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1. Introduktion 
Jag har valt att skriva min uppsats kring hur unga män spelar teve- och dataspel och då främst 

på hur de ser på manligt och kvinnligt i spel. Tanken bakom detta är att jag, som kvinna, ofta 

funderar kring hur så många män kan välja att spela spel där de kvinnliga spelkaraktärerna 

ofta profileras på ett, i mitt tycke, kvinnoförnedrande sätt. Till min hjälp har jag använt mig av 

tidigare forskning inom cyberfemenism, med medieforskaren Mary Flanagan i spetsen. Hon 

skriver mycket kring karaktären Lara Croft och hur hon på ett sätt skulle kunna vara en 

förebild för dagens dataspelande flickor trots att hon framställs med en typiskt stereotyp 

kroppsform. Jag vill även kort beröra tankar kring den alltid glödande diskussionen kring 

mediepanik och huruvida spel kan påverka spelarna positivt eller negativt. För att sedan knyta 

ihop säcken kommer jag göra en kvalitativ intervjuundersökning bland sex unga män om hur 

de ser på manligt och kvinnligt i spel men även se hur dessa män själva spelar sina favoritspel 

för att se om tidigare forskning i ämnet går att tillämpa på dagens dataspelare. 

 

Det som skiljer Tomb Raider från många andra spel i samma genre är att spelaren lättare kan 

identifiera sig med Lara, eftersom spelaren ser Lara Croft framför sig under spelandet. Det 

intressanta med detta är att de som vanligtvis spelar ”firstperson-shooter-spel” (ett FPS-spel), 

som exempelvis Quake
1 är att i dessa spel ser spelaren ofta bara händerna på spelkaraktären 

och därför blir spelaren karaktären på ett 

helt annat sätt än då de spelar Tomb 

Raider.  

Lara Croft däremot blir ett undantag då 

spelaren ser henne i helfigur. Detta innebär 

att spelaren istället för att se Lara som en 

spelkaraktär eller ett objekt istället börjar 

se Lara som ett subjekt. Tomb Raider 

blir därför ett spel där spelaren har 

möjlighet att både sätta sig in i rollen som tredjeperson eller välja att spela Tomb Raider som 

Lara Croft själv. Många FPS-spel använder sig av en tredimensionell grafik som innebär att 

miljöer och spelkaraktärer ser mer verkliga ut för att på så sätt ge spelaren en djupare 

spelupplevelse. 

                                                 
1 Spelhemsida (2006). Quake 4 http://www.quake4game.com/. 2005-12-15 

Skärmdump från Quake 4 för att visa hur ett FPS-spel ser ut  
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Det finns många forskare som forskat kring om dataspel är skadliga eller inte. De forskare jag 

har använt för att ta reda på mer kring detta är Simon Egenfeldt-Nilsen och Johan Heide 

Smith. Dessa två forskare har skrivit en text som heter Datorspel och skadlighet – en 

forskningsöversikt.
2 De menar att debatten kring huruvida spel är skadliga eller inte har pågått 

sedan spelen blev allt mer realistiska, samtidigt som det ansågs att det gick att koppla ihop 

våldsdåd till allt för mycket spelande av våldsamma spel. Egenfeldt-Nilsen och Heide Smith 

fokuserar sin forskningsöversikt på förhållandet mellan våldsamma dataspel och ökad 

aggression hos spelaren och det går, enligt dem, att dela upp olika forskares resultat i två olika 

huvudinriktningar, en kultur- och medievetenskaplig och en psykologisk effektperspektivt 

inriktat forskningsområde.3  

 

Frågan kring huruvida våldsamma spel leder till ett våldsamt beteende hos spelaren är, enligt 

mig, ett antagande i sig självt att många människor faktiskt är rädda för att spel kan vara 

farliga och påverka spelaren negativt. Egenfeldt-Nilsen och Heide Smith svarar på frågan 

genom att skriva: 

 

Det finns indikationer på att så är fallet men de undersökningar som påvisar detta samband 

har varit föremål för allvarlig och fortlöpande kritik. Denna kritik går primärt ut på att det är 

en kraftig förenkling att betrakta dataspel som ett fenomen som kan isoleras från spelarens 

vardag och som därför skulle kunna undersökas utan hänsyn till hur spelen faktiskt används.
4 

 

Det finns inga egentliga bevis att spelaren skulle vara mer eller mindre påverkbar beroende på 

kön. Däremot är det väl dokumenterat att speltillverkarna gör spel där det förekommer 

stereotypa könsroller, problemlösningsmodeller och etniska minoriteter. Men det finns inga 

undersökningar kring om detta skulle påverka verklighetsuppfattningen hos spelaren.5 

Egenfeldt-Nilsen och Heide Smith anser att det inte går att säga om spel kan påverka spelaren 

negativt genom de svar de fått fram från tidigare forskning. De menar att det faktum att 

erfarenheterna kring ämnet är alltför begränsade och kritiken mot den tidigare forsning som 

                                                 
2 Simon Egenfeldt-Nielsen & Jonas Heide Smith (2003).  Datorspel och skadlighet - en forskningsöversikt. 

http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/datorspel_och_skadlighet.pdf. Översättning av Jan 

Christofferson. Köpenhamn: Våldsskildringsrådet 2005-12-06 
3 Simon Egenfeldt-Nielsen & Jonas Heide Smith (2003).  Datorspel och skadlighet - en forskningsöversikt. 
http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/datorspel_och_skadlighet.pdf. Översättning av Jan 
Christofferson. Köpenhamn: Våldsskildringsrådet 2005-12-06 s. 22  
4 Ibid s. 22 
5 Ibid s. 23 
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gjorts i ämnet är allt för allvarlig för att det ska gå att bestämma ett slutgiltigt svar på frågan. 

De menar att forskare som granskar ämnet i fråga är oeniga i den, en del ställer sig frågande 

till om det verkligen går att helt förstå och mäta effekter av ett visst medium och andra anser 

att diskussionen kan bero på vetenskaplig oenighet överlag.6 

 

Forskare runt om i världen arbetar fortfarande kring om och hur spel påverkar spelare. 

Därmed, anser jag, att det fortfarande pågår en viss typ av mediepanik kring spel eftersom det 

annars inte skulle blossa upp kraftiga debatter. Spel och spelande är, för mig, mest ett 

tidsfördriv men jag skulle kunna tänka mig att ett alltför envist spelande av samma spel kan 

leda till påverkan i form av ett lätt beroende men inte att det skulle påverka mig till att bli 

mer, eller mindre våldsam som människa. 

                                                 
6 Ibid s. 23  
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2. Syfte, frågeställningar & avgränsningar 
 

Syftet med uppsatsen är att föra en diskussion med sex spelintresserade män kring hur de 

uppfattar manligt och kvinnligt i dataspelsvärden. Detta för att kunna ge en bild av hur 

föreställningar kring manligt och kvinnligt samverkar med användandet av dataspel. 

 

Totalt är det sex frågeställningar som hjälpt mig att konkretisera intervjupersonernas tankar 

kring hur de uppfattar spel och därmed gett mig ett underlag att arbeta efter i uppsatsen. 

Frågeställningarna är:  

• Vilket kön väljer de själva att spela som? 

• Hur tänker de kring sitt eget spelande? 

• Vad har grafik och teknik för betydelse för spelandet? 

• Vad anser de tillfrågade om FPS-spel (First person-shooter spel) 

• Vilka är deras favoritspel och vad betyder de spelen för intervjupersonen?  

• Hur ser intervjupersonerna på manligt och kvinnligt i spel? 

 

Då det gäller avgränsningar hade det varit intressant att se hur kvinnliga spelare hade svarat 

på samma frågor som ställts till männen, men då detta hade tagit allt för mycket tid i anspråk 

så är det någonting för framtida forskning i ämnet.  
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3. Cyberfeminism: teori och tidigare forskning om spelkaraktärer 

 

Cyberfeminism är en postmodern rörelse som undersöker det komplexa släktskapet mellan 

kön och den digitala kulturen som skapas då människor använder sig av Internet. 

Cyberfeminister anser därför att den digitala världen ger en möjlighet för både män och 

kvinnor att tillsammans arbeta med hjälp av teknologin på ett sätt som de vanligtvis inte gör i 

världen utanför datorerna.  

 

Många texter har skrivits inom cyberfeminismens ramar, mest känd är kanske Donna 

Haraways tankar kring en helt ny människa, en blandning mellan människa och maskin. En så 

kallad cyborg som gör att människor kan umgås i ett samhälle där kön inte längre har någon 

betydelse. Haraways bild av den nya teknologin och hennes tankar kring cyborgen är positiva 

men även utopiska. Haraway skriver om cyborgen som, enligt henne, är en blandning mellan 

människa och maskin. Hon menar att då teknologin mestadels vänder sig till män blir däremot 

cyborgen kvinnans maktövertag över den manliga teknologin då cyborgen bryter sönder den 

gällande normen att teknologi är männens värld.7 

 

Den kvinnliga identiteten i cybervärlden är en fråga som många cyberfeministiskt inriktade 

forskare anser vara av största vikt att diskutera och granska. En av de forskare som granskat 

detta är Sandy Stone. Enligt Mary Flanagan menar Stone att dagens människor lever i en 

kultur där könsidentitet inte längre behöver kopplas till några kroppsliga attribut utan att 

människor idag kan leva två helt olika liv, ett i den vanliga världen och ett annat i 

cybervärlden. Sandy Stone har även skrivit om förhållandet mellan den fysiska kroppen, dess 

identitet och hur människor uppträder för att förklara sambandet mellan den virtuella kropp 

som skapas men även hur feministiska idéer kan kopplas till varför människor ute på Internet 

agerar som de gör.8 

 

En annan forskare som arbetat kring cyberfeminism och identitetsskapande är Sherry Turkle. 

Enligt Mary Flanagan menar Turkle att Internet bidrar till att människor vågar öppna upp sig, 

                                                 
7 Mary Flanagan and Austin Booth (2002). Introduction. I Reload: Rethinking Women + cyberculture. Red. 
Mary Flanagan and Austin Booth. London: The MIT Press Cambridge, Massachusetts. s. 11 
8 Ibid s. 14 
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både socialt och på rent psykologiska plan just därför att det går att vara en annan människa 

ute på Internet än den människa som lever och verkar i den vanliga världen.9  

 

Dessa tidigare forskare har arbetat mycket kring hur människor kan använda sig av ett 

samspel mellan natur, kultur och teknologi för att på så sätt nå en form av utopi för 

cyberfeminister då könet på ett sätt blir oviktigt då män och kvinnor kan använda sig av 

Internet på lika villkor då den kvinnliga cyborgen kombinerar kvinnlighet med teknologi.  

 

Forskaren Rosi Braidotti menar att Internet och datateknologin visserligen erbjuder en ny 

värld där det inte finns några egentliga könsskillnader men att det även bidrar till att klyftan 

mellan könen ökar. Hon menar att många av dagens teve- och dataspel visar stereotypa bilder, 

där kvinnan framställs på två sätt. Antingen är hon sexig eller också direkt oattraktiv. För att 

kvinnan ska kunna hävda sig på samma sätt som männen behöver hon använda sig av 

teknologin på ett sådant sätt att hon kommer bort från det faktum att männen använder sig av 

teknologi för att hävda sin manlighet.10 

 

Det är viktigt att se på skillnaden mellan kvinnor och män och då även se skillnader i hur de 

använder sig av dagens teknologi. En central poäng i Braidottis text är att hon inte menar att 

förhållandet mellan könen på Internet innebär en flykt från sina egna kroppar. Män och 

kvinnor är biologiskt olika och därför är ett könlöst Internet en ouppnåelig utopi. 

