte är en egen process helt utanför samhället och att 

det är performativt, någon måste deltaga. Att spela (play) är något som vanligtvis förstås som 

något separerat, tryggt och roligt (Huizinga, 1950) medan författaren menar att den sociala 

sammansättningen av att spela är en process som hela tiden görs. Malaby (2007) talar ofta om 

”contingency”, för att förstå de olika processer som spel för med sig.  

Enligt Malaby (2007) är det viktigt att förstå de olika processerna som spel skapar. När spel 

endast ses som ett njutbart tidsfördriv och inte en samhällsrelaterad process riskerar spelen att gå 

miste om den akademiska tyngd som är nödvändig vid forskning. Spel riskerar att inte tas på 

allvar, när spelprocessen och de processer som sker i samhället anses vara separata. Spel är en 

process i samhället som påverkar på många nivåer vad gäller socialt, materiellt och kulturellt 

kapital (Malaby, 2007). Spel reflekterar de rådande åsikterna och praktikerna i samhället, och 

processer som finns i spel är alltså processer som även återfinns i samhället (Malaby, 2007). Det 

är därför inte otänkbart att den samhälleliga processen genuskonstruktion kan återfinnas i 

spelform eftersom genusnormer genomsyrar samhällets alla nivåer (Butler, 1990b). 

En fokuspunkt för vår forskning är performativ contingency; en process där spelaren spelar 

medvetet för att kunna nå fram till spelets slut. Butler talar även om genus som performativt och 

som process, det måste finnas aktörer som deltar men samtidigt står processen över individen 

(Butler, 1990b). Malaby menar att alla handlingar i spel liksom i verkliga livet är performativa 

och därmed finns en risk för misslyckande. Detta misslyckande återfinns hos Butler, där 

misslyckad performativitet kan ses som subversiva genushandlingar (Butler, 1990b; Malaby, 

2007).  Malaby föreslår en ny definition av spel:  

”A game is a semibounded and socially legitimate domain of contrived contingency that generates 

interpretable outcomes.” (Malaby, 2007:96) 

Detta innebär att dessa processer kan tillskrivas mening, liksom handlingar i samhället tillskrivs 

mening bland annat genom att tillskrivas manliga och kvinnliga konnotationer (Butler, 1990b). 

Därmed blir processer något som pågår, och det är viktigt att förstå att spel är socialt 

konstruerade processer såsom genuskonstruktioner.  
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Tidigare forskning 

Att studera genus och könsroller i digitala spel är inget nytt utan har intresserat många forskare. 

Eftersom tillväxten i spelindustrin blomstrar och allt fler spel når ut till fler personer (Statens 

mediaråd, 2015) är det ett allt viktigare digitalt medium att undersöka, dels för de normer och 

åsikter som spelen förmedlar och dels som en möjlighet till att utforska nya digitala världar där 

gamla förordningar, regler och normer försvinner eller ändras om helt (Eklund, 2011; Sundén & 

Sveningsson Elm, 2009). Denna studie undersöker vilka normer som spelen förmedlar. I digitala 

världar online kan man spela som sitt motsatta kön och spela på ett icke-normativt sätt, något 

som kallas transgressive play (Sundén, 2009). Det kan visas exempelvis genom kvinnor som styr 

manliga karaktärer i spelet samtidigt inte döljer sig för den digitala omvärlden att de är kvinnor, 

eller kvinnor som styr kvinnliga karaktärer som i sin tur kan ägna sig åt normbrytande beteende, 

ibland räcker det att endast vara närvarande i spelet på grund av att onlinevärlden är en 

traditionellt manlig arena (Sundén, 2009, 2012). Detta kan kopplas till Butler (1990b), eftersom 

när en kvinna spelar en manlig karaktär utför hon en subversiv genushandling och likaså när en 

kvinna spelar en kvinnlig karaktär men ägnar sig åt manliga handlingar. Detta blir även något vi, 

i denna studie, undersöker eftersom vi är kvinnor som spelar kvinnor och utför subversiva och 

performativa genushandlingar. Vad som kan utrönas är att trots att spel, både de som spelas 

online tillsammans med andra och de som man spelar ensam, har alla möjligheter till nyskapande 

och nytänkande, kan de också bära gamla normer med sig. Flera studier visar att kvinnliga 

karaktärer är underrepresenterade i spel, tilldelas traditionella undergivna roller, i egenskap av 

vårdare och dam i nöd (Beasley & Collins Standley, 2002; Bryce & Rutter, 2003; Ivory, 2006; 

Janz & Martis, 2014).   

Enligt Chess och Shaw (2015) är över hälften av alla som spelar kvinnor men kvinnor håller 

endast 22 % av arbetsposterna inom spelindustrin. Spel skapas i högre mån av män för män 

vilket innebär att representationen av kvinnor riskerar att bli skev eller konformera sig till 

heteronormativa värderingar (Chess & Shaw, 2015; Lauriel, 2008). Kvinnliga karaktärer bär ofta 

avslöjande kläder, eller blir sexualiserade på andra sätt (Ivory, 2006; Janz & Martis, 2014; 

Schleiner, 2010). Eftersom kläder är en del i hur genus uttrycks blir en orimligt lätt klädsel en 
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symbol för något annat än just kläder. En kvinnlig karaktär blir då ett objekt för den manliga 

blicken och åtrån. Denna åtrå grundar sig i vad Butler (1990b) kallar för den heterosexuella 

matrisen, ett system som förutsätter detta begär, och där mannen är aktiv givare och kvinnan 

passiv mottagare.  

PC-spel är, liksom övrig media, öppna för tolkning. Lara Croft, en av spelvärldens mest älskade 

kvinnliga spelkaraktärer är ett exempel på både heteronormativa värderingar och feminism. En 

kvinna med en timglasfigur in absurdum, välutbildad och orädd är ett sexobjekt och en god 

förebild samtidigt (Oviatt, 2014; Schleiner, 2010). Bryce och Rutter (2003) påstår dock att 

forskningen bortser från att diskutera och analysera de olika spelgenrerna när de analyserar spel. 

Detta blir problematiskt eftersom en genre kan definiera en karaktär utifrån vissa tillhörande 

kriterier (Bryce & Rutter, 2003:2). Till exempel i sportspel finns vanligtvis en typisk klädkod, i 

kampsportspel tillåts kroppsrörelser som i andra spelgenrer skulle kunna anses vara överdrivna 

eller onödiga. Därför använder vi, i denna studie, spel från olika genrer eftersom implicit 

information kan gå förlorad i annat fall. Kvinnliga karaktärer har utvecklats från att endast 

inneha undergivna, stöttande roller till mera aggressiva lagda, men kan fortfarande anses följa 

genusnormer vad gäller kläder och sexualiserade kroppar (Bryce & Rutter, 2003; Schleiner, 

2010). Förändringen av kvinnors roller från undergivna till aggressiva kan ses som ett skifte från 

benevolent sexism till hostile sexism, här kallad välvillig och hotfull sexism (Summers & Miller, 

2014). Den välvilliga sexismen innebär synen på de kvinnliga rollerna som undergivna, 

oskuldsfulla, rena och goda i behov av ett manligt beskydd varvid den hotfulla sexismen innebär 

synen på kvinnliga karaktärer som sexobjekt (Summers & Miller, 2014). Genus är rituella 

handlingar som blivit till mönster över tid (Butler, 1990a, 1990b) och mycket kan utrönas vid 

första anblicken av en kvinnlig karaktär för att spelarna skall koda henne som kvinna: hur hon 

klär sig, hur kroppen är formad, hur hennes pronomen benämns, vad hon har för kläder (Vella, 

2014). En spelkaraktär är uppbyggd av olika karaktärsegenskaper (Vella, 2014) som hjälper 

spelaren att bilda sig en uppfattning om hennes karaktär. I vissa spel, till exempel i alla fyra spel 

denna studie tar upp, är de fixerade i den mån att spelaren inte kan påverka dem. Dessa 

egenskaper kan innefatta namn, utseende, vanor, seder, hem och miljö. Andra fixerade 

egenskaper är beteenden karaktären uppvisar när hon inte styrs av spelaren (Vella, 2014).  

Hur karaktärer och spelare själva gör genus och subversivitet i spel och hur detta genus uppstår 

är något vi upplever saknas inom den existerande forskningen. Den tidigare forskningen har 
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koncentrerat sig på yttre kvantitativa attribut eller transgressive play; som tar upp subversiva 

genushandlingar i onlinespel. Det innebär att denna studie fyller ett hål i spelstudier med 

autoetnografi som metod och genus på ett personligt plan. Med Butler och Malaby som teoretiskt 

ramverk bidrar denna studie till forskningsfältet. 

Metod 

Autoetnografi 

Lalander förklarar att etno betyder folk och grafi betyder beskriva, och etnografi är ett sätt för en 

forskare att närma sig mänskliga situationer, sociala företeelser och att försöka se den andres 

åsikt och utgångspunkt (Lalander, 2013:83). Etnografi kan förstås som en deltagande 

observation, där en forskare arbetar med de människor som man observerar.  Det innebär också 

att forskaren engagerar sig i studiefältets miljö en längre tid. Det är ett krav att forskaren deltar 

aktivt i fältet, umgås med de människor studien avser, försöker att förstå deras situation, 

verklighet och hur de interagerar i sociala miljöer (Bryman, 2011:387). Denna studie använder 

sig av autoetnografi som skiljer sig från sin föregångare på vissa kritiska punkter. Etnografi kan 

anses vara för fokuserad på sociala processer (Ellis, 2004:10), samt att etnografin förespråkar 

objektivitet samtidigt som den är deltagande, och detta deltagande har nackdelar som är etiska i 

sin natur (Bryman, 2011:382). Etnografiska metoder söker att begränsa forskarens subjektivitet 

medan autoetnografiska metoder framhäver den eftersom autoetnografins studieobjekt är 

forskarens egna upplevelser. 

Autoetnografi är:  

“research, writing, story, and method that connect the autobiographical and personal to the cultural, 

social, and political” (Ellis, 2004:xix) 

Autoetnografi är en del jaget, en del kultur och någonting annat, någonting som är större än båda 

dessa delar (Ellis, 2004:31ff), en metod som behandlar självobservation och reflexiv 

undersökning. Inom autoetnografi är det självupplevda och jaget en central del i studien och det 
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bakomliggande teoretiska tankarna är att forskaren även är den som det forskas kring (Ellingson 

& Ellis, 2008:451). 

Autoetnografiska element har använts inom sociologi sedan första världskriget, dock brukades 

sällan den själv-explorativa delen (Anderson, 2006:375). Forskning med autoetnografiska 

element fortsatte att förekomma och kallades även den andra vågen av Chicagoskolan. Dock 

fattades ofta en självexplorativ del i arbetet, även om forskaren själv var i allra högsta grad en del 

av forskningen. På 60- och 70-talet uppkom fler exempel där självexplorativ text fanns med i 

forskningen och autoetnografin fick ett uppsving och blev populärare. (Anderson, 2006:376). På 

1980-talet började forskare kritisera hur informationen i studier drevs och att information förstås 

olika beroende på hur den presenteras (Ellis, Adams, & Bochner, 2010).   

Feminismen går väl ihop med den autoetnografiska metoden, som används allt oftare som metod 

vid feministiska studier. Kvinnor har historiskt sett exkluderats från vardagliga situationer och 

större sociala processer (Allen & Piercy, 2005:157). Autoetnografi med dess fokus på forskarens 

egna upplevelser kan vara en tacksam metod för att validera kvinnors kunskap och känslor kring 

olika fenomen. Metoden och objektet som forskas kring blir vetenskapliga i den kontexten att de 

får läsaren att förstå fenomenet och ta till sig informationen (Allen & Piercy, 2005:165ff). 

Autoetnografi balanserar mellan vetenskap och konst och får kritik från båda sidor. Den 

vetenskapliga sidan hävdar att metoden är för emotionell, för subjektiv och inte uppfyller den 

teoretiska delen av forskningen och därför inte är tillräckligt vetenskaplig, samt att kraven på 

författandet av studien ligger på skönlitterära nivåer. Den artistiska sidan anklagar autoetnografin 

för att vara för förankrad i sociologi och vetenskap. Autoetnografer i regel motsätter sig denna 

binära uppdelning av metoden och menar att autoetnografin kan vara vetenskaplig, teoretisk, 

konstnärlig och emotionell samtidigt (Ellis et al., 2010).  

I denna autoetnografiska studie har vi, för att bemöta kritiken gällande bristen på teori i 

autoetnografiska studier, en stark anknytning till Butlers genusteorier om den heterosexuella 

matrisen, genusperformativitet och subversiva genushandlingar (Butler, 1990b). Dessa teorier 

används som verktyg för att analysera samt teorisera kring de spel som valts. Våra egna 

upplevelser av spelen kommer också att analyseras utifrån dessa teorier för att ge ett större 

vetenskapligt värde. Vi hoppas på en god balans mellan vetenskap och emotioner  Det faktum att 

vi är två forskare som tar del av samma spel ger viss intern validitet (Bryman, 2011:405ff & 639) 
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och den externa validiteten samt reliabiliteten förlitar sig på hur väl vi som forskare kan återge 

dessa upplevda känslor och teoretiska argument för läsaren (Ellis et al., 2010). Vi är medvetna 

om vår egen förförståelse när vi går in i denna studie. Vi har erfarenhet gällande spel och 

spelande och har länge varit intresserade av genuskonstruktioner, både inom och utanför 

spelvärlden. En av oss arbetar dessutom aktivt med jämställdhetsfrågor inom spel och E-sport3.  

Dock utför vi denna studie med Butlers teoretiska ansatser vilket fördjupar kunskapen och sätter 

vetenskaplig prägel på forskningen. Andra metoder diskuterades och även om diskursanalys, 

intervjuer med spelutvecklare eller spelare samt kvantitativ forskning hade kunnat genomföras 

ansåg vi att det djup samt fokus vi ville se i forskningen inte var möjlig med dessa metoder. 

Kvantitativa forskningar är en vanlig metod för att se genus, vilket kan ses i den tidigare 

forsknings-kapitlet, dock märkte vi att det finns en plats för autoetnografi att fylla i detta hav av 

spelforskning. 