Braidotti skriver att det är dags att begrava gamla åsikter för att kunna gå vidare mot en ny 

vision av cyberfeministisk teknologi. Hon anser att det är möjligt att dra nytta av skillnaden 

mellan könen för att komma närmare en teknologi där båda könen är jämlika.11  

 

3.1.1 Samspel mellan spelare och spelkaraktär 
Det som skiljer Flanagan från Sandy Stone och Sherry Turkle är att Flanagan i sin 

spelforskning berör att spelvärlden bidrar till att spelaren kan närma sig det könlösa tillstånd 

som andra forskare anser vara en utopi. Flanagan menar även att det finns ett samspel mellan 

den fysiska människan och spelsituationen som leder till en viss typ av könlöshet däremot kan 

inte spelvärlden leda till den totala könlöshet som de andra forskarna talar om. Detta eftersom 
                                                 
9 Mary Flanagan and Austin Booth (2002). Introduction. I Reload: Rethinking Women + cyberculture. Red. 
Mary Flanagan and Austin Booth. London: The MIT Press Cambridge, Massachusetts. s. 11f 
10 Rosi Braidotti (1996). Cyberfeminism with a difference. 

http://www.let.uu.nl/womens_studies/rosi/cyberfem.htm#par1. Last modified: July 3, 1996 by Sandra Borghuis, 
Babette Pouwels and Aouatef Rajab. Internet: http://www.let.uu.nl/womens_studies/. 2005-12-06 
11 Ibid 
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det aldrig går att bortse från det fysiska könet, oavsett vilket kön spelaren spelar som i 

spelet.12Mary Flanagan.anser att forskare behöver tänka om då det gäller kön, teknologi och 

subjektivitet för att på så sätt kunna närma sig hur kvinnor ska kunna arbeta, och befinna sig i, 

dagens datateknologi.13 Flanagan har forskat mycket kring spelkaraktären Lara Croft och 

hennes tankar blir kring detta en utgångspunkt för de intervjuer som genomförts i den 

empiriska undersökningen om spel och spelandet bland unga män.  

 

Flanagans forskning går ut på att hon vill ta reda på hur speltillverkare går till väga för att ge 

spelarna en möjlighet att skapa kontakt med spelkaraktärerna i de olika spelen men även 

vilket utbyte medieanvändaren får av spelmediet. För att komma närmare sitt problem har hon 

därför valt att ställa upp medieanvändaren som både deltagare och interaktör i olika 

problemfrågeställningar. Hon skriver att: 

 

Many feminist writers join Donna Haraway in the beliefs that knowledge is situated in the 

body, at a given standpoint situated by class, race, and gender, as opposed to a unified 

knowledge system, a truth to someday be found through rational study.
14 

 

Själv vill Flanagan undersöka själva skärningspunkten mellan den fysiska kvinnan och 

cyborgen som figurerar i spel eller hur den fysiska kvinnan som sitter framför en dataskärm, 

förhåller sig till sin digitala kvinnlighet. Vidare har Flanagan valt att inrikta sin forskning mer 

emot hur speldesign och feminism arbetar tillsammans för att göra många spel till det de är 

idag.  Hon använder sig av Lara Croft för att påpeka att det pågår ett indirekt krig mellan 

männens fastställda kunskapsramar och feministernas strävan vilja bryta upp invanda mönster 

och våga se nya mönster för hur män och kvinnor kan närma sig varandra på ett 

cyberteknologiskt plan. Hon har valt att skriva kring den digitala konsten, eller designen, 

därför att hon anser att det är dags att tänka om då det gäller den inneboende synen av kön, 

teknologi och även på hur vi idag ser på subjektivitet i spel.15 

 

                                                 
12 Ibid s. 438f 
13 Mary Flanagan and Austin Booth (2002). Hyperbodies, Hyperknowledge (criticism). I Reload: Rethinking 

Women + cyberculture. Red. Mary Flanagan and Austin Booth. London: The MIT Press Cambridge, 
Massachusetts. s. 427 
14 Mary Flanagan and Austin Booth (2002). Hyperbodies, Hyperknowledge (criticism). I Reload: Rethinking 

Women + cyberculture. Red. Mary Flanagan and Austin Booth. London: The MIT Press Cambridge, 
Massachusetts. s. 425 
15 Ibid s. 426f 
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Det finns olika sätt att närma sig hur ett spel ska granskas och ett av dessa sätt är att se på 

utformningen av nämnda spel genom cyberfeministiska glasögon för att på så sätt närma sig 

lösningen på varför spelen ser ut som de gör. Därför har jag valt att använda mig av 

Flanagans forskning kring Lara Croft-spelen för att besvara uppsatsens syfte. . 

 

Mary Flanagan anser att det är viktigt att analysera spelens mening innan det går att kritiskt 

granska spelet i fråga. Därför granskar hon spelets 3-d uppbyggnad för att sedan gå vidare och 

diskutera kring Lara Croft och figurerar i Tomb Raider-serien. Ytterligare en forskare som 

skrivit om Lara Croft är Maja Mikula och hon skriver om Lara och förhåller sig till henne ur 

ett cyberfeministiskt perspektiv.   

Flanagan anser även att 3-d tekniken gör så att spelaren, eller de som skapar kontakt med 

andra med hjälp av den tredimensionella världen som många spel idag tillhandahåller, 

tillsammans skapar en egen verklighet som är ett samarbete mellan teknik och det egna 

subjektet. Många gånger använder sig speltillverkare av en gammaldags syn på hur de ska 

skapa sina spelmiljöer och detta bidrar till att de virtuella världarna blir till en ”vit-mans-

modell”, det vill säga att många spel inte utvecklas för att bidra till att kvinnor och män ska 

mötas på lika villkor utan att dagens spel istället håller fast vid det som fungerat tidigare.  

 

Rent tekniskt så är 3-d animeringen enbart baserad på matematiska termer. Att se och att veta 

är något som är ett genomgående tema för dagens mediekultur och därför bidrar 3-d 

animeringar i spel till att spelare kan göra sig hemmastadd i vackra dataanimerade världar 

samtidigt som spelets egen historik bidrar till att spelaren ska få mer vetskap kring hur spelet 

kommer att utvecklas.16 Hon skriver om detta och menar att: 

 

The way players and the character “know” in virtual worlds, and come to understand their 

experiences and selves, are pivotal issues in games in particular.
17

 

 

Det innebär således att spelaren bör känna att det finns ett samspel mellan honom, eller henne, 

och med den karaktär som figurerar i det spel som spelas. Spelaren vill känna en samhörighet 

med spelkaraktären och är nyfiken på spelkaraktärens personlighet. Därför blir spelandet ett 

                                                 
16 Mary Flanagan and Austin Booth (2002). Hyperbodies, Hyperknowledge (criticism). I Reload: Rethinking 

Women + cyberculture. Red. Mary Flanagan and Austin Booth. London: The MIT Press Cambridge, 
Massachusetts. s. 427f 
17 Ibid s. 428 
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sätt att lära känna sin spelkaraktär och därmed stillas behovet av att både se och veta eftersom 

själva spelandet bidrar till att spelaren kommer närmare karaktären i spelet.  

 

3.1.2 Människa och maskin blir ett 
Det som skiljer Tomb Raider från många andra spel i samma genre är att spelaren lättare kan 

identifiera sig med Lara, eftersom spelaren ser Lara Croft framför sig under spelandet. Det 

intressanta med detta är att de som vanligtvis spelar ”firstperson-shooter-spel” (ett FPS-spel), 

som exempelvis Quake
18 är att i dessa spel ser spelaren ofta bara händerna på spelkaraktären 

och därför blir spelaren karaktären på ett 

helt annat sätt än då de spelar Tomb 

Raider.  

Lara Croft däremot blir ett undantag då 

spelaren ser henne i helfigur. Detta innebär 

att spelaren istället för att se Lara som en 

spelkaraktär eller ett objekt istället börjar 

se Lara som ett subjekt. Tomb Raider 

blir därför ett spel där spelaren har 

möjlighet att både sätta sig in i rollen som tredjeperson eller välja att spela Tomb Raider som 

Lara Croft själv. Många FPS-spel använder sig av en tredimensionell grafik som innebär att 

miljöer och spelkaraktärer ser mer verkliga ut för att på så sätt ge spelaren en djupare 

spelupplevelse. 

 

Flanagan anser att skillnaden mellan objektivitet och subjektivitet har suddats ut. Spelaren, 

som ser Lara och inte ser genom hennes ögon, kan därför både titta på Lara som ett rent 

objekt eller känna att de följer med Lara på hennes äventyr. Här menar Flanagan att dagens 

ständiga behov av att använda sig av teknologi bidrar till att ändra på 

verklighetsuppfattningen hos spelaren. Detta då människa och maskin blir allt svårare att 

skilja åt.19 

 

                                                 
18 Spelhemsida (2006). Quake 4 http://www.quake4game.com/. 2005-12-15 
19 Mary Flanagan and Austin Booth (2002). Hyperbodies, Hyperknowledge (criticism). I Reload: Rethinking 

Women + cyberculture. Red. Mary Flanagan and Austin Booth. London: The MIT Press Cambridge, 
Massachusetts. s. 430 

Skärmdump från Quake 4 för att visa hur ett FPS-spel ser ut  
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Flanagan skriver om hur om en undersökning som berörde hur den dataanimerade Lara Croft 

och hennes digitala kropp påverkar de som spelar Tomb Raider.  

Det är intressant att se på hur spelare omedvetet använder sig av såväl objektivitet, att de styr 

Lara sett från ett guds-perspektiv, som subjektivitet, att spelaren ser spelets utveckling ur 

Laras ögon och därmed spelar som henne. Flanagan skriver om hur en manlig Tomb Raider-

spelare förklarar en scen i spelet: 

 

Lara was in Xi’an, looking for the treasure, when I jumped up onto this hill to fight the 

monks. They immediately attacked me, so I fought back with a knife I had in my pocket. Then 

she found what she needed and were off to the next location.
20

 

 

Det som är viktigt för spelarna är samspelet mellan att kunna styra sin karaktär, i det här fallet 

Lara Croft, men att samtidigt få en känsla av att Lara inte alls är en dataanimerad konstruktion 

utan istället en levande människa. Något jag själv fann intressant var det faktum att spelaren 

byter subjekt då han berättar om spelupplevelsen. Lara är arkeologen och den som letar efter 

saker medan spelaren är den som slåss.  

 

Spelaren styr Lara, och kan få henne att agera genom att använda sig av en joystick eller av 

sitt tangentbord. Lara har inte några superkrafter utan kan exempelvis tappa taget efter en viss 

tid hängandes från ett tak och hon visar även tydliga tecken på att vara levande i spelet, 

exempelvis det faktum att hennes hästsvans rör sig i vinden och hon ser ut att andas.  

Utan ett tredimensionellt perspektiv skulle Lara inte visa livstecken på samma sätt eftersom 

den tvådimensionella animeringen är begränsad till att visa en platt avbild av spelkaraktären. 

 

3.1.3 Lara på lika villkor? 
Just att Tomb Raider är ett tredimensionellt spel gör att spelaren känner att det finns ett behov 

av att ta hand om Lara. Alltså att spelaren både kontrollerar och lever tillsammans med Lara i 

spelsituationen. Detta innebär då att spelaren spelar med eller inuti Lara samtidigt som han, 

eller hon, identifierar sig genom eller med hjälp av henne.21     

 

                                                 
20 Ibid s. 431 
21 Mary Flanagan and Austin Booth (2002). Hyperbodies, Hyperknowledge (criticism). I Reload: Rethinking 

Women + cyberculture. Red. Mary Flanagan and Austin Booth. London: The MIT Press Cambridge, 
Massachusetts. s. 432 
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Lara Croft 

En intressant tanke som Flanagan tar upp i sin text kommer ursprungligen från en intervju 

med en feministisk speladvokat vid namn J. C. Hertz, som har sagt att:  

In Tomb Raider, Lara Croft is the protagonist, the hero. When a boy plays the game, Lara is 

not the object, as she would have been in other games: she is the game. The boy who plays the 

game plays it like a woman.
22

 

 

Innebär detta då att Tomb Raider är ett spel som, enligt många cyberfeministiska forskare, 

faktiskt är en förebild för hur den feministiska cyborgen, i det här fallet Lara, gör att män och 

kvinnor kan mötas på lika villkor och att könsroller suddas ut även i ett spel? Spelforskaren 

Maja Mikula anser i sin forskning att killar gärna vill vara beskyddande och kontrollerar Lara 

under spelets gång, medan de kvinnliga spelarna istället är Lara då de spelar Tomb Raider.    

 

Flanagan skriver att andra forskare, som Sherry Turkle och Donna Haraway håller med om att 

Lara Croft är ett exempel på en spelkaraktär som låter män och kvinnor mötas i ett 

teknologiskt samhälle där könsrollen spelar mindre betydelse än i den verkliga världen. Själv 

anser hon dock att:23 

 

…participants who control Lara Croft are not 

truly experiencing what it like to be female; 

rather, their original subject location creates 

them as knowers: a position from which they 

cannot escape.
24

 

 

Flanagan fortsätter att befästa sin ståndpunkt 

genom att beskriva den datoriserade världen, och 

då även spelvärlden, som ett slags dubbelt 

medvetande.  

 

Hon menar att klass, ras och könsidentitet hos den som 

                                                 
22 Ibid s. 438 
23 Ibid s. 438 
24 Ibid s. 438 
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spelar bidrar till hur spelaren identifierar sig med spelkaraktären. Därmed återkommer hon till 

sin tes att spelaren kan välja om han, eller hon, ska styra Lara Croft eller om spelaren väljer 

att vara Lara Croft i spelsituationen. Hon fortsätter:    

 

Through the act of navigating a game or a virtual world, the signifying practices in 3-D 

experiences establish an identity, an “I”, but there are multiple “I” identities. The dichotomy 

between the psychical subject and the “I” formed trough the user/screen object relationship is 

interestingly undefined and flexible, but it must not be allowed to replace a real user’s raced, 

classed, and gendered  experience. Further, because motion in these examples is so 

important, the incorporation of movement, or agency within the virtual world, has 

tremendous possibilities for repositioning the subject if we also do not disregard the user’s 

real body and experiences.
25

 

 

3.1.4 Kvinnliga dataspelskaraktärer och deras betydelser 
Innan Lara Croft trädde in på spelmarknaden framställdes kvinnor i dataspel som offer och 

som den svagare länken som måste räddas av den starke mannen. Lara däremot vände på hur 

kvinnan skulle framhävas i spel i framtiden. Istället för att finna sig i att ta på sig rollen som 

den försvarslösa kvinnan är Lara istället en drivande kraft i sina spel och hon är inte rädd för 

att ta på sig rollen som männen tidigare haft monopol på.  

 

Tomb Raider spelen var de första att göra ett spel som passade för både kvinnliga och manliga 

spelare. Tidigare var de flesta spel mansdominerade och kvinnliga spelare var hänvisade till 

spel som fokuserades på att shoppa, hänga med i modevärlden, träffa unga män eller spela 

spel där utseendet på spelkaraktären var viktigast.26  

 

Lara Croft är en spelkaraktär som väcker många frågor just därför att det är en karaktär som 

vågar gå emot gängse mönster och därmed även går över etiska gränsdragningar. Det finns 

många forskare, oavsett om de hör till cyberfeministisk forskning eller ren spelforskning, som 

skrivit både om Lara själv men även kring spelet i stort.  

 

                                                 
25 Mary Flanagan and Austin Booth (2002). Hyperbodies, Hyperknowledge (criticism). I Reload: Rethinking 

Women + cyberculture. Red. Mary Flanagan and Austin Booth. London: The MIT Press Cambridge, 
Massachusetts. s. 438 
26 Ibid s. 58f 
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Det som har varit av intresse för mig är dels hur Lara faktiskt påverkar men även hur Laras 

personlighet ser ut och hur hon, som en dataanimerad figur kan få spelare att integrera med 

henne även utanför själva spelsituationen. En forskare som skrivit mer kring detta är Maja 

Mikula.  

 

Lara is rich, intelligent and physically fit. Her hyper-feminine body, accentuated by scanty 

clothing, has provoked criticism by anti-pornography campaigners. Feminists, concerned 

with sexual objectification of women, generally have little sympathy for excessively sexualized 

female icons of popular culture, whether real or virtual. […] On the other hand, Lara – an 

independent, strong, intelligent, no-nonsense character – has all the potential for becoming a 

desirable feminist role model.
27

   

 

Mikula menar att Lara Croft bidragit till att många forskare ser annorlunda på hur en 

spelkaraktär kan användas i spel.28 Hon menar att spelkaraktären Lara Croft kan förstås som 

ett ”tomt tecken”, det vill säga att det är upp till spelaren att själva fylla Laras personlighet 

med egna värderingar och intressen. Redan då spelet tar sin början vet spelaren att Lara Croft 

är en ensamvarg som är självgående och som inte är rädd att söka efter nya utmaningar. Allt 

eftersom spelet fortskrider upptäcker spelaren mer kring Laras personlighet och hennes 

intressen. Att Lara är en ensamvarg väcker nyfikenhet och bidrar till att ge spelet än mer 

identitetsskapande. Det går även att anta att Laras självvalda ensamhet är ett sätt för henne att 

hävda sig emot den mansdominerade världen. Lara kan stå på sina egna ben och behöver inte 

någon man som styr henne eller hennes beslut. 29 

 

Mikula skriver om ett projekt som gjordes år 2000 av deltagare i International Women’s 

University där de berörde just hur det går att rekonstruera kön och könstillhörighet. Projektet 

fick namnet ”Reconstructing gender”, och Lara Croft valdes som ett exempel eftersom hon 

dels är en cyborg men även att hennes person som sådan är mycket mer komplex än andra, 

kvinnliga, spelkaraktärer. Efter projektet hade avslutat hade projektgruppen kommit fram till 

följande: 

                                                 
27 Maja Mikula (2004). Lara Croft, Beween a Feminist Icon and Male Fantasy. I Femme Fatalities - 

Representations of strong women in the media. Red. Anne Gjelsvik & Rikke Shubart. Göteborg: Nordic 
Information Centre for Media and Communication Research (NORDICOM). s. 57 
28 Ibid s. 58 
29 Maja Mikula (2004). Lara Croft, Beween a Feminist Icon and Male Fantasy. I Femme Fatalities - 

Representations of strong women in the media. Red. Anne Gjelsvik & Rikke Shubart. Göteborg: Nordic 
Information Centre for Media and Communication Research (NORDICOM). s. 62-64 
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”Since she is virtual she could be anything – but she is limited to heroine and sex-symbol; she 

could be fluid and challenge existing borders – instead she reinforces them; she could subvert 

traditional meanings and meaning making- instead she is represented to us in the most 

traditional contexts; she could be used to explore the implications of postmodernism, of new 

technologies, of changes in society – both the changes and the threats- instead she is used to 

try and convince us that in spite of all the changes thing will essentially remain the same.
30

”   

 

Detta kan innebära att Lara Croft bara är en drömbild. Citatet ovan skulle även kunna belysa 

att Lara Croft faktiskt inte alls är den feministiska rollmodell som så många feministiska 

forskare menar att hon borde vara. Därför kan det istället betyda att Lara Croft är ett objekt 

för en manlig syn på kvinnor i spel.      

3.2 Sammanfattning 
 

Som jag tidigare berört så anser Flanagan att de spelare som skapar kontakt med 

spelkaraktärer i en tredimensionell spelvärld skapar sin egen verklighet som blir ett samarbete 

mellan tekniken, det som skapar spelvärlden, och spelaren själv. Detta kan, enligt mig, bidra 

till att det finns lika många spelvärldar som det finns spelare eftersom spelaren själv, med sina 

värderingar och tankar gör den virtuella världen mer levande. Så även om tekniken i fråga gör 

enastående spelmiljöer så är det spelaren själv som fyller denna värld med mening.  

 

När det gäller Tomb Raider, men även andra spel, går mycket av spelupplevelsen ut på att 

spelaren ska lockas att lära känna huvudkaraktären ytterligare allt eftersom spelet fortskrider. 

Flanagan menar att en spelare har ett behov av att känna samhörighet med den karaktär han, 

eller hon, spelar som. Spelaren vill även veta mer om, i det här fallet, Lara Croft och genom 

att spela spelet mer så får spelaren chans att både se och veta mer om både Lara som person 

men lockas även att ta del av spelvärlden i Tomb Raider överlag.  

 

Flanagan anser även att den som spelar Tomb Raider både kan styra och vara Lara Croft, 

vilket jag tidigare nämnt i den här texten. Hon menar att det är det ständiga behov efter att 

använda sig av teknologi i dagens samhälle som leder till att människor idag vill veta mer om 

                                                 
30 Maja Mikula (2004). Lara Croft, Beween a Feminist Icon and Male Fantasy. I Femme Fatalities - 

Representations of strong women in the media. Red. Anne Gjelsvik & Rikke Shubart. Göteborg: Nordic 
Information Centre for Media and Communication Research (NORDICOM). 
s. 65f 



 15 

en icke-verklig spelkaraktär eftersom tekniken bidrar till att ändra på verklighetsuppfattningen 

hos många spelare. Människa och maskin smälter samman till en enhet. Jag anser att Flanagan 

här baserar sina tankar på Donna Haraways tankar kring cyborgen, att människa och maskin 

smälter samman i en enhet för att på så sätt komma närmare ett samhälle där könsroller 

suddas ut.  

 

3.2.1 Dubbelt medvetande hos spelaren 
Flanagan menar vidare att det är viktigt för spelaren att känna samhörighet med 

spelkaraktären och få en känsla av att spelkaraktären inte är något som någon spelmakare 

skapat utan istället att spelkaraktären är en levande person som finns och lever i spelvärlden 

precis som spelaren lever sitt liv i verkliga världen utanför spelet. Detta, menar Flanagan, 

bidrar till att skapa ett slags dubbelt medvetande hos dem som spelar och det är detta hon 

syftar på när hon talar om hur spelarna både kan kontrollera och spela som Lara Croft. 

Spelaren vet att Lara egentligen är en dataanimerad konstruktion men vill istället att hon ska 

vara verklig så att han, eller hon, kan äventyra tillsammans med henne i hennes värld. 

 

Flanagan hävdar att det samspelet mellan spelaren och spelet närmar sig det samhället men 

hon poängterar att det aldrig kommer att fungera att helt bortse från det fysiska könet hos 

spelaren även om spelaren spelar ett spel där karaktären är av motsatt kön.  

 

Maja Mikulasmenar att Lara Croft är en frisk fläkt i spelvärlden därför att hon tilldelas en roll 

som männen tidigare haft monopol på. Mikula fortsätter i samma tankebanor och menar att 

det går att ana att Lara har valt att vara en ensamvarg som tycker om att söka spänning i 

extremsporter och som inte drar sig för att självvalt söka artefakter bland berg. Detta skulle då 

bli ett sätt för henne att lättare kunna hävda sig emot den mansdominerade bilden av hur 

kvinnor ska bete sig i spelvärlden. Mikula anser att Lara Croft egentligen ändå är en 

könstereotyp bild av en kvinna. Det som är intressant med Mikula är att hennes syn på ett 

samhälle där könsgränserna suddats ut är att hon anser att det är upp till spelaren och hans, 

eller hennes, värderingar som avgör hur mycket av Laras komplexa person som visas upp i 

spelögonblicket. Detta är möjligt eftersom Mikula anser att Lara Croft är ett öppet tecken där 

var och en själv kan lägga till olika karaktärsdrag eller kulturella aspekter. Detta skulle, enligt 

mig, inte vara en möjlighet om Lara Croft redan från början hade bestämda karaktärsdrag.  
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Det jag anser är de viktigaste aspekterna av den tidigare forskning som gjorts i ämnet är hur 

de cyberfeministiska forskarna valt att se på teknik som en viktig faktor för en utvidgad 

spelupplevelse hos spelaren men även hur stereotypa kvinnobilder bidrar till någon form av 

spelupplevelse. Jag vill försöka utvidga detta genom att själv göra en undersökning kring hur 

ett urval manliga data- och tevespelare själva funderar över sitt spelande, kvinnliga 

stereotyper etc. för att kunna testa om spelande män idag håller med om vad som kommit 

fram genom tidigare forskning. Att jag valt just Lara Croft som ett exempel beror mycket på 

att hon var bland de första kvinnliga spelkaraktärer som skapades som inte enbart skulle vara 

ett kuttersmycke utan istället en självsäker kvinna som både ser bra ut men som även kan 

försvara sig då hon är ute och äventyrar i sina spel.  
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4. Metod 
För att undersöka hur sex spelintresserade unga män resonerar kring manligt och kvinnligt hos 

dataspelskaraktärer har jag valt att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer med hjälp av 

Microsofts chatprogram Messenger. Detta gjordes eftersom de intervjupersoner som 

medverkat bor på geografiskt skilda platser i landet och det hade varit en omöjlighet att göra 

dessa intervjuer om det varit nödvändigt att träffa personerna utan inblandning av Internet.  

 

4.1 Material och urval 
De intervjupersoner som har valts ut är alla duktiga dataspelare som ofta spelar spel och jag 

har valt ut dessa intervjupersoner både från ett forum på http://www.goodgame.och i den egna 

beakntskapskretsen. Jag valde att skriva ett meddelande i det forum som finns på 

http://www.goodgame där jag uttryckligt förklarade att jag ville använda mig av de 

intervjusvar jag skulle få i en uppsats och gav därmed klara besked om vad som skulle efter 

intervjutillfället. Genom att göra det blev det lättare att hitta manliga spelare som bodde i 

skilda delar av landet men som ändå delade samma intressen, det vill säga att alla mina 

intervjupersoner hade någon form av spelintresse vilket var av största vikt för den kommande 

undersökningen.  