Urval 

Urvalet av spel gjordes genom diskussion, eftersom både vi som utför studien och vår handledare 

hade mycket god kunskap kring fältet sedan tidigare. Spelen skulle vara från 2013 och framåt, 

både för samhällsrelevans i dagens samhälle och eftersom det påstås att utvecklingen av spel går 

mot en större mångfald (Chess & Shaw, 2015; Oviatt, 2014). Vi valde också olika genrer och 

spelföretag för en bredare överblick i spelkulturen/spelvärlden. Ett annat krav var att det skulle 

vara PC-spel, för att studien skulle kunna genomföras på en plattform som båda hade. Spelen 

skulle även vara välkända storproduktioner. Kravet på endast kvinnliga huvudkaraktärer 

härstammar från det faktum att många spel fortfarande är riktade till män och syftet med studien 

är att undersöka hur vi, både som kvinnliga spelare och protagonister, agerar i spel och hur vi 

inverkar och påverkar spelen. Utifrån dessa kriterier valdes fyra olika spel ut; Life is Strange 

(Dontnod-Entertainment, 2015), Gone Home (Full Bright-Company, 2013), Child of Light 

(Ubisoft-Montreal, 2014) och Tomb Raider (Crystal-Dynamics, 2013).  

 

                                                           
3
 E-sport är spelande på professionell nivå 
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Ett flertal genrer valdes bort, till exempel rallyspel och fotbollsspel på grund av att könet var 

ospecificerat eller att det endast fanns manliga protagonister, eller vissa rollspel där man kan 

välja mellan att spela som kvinna eller man. Detta har påverkat studien eftersom vi var tvungna 

att utesluta några intressanta spel. Dessa spel kunde även ha gett studien en annan inriktning där 

att spela både som man och kvinna hade kunnat synliggöra eventuella skillnader i 

spelupplevelser och därmed jämföras och gett en djupare bild av normer i spel och samhälle. 

Analys 

Under själva spelandets gång användes programmet XSplit Gamecaster, som gav oss möjlighet 

att spela in video, ljud, tal, samt ta bilder, av spelen som fältanteckningar. Dock råkade vi ut för 

vissa tekniska svårigheter och då användes även penna och papper för att inte tappa tid. 

Under analysprocessen och spelandets gång fördes därmed en virtuell samt en reell dagbok över 

de händelser och upplevelser som spelen gav oss, som vi ansåg var av intresse för vår studie.  

Detta innefattade upplevelser och handlingar vi uppfattade som tydliga subversiva 

genushandlingar, tydligt performativa genushandlingar och handlingar och upplevelser som 

faller i linje med eller går emot den heterosexuella matrisen. Vi valde även att föra anteckningar 

över starka känslointryck spelen gav, händelser som förvirrade samt där det upplevdes en 

diskrepans mellan den procedurella och narrativa nivån i spelen. Med detta menas att det 

narrativa inte riktigt passade ihop med protagonistens handlingsmöjligheter. På grund av spelens 

omfång är det omöjligt att få med alla upplevelser och intryck och därmed valdes de upplevelser 

som ansågs mest relevanta. Dessa upplevelser kodades senare utifrån Butlers (1990b) och 

Malabys (2007) teorier och även utifrån specifika kodord, såsom klädsel, kroppsspråk, utseende, 

talspråk, ordval, namn, fysiskt utseende, egendom och miljö. Kodorden är tagna från Vellas 

(2014) forskning kring karaktärsegenskaper och analyskategorierna är tätt sambundna med 

Butlers teori kring genuskonstruktioner. Våra analyskategorier genusperformativitet och 

subversiva genushandlingar går i verkliga livet in i varandra men för att få analytisk klarhet har 

vi valt att skilja dem åt här.  
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Bild 1 Skärmdump från Life is Strange. Max till 
vänster och Chloe till höger 

Bild 2 Skärmdump från slutet av Life is Strange, När vi offrar 
Chloe för Arcadia Bay 

Resultat  

Autoetnografisk berättelse med spelprocess 

Life is strange 

Life is Strange är ett äventyrsspel i tredje personsperspektiv där spelaren ikläder sig rollen som 

den 18 åriga studenten Maxine ”Max” Caulfield som har återvänt till sin födelsestad Arcadia Bay 

för att studera fotografi efter fem års frånvaro. Spelet är uppdelat i fem avsnitt, varvid varje 

avsnitt representerar en dag i Max liv. Redan i spelets första avsnitt får Max en vision om en 

storm som hotar att ödelägga Arcadia Bay och hon upptäcker att hon har fått förmågan att vrida 

tillbaka tiden. Förutom att balansera studier och sina 

nya krafter, handlar spelet om att navigera tonårsliv 

med tabubelagda ämnen som tonårsgraviditet, 

självmord, droger, mobbning och hämndpornografi. 

Max återknyter också vänskapen med sin barndomsvän 

Chloe och spelet handlar även om deras relation och 

resan om att hitta sig själv. Vi följer Max under fem 

dagar där varje val Max gör kan komma att ge konsekvenser senare. Tanken på förmågan att 

kunna vrida tillbaka och ändra utkomsten av handlingarna är alltså ständigt närvarande, och vi 

får ta del av hennes innersta tankar via en inre monolog och dagbok där Max reflekterar över 

detta. Förutom visionen om stormen och Max krafter uppdagas också en mörk historia om en 

ung kvinnas försvinnande.  

Med hjälp av Max flyttas Rebecka och 

Jennifer tillbaka till vår egen skoltid, en tid 

som vi båda i olika grad fann besvärlig 

och svårmanövrerad vilket påverkade hur 

vi spelade spelet och till vilken grad vi 

kunde identifiera oss med Max och hur vi 

tillsammans med Max interagerade med 
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omvärlden. Jennifer fann, på grund av egna negativa erfarenheter av gymnasietiden, spelet svårt 

att genomföra, och Max en protagonist svår att identifiera sig med. Denna distansering medförde 

att hon endast valde alternativ som skulle leda till att spelet kunde fortsätta framåt mot sitt slut, 

vilket skar av möjligheten att utforska de mindre valen i miljön hon befann sig i. Jennifer 

engagerade sig inte i de diverse andra “sidospåren”, utan satte en rak kurs framåt. Detta ledde till 

en helt skild spelupplevelse och narrativ slutsats än den som Rebecka upplevde och ankom till. 

Rebecka kände större sympati med Max, trots att vi båda hyste en viss irritation över Max 

osäkerhet, mjukhet och hennes brist sociala färdigheter. Rebecka kunde sympatisera och känna 

igen sig i Max situation och spelade med intentionen att skapa bästa möjliga situation för henne. 

Rebeckas Max undersökte varje skrymsle och vrå i spelets miljö och inledde konversationer när 

varje möjlighet gavs. Rebeckas Max blev en person som nästan alltid valde att räcka ut handen 

till andra, vara behjälplig och ville bli omtyckt. Relationen med Chloe, Max bästa vän, uppfattas 

också olika. Jennifer uppfattar Chloe som manipulativ och skuldbeläggande varje gång Jennifer 

gjorde ett val som inte gagnade Chloe. Detta ledde till att Jennifer medvetet valde alternativ som 

hon anade skulle behaga Chloe, vilket senare ledde till att hon inte kunde hindra klasskamraten 

Kates självmord, något Rebecka lyckades med då hon valde andra alternativ. Rebecka tolkar 

Chloes utbrott som frustration och sorg över Max långa frånvaro. Trots att vår åsikt om Chloe 

skilde sig, valde vi båda att kyssa henne, när spelet ger oss tillfälle till det, Rebecka för att hon 

älskar Chloe och hoppades att en självvald kyss skulle leda till ett förhållande, och Jennifer 

endast för att hon ansåg att Max var pryd. Spelets tvingar Max tillslut att välja mellan att rädda 

staden från stormen eller rädda Chloe. Vi valde båda att offra Chloe, Rebecka med ånger, 

Jennifer utan.  