  

Intervjupersonerna är, utan inneboende ordning, Anders, som är 26 år och kommer ifrån en 

mellanstor stad i Värmland, Erik, 22 år gammal ifrån en större stad i Värmland, Andreas 26 år 

ifrån en mindre stad i Västergötland, Nathan 15 år ifrån en större stad i norra Sverige, David, 

17 år från en mindre ort i Västergötland och Oscar, 17 år som kommer ifrån en större stad i 

mellersta Sverige. 

 

Intervjuerna tog allt emellan en till en och en halv timme att genomföra och det förekom 

följdfrågor utöver huvudfrågorna som jag skrivit ner innan intervjutillfället. Alla 

intervjupersonerna fick svara på samma frågor för att på så vis skapa ett sammanhang även 

mellan intervjupersonernas svar och inte enbart för att skapa en röd tråd i den enskilda 

intervjun. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Jag har alltså utfört kvalitativa intervjuer via Microsofts chatprogram Messenger. Den 

kvalitativa intervjun kallas även för samtalsintervju och ger forskaren en möjlighet att få tag 
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på information, prova egna hypoteser eller få tillgång till hur intervjupersonerna har för 

bakgrund och hur de tänker.  

 

Det viktigaste med en kvalitativ intervju är att nå en djupare förståelse varför 

intervjupersonerna svarar och tänker som de gör. Eftersom detta arbetssätt innebär en 

fördjupning leder detta till att det inte går att dra generella slutsatser om ett fenomen utan 

istället ser forskaren på tendenser hos de intervjupersoner som studerats. Giltigheten hos den 

kvalitativa intervjun handlar om relevans, eller hur verklighetsnära svaren är. Men det handlar 

även om hur väl den metod som används fångar in det som ska undersökas, validiteten. 

Kvalitativ forskning handlar om att forskaren förstår verkligheten genom ett perspektiv och 

att det behövs fler perspektiv för att forskaren ska kunna skapa sig en helhetsbild av den 

problemformulering som ska undersökas för tillfället.31 

4.2.1 Semistrukturerade (halvstrukturerade) intervjuer 
Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer som brukar delas in i tre huvudgrupper. Det är 

den ostrukturerade, semistrukturerade (halvstrukturerade) och strukturerade intervjun och den 

intervjutyp jag använt mig av är den semistrukturerade intervjun. Då en halvstrukturerad 

intervju ska genomföras innebär det att det har funnits ett antal fastställda frågor men att det 

även har funnit stor plats för följdfrågor vid de enskilda intervjutillfällena.32 Detta betyder att 

de frågor som är förutbestämda inte behöver följas i någon speciell ordning utan att det mer är 

en komihåglista för forskaren som sedan friare kan följa upp intressanta vinklingar beroende 

på vad intervjupersonen svarar.  

 

Det som kan vara en svaghet i den här typen av intervjuer är att det resultat forskaren får fram 

kan vara svårt att strukturera då intervjupersonerna kan ha talat om olika teman beroende på 

vad som varit intressant för dem. Risken finns att det tar lång tid att analysera sitt 

intervjumaterial. För att avhjälpa detta i möjligaste mål är det viktigt att försöka hitta teman 

eller mönster som kan vara centrala för ämnet i fråga.33 

                                                 
31 Malin Sveningsson, Mia Lövheim & Magnus Bergquist (2003). Att fånga Nätet – Kvalitativa metoder för 

Internetforskning. Lund: Studentlitteratur. s. 66f 
32 Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland, Leif Ove Larsen (2003).  Metodbok för medievetenskap. Översättning 
av Lars G Larsson. Malmö: Liber s. 101ff 
33 Malin Sveningsson, Mia Lövheim & Magnus Bergquist (2003). Att fånga Nätet – Kvalitativa metoder för 

Internetforskning. Lund: Studentlitteratur. s. 84f 
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4.3 Om intervjuer via chatprogram  
Intervjuerna som genomförts via programmet MSN och därför har inte, som i vanliga 

intervjuer, talad text behövts transkriberas till skriven då dialogerna redan är skrivna. Idag 

tillåter ny teknik andra möjligheter för forskare att dokumentera sina intervjuresultat. Internet 

har öppnat upp ögonen för nya sätt att forska, även då det gäller kvalitativa intervjuer. 

 

Det som egentligen skiljer hur en transkribering ska gå tillväga på nätet mot hur den görs 

annars är att många skriver på ett annat sätt än de skulle ha talat om intervjun gjorts öga mot 

öga med forskaren. På nätet talar människor med varandra ofta i olika chatrum eller via 

program som ICQ eller MSN. Detta innebär att samtalen emellan Internetanvändarna kan 

struktureras annorlunda mot hur det vanligen ser ut under ett normalt samtal. Ofta talar 

användarna om olika ämnen samtidigt och det är sällan tyst i ett chatrum. Detta innebär att 

strukturen i samtalet bryts upp på ett annat sätt på näten än vad det skulle ha gjort om 

användarna träffats och talat om samma ämnen utanför nätet.  

 

Det som kan vara negativt då Internetbaserade samtal ska analyseras är att samtalskontexten 

inte ser ut som den icke-Internetbaserade samtalskontexten gör. Därför kan det vara svårt att 

få ett sammanhang i texten. En annan svårighet kan vara att få sammanhang i texten eftersom 

materialet ofta tenderar att vara stort. Det kändes på ett sätt säkert att intervjua en ansiktslös 

person, samtidigt som detta ställde stora krav på mig som forskare. Jag menar att den här 

metoden passade bäst för just det här arbetet, men att arbetet kanske hade mått bra av att jag 

hade talat med intervjupersonerna öga mot öga i en annan uppsatssituation. Om jag skulle 

göra om uppsatsen igen skulle jag, förvisso, använt mig av kvalitativa intervjumetoder, men 

jag skulle ha gjort hälften av intervjuerna utanför dataskärmen för att på så vis komma förbi 

problematiken vad det gäller objektivitet, kroppsspråk och uppträdande hos intervjuperonen. 

Detta för att jag, så här i efterhand, anser att trovärdigheten skulle ha ökat i slutresultatet om 

jag valt att göra intervjuerna på ett annat sätt. 

4.4 Etiska aspekter 
Då det gäller hur en forskare bör tolka sitt Internetbaserade material blir det viktigt att tänka 

på att forskaren ställer sig själv frågan om vilken rätt denne har att använda sig av materialet i 

fråga. Därför finns det etiska riktlinjer för hur en forskare bör gå tillväga för att hantera det 

inhämtade materialet på ett etiskt försvarbart sätt.  

 



 20 

Som forskare har vi skyldigheter mot de människor som ingår i vår forskning 

(individskyddskravet), men också en skyldighet att göra bra och vikig forskning 

(forskningskravet). Ibland kan det finnas skäl att göra kompromisser där delar av 

individskyddskravet åsidosätts.
34  

 

Det som kan vara riskabelt då material samlas in över Internet är att det finns en risk i att 

dokumentera materialet då många Internetanvändare inte vet om att deras samtal och tankar 

kan bli dokumenterat för att användas i ett forskningssyfte. Därför blir det viktigt för 

forskaren att alltid vara noga med att poängtera att det som sägs kommer att dokumenteras 

och användas till forskning.35 En viktig del är att intervjupersonerna vet om att de ska 

intervjuas, hur länge intervjun ska pågå och i vilka syften deras svar ska komma att användas. 

Dessutom är det viktigt för forskaren att tänka på att personer på Internet kan tänkas gömma 

sin egen identitet, på många chattplatser är det exempelvis praxis att inte berätta sitt riktiga 

namn, eller vara minderårig då detta kan leda till oförutsedda problem exempelvis om en 

minderårig intervjuperson egentligen måste målsmans tillstånd att ställa upp i ett 

intervjusammanhang.36  

 

En svårighet då det gäller etiska ställningstaganden på nätet är att det ofta är svårt att skilja på 

det som är offentligt och det som är privat. Något som är bra att tänka på då i en 

forskningssituation är att alltid fråga sig om hur man själv skulle vilja bli behandlad i en 

intervjusituation.37 

 

4.5 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 
 

Det är viktigt att använda sig av begreppet validitet då det talar om hur relevanta och giltiga 

data och analyseringar som gjorts i en uppsats men den visar även hur väl dessa data och 

analyseringar är i förhållande till problemformuleringen. Att det som avses mätas även mäts. 

Begreppet definitionsmässig validitet förklarar hur väl de teoretiska begrepp och tankar som 

använts i tidigare forskningen används i den empiriska undersökningen. 

                                                 
34 Malin Sveningsson, Mia Lövheim & Magnus Bergquist (2003). Att fånga Nätet – Kvalitativa metoder för 

Internetforskning. Lund: Studentlitteratur. s. 220 
35 Ibid s. 175 
36 Ibid s. 181 
37 Ibid s. 188 
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För att kunna tolka resultaten på ett riktigt sätt har det varit viktigt att hela tiden förhålla sig 

till definitionsmässiga validiteten och även generaliserbarhet för att på så sätt kunna analysera 

resultaten på ett korrekt sätt.38 Jag menar att det här arbetet uppfyller kraven på validitet 

eftersom jag undersöker det som jag avsett att undersöka, nämligen hur unga män ser på 

kvinnliga karaktärer i data- och tevespel. Jag har gjort mitt arbete genom att använda mig av 

kvalitativa intervjuer för att få fram det mest pålitliga resultatet. En nackdel skulle kunna vara 

att jag enbart använt mig av kvalitativa metoder och helt bortsett från de kvantitativa, men jag 

bortsåg från detta då jag ansåg att det skulle göra mitt arbete för stort och ogripbart. 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och används i forskar sammanhang för att samla in data, 

undersöka kvalitén vid insamlingen och bearbetning och analys av insamlade data. Om något 

av dessa led är svaga i forskningen ger detta en mindre tillförlitlig uppsats. Tillsammans med 

validiteten är reliabilitet den faktor som bestämmer hur bra analysen blir i slutändan.39  

En förutsättning för att kunna generalisera forskningsresultat handlar mycket om att det ska 

finnas en hög grad av reliabilitet i de slutgiltiga analysresultaten.40 

Här kan jag, återigen, se att uppsatsens reliabilitet kunde ha ökas ytterligare om jag valt att 

göra några av intervjuerna öga mot öga med intervjupersonerna. Detta leder til, som tidigare 

berörts, att uppsatsen kunnats göras mer tillförlitlig om jag valt att göra den på ett annorlunda 

sätt, kanske med utökade intervjuer eller genom eventuella enkäter för att kunna se en så stor 

helhet som möjligt. Vad det gäller insamlandet av material i den litteratur jag valt att använda 

mig av kan jag i vissa fall se en svaghet i mina, i vissa fall, något haltande engelskakunskaper.  

Överlag menar jag dock att jag lyckats att göra en överblick över hur  ett antal män ser på 

kvinnobilden i teve- och dataspel – vilket var det jag hade för avsikt att ta reda på i min 

uppsats.  

 

En annan viktig del i ett uppsatsarbete är generalisering och generaliseringar. Som sådan är 

generaliseringen egentligen uppdelad i två faktorer och de går ut på att den metod som 

används i arbetet ska ge forskaren ledtrådar i vilka som ska få vara med i urvalet men även 

antalet enheter som ska användas. Generalisering innebär även att kunna granska enskilda 

enheter, eller intervjupersoner, för att på så vis kunna skönja helheten och tvärtom.41 Forskare 

                                                 
38 Ibid s. 40 
39 Ibid s. 40 
40 Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland, Leif Ove Larsen (2003).  Metodbok för medievetenskap. Översättning 
av Lars G Larsson. Malmö: Liber s. 120 
41 Ibid s. 42 
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använder sig av generaliseringar för att kunna göra de analyser som gjorts allmängiltiga, att 

kunna dra slutsatser om enheterna för att nå fram till någon form av slutsats.42 

I mitt arbete gjorde jag redan en generalisering från början eftersom jag medvetet gick in för 

att det var just män som spelar teve- och dataspel som skulle vara intervjupersoner. Detta för 

att kunna göra någon slags översiktsbild över hur dessa män såg på kvinnobilderna som 

speltillverkarna väljer att lyfta upp men även för att kunna skönja en bild kring hur samma 

män såg på stereotypa kvinnobilder överlag. Det sistnämnda får en undanskymd plats, vilket 

jag i efterhand anser är lite synd. Jag valde även att utesluta kvinnor i min undersökning och 

detta ledde till att bilden blev relativt snäv eftersom bara männen fick komma till tals. Det var 

dessutom svårare än jag räknat med att hitta rätt intervjupersoner till min undersökning och 

det ledde till att resultatet, i viss mån, blev alldeles för snävt för att det skulle kunna vara 

möjligt att generalisera uppsatsen i stort. Detta beror säkerligen på min rädsla för att jag skulle 

ta mig vatten över huvudet och göra arbetet ohanterligt om jag breddade mitt urval av 

intervjupersoner. Vad jag inte insåg då var att detta medvetna urval ledde till att jag, mer eller 

mindre omedvetet, minskade reliabiliteten i undersökningen och sålunda satte krokben för 

mig själv.  