Tomb Raider 

I Tomb Raider, ett äventyrsspel i tredje personsperspektiv, följs en ung Lara Croft på hennes 

första arkeologiska expedition för att hitta den mytomspunna ön Yamatai. Expeditionen slutar 

med skeppsbrott på sagda ö och Lara tvingas in i en bitter kamp för överlevnad med en sekt som 

dyrkar soldrottningen Himiko som enligt legenden regerat över Yamatai. Lara tvingas att 

använda våld för att försöka skydda alternativt rädda både sig själv och den överlevande 

besättningen medan hon upptäcker öns mörka historia och det faktum att ingen som kommer till 

ön kan lämna den på grund av de eviga stormarna. Det visar sig att det är soldrottningen Himiko 

som ligger bakom väderfenomenen och att sektmedlemmarnas huvudsakliga mål är att frige 
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henne, i detta fall genom att offra Laras vän Sam. Lara är i princip helt utelämnad åt en mycket 

ogästvänlig miljö hon inte kan lämna, och åt aggressiva män med vapen. 

Miljön Lara befinner sig i är som skapad för 

explosiva konflikter, och det är just dessa 

konflikter som driver Lara framåt. Under spelets 

gång växer hennes självförtroende och hon får 

tillgång till fler och dödligare vapen. Laras kropp 

blir en krigande kropp, en rasande skogsbrand som 

lämnar drivor av lik efter sig med skrämmande 

effektivitet. Det finns dock glimtar av akademikern 

Lara. Det finns möjligheter att utforska historiska 

artefakt, gravar och dagböcker på ön, dessa är inte 

obligatoriska för att gå vidare, och vi båda tog dessa 

möjligheter tillvara så ofta vi kunde. Dessa sidouppdrag gav oss inte bara information om Laras 

och besättningens liv, utan ger också glimtar av den kunniga akademikern Lara med det genuina 

arkeologiintresset. Denna nyansering hjälpte oss att se bortom våra egna förutfattade meningar 

om Lara Croft som endast ett sexobjekt till för den manliga spelarens behag. 

Vi gör Lara sällskap i hennes fångenskap på ön, och vi slåss för hennes överlevnad. Hennes 

kamp blir vår kamp, och när ett sexuellt övergrepp nästan sker, väcks vår vrede inte enbart för att 

någon vill skada Lara, något som händer under hela spelet, utan för att någon vill skada Lara på 

ett sätt som vi som kvinnor alltid har fruktat att bli skadade på. Vi var rörande överens på många 

punkter vad gäller Tomb Raider, men vid några tillfällen skilde sig våra tolkningar. Jennifer 

uppfattade Lara som en ung kvinna med pondus som står upp för sig själv medan Rebecka 

uppfattade henne som undfallande. Vi var även oense om hur Samanthas, även kallad Sam, och 

Laras förhållande skulle tolkas. Jennifer läste in romantiska undertoner från början medan 

Rebecka inte gjorde det. Vid andra spelomgången gav Rebecka dock med sig. När Sam filmar 

Lara dröjer sig, enligt Jennifer, kameran kärleksfullt kvar vid Laras ansikte och till viss del, 

bysten.  

Gone Home 

Bild 3 Skärmdump med Lara Croft från Tomb Raider. När 
Lara sitter vid lägerelden. 
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Bild 4 Skärmdump från Gone Home, en bild 
på Katies familj. 

Gone Home är ett cirka två timmar långt indiespel i förstapersons perspektiv som handlar om en 

ung kvinnas hemkomst efter en lång resa. Väl hemma finner hon huset tomt och måste söka efter 

ledtrådar som kan förklara hennes familjs försvinnande. Gone Home är unikt på sitt sätt då det är 

ett spel som saknar många av de element som karaktäriserar ett spel, till exempel vissa 

grundkommandon som hoppa eller klättra. Vi kan endast uppleva spelet och vad som har hänt en 

annan karaktär, i detta fall systern Samantha, även kallad Sam. Vi ikläder oss rollen som den 

unga kvinnan Kaitlin (Katie). Katie kommer hem efter en lång resa utomlands och anländer till 

ett hus som familjen nyligen ärvt och flyttat in i. Dock finner hon det tomt och måste genom att 

undersöka huset ta reda på var hennes mor, far och syster Sam kan ha tagit vägen. Katie har själv 

aldrig riktigt bott här och känslan av att inte riktigt känna sig hemma är påtaglig. Det åskar 

utanför, huset är stort, främmande, viktorianskt och skrämmande, så pass att både Rebecka och 

Jennifer lät Katie lämna alla lysen i huset på. Katie försöker 

få reda på var de är genom att söka igenom huset efter 

ledtrådar; pappersbitar av systerns dagbok, foton, 

broschyrer, skrivna berättelser utgör bitar av systerns och 

föräldrarnas liv. Bitar av en kärlekshistoria uppdagas undan 

för undan mellan Sam och en annan ung kvinna vid namn 

Lonnie. Det visar sig att Sam har rymt tillsammans med 

Lonnie på grund av att Sams föräldrar anser att deras 

förhållande endast är en fas som Sam kommer växa ur. Trots 

att vi är Kaitlin ur ett första personsperspektiv, är hon också den som påverkar oss minst. Vi ser 

Kaitlin som en budbärare, eller ett kärl, som ska fyllas med Sams historia. Det är Sam som är 

protagonisten och det är med henne vi känner medlidande. Eftersom Sam lämnade dessa 

ledtrådar till Kaitlin, och ger henne smeknamnet Katie, verkar det finnas ömhet systrarna 

emellan men vi vet inte vad Katie verkligen skulle ha tyckt om Sams förhållande. Det verkar 

som alla känslomässiga reaktioner lämnas åt oss som spelare. Vi skuldbelägger oss själva och 

frågar oss; “Varför ringde inte Sam oss? Fanns det inget vi hade kunnat göra? Ringde vi inte 

henne tillräckligt ofta? Förlåt oss, Sam. Förlåt att du var tvungen att gå igenom det här alldeles 

ensam.”  
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Bild 5 Skärmdump från Child of Light. 
Aurora som sträcker upp svärdet 
ovanför huvudet. 

Child of Light 

Child of Light är ett plattformsrollspel i tredjepersons perspektiv som handlar om en ung flickas 

kamp för att ta sig hem från en förtrollad sagovärld. För att lyckas måste hon först besegra det 

onda mörkret som hägrar över landet. Spelet är sagolikt vackert och kan miljömässigt liknas 

vid en tavla av John Bauer. Alla karaktärer, utom en, talar i rim. I öppningssekvensen berättar 

glasmålningar och en berättarröst hur den unga hertigdottern Aurora från Österrike somnar in 

utan att vakna upp. Hennes fader och resten av riket tror att hon är död, men den unga 

hertiginnan vaknar upp i en helt ny magisk värld som kallas Lemuria. I Lemuria blir hon kallad 

för prinsessa, något hon bestämt förnekar och även blir förargad över. Aurora får veta att för att 

vakna upp ur sin sömn måste hon finna månen, solen och stjärnorna. Först då kan hon återvända 

till sin far och rädda det magiska riket Lemuria som hotas av mörka krafter. 

Genom spelets gång blir Aurora vän med många varelser som 

hjälper henne och följer henne på hennes resa. Intressant nog 

märks en viss uppdelning där kvinnliga varelser i 

stridssammanhang får en helande och defensiv roll medan de 

manliga varelserna får en aggressiv, offensiv roll. Auroras egen 

styrka är något vi båda lägger märke till. Hon är ett barn och ibland 

är svärdet så tungt att hon knappt kan lyfta det. Vi ställer oss 

frågan hur en pojke i hennes sits skulle ha porträtterats och tolkats. 

När den sista delen (solen) samlats in förvandlas den unga flickan 

till en kvinna, som inte bara växt fysiskt men även emotionellt. I 

detta skede får vi även veta att Auroras styvmor i den vakna 

världen egentligen är en ond drottning som ligger bakom Auroras sömn och de mörka krafter 

som hotar Lemuria. För att tillslut besegra den onda drottningen och rädda Lemuria måste 

Aurora offra sin far, vilket hon också gör. Det som Jennifer och Rebecka båda lade märke till var 

Auroras benägenhet att gråta och ifrågasätta sig själv under resans gång, men också att hon trots 

detta fortsätter att kämpa. Jennifer kände starkt medlidande med Aurora och ville se henne 

lyckas. När Aurora fick sin första följeslagare; ett naturkraftsväsen vid namn Ignatius blev både 

Jennifer och Rebecka glada. Vi kände oss, liksom Aurora, ganska vilsna och ensamma i den 

främmande världen.  



17 
 

Jennifer gladdes särskilt åt spelmekaniken som introducerades; Aurora styrs med tangentbordet, 

och Ignatius med datamusen. Rebecka hade stora tekniska problem med Child of Light. Spelet 

gick inte att spara, och tack vare att spelet tvingar spelaren att börja om från den senaste 

sparpunkten om man förlorar i strid, fick Rebecka spela om spelet från början många gånger, 

vilket inte bara förhindrade en ordentlig analys av spelet, utan också var källan till stor irritation 

vilket påverkade spelupplevelsen negativt. Rebecka irriterade sig till slut på Aurora och träffade 

heller inte alla av hennes följeslagare. 

Analys 

Genusperformativitet 

Det finns många former av genusperformativitet i spelen där köns görs. Kläder, kroppsspråk, 

kroppsform, röster, namn, värdesaker, miljö och animationer är exempel på detta. Enligt rådande 

könsnormer finns det ingen tvekan om att protagonisterna är menade att tolkas som kvinnor. En 

kvinnlig protagonist var ett grundkrav för vår analys, dock ger detta ingen djupare förståelse i att 

kön inte är en naturlig inneboende egenskap (Butler, 1990a:xv). Däremot kan dessa kvinnliga 

protagonister ge oss en bättre möjlighet att studera vad som anses kvinnligt och manligt och hur 

detta uttrycks för att spelaren ska tolka spelen såsom spelutvecklarna menat. I egenskap av 

spelare tillskrev vi dessa karaktärer kvinnligt kön, utan större ifrågasättande. Såsom i Child of 

Lights där protagonisten Aurora bär en nätt prinsesskrona, gul klänning, och långt, flygande rött 

hår. Aurora gråter lätt i spelet och bidrar därmed med en performativ genushandling där hon är 

sårbar och visar en feminin sida i jämna mellanrum under sin kamp. Max, i Life is Strange, kan 

stundom välja att medvetet spela på kvinnliga performativa genushandlingar under spelets gång, 

eftersom hon har makt att spola tillbaka tiden och säga det som hon vet att människor runt 

omkring henne vill höra. Till exempel får Max tillgång till en plats genom att låtsas att vara 

intresserad av kläder och mode. Detta blir performativt både eftersom Max själv inte är 

intresserad av kläder utan endast utnyttjar denna norm för egen vinning och för att vi som spelare 

vet att denna genusnorm existerar och kan välja att spela på den. Men det är performativt även 
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om hon skulle ha varit intresserad av mode eftersom det förväntas av henne som kvinna (Butler, 

1990b:88).  

Eftersom Tomb Raider, enligt oss, vill utmåla Lara Croft som flickig och sårbar visar hon sig 

sårbar på många olika sätt såsom kroppsspråk, ordval och annat som gör att vi förstår att Lara har 

tvingats in på djupt vatten, där hon egentligen inte hör hemma. Dock är det något som vi som 

spelade inte tolkade det som hela tiden. Vi kunde känna oss som en naturkraft, en hämnande 

ande, eller en skogsbrand som raserade allt i sin väg. När spelet inte tvingar oss till denna 

feminina genusperformativitet lät vi Lara kasta av sig flick-manteln och stå rakryggad i ruinerna 

hon ödelagt. I spelet Farcry 3 (Ubisoft-Montreal, 2012) har vi en liknande situation, med en 

manlig protagonist vid namn Jack Carver som tvingas ge sig ut i djungeln, anpassa sig, använda 

vapen och slåss mot fiender. Han inser senare att han inte längre har något gemensamt med de 

människor han kom till ön med. Våldet har förändrat honom. Något liknande skulle kunna hända 

Lara. Däremot blir denna högeffektiva dödsmaskin som är Lara Croft rädd, skakar och gråter vid 

jämna mellanrum, hon lider samvetskval och ropar ”I’m sorry” till de drivor av lik hon lämnar 

bakom sig. I slutet proklamerar spelet “a survivor is born”, där en krigsskadad psykopat borde ha 

blivit född i dess ställe. Varför kan hon inte kasta av sig våldet med ett leende och en sarkastisk 

replik som Jack Carver? Det blir en diskrepans mellan den proceduella, de vill säga hur spelet 

spelas, och det narrativa, de vill säga hur historien berättas. Laras reaktioner må vara fullkomligt 

naturliga och befogade, men sitter illa när de ställs sida vid sida med de handlingar som vi som 

spelare utför. Hur trolig blir Laras sorg och kval över en fälld fiende när vi i nästa stund samlar 

poäng genom att skjuta så många fiender vi kan i huvudet? Istället krävs det ett medvetet val från 

oss som spelare att inte låtsas om den ibland skavande femininiteten som spelet försöker tvinga 

på Lara. En hjälte är en roll som traditionellt tillskrivs män. Hjälterollen går inte ihop med någon 

som visar femininitet eftersom feminint rankas lägre än maskulint (Butler, 1990a, 1990b). Det 

blir en diskrepans mellan en maskulin roll och feminina handlingar då de ligger utanför 

genusnormernas ramverk och blir en oxymoron (Butler, 1990b). Hennes ”manliga göranden” kan 

sägas ackompanjeras av ett ”kvinnligt” kroppsspråk, hon håller om sig själv, sitter ihopkrupen 

vid elden, ser sig skrämt omkring. Hon uttrycker även självtvivel; ”I can't do this, please come 

get me” till sin mentor och fadersfigur Roth. En performativ genushandling där Lara intar den 

undergivna rollen som kvinnan kan ha mot mannen. En manlig hjälte i samma situation skulle 
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troligtvis inte gestaltas på liknande sätt, eftersom det då kan anses bli ”kvinnliga göranden” 

utförda av en ”manlig kropp” vilket går emot rådande genusnormer (Butler, 1990b). 