 

                                                 
42 Ibid s. 120 
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5. Resultat 
 

De intervjupersoner som finns med i den empiriska undersökningen har fått svara på samma 

frågor och jag har valt att sätta ihop deras svar under mellanrubriker som i sin tur är de 

frågeställningar som uppsatsen tar upp. Jag kommer först att ta upp hur intervjupersonerna ser 

på spelande överlag, vilka tankar de har kring Lara Croft, vilket kön de spelar med i spel, hur 

intervjupersonerna ser på teknikaspekter i spel och även vad de anser om FPS-spel. 

Avslutningsvis sammanfattar jag mina resultat och kopplar dessa till min tidigare forskning 

för att lättare kunna komma närmare min slutdiskussion i uppsatsen.  

 

5.1 Val av kön 
I många av dagens spel finns det en möjlighet för spelaren att välja om han, eller hon, ska 

spela spelet med en kvinnlig eller manlig karaktär. Därför blev en naturlig fråga om 

intervjupersonerna ansåg att det spelade någon roll att denna möjlighet fanns eller om de 

istället höll fast vid det kön de var vana vid att spela som. Flanagan menar att speltillverkarna 

många gånger använder sig av en gammaldags syn på hur de ska skapa sina spelmiljöer och 

detta bidrar till att de virtuella världarna blir till en ”vit-mans-modell”, det vill säga att många 

spel inte utvecklas för att bidra till att kvinnor och män ska mötas på lika villkor utan att 

dagens spel istället håller fast vid det som fungerat tidigare och detta är något som 

intervjupersonerna håller med om. Alla intervjupersonerna var även eniga om att det inte 

spelade någon som helst roll om karaktären i det spel de valt att spela var kvinna eller man. 

Istället ansåg de att det viktigaste var spelupplevelsen i stort och den ansågs inte bero på 

karaktärens kön i spelet.  Det rådde dock delade meningar kring vad som ansågs vara viktigast 

för intervjupersonerna då de spelade spel. Erik och David ansåg att det var storyn och 

bakgrundshistorien som var viktigast, Anders ansåg att olika spel kunde ha ett större eller 

mindre behov av en bakgrundshistoria och Nathan ansåg att den viktigaste spelaspekten 

istället är den helhet han själv skapar genom sitt spelande. Sammanfattningsvis kunde jag 

utläsa att intervjupersonerna ansåg att ett spel är inte bara beroende av story, karaktärer och 

spelupplevelse. Vad är det då som gör ett spel bra enligt intervjupersonerna? Det som verkar 

vara viktigast för dem är spelupplevelsen men även bakgrundshistorien i ett spel bidrar till att 

spelet tilltalar dem mer.   
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5.2 Tankar kring spelandet 
Ett bra spel för Anders är ett spel där spelmakarna har varit kreativa och skapat ett spel med 

ett nydanande upplägg som ingen tidigare gjort. Andreas anser att ett spel kan klassas som bra 

är då spelaren lätt kommer in i och förstår vad spelet går ut på för på så sätt ytterligare kunna 

leva sig in i det och på så sätt få en större spelupplevelse och det håller även Nathan med om. 

Nathan anser att det är av högsta vikt för honom att spelet han har valt att spela har en bra 

story, att grafiken ser bra ut och att ljudet är trovärdigt och låter bra i högtalarna då han spelar. 

Det viktigaste för Nathan är helhetsintrycket han får då han spelar spelet för första gången. 

De andra intervjupersonerna menade att det viktigast för att ett spel, enlig dem, skulle vara bra 

var storyn och helheten i spelet. David poängterade att spelet inte ska vara för lätt att klara av, 

medan Erik menade att om spelet inte har en bra handling tenderar han att hellre stänga av 

spelet än spela vidare. Oscar menade att ett spel där storyn tillåts ta stor plats ofta bli ett bra 

spel som han tycker är roligt att spela. En annan viktig aspekt som intervjupersonerna menade 

gjorde spelet intressant för dem att spela var bakgrundshistorien men även själva storyn i ett 

spel. David menade att bakgrundshistorien i ett spel är viktig eftersom spelaren annars inte vet 

tillräckligt mycket om vad spelet egentligen går ut på och skapar en innebörd i 

spelupplevelsen överlag. Även Oscar ansåg att bakgrundshistorien är viktig för spelet och 

spelandet och menar att det är svårt att ta till sig en spelupplevelse i ett spel som saknar 

bakgrund eftersom spelet då, enligt honom, saknar mening.  Just spelmakarnas förmåga att ge 

liv i spelen genom att berika dem med en bakgrundshistoria leder till att spelaren får en större 

upplevelse.  Erik menar att det som gör en bakgrundshistoria bra i ett spel är om spelaren får 

ta del av den allt eftersom spelet fortskrider. Det bidrar till att hålla spelaren nyfiken och vill 

veta mer om vad som kommer att hända längre fram. För Andreas spelar det en viss roll 

beroende på vilken typ av spel det är då det gäller om det ska finnas bakgrundshistorier eller 

inte. I ett FPS-spel (first person shoter-spel) vill han inte ha någon egentlig bakgrundshistoria 

eftersom han spelar den typen av spel för att slippa tänka i spelet. Men då det gäller andra 

spelgenrer menar han däremot att bakgrundshistorien är en viktig byggsten för hur spelaren 

kommer att uppfatta sin spelupplevelse. Nathan menar att bakgrundshistorien i ett spel inte 

behöver vara speciellt framträdande, men håller samtidigt med om en bakgrundshistoria 

överlag gör spelandet mer intressant. 

5.3 Grafik & teknik 
Det som är av största vikt vid ett speltillfälle är hur spelet uppfattas. Därför spelar grafik och 

teknik en stor roll eftersom ett grafiskt tilltalande spel lockar till fortsatt spelande. 
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Idag är nästan alla spel gjorda med en tredimensionell grafik vilket innebär att det idag är 

möjligt för spelaren att spela spelet i tre dimensioner istället för, som tidigare, spela spelen i 

ett tvådimensionellt perspektiv. Rent tekniskt är 3-d animeringen baserat på matematiska 

termer. Mary Flanagan anser att det är viktigt för spelaren att se och att veta. Detta menar hon 

är ett genomgående tema för dagens mediekultur och därför bidrar 3-d animeringar i spel till 

att spelare kan göra sig hemmastadda i vackra dataanimerade världar samtidigt som spelets 

egen historik bidrar till att spelaren ska få mer vetskap kring hur spelet kommer att utvecklas. 

Anders anser att det finns mer rymd i ett 3-dimensionellt spel än vad det gör i ett 

tvådimensionellt spel. Detta leder till att han anser att det i ett 3-dimensionellt spel går att 

utforska spelet även på djupet för att på så sätt stärka spelkänslan och att det är något som inte 

de 2-dimensionella spelen klarar av. Därför menar Anders att det finns mer känsla i ett  

3-dimensionellt spel mot hur de 2-dimensionella spelen känns att spela. Även David håller 

med om detta och menar i sin tur att det finns mer känsla i ett spel om det är gjort med hjälp 

av 3-dimensionell grafik eftersom den 3-dimensionella grafiken tillåter speltillverkarna att 

lägga till allt mer grafiskt tilltalande detaljer i sina spel. Detta, menar han, bidrar till att 

spelkänslan ökar i spelet och att det blir roligare att spela. Andreas spelar mest FPS-spel och 

ansåg därför att det var svårt att svara på on de tredimensionella spelen tillför mer spelkänsla 

till spelet än vad de tvådimensionella spelen tidigare gjorde eftersom det inte finns några 

tvådimensionella FPS-spel ute på marknaden. 

Oscar ansåg att 3D-tekniken gjort dagens spel intressantare att spela efter som spelen skapar 

en ny typ av verklighetsuppfattning som inte finns i äldre 2-dimensionella spel. 

Erik anser att spelkänslan tenderar att försvinna i många 3-dimensionella spel eftersom det är 

svårt att imitera rörelser hos karaktärerna då de ska vara så lika verkliga personer som möjligt. 

Detta bidrar många gånger till att karaktärernas rörelser i många 3-dimensioenlla spel blir 

stela och ryckiga. Han menar att de 2-dimensionella spelen är lättare att kontrollera eftersom 

spelaren bara behöver kontrollera sin karaktär i två riktningar. Nathan håller delvis med om 

detta men menar att det finns många 2-dimensionella spel som håller samma klass som 

dagens spel. Många 3-dimensionella spel, anser han, håller en hög standard men det finns en 

risk i att speltillverkarna satsar mer på att spelet ska tilltala spelarna grafiskt och lägger ner 

mer tid på det än att behålla en bra spelkänsla i det slutgiltiga resultatet. Av de män som 

intervjuats går det således att dra några slutsatser. Det står ganska klart att männen gärna ser 

att spelen blir verkligare för att de ska känna sig hemmastadda och överlag verkar det som om 

männen även ser 3-d tekniken som något positivt. Rent generellt innebär detta att de, i mitt 

fall, intervjuade personerna håller med i vad Flanagan menar i sin forskning.  
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5.4 Vad anses om FPS-spel? 
En spelgenre som helt är beroende av tredimensionell grafik är FPS-spel. Dessa spel går ut på 

att spelaren kan se ur spelkaraktärens ögon för att därmed skapa en upplevelse där spelaren 

kan bli karaktären i fråga. Exempel på sådana spel är Doom, Half-Life eller Quake. 

David tycker om att spela FPS-spel och han menar att mycket av spelupplevelsen är att 

spelaren ser genom karaktärens ögon i spelet. En annan aspekt som David anser vara viktigt 

för spelupplevelsen är att det går att spela med andra spelare, så kallat multiplayer-spel, och 

att det bidrar till att spelen blir roligare än andra spel. Anders gillar FPS-spelgenren men anser 

att spelen kan vara riktigt bra lika gärna som de kan vara motsatsen. Vissa FPS-spel ger 

spelaren en chans att välja hur karaktärerna ska se ut och agera innan spelet börjar och sådana 

spel hamnar på den positiva skalan enligt Anders. Motsatsen till detta är spel där 

spelupplägget liknar andra FPS-spel med en linjär story och allt för upprepat spelande. Han 

menar dock att FPS-spelen bidrar till att öka simultankapaciteten bland dem som ofta spelar 

spelen i fråga.Det som lockar Nathan i FPS-spelen är överlevnadsaspekten eftersom det höjer 

hans adrenalinhalt och får honom att känna sig som en enmansarmé och att han, utöver detta, 

hela tiden måste ligga steget före motståndarna för att överleva. Oscar menar att många FPS-

spel är roliga att spela men han anser aven att många speltillverkare som skapar den här typen 

av spel har gått för långt eftersom det känns som han är med i en film och inte spelar ett spel 

längre. Syftet med FPS-spelen enligt honom är att få leva ut sina inneboende aggressioner 

samtidigt som mycket av spelet handlar om att spelkaraktären måste överleva svåra 

förhållanden. Erik däremot menar att FPS-spelen inte alls är speciellt intressanta och därför 

spelar han hellre andra spel om han får chansen att välja. Den spelkänsla som dock finns i 

FPS-spelen menar han beror på hur bra story som finns i själva spelet. För honom spelar 

humöret in när han spelar spel och han väljer oftare ett FPS-spel om han är på dåligt humör 

eller om han behöver avreagera sig. Även Andreas spelar FPS-spel då han behöver rensa 

hjärnan och inte orkar ta till sig en djup story i ett annat spel.  