Butler (1990b) menar att genusperformativa handlingar är tillskrivna kvinnliga eller manliga 

konnationer. Alla protagonister, med undantag för Sam och Katie i Gone Home, ikläder sig till 

viss del rollen som den omhändertagande, tröstande modersgestalten. Rent traditionellt kan detta 

anses vara kvinnliga egenskaper och det är därför inte förvånande att se dessa drag hos 

protagonisterna. Exempel på detta är när Aurora spelar sina magiska flöjt för sina följeslagare för 

att trösta dem, eller när Lara tröstar sina skeppsbrutna kamrater vid olika tillfällen under spelet 

gång. Max försöker försvara och trösta klasskamrater som blir mobbade i skolan. Detta är en 

handling som spelaren själv måste välja att utföra. Detta innebär, för spelaren, ett medvetet val 

som kan tolkas som den är genusperformativ eftersom kvinnor kan anses bry sig mer om 

människor. Eftersom vi är kvinnor måste vi fundera kring ifall vi valde att låta Max trösta folk, 

på grund av att vi är kvinnor och därför bör engagera oss, att Max är kvinna och därför bör 

engagera sig såsom genusnormer föreskriver. Eller om vi engagerar oss som individer och 

därmed vill reflektera detta i spelet. Det ska dock sägas att i de andra exemplen med Aurora och 

Lara är det förprogrammerade händelser och därmed skedde inget aktivt val från spelaren. 

Subversiva genushandlingar 
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De subversiva genushandlingarna är de val och förprogrammerade händelserna som går emot 

den rådande genusnormen. Child of Light liknar i mångt och mycket en saga och utspelar sig i ett 

magiskt land. Genusnormen i sagans värld går 

vanligtvis efter en strikt mall med en prinsessa i 

nöd och en manlig hjälte. Detta rollbyte innebär i 

sig subversiva genushandlingar och det synliggör 

genuskonstruktionens regelverk på liknande sätt 

som Butler använder sig av gällande drag- 

king/queens (Butler, 1990b:227ff). Här är det 

Aurora som slåss med svärd, för at rädda sig själv 

och sina vänner från fara. Efter striderna står hon bredbent och lyfter trotsigt svärdet mot skyn i 

triumf, en kroppsställning som kan associeras med ett manligt kroppsspråk. Lara i Tomb Raider 

utför handlingar vi förknippar med den manliga kroppen: klättrar, skjuter med vapen, åker 

linbana, dödar folk och så vidare och eftersom att dessa handlingar kan anses vara manligt 

kodade kan de ses som subversiva genushandlingar när de utförs av en kvinnlig kropp. En annan 

talande subversiv genushandling sker i Tomb Raider när Lara bär ned Sam från ett berg i sina 

armar. Trots att de båda är av liknande vikt och storlek verkar Lara inte besväras av den fysiska 

ansträngningen. Lara har tillfällig kontakt med flera besättningsmedlemmar under spelets gång, 

dock måste hon ta itu med det mesta ensam. Syftet med den hjälp hon ibland får upplevs av oss 

som en spelfunktion som skall påminna oss som spelare om Laras sårbarhet än för hennes egen 

förmån. Hon är fullt kapabel att lösa alla sina problem på egen hand. 

En mycket svårtolkad situation i Life is Strange kan 

tolkas både som genusnormativ och genussubversiv. 

Max, som råkat i händerna en mördare, får hjälp i sista stund från oväntat håll av David, Chloes 

avskydde styvfar. Max kan då anses ikläda sig rollen som dam i nöd, men tack vare att hon 

upprepade gånger måste spola tillbaka tiden för att hindra att David dör, räddar hon honom, och 

han är i lika stor nöd som Max är. Detta exempel åskådliggör hur nära sammanlänkade 

performativa och subversiva genushandlingar kan vara i spel, som de är i verkliga livet (Butler, 

1990a). 

Bild 6 Skärmdump från Tomb Raider, när Lara bär ner 
Sam för berget. 
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Bild 7 Skärmdump från Life is Strange, när Max kysser Chloe. 

Den heterosexuella matrisen 

Den heterosexuella matrisen är ett teoretiskt verktyg för att förstå hur heterosexuell åtrå och 

begär är socialt konstruerad. Kvinnan och mannen görs till varandras motpoler, både till kropp 

och beteende, och förväntas åtrå varandra. Eftersom det innebär att endast heteronormativ åtrå är 

tillåten, är detta ramverk både begränsande och förtryckande (Butler, 1990b).  

Ett mycket talande exempel på matrisens tvingande struktur visar sig i Tomb Raider är när Lara 

vid ett tillfälle blir tillfångatagen av en av sektmedlemmarna. Mannen, vid namn Vladimir, är 

fysiskt överlägsen, nästan hypermaskulin, och tornar över Lara. Han har Lara under pistolhot, 

smeker hennes axel och trycker hela sin kropp mot hennes, tycks dra in doften från hennes hår. 

Detta utlöser ett tidsbegränsat moment där vi som spelare måste slå in rätt kombination på 

tangentbordet innan tiden tar slut. Lyckas vi tar sig Lara fri. Misslyckas vi, stryper Vladimir 

henne till döds. På grund av att utfallet av ett misslyckande inte är ett sexuellt övergrepp, ska det 

verka evident att Vladimirs uppsåt inte var våldtäkt, samtidigt som det, paradoxalt nog, är 

omöjligt att tolka det som något annat än ett misslyckat våldtäktsförsök. Vladimirs angrepp 

skulle rimligtvis inte riktas mot manliga, maskulina hjältar men angreppet blir desto mer 

plausibelt när det riktas mot Lara eftersom den heterosexuella matrisen handlar om 

heterosexuellt begär och en hierarkisk ordning där det feminina måste underordna sig det 

maskulina (Butler, 1990b). Övergreppet sker för att Lara inte är man.  

I tre av spelen, Gone Home, Life is Strange och Tomb Raider finns en manlig karaktär som hyser 

romantiska känslor för protagonisten, dessa känslor är inte nödvändigtvis besvarade eller av 

narrativ betydelse, utan nämns i förbifarten. Att intresset inte är besvarat skulle kunna vara på 

grund av explicita eller implicita romantiska känslor mot en kvinnlig karaktär från protagonistens 

sida. Undantaget är i Life is Strange där vi själva är aktiva deltagare när en ung man vid namn 

Warren uppvaktar Max. Enligt matrisens regler är Warren den person som Max bör åtrå (Butler, 

1990b). Inom ramen för Max kod, den programmering som utgör hennes personlighet, finns 

alternativen att aktivt förneka, ignorera eller 

besvara Warrens känslor. Som spelare har 

vi möjlighet att välja objektet för Max 

begär, men vi kan inte röra oss utanför de 

val som Max ger oss. Oberoende om Max 
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besvarar Warrens känslor får vi även ett val att kyssa Chloe, något vi båda valde att göra. Det 

antyds under spelets gång att Chloe har åtrått kvinnor, vilket ger kyssen romantiska undertoner 

och större laddning. Kyssen nämns av både Chloe och Max upprepade gånger genom spelet. Vi 

kan inte välja att ingå i ett erkänt förhållande med Chloe, med eller utan kyssen, men kyssen ger 

oss som spelare andra tolkningsmöjligheter.  

I Gone Home ifrågasätts den heterosexuella matrisen genom Sams förhållande med Lonnie. Sam 

uttrycker via sina skrivna ledtrådar missnöje över en barndomsvän vid namn Daniel, vilket 

föranleder oss att misstänka att han hyser romantiska känslor för Sam som hon inte kan besvara. 