 

Då intervjupersonerna talar om att leva ut aggressioner då de spelar den här typen av spel kan 

det vara lätt att dra paralleller till debatter kring videovåld och allmän mediepanik. Som jag 

ser det var det just frågorna som berörde FPS-spelen som skulle ha kunnat ledas till en fortsatt 

diskussion kring ämnet mediepanik. Speciellt Oscar berör detta eftersom han menar att han 

får möjlighet att leva ut sina aggressioner i sitt spelande. Men även Anders ser FPS-spel som 

ett sätt att koppla av och rensa hjärnan.  
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5.5 Intervjupersonernas favoritspel 
Efter att ha intervjuat intervjupersonerna ansåg jag att det kunde vara en spännande aspekt att 

se hur de spel som de gärna spelade var för typ av spel. Det visade sig att Anders, Erik, 

Andreas och Oscar gärna spelar rollspel, så kallade RPG-spel, om det själva får välja medan 

Nathan och David helst spelar äventyrsspel eller FPS-spel med strategiska inslag.  

 

Ett spel som Anders anser är lite av ett favoritspel är City of Villains som är ett MMORPG-

spel (massivly multi online roleplaying game) till PC och som spelas online. Spelet går ut på 

att spelaren är en ond karaktär och spelaren kan själv bestämma hur sin karaktär ska se ut och 

även vilka färdigheter karaktären ska ha. Karaktärerna kan se ut hur som helst. Oftast är de 

mänskliga men kan även vara monster eller utomjordingar. Det är känslan av att kunna spela 

som sin egen motsats som gör att City of Villains blir ett favoritspel för Anders. Anders 

menar att det är fullt möjligt att idag skapa en idealbild av sig själv men han anser att det är 

mer av en utmaning att spela en karaktär som getts helt motsatta karaktärsdrag mot hur 

spelaren är till sin person. Det blir, enligt honom, roligare att spela ett spel om karaktären gör 

saker som han själv aldrig skulle få för sig att göra i verkliga livet. Han menar att det dock 

finns en viss risk i att känna en allt för stor samhörighet med sin karaktär och anser att det 

ibland kan vara bättre att ta en paus från spelandet istället för att bli på dåligt humör om 

spelandet börjar gå dåligt. 

 

Andreas spelar ofta onlinerollspelet World of Warcraft som han anser är ett FPS-spel med 

inslag av rollspel. Spelet går ut på att spelaren får göra en egen karaktär som han, eller hon, 

sedan agerar med i en fantasivärld. Spelet är för Andreas ett favoritspel eftersom det inte finns 

en given story i spelet utan han själv kan utveckla spelet precis som han vill. Det finns därför 

inte bara en story i spelet utan istället finns det en story för varje enskild spelare och det är 

något som Anders anser är positivt för spelupplevelsen. Andreas har skapat en egen karaktär i 

onlinerollspelet World of Warcraft och han har byggt upp honom allt efter hand som han 

spelat spelet. Eftersom World of Warcraft är ett rollspel anser Andreas, som har spelat rollspel 

i över tio år, att han går in och tar över rollen som sin skapade karaktär vid speltillfället. Han 

går medvetet in i karaktären och försöker tänka så som han anser att hans karaktär borde tänka 

om han fanns i verkligheten. Men han poängterar att karaktären ändå inte är lik honom som 

person utan att han istället tagit vara på några av sina egna karaktärsdrag och gett sin karaktär 

lite av hans mänskliga drag. Andreas menar att det är viktigt att kunna påverka ett spel och att 
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det inte går att uppnå om det inte går att leva sig in i karaktären eftersom spelaren då blir en 

åskådare och inte längre spelar spelet. 

 

David spelar gärna PC-spelet Diablo eftersom han menar att spelet är bra då det blandar en 

bra story med strategi- och äventyrsinslag. I början av spelet får spelaren välja från ett urval 

av färdiga karaktärer men spelaren får däremot välja vad karaktären ska vara bra på och 

vilken typ av rustning som karaktären ska ha på sig. Spelaren styr sin karaktär genom datorns 

mus eller med hjälp av tangentbordet. Det viktigaste för honom är att det ska finnas en bra 

bakgrundshistoria och att det i sin tur medför att det är lättare för honom, som spelare, att 

känna samhörighet med den karaktär han spelar som. 

 

Eriks favoritspel är Nintendos rollspelsäventyr om den modige äventyraren Link och 

prinsessan Zelda. Huvudkaraktären i spelet är en liten pojke, Link, vars öde är att rädda landet 

Hyrule och rädda prinsessan Zelda som är tillfångatagen av den onde demonen Ganon.  Det 

som gör Zeldaspelen intressanta för Erik är att det är ett sätt för honom att bli en spelkaraktär. 

Han menar att, när han spelar Zelda, så spelar han som Link men att Link i själva verket är ett 

tomt tecken som han själv fyller med mening. Erik menar att många spel idag visar en 

stereotyp bild av spelkaraktärer och att det därför kan kännas som det finns mer eller mindre 

samhörighet helt beroende på vilket typ av spel han väljer att spela. En typisk stereotyp bild 

av karaktärer som är negativa anser Erik är den manliga hjälten som är lång, kraftigt muskulös 

och som bär en för stor rustning. Den kvinnliga hjältinnan däremot är i regel lång, smal och 

bär minimala kläder men tål för den skull minst lika mycket stryk som sin manliga 

motsvarighet. Han anser att ett undantag från den gängse idealbilden är att karaktärerna 

presenteras som vanliga människor utan några hjälteinfluenser i början av spelet. Därför 

menar att han föredrar att spela med Link istället för att spela spel där huvudkaraktären är 

oerhört muskulös och stark eftersom det är roligare att spela ett spel där spelaren lätt kan 

profilera sig med karaktären.  

 

Nathan uppskattar FPS-spel och spelar gärna x-box spelet Deus Ex. (Ett spel som utvecklats 

av Eidos, samma spelföretag som skapade Tomb Raider serien.) Spelet utspelar sig i ett 

framtidsscenario där världen har blivit utsatt för stora terroristangrepp och det är upp till 

spelaren att rädda jorden och förgöra terroristledaren. Nathan anser dock att spelandet i själva 

verket främst är ett tidsfördriv. Det är inte viktigt för honom att känna samhörighet med sin 

spelkaraktär eftersom han ändå blir karaktären då han spelar och därför kan han forma sin 
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karaktär precis hur han vill. Natan anser att de flesta spelare han känner gör idealbilder av sig 

själva i sina karaktärer eftersom spelandet även är ett sätt att leva ut sina drömmar. 

 

Oscars favvoritspel heter Tales of Symphonia och är ett spel till Nintendos spelkonsol 

Gamecube och är ett rollspel som, i korthet, går ut på att tre ungdomar tillsammans ska rädda 

sin värld från att gå under. Spelet utspelar sig i en fantasivärld. Under spelets gång får 

spelaren välja hur karaktärerna i spelet ska uppträda och vilka färdigheter de ska behärska 

genom att sätta fast speciella magistenar, så kallade ex Gems, i armarna på karaktärerna. 

Oscar menar att det egentligen inte går att jämför vanliga människor och spelkaraktärer 

eftersom karaktärernas personlighet är skapad av speltillverkare. Därför Oscar anser att det är 

mindre viktigt för honom att känna samhörighet med karaktärer i spel. Han är försiktig till 

hela resonemanget och menar att det finns en risk i att helt gå in i rollen som sin spelkaraktär.  

5.6 Synen på manligt och kvinnligt i spel 
Alla intervjupersonerna ansåg att kvinnor i spel oftast framstod som felaktiga stereotyper och 

att detta var någonting som de helst såg att spelmakare i framtiden skulle ändra på. Däremot, 

anser jag, att det lyste igenom en annorlunda bild av hur intervjupersonernas kvinnobild 

egentligen såg ut eftersom det de säger är politiskt korrekt men att de, med några undantag, 

inte har några direkta åsikter om hur ett spel för kvinnliga spelare kan se ut och då de har det 

så är de spelen relativt könsbundna i alla fall. En intressant aspekt är det paradoxala i att 

kunna skapa sin egen karaktär i de olika spelen. Flera av de intervjuade männen valde att 

spela med en dataanimerad karaktär som, i min mening, har stereotypt manliga drag. 

Paradoxen blir då, som jag ser det, att männen väljer att spela med män istället för, som borde 

vara fallet, spela med en kvinnlig karaktär för att på så sätt vara så jämlika som de säger sig 

vara.    

 

Egentligen spelar det ingen roll om Anders spelar som kvinna eller man i ett spel men det 

händer dock att han väljer att spela spel med kvinnliga spelkaraktärer i huvudrollen. Han 

menar att det verkar som om de kvinnliga karaktärer som figurerar i spel ofta karaktäriseras 

av väldigt kvinnliga former och gärna kråmar sig fram då de springer för att egga de manliga 

spelarna. Hans mening är att om han spelar med en kvinnlig karaktär får han ha med i 

beräkningen att hon troligen kommer har stora bröst, stor bak och getingsmal midja. Därför 

väljer han att hellre spela med en manlig karaktär men han spelar även man då det inte finns 

något större utbud av kvinnliga karaktärer i spel. Om han fick bestämma hur en idealbild av 

en kvinnlig karaktär skulle se ut så hade han hellre valt en kort tjej med mycket humör istället 
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för en uppumpad Amazonkvinna. Anders anser att det är synd att så få tjejer spelar spel och 

han menar att tjejer, speciellt i FPS-spel, har lättare för att gå in för spelet och därmed har en 

chans att bli bättre än många killar om de bara försökte. Han menar att det är missvisade att 

dela in spel beroende på vilket spel spelaren ska ha som spelar just de spelen och menar att 

spel är till för alla, oavsett kön. 

 

Andreas spelar lika gärna både med manliga som kvinnliga karaktärer då han spelar spel. Han 

menar att det är bra att det idag går att spela som tjej i ett spel eftersom det historiskt sett 

endast gått att spela med manliga karaktärer men att det idag är vanligare att spelaren själv får 

välja vilket kön spelkaraktären ska ha. Han anser heller inte att det finns några egentliga 

skillnader på karaktärerna utan alla är lika snabba, smart och starka. Det enda som skiljer den 

manliga spelkaraktären mot den kvinnliga är utseendet. Andreas väljer ofta att spela tjej i ett 

spel eftersom han anser att det är roligare. Han menar att han, som man, har svårare att 

integrera med en manlig karaktär eftersom det är svårare att spela en kille. Spel som han anser 

kan klassas in som tjejspel beror mest på målgruppen och han menar att My Little Pony-spel 

kan klassas som tjejspel. Anders menar att det skulle vara bra om det fanns spel där män och 

kvinnor kunde spela på lika villkor eftersom det inte går att placera alla killar i ett fack lika 

lite som att alla kvinnliga spelare helst skulle vilja spela spel med Barbie. Han anser att 

rollspel är bra då de riktar in sig till både kvinnliga och manliga spelare eftersom spelaren 

själv ges tillåtelse att skapa sin egen karaktär. 

 

När David spelar spel är inte karaktärens kön något han anser vara viktigt. Han väljer istället 

ett spel där karaktären har bra färdigheter, som att vara kunniga i stridskonst eller använda 

magier för att besegra sina fiender. För honom är det negativt att många kvinnliga karaktärer 

är stereotypa och han menar att många kvinnliga karaktärer är halvnakna bara för att de 

manliga spelarna ska lockas att köpa spelet. Han tror dock att spel skulle säljas även om de 

kvinnliga karaktärerna hade mer kläder eftersom det inte är utseendet hos karaktärerna utan 

mer spelets innehåll som är det viktigaste för en eventuell köpare. David anser att det finns en 

typ av uppdelning mellan kvinnliga och manliga spel. Det som är typiskt kvinnligt är spel där 

spelaren får chans att designa egna kläder och får ta del av modetips. Manliga spel går 

däremot mest ut på att spelaren ska skjuta ner sina fiender. Ett spel som kan vara både manligt 

och kvinnligt är, enligt honom, Sims där spelaren bygger upp en familj för att få dem att bli 

berömda och rika. 
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Erik spelar spel för spelets skull och inte för att titta på sin karaktär och därför spelar det 

ingen större roll om spelkaraktären är man eller kvinna. Om det finns en möjlighet att välja 

kön i ett spel väljer Erik oftast att spela som kille därför att han anser att de kvinnliga 

karaktärerna framställs på ett felaktigt sätt. Han anser att det är onödigt att de flesta kvinnliga 

karaktärerna framställs som sexobjekt och menar att tjejer i spel inte behöver vara 

fotomodeller i bikinirustningar då det dämpar helheten i spelupplevelsen. Dock finns det 

undantag när det gäller kvinnliga karaktärer och en av dem är Jade, den kvinnliga karaktären i 

spelet Beyond good and evil eftersom hon är en karaktär som Erik skulle kunna träffa i 

verkliga livet. Erik menar att det inte är någon skillnad på tjej- och killspel då han menar att 

både killar och tjejer kan spela samma typer av spel. Däremot kan han tänka sig att om 

spelmakarna ska göra ett typiskt tjejspel så görs det antagligen lite lättare än andra spel 

eftersom många speltillverkare lever kvar i synen på att kvinnor inte klarar av samma typ av 

problemlösningar som killar gör då de spelar spel. 

 

Nathan spelar oftast med en manlig karaktär då han spelar spel men kan ibland kan han även 

spela som en kvinnlig karaktär för att få omväxling i spelupplevelsen. Han spelar gärna World 

of Warcraft och menar att i just det spelet kan det vara mer spännande att göra en kvinnlig 

karaktär eftersom männen ofta ser ut som muskelberg medan tjejerna ser ut som någonting 

från en modekatalog. Han spelar sin kvinnliga karaktär eftersom han ibland tröttnar på att 

spela en kille ”som ser ut som att han ligger och pumpar på gymmet sju dagar i veckan”. Han 

menar att kvinnliga karaktärer i spel riskerar att hamna i två ytterligheter. Antingen är 

karaktären i behov av hjälp hos den starke, och manlige, hjälten eller också är den kvinnliga 

karaktären en veritabel mordmaskin. 

 

Oscar anser att ett spel blir bättre om speltillverkarna lyckats få med både manliga och 

kvinnliga aspekter då de skapat spelet. Men han anser inte att det spelar någon roll vilket kön 

hans spelkaraktär har när han spelar spelet. Han menar att det är synd att de kvinnliga 

spelkaraktärerna idag anspelar mycket på sex och tror att spelen skulle vinna mer på om de 

kvinnliga karaktärerna framträdde på liknande villkor som de manliga. Oscar tycker det är 

synd att det spelas så mycket på kvinnlig sexualitet i spelvärlden, han menar att det redan 

finns en etablerad industri för kvinnans sexualisering och att det skulle vara Playboyindustrin. 

Ett typiskt tjejspel för Oscar är The Sims därför att han menar att tjejer ofta vill ha mycket 

saker, fina presenter, hålla i fester, inreda lägenheter och vara relationsförmedlare åt andra. 

Därmed menar han inte att alla tjejer skulle tycka om den typen av spel men han håller ändå 
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fast vid att The Sims är ett tjejspel. Han anser att de flesta av dagens spel riktar sig till både 

manliga och kvinnliga spelare och att det är något positivt eftersom det, på sikt, kan innebära 

att dagens stereotypa bilder av män och kvinnor i spel så småningom kommer att försvinna. 

5.7 Tankar kring Lara Croft & Tomb Raider-spelen 
Överlag verkade intervjupersonerna anse att Lara Croft många gånger var en stereotyp bild av 

kvinnliga karaktärer i spel och att det var en bidragande orsak till att Tomb Raider-spelen inte 

föll dem i smaken. Annat som de ansåg vara negativt var spelupplägget då många av dem 

poängterade att det var för mycket action och att det bidrog till att spelet blev tråkigt eftersom 

spelaren många gånger fick göra samma problemlösningar i spelet.  

 

Nathan anser inte att det är något fel med spelupplägget i Tomb Raider som de andra anser. 

Han gillar att spela Tomb Raider och därför är hans tankar än mer viktiga då de kopplar 

samman vad tidigare forskare kommit fram till när det gäller Tomb Raider och de som spelar. 

Nathan valde att beskriva Lara och Tomb Raider genom att säga att spelen gick ut på att 

äventyra, undvika fällor, hoppa, springa och att se brösten hoppa omkring då Lara rör på sig i 

spelet. Han menade att det var uppfriskande att spela som tjej eftersom han, som spelare, är 

van vid att det alltid är en manlig karaktär i den här typen av spel. Nathan ansåg att det var 

negativt att spelföretaget valt att förstora upp Laras kvinnliga behag då han ansåg att det 

förstörde en del av spelupplevelsen. David håller delvis med Nathan när det gäller hur han ser 

på Lara Croft. Han beskrev Lara som en vältränad kvinna med kaxig attityd som gjorde henne 

lite hemlig. Hon var även rik och var väldigt lättklädd i spelen. David hade däremot inte hade 

funderat kring hur Lara var som spelkaraktär i spelen men han ansåg ändå att hon inte var så 

exceptionell. 

 

Intervjupersonerna håller många gånger inte alls med vad forskare som Flanagan och 

Braidotti anser då dessa forskare poängterar att Tomb Raider är ett bra spel och som menar att 

Lara Croft är en kvinnlig spelkaraktär som går emot strömmen. Istället anser 

intervjupersonerna att Lara Croft är en relativt dålig förebild. Det är egentligen bara Erik som 

anser att hennes personlighet är bra, men rent fysiskt anser alla att hon är en manlig fantasi. 

Ingen av dem menar att Lara Croft har en bra feministisk framtoning utan att hon istället är 

motsatsen till detta. Flanagan menar att det som är viktigaste för spelarna, då de spelar Tomb 

Raider, är samspelet mellan att kunna styra sin karaktär, i det här fallet Lara Croft, men att 
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samtidigt få en känsla av att Lara inte alls är en dataanimerad konstruktion utan istället en 

levande människa.  Detta stämmer dock inte helt när det gäller de intervjuade personerna. 

 

Andreas spelade Tomb Raider för länge sedan med tröttnade eftersom han ansåg att spelet var 

svårkontrollerat och att han menade att Lara Croft var för kvinnlig som karaktär. Han beskrev 

Lara som en overklig, tråkig, stereotyp, trist och som en feministisk manhaterska. Alltså helt 

motsatsen till vad Flanagan vill framhäva i sin forskning. Dessutom menade han att Lara var 

overklig eftersom det vid hennes ålder inte kan vara möjligt att kunna allt, ha en gedigen 

utbildning och ha tränat kampsport och överlevnad på en så hög nivå som det framställs att 

hon gjort i spelen. Inte heller Erik ansåg att Tomb Raider-spelen än bra utan menar istället att 

varit enformiga och tråkiga att spela. De ord som bäst kan visa på hur Lara croft ser ut i 

spelen är att hon är en arkeolog som både är äventyrare och rik och att hon har stora bröst och 

skjuter skarpt med sina pistoler. Han tycker inte att Lara är en bra spelkaraktär eftersom Lara 

egentligen bara finns där som ett objekt för att sälja spelen. Däremot poängterade han att hon 

faktiskt skulle kunna vara en bättre karaktär om hon såg mer normalt kvinnlig ut, lite bredare 

över höfterna och ha mindre bröstomfång. Erik ville inte ändra på Lara annat än vad det 

gällde hennes kroppsutformning eftersom han menade att Laras personlighet kan vara en bra 

förebild för många tjejer men även att Lara har tagit en typisk manlig spelkaraktärsroll och 

gjort den kvinnligare är även det något som han anser vara positivt. 

 

Oscar menade att Tomb Raider spelen aldrig varit bra och att det därför var en relativt liten 

chans att han skulle spela dem. Han ansåg spelen kunde sammanfattas med att Lara är kvinna, 

att det figurerar mycket sex och sexanspelningar i spelet. Han spelar inte spelen eftersom han 

anser Lara är tråkig som spelkaraktär och det förekommer för mycket action och för lite 

egentlig handling i spelen. Dessutom menade han att ytterligare en anledning till att han inte 

spelar spelen är att Lara Croft är en av de tråkigaste spelkaraktärer som finns i något spel 

han spelat. Även Anders ansåg att Lara Croft var mindre intressant sett ur spelperspektiv. Han 

har inte spelat Tomb Raider alls men däremot har han sett filmerna som är baserade på spelen 

och även sett en kompis spela spelet. Detta gjorde det svårare att intervjua honom då han inte 

direkt kände till spelen i fråga. Anders ansåg att Lara var en stark och hård kvinna med stora 

bröst och pistoler. Han menade att Lara varken var speciell eller att det skulle vara något 

speciellt med att hon var med i spelen som huvudkaraktär. Så länge han slapp att spela spelet 

var han glad eftersom det inte gav honom ett dyft vad det gällde spelupplevelsen i stort. 
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5.8 Översikt 
De spelar roll vilka omständigheter som ligger bakom valet av kön på spelkaraktären. Anders 

spelar visserligen både med manliga och kvinnliga spelkaraktärer men han menar att han då 

får ta med i beräkningen att han kommer spela med en stereotyp kvinnobild. Detta håller även 

Erik med om och menar att det enda spel där han kan tänka sig att spela med en kvinnlig 

karaktär är där kvinnor inte framställs som objekt. Nathan spelar oftast med en manlig 

karaktär men han kan tänka sig att spela som kvinna för att få omväxling i sitt spelande. 

Andreas väljer däremot gärna att spela som tjej, främst i rollspel, då han anser att det är lättare 

att spela tjej och få det att bli trovärdigt än att vara man i ett spel. David och Oscar ser inte att 

det spelar någon egentlig roll vilken typ av kön de spelar som i ett spel.  

 

Överlag är männen eniga om att kvinnor ofta framställs fel i spel och de skulle gärna se en 

förändring. Däremot har ingen av dem, med undantag för Erik, några förslag på hur denna 

förändring skulle kunna se ut och då de fick tillfälle att beskriva ett typiskt tjejspel var det 

knappt någon av dem som hade några konkreta förlag på hur ett sådant spel skulle kunna se 

ut. Andreas, David och Nathan hade förslag på spel i form av My Little Ponyspel, spel där 

den kvinnliga karaktären kunde designa saker eller att tjejer gärna kunde spela 

livsimulatorspelet The Sims. Andreas menade att det var synd att inte fler tjejer vågade prova 

på att spela FPS-spel då han menade att det ökade deras simultankapacitet och att de många 

gånger blev bättre spelare än männen.  

5.8 Sammanfattning 
Jag har valt att sammanfatta min empiriska undersökning genom att återanvända de 

mellanrubriker som även är delkapitel i min undersökning och därför både tjänar som 

frågeställningar i min inledning och som sammanfattning av min egen forskning.  

5.8.1 Val av kön på spelkaraktären 
Alla intervjupersonerna var eniga om att det inte spelar någon som helst roll om den karaktär 

de spelar med i ett spel är man eller kvinna. Istället ansågs bakgrundshistorien, storyn i spelet 

och helheten i spelet som bidragande byggstenar i den totala spelupplevelsen. 

 

5.8.2 Tankar kring spelandet 

Det rådde delade meningar kring vad en bakgrundshistoria innebär för spelande överlag bland 

intervjupersonerna. David och Oscar menade att bakgrundshistorien var viktig eftersom den 

bidrar till att skapa en större spelupplevelse då de spelar spel. Erik menade att det kunde vara 



 35 

relativt viktigt med någon form av bakgrundshistorik men att det heller inte behövdes i varje 

spel. Anders ansåg att typen av spel avgjorde om en bakgrundshistoria behövdes eller inte. 

Nathan skilde sig ifrån den annars rådande enigheten och menade att bakgrundshistorien 

istället inte alls var speciellt viktigt men att den kunde bidra till att göra spelandet mer 

intressant. 

 

Anders ansåg att en viktig aspekt då ett spel enligt honom är bra är då speltillverkarna tänkt i 

nya banor och skapat ett spel som inte redan finns. Andreas, Nathan och Oscar menade att det 

är viktigt att spelaren lätt kan leva sig in i spelet för att öka spelkänsla och att detta är möjligt 

om det finns en bra story i spelet. David poängterade att spel blir bra om de inte är allt för 

lätta att klara av och Erik ansåg att spelet bör ha en bra handling för att hans intresse ska 

hållas vid liv. 

5.8.3 Tankar kring FPS-spel 
David, Oscar, och Anders spelar gärna FPS-spel om de själva får välja. Det som lockar i 

spelen är dels att det går att välja sin karaktär, att spelaren ser spelet ur spelkaraktärens ögon, 

att överlevnadsaspekten i den här typen av spel bidrar till en spännande spelupplevelse och att 

det finns en möjlighet att spela mot andra spelare i FPS-spelen. Erik och Andreas anser inte 

att FPS-spel är speciellt engagerande sett ur deras spelperspektiv men de menar att 

spelupplevelsen kan bli större om spelen har en bra story. Erik och Andreas spelar båda FPS-

spel för att avreagera sig men även för att rensa hjärnan.  

5.8.4 Grafik och teknik 
Alla intervjupersoner enades om att grafik överlag är en viktig byggsten för hur de ska 

uppfatta spelet i stort. De ansåg att de tredimensionella spelen var en ganska ny företeelse och 

menade att spelen säkert skulle utvecklas snabbare grafiskt i framtiden. Men även i dagsläget 

så ansågs den tredimensionella tekniken göra spel mer intressanta och bidrar därför till en 

ökad spelupplevelse. 