Sams och Katies föräldrar vägrar att erkänna det homosexuella förhållandet. De anser att det 

endast är en fas som kommer gå över, vilket ligger helt i linje med det faktum att den 

heterosexuella matrisen endast erkänner heterosexuella förhållanden som riktiga och naturliga, 

ett status quo som måste återkommas till när ”fasen” är genomgången (Butler, 1990b). I Tomb 

Raider är förhållandets natur mellan Lara och Sam öppet för tolkning av spelaren. Det uttrycks 

inte explicit att de hyser romantiska känslor för varandra. Däremot kan vi i deras vänskap se 

element som skulle leda oss att tro att romantiska känslor fanns om någon av dem varit en man; 

Sam använder smeknamn som ”sweetie”, den kärleksfulla filmningen av Laras ansikte och byst, 

hur Sam är den person som Lara tänker på under svåra stunder på ön, ett foto på Sam pryder 

Laras vägg, och hur Lara bär ned en tillsynes brudklädd Sam i sina armar. Dessa företeelser 

skulle direkt kunna kopplas till den heterosexuella matrisen om Lara varit man eftersom hennes 

begär till Sam då inte bara skulle ha varit självklart utan också oundvikligt (Butler, 1990b). Det 

faktum att den unge mannen Alex som är förälskad i Lara endast får en kvick kyss på kinden när 

han offrar livet för henne, tillsammans med Laras tillsynes romantiska ointresse för män under 

spelets gång, gör tolkningen av en homosexuell romans mer plausibel. 

Diskussion 

Syftet med undersökningen var att se, genom en feministisk ansats, hur kvinnor agerar i spel, 

både som spelare och som protagonister. För att se hur spelen påverkar oss som spelare på en 

personlig nivå samt vilka möjligheter vi hade att utföra performativa och subversiva 
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genushandlingar i spelen använde vi en autoetnografisk metod med Butlers teorier kring 

genuskonstruktion. Konflikten mellan Gamergate och den feministiska kritiken står som 

bakgrund till denna studie eftersom normer uppstår och utvecklas i konflikt. Frågeställningen 

som ledde denna studie lydde: 

Hur uttrycker spelare och spelkaraktärer traditionella och subversiva genushandlingar i 

relation till den förprogrammerade koden i spel? 

Genusnormer genomsyrar hela samhället, och precis som med film och andra medier, reflekteras 

dessa normer i PC-spel (Ivory, 2006; Sundén, 2009). Genuskonstruktioner i spel är belägna både 

i den förprogrammerade koden som spelet är uppbyggt av samt i spelarens performativa 

skapande av spelet i och med spelandets process (Malaby, 2007). Dessa genusnormativa och 

subversiva konstruktioner blir iakttagbara i sin helhet först när spelet faktiskt spelas. Således, för 

att kunna uppfylla studiens syfte var vi tvungna att helt enkelt sätta oss ner och spela spelen. Vi 

som spelare kan mer eller mindre omedvetet utföra performativa och subversiva genushandlingar 

under spelandets gång. Detta i sin tur kan även understryka eller ifrågasätta den heterosexuella 

matrisen (Butler, 1990b). 

När vi som kvinnliga spelare konfronteras av sexism och hämmande strukturer i spel, riskerar 

spelen att upphöra att vara en källa till njutbar eskapism från verkligheten såsom Malaby (2007) 

& Huizinga (1950) menar att spel kan vara. Dock kan spel få kvinnor att känna sig starka, 

modiga och fulla av kraft, om vi utgår från våra egna upplevelser. I spelen fanns moment som 

besvärade oss i egenskap av kvinnor, men även moment som fick oss att uppskatta den 

utveckling som har skett inom spelindustrin. I den mån Gamergate menar att feminismen har 

påverkat spelindustrin, så är vi nödgade att till viss del hålla med. Det har skett en utveckling av 

kvinnliga karaktärer som har rört sig längre bort från de traditionella roller som vanligtvis 

tillskrivits dem, och det produceras spel som inte längre anser sig ha ”den vite, heterosexuelle 

unga mannen” som målgrupp (Chess & Shaw, 2015). Dock anser vi att Gamergates rädsla för ett 

totalt undergrävande av spelvärldens manliga hegemoni tyvärr fortfarande är något av en myt.  

Vad är då spel? Spel är en process (Malaby, 2007) som är unikt för varje speltillfälle. Det är 

alltså aldrig samma spel du spelar, eftersom varje person har egen förförståelse av verkligheten 

kommer de också uppfatta spelet olika. Likaså vid omspelning kan förförståelsen och därmed 

uppfattningen ha förändrats och spelet blir därmed ett nytt spel. Spel blir därför annorlunda 
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jämfört med andra medier, då den egna berättelsen och interaktionen är det unika. Denna media 

kan även inte fungera utan en aktiv deltagare, ett spel blir stillastående om ingen spelar det. 

Slutsatsen för denna studie och svaret på studiens fråga blir därmed att i spelen fanns stora 

tolkningsmöjligheter, handlingsmöjligheter och potential till att utföra både subversiva och 

traditionella genushandlingar. Viktigt att iaktta är att vi som spelare och protagonisterna vi 

spelade som, inte har tillgång till samma handlingsutrymme. Det är viktigt att skilja mellan 

spelaren och protagonisterna som personer eftersom vi är protagonisten och samtidigt är 

protagonisten en person som existerar utanför oss, med etablerad bakgrundshistoria, familj och 

vänner. Detta innebär att spelet ger oss en grund där vi kan fantisera kring möjligheterna till att 

utföra traditionella och subversiva genushandlingar även om protagonisten inte alltid kan utföra 

dem på grund av spelets kodning. Viktigt att hålla i minne är att denna kodning begränsar även 

spelarens handlingsutrymme och gör att vissa genushandlingar och genusuttryck inte går att 

frångå. Detta i sin tur kan leda till diskrepans mellan spelarens egen tolkning och spelets 

porträttering av protagonisten. 

Aktiva deltagare är en nödvändighet för spelens funktion. Det ligger alltså i spelindustrins 

intresse att identifiera faktorer som gör att människor undviker att spela. En av dessa faktorer är 

sexism. Sexism i spel kan få människor, särskilt kvinnor, att inte känna en koppling till spelet 

eller undvika att spela överhuvudtaget. Det finns fortfarande en tydlig uppdelning av manligt och 

kvinnligt inom spelvärlden, där det manliga är norm. Summers och Miller (2014) menar att 

sexism har gått från välvillig till hotfull i utvecklingen av spel, detta anser vi i studien stämmer 

till viss del, i de spel vi har studerat, dock innehåller spelen båda dessa element av sexism. Det 

kan bero på att när det är kvinnliga protagonister kan sexismen vara mindre uppenbar. Den 

hotfulla sexismen kan leda till en driven och självständig protagonist som ändå i grunden endast 

är till för den manliga blicken. En protagonist kan vara god, vacker, vis men ändå reduceras till 

någon som behöver räddas av en manlig hjälte. Personlig utveckling innebär inte alltid en 

frigörelse från tvingande normer, varken i samhället, eller i spel. Risken är att strukturerna endast 

har blivit svårare att upptäcka. På 90-talet gjorde Lara Croft succé med en oproportionerlig 

timglaskropp, och nylanseringen av henne i det spel denna studie har analyserat, med mer 

realistiska kurvor möttes av både beröm och kritik. Kritiken kom från manliga beundrare som 

menade att Laras förvandling inte bara gjorde henne mindre åtråvärd, utan också var ett sätt att 

försöka vara den feministiska rörelsen till lags (Chess & Shaw, 2015). Laras resa från enbart 
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sexbomb till en mer realistisk ung kvinna skulle kunna ses som ännu ett ifrågasättande av 

genusnormerna i och med att den frigjort Laras kropp från de värsta av de orealistiska idealen, 

vilket kan göra henne mer tillgänglig för en bredare publik. Lara kan fortfarande ses som ett 

sexobjekt men även som en feministisk kämpe (Schleiner, 2010). 