5.8.5 Intervjupersonernas favoritspel 
Fyra av sex av de intervjuade männen föredrog att spela någon form av rollspel om de fick 

chans till det. Det som generellt ansågs vara speciellt med detta var att de själva kunde skapa 

egna karaktärer för att därmed kunna spela spelen med större känsla och inlevelse. De ansåg 

många gånger att de inte spelade som sin karaktär utan att de istället blev den karaktär de 

skapat åt sig. Alla intervjupersonerna var eniga i att spel oftast blir roligare om det är möjligt 
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för spelaren att kunna identifiera sig med den karaktär de spelar som då det bidrar till en höjd 

spelkänsla. Anders och Oscar nämnde båda att det var viktigt att även tänka på risken att bli 

för engagerad i sina karaktärer men de ansåg själva att de inte hade sådana risktendenser då de 

spelade rollspel själva. David och Nathan spelade gärna strategispel, äventyrsspel eller FPS-

spel om de själva fick välja men även i de spelen fanns det inslag av rollspel då spelaren själv 

kunde välja vilken typ av karaktär han skulle spela som.   

5.8.6 Synen på manligt och kvinnligt i spel 
Överlag spelade det ingen eller mindre roll om intervjupersonerna kunde välja kön på sina 

spelkaraktärer. Många av männen tog upp att de ansåg att kvinnobilden bland 

spelkaraktärerna var allt för stereotyp och de menade att de hellre skulle spela de kvinnliga 

karaktärerna om de var mer naturligt kvinnliga och inte användes som sexobjekt för att sälja 

mer spel. Fyra av sex ansåg att dagens spel riktas både till kvinnliga och manliga spelare. Ett 

spel som ansågs vara speciellt riktat till båda könen var PC-spelet The Sims eftersom männen 

ansåg att både kvinnor och män kan ha ett visst nöje i att skapa en virtuell familj och se till att 

de har det bra. 

5.8.7 Tankar kring Lara Croft 
Då det gäller synen på hur intervjupersonerna såg på spelkaraktären Lara Croft går det att dra 

vissa slutsatser. En stor del av de intervjuade ansåg att Lara Croft och Tomb Raider spelen 

överlag var ganska tråkiga att spela. De anser att spelupplägget i stort är ganska bra men att 

det inte innebär att kunde bli spel som de själva spelar. Lara Croft ansågs vara en slätstruken 

spelkaraktär och det var ingen av intervjupersonerna som ansåg att hon var speciellt 

exceptionell. Undantaget var Nathan som menade att Lara Croft var en relativt bra karaktär då 

hon tog en plats som tidigare enbart varit reserverad för manliga spelkaraktärer. Anders var 

det som hade mest emot spelen och Lara Croft och han ansåg att Lara varken var speciell eller 

att spelet skulle vara någonting över det vanliga. Han menade att det var bra så länge han 

slapp att spela spelet. Detta visar således att intervjupersonerna inte alls höll med om de fakta 

som tidigare forskare, som Flanagan eller Braidotti, framhåller som speciellt viktiga. 

Exempelvis att Lara Croft skulle vara en feministisk rollmodell som tog en typisk manlig roll 

och skapade om den så den passade hennes ideal. Dessa slutsatser baseras naturligtvis på den 

undersökning som gjorts i arbetet. Om jag hade tagit med kvinnliga intervjupersoner kanske 

jag hade fått andra resultat än det jag fick i just den här undersökningen. 
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5.8.8 Egna slutsatser 
Jag gick in i min empiriska undersökning med förhoppningen om att mina intervjupersoner 

skulle ha tankar kring spelen liknande de tankar som de cyberfeministiska forskarna tagit upp. 

Detta visade sig stämma till en viss del då intervjupersonerna talade om sina egna 

spelerfarenheter och även då de talade om att skapa egna karaktärer. Där ser jag klara 

paralleller till vad de tidigare forskare nämnt då det gäller att spelkaraktärer ofta är tomma 

tecken. Speciellt synligt blir det då intervjupersonerna talar om att gå in i sina karaktärer och 

även då de nämner att de blir sin spelkaraktär då de spelar för att öka spelupplevelsen. Det 

som inte stämde med den tidigare forskningen var att intervjupersonerna inte alls ansåg att 

Lara Croft var en bra spelkaraktär och att de heller inte ansåg att hon var en feministisk 

spelkaraktär eller att hon ens var en cyborg som förenade kvinnliga ideal med teknik. 

Intervjupersonerna ansåg heller inte att Lara Croft som karaktär var ett tomt tecken eller att 

det var speciellt roligt att spela som henne.  

 

Bland det enda som intervjupersonerna höll med forskarna var att Lara kan vara en bra 

förebild för unga kvinnliga spelare, men intervjupersonerna poängterade att Laras fysiska 

behag i spelet bidrog till att de många gånger såg henne enbart som ett objekt för att Eidos 

skulle kunna sälja mer spel.  

Det var intressant och givande att göra den här intervjuundersökningen eftersom den tidigare 

forskning som gjorts i ämnet inte stämde överrens med hur intervjupersonerna svarade på 

mina frågor. Jag skulle kunna tänka mig att göra en liknande uppsats i framtiden men då 

istället enbart använda kvinnliga intervjupersoner för att se om deras svar stämmer bättre 

överrens med den tidigare forskningen eftersom den bygger på hur kvinnor ser på Lara Croft.         
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6. Slutdiskussion 
 

Sammanfattningsvis går det att dra vissa slutsatser utifrån den tidigare forskning som gjorts 

med även den empiriska undersökningen. Först dras slutsatser kring den tidigare forskning 

som gjorts för att vidare sammanfatta vad intervjupersonerna anser om spel och spelande.  

 

Den viktigaste forskaren för den här uppsatsen är Mary Flanagan och hennes teorier kring 

spel. Hon menar att det finns ett behov i dagens samhälle att använda sig av teknologi och att 

detta leder till att människor idag vill veta mer om den icke-verkliga spelkaraktär de använder 

sig av i en spelsituation. Hon menar att detta beror på att det skett en förändring av 

verklighetsuppfattningen hos många spelare. Mycket av Flanagans tankar baseras på Donna 

Haraways tankar kring cyborgen. Att människa och maskin smälter samman till en enhet för 

att sudda ut könsroller med hjälp av dagens teknik. Flanagan menar att samspelet som sker 

mellan spelare och spelkaraktär närmar sig Haraways utopi men hon anser ändå att det fysiska 

könet hos spelaren alltid är det samma oberoende på vilket kön spelkaraktären har.  

 

I den tidigare forskningen tas det upp diskussioner kring att spelkaraktärer många gånger 

tjänar som öppna tecken för att spelarna själva ska kunna fylla karaktärerna med egna tankar 

och värderingar. Här menar jag att intervjupersonernas svar till viss del överensstämmer med 

tidigare forskningsresultat som säger att spelare vill fylla karaktärer med mening. Då fyra av 

sex anser att rollspel är intressant att spela eftersom de själva kunde skapa sina karaktärer och 

därmed få en möjlighet att göra spelen mer intressanta och spela det med större inlevelse. 

Det skulle vara intressant att forska kring hur rollspelare går tillväga då de skapar sina 

karaktärer, om de skapar idealbilder av sig själva eller om de istället tenderar att göra en 

karaktär som är helt annorlunda mot dem själva.  

 

En viktig aspekt som alltid kommer fram då det talas om spel och spelande är huruvida spelen 

i sig påverkar spelaren och om detta i så fall är i positiv eller negativ bemärkelse. Uppsatsen 

har gett mig nya perspektiv både då det gäller den cyberfeministiska inriktning som Flanagan 

står för men jag fick även en glimt av spel och mediepanik. Det har varit intressant att arbeta 

med detta och det skulle vara spännande att få ytterligare perspektiv genom fortsatt forskning 

även för framtida bruk. Spel är något, som jag menar, finns i vardagslivet hos många och att 
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skriva mer kring hur spel påverkar människor eller hur spel kan utvecklas för att skapa en 

större spelupplevelse hos spelaren överlag kan vara en tänkbar ingång för framtida forskning. 

 

Intervjupersonerna tog upp tankar kring hur de såg på manligt och kvinnligt i spelvärlden och 

de menade att många kvinnliga spelkaraktärer var alltför stereotypa men att de skulle kunna 

tänka sig att spela ett spel som en kvinnlig karaktär om hon var mer verklighetstrogen och inte 

längre kunde räknas som ett sexobjekt för manliga spelare eller för att sälja mer spel. 

Intressant var dock att alla intervjupersonerna var eniga om att det inte spelar någon roll om 

karaktären de spelar som är man eller kvinna. Det som var viktigt för att skapa en helhet i 

spelupplevelsen var istället bakgrundshistoria, storyn i spelet och även hur spelet uppfattades 

överlag. Här kan jag se en likhet men den tidigare forskning Flanagan gjort eftersom det är 

relativt tydligt att männen spelar kvinnliga karaktärer men fortfarande är män då de spelar. 

Frågan är om männen ansåg att kvinnor i spel framställs på fel sätt eller att de anser att 

kvinnor är objekt men att de lika gärna spelar som kvinna eftersom det inte spelar någon roll. 

Här kan jag uppfatta en tvetydighet i svaren och jag menar att det kan finnas en förklaring i att 

männen ville visa sig politiskt korrekta i en intervjusituation men att de egentligen tänker 

annorlunda kring en kvinnlig stereotypisering av kvinnan i spel. Jag anser att det är av viss 

betydelse att poängtera att svaren som intervjupersonerna gav kommer ifrån att de flesta av 

dem är medlemmar på Goodgame43 och att det är en sida som belyser att det finns stereotypa 

kvinnobilder. Hade andra män, som inte varit medlemmar på Goodgame, svarat hade kanske 

svaren varit mer annorlunda. Trots denna dubbelbottnade åsikt menar jag att detta kan redas ut 

ytterligare om en forskare väljer att inrikta sig på hur männen upplever kvinnliga 

stereotypbilder mer ingående än jag har gjort. 

 

                                                 
43 Riksförbundet Goodgame är en ideell konsumentorganisation, som arbetar tillsammans med Sveriges Konsumentråd. 

Goodgame arbetar med ett flertal olika aktiviteter såsom testning av spel, erfarenhetsutbyte, opinionsbildning och spelande i 

alla dess former. Riksförbundet har initierats av ett nätverk av vanliga konsumenter. Med hjälp av ett flertal organisationer 

och myndigheter skaffar goodgame finansiering för att driva ett antal arrangemang som de anser är viktiga. Deras 

fadderorganisation, Sveriges Konsumentråd, arbetar för att uppmärksamma nya konsumentfrågor såsom handel och 

betalning över Internet, ungas mobiltelefonskulder med mera. 
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8. Bilaga 1 – Intervjufrågor 
De frågor som har använts som utgångspunkt för de kvalitativa intervjuer som genomförts i 

den empiriska undersökningen. 

 

Allmänt: 

Vad gör ett bra spel? 

Vad anser du om first-person-shooters (FPS-spel)? (Exempelvis Quake 4) 

Är det viktigt för dig att ha en bakgrundshistoria när du spelar spel? 

Spelar det någon roll vilket kön karaktären i spelet har när du spelar?  

Liknar spelkaraktärer människor i verkliga livet?  

Händer det att du väljer att spela spel med en spelkaraktär av motsatt kön?  

 

Egna åsikter kring spel: 

Har du något favoritspel? (Berätta kort vad det går ut på etc.) 

Hur ser karaktärerna ut där?  

Vad är det som är speciellt med just de karaktärerna?  

Är det viktigt att känna samhörighet med den spelkaraktär som finns i ett spel?  

Är det mer känsla i ett 3-dimensionellt spel mot ett 2-d spel?  

 

Manligt och kvinnligt spelande: 

Hur tycker du att tjejer ofta profileras i spel? 

Finns det typiska tjejspel, om så hur ser sådana spel ut? 

Finns det typiska killspel, om så hur ser sådana spel ut? 

Finns det något som är gemensamt för kill- tjejspel? 

Föredrar du manliga eller kvinnliga spelkaraktärer?  

 

Frågor kring Lara Croft som karaktär: 

Spelar du eller har du spelat Tomb Raider? 

Vilka är de första fem ord du tänker på med Lara? 

Vad anser du om Lara Croft, huvudrollskaraktären i Tomb Raider serien? 

Är Lara Croft en bra spelkaraktär? 
 