Spel har utvecklats och kvinnliga spelkaraktärer är vanligare än för 20 år sedan men det är viktigt 

att ställa frågan huruvida den utvecklingen sträcker sig utöver det manliga begäret. Gone Home 

kritiserades för att inte vara ett riktigt spel eftersom det saknar vissa spelelement och endast är en 

interagerande berättelse. Dock kan kritikens egentliga källa stamma från själva historien som 

spelet berättar. Den heterosexuella matrisen tillåter ingen annan sexualitet än den heterosexuella 

(Butler, 1990b). Ett ungt kvinnligt homosexuellt par som rymmer hemifrån är normbrytande på 

fler än ett sätt och är sällan något som explicit gestaltas i spel. Är detta ett ifrågasättande av 

matrisen, och ett ifrågasättande av kvinnans begär till den manliga kroppen, som är nästan helt 

frånvarande? I Life is Strange och Tomb Raider har protagonisterna relationer som skulle kunna 

tolkas som romantiska; Max och Chloe, samt Lara och Sam. Aurora i Child of Light är ett barn 

större delen av spelet och har inga romantiska relationer alls. Tre av fyra av de spel som 

analyseras innehåller, explicit och implicit, homosexuella relationer. Detta kan visserligen vara 

en slump men också exempel på diversifieringen inom spelindustrin. En annan möjlighet måste 

tas i beaktning; Butler menar att det heterosexuella begäret förutsätter en asymmetrisk kontrast 

mellan “feminint” och “maskulint”, där dessa attribut kopplas ihop med “kvinnligt” och 

“manligt.” En kvinna som gör maskulint kodade handlingar utför alltså, enligt detta system, 

manliga handlingar. Om vi ser på Lara Croft, den kvinna som utför lejonparten av manliga 

handlingar, finns den implicita homosexualiteten hos henne enbart på grund av hon ska anses 

maskulin eller på grund av att hennes handlingar är maskulina?   

Lara Croft slungas in i en ogästvänlig miljö, långt bort från någon reell hjälp, avskuren från sina 

vänner under majoriteten av spelet och hotas till livet av öns ofrivilliga invånare. Det är inte 

trovärdigt att en ung människa skulle kunna genomlida detta utan våldsamma känsloyttringar. 

Samtidigt blir vi arga och irriterade på Lara när hon bönar om hjälp på sin walkie-talkie, vi rullar 

med ögonen över hennes hysteriska förtvivlan när hon dödat sin första människa, och rynkar 

föraktfullt på näsan varje gång hon visar sig sårbar. Vi irriteras oss på Max Caulfield över hennes 

osäkerhet och mjukhet, trots att Max tvingas bära både tid och rum på sina 18-åriga axlar, och 

när Aurora faller i gråt, trots att hon endast är en liten flicka på tio år, fast i en främmande värld. 
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Den enda unga kvinna som undkommer vår irritation är Katie i Gone Home, men det är för att 

hon endast är till för att ge oss Sams historia, och ger oss inte tillräckligt för att väcka några 

särskilda känslor hos oss. Varför väcker fullkomligt normala reaktioner en sådan irritation? 

Under spelens gång ställer vi oss hela tiden frågan; skulle detta ha hänt eller uttryckts på samma 

sätt om huvudpersonen varit man? Vi spelade alla spelen med tidigare erfarenhet av manliga 

hjältar, vilket gav oss en förförståelse av hur hjältar ofta framställs. Därifrån stammande mycket 

av vår frustration eftersom vi ansåg att mycket av den sårbarhet kvinnorna visade, hur naturlig 

den än må vara, endast berodde på att de var kvinnor. Betyder det att normen gällande kvinnors 

sårbarhet är närvarande, eller kan det istället innebära att de ständigt leende, klacksparkande, 

oberörda manliga hjältarna måste leva upp till en ännu restriktivare mansnorm? Visar kvinnorna 

prov på mänsklighet, snarare än kvinnlighet?  

Vi är medvetna om att tack vare att spel har stora tolkningsmöjligheter blir de även svåra att 

generalisera. Olika spelare kan komma fram till olika tolkningar och olika slutsatser även om 

spelen har samma narrativa slutsats. Med hjälp av de olika genrevalen har vi gjort ett försök till 

att bredda studiefältet och undvika att upprepa misstaget Bryce och Rutter (2003) nämner i sin 

forskning gällande problematiken i uteslutandet av genrer i spelstudier.   

Vidare forskning 

Med dessa resultat och diskussion som underlag kan det argumenteras för vidare forskning. 

Forskning kring hur spelutvecklare ser på genuskonstruktioner eller Gamergate kan bedrivas, fler 

kvantitativa forskningar kring hur många kvinnliga karaktärer som finns i dagens spelvärld. 

Även forskning med intervjuer med feministisk ansats av spelare och liknande föreslås inom den 

professionella delen av spel, E-sport. Intervjuer med professionella spelare och eventarrangörer 

gällande de spel som är populärast kan ge en bra inblick på hur kända spelare ser på 

genuskonstruktioner. Vidare föreslås fallstudier av spel för att synliggöra genusnormer och 

sexism. En annan intressant inriktning vore jämförande studier där manliga spelprotagonister 

jämförs med kvinnliga i samma spelgenre, eller spel där man kan välja mellan en kvinnlig eller 

manlig protagonist i och jämföra dessa spelupplevelser.  
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Samhällsrelevans 

Med denna studie har vi studerat spel och spelande som en växande kultur och hur denna kultur 

inte är immun mot rådande genusnormer. Vi anser att spel och spelande har många fördelar men 

nackdelarna kan inte ignoreras. De ojämna maktstrukturer och genusnormer som finns i 

samhället återfinns även i spel och spelvärlden. Eftersom spel traditionellt inte har åtnjutit en 

större akademisk betydelse (Malaby, 2007) riskerar man att bortse eller gå miste om stora 

forskningsmöjligheter som kan vara nyttiga för samhället i stort. Exempelvis representation i 

spel kan anses, liksom film och musik, kunna påverka människor (Schleiner, 2010; Summers & 

Miller, 2014). Spel har, tack vare att detta medium inte hyser samma begränsningar som övrig 

media, möjlighet att vara mer nyskapande och tillåta mer frihet från rådande genusnormer. Den 

virtuella kroppen har inga begränsningar utöver vad som ges den. 

Autoetnografi anser vi vara en bra metod för den feministiska sidan av studien. Den har 

traditionellt använts för feministiska studier och har även här visat sig vara en användbar metod 

för att få fram de feministiska argument som studien försökt leverera. Även den andra sidan av 

forskningen som har varit att se hur spelaren påverkar spelet har varit passande med denna 

metod.  Dock kan den bli svår att fortsätta med autoetnografi i vidare forskning och andra 

metoder kan vara bättre för att utveckla forskningen. Autoetnografi, anser vi, är dock en bra pilot 

eller förstudie för att se hur sociologiska problem finns och var. När forskaren egna 

observationer kan användas uppdagas forskningen på ett tydligt sätt. Denna metod kan ge ett nytt 

perspektiv på forskning i allmänhet och kan hjälpa forskaren att se nackdelarna och fördelarna 

med subjektivitet och objektivitet. När det gäller forskning kring genusnormer och feminism är 

det viktigt att inte glömma bort hur det påverkar människor på ett känslomässigt plan, inte enbart 

sett till data och statistik. Autoetnografi beaktar den subjektiva delen i forskning.  
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