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1. INLEDNING 

I början av arbetet med den här c-uppsatsen var jag inriktad på att skriva om genus och rumslighet. 
När jag funderade över rum som var maskulina och feminina dök lan upp som den mest intressanta 
tankeleken. Jag har själv vuxit upp med tv-spel och i nära kontakt med datorspel. Mina bröder 
anordnade små lan i vardagsrummet där de tillsammans med kompisar stängde in sig i dagar för att 
spela datorspel och dricka cola. Lanet är ett ungt rum som sammankopplas med en ung subkultur; 
gamers. I ämnet lan möts mina två största geografiska intressen; var börjar och slutar ett rum? Och 
hur utmanar och cementeras genus rumsligt?  

Lanet som rum är också intressant ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Samspelet mellan de 
fysiska och de virtuella rummen skapar möjligheter för nya förståelser av rum, identitet och genus. 
Dreamhack töjer på gränser för vad ett rum är och kan vara, för interaktion och socialitet. Under ett 
par dagar samlas tusentals människor för att delta i detta enorma nätverk. Hur ska man förstå denna 
massa av människor som offrar sig bekvämlighet för att delta i ett lan?  

Dreamhack är en konkretisering av den virtuella och flytande gamerkulturen. Hur är det att 
vistas i en fysisk miljö där interaktionen främst sker virtuellt? Ett lan är också ett maskulint rum; de 
flesta som spelar är män och spelen och dess virtuella geografier bygger många gånger på manliga 
erfarenheter och kontexter, som krig och slagfält. Men det finns kvinnor som gamear. Hur är det att 
som kvinna lana och vara en gamer?  

 
1.1 Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka fenomenet och rummet Dreamhack, Sveriges och världens 
största lan. Ett lan är ett kreativt rum där man träder över rumsliga gränser i och med samspelet 
mellan de fysiska och virtuella rummen. Var man befinner sig, fysiskt och virtuellt, var människa 
och maskin börjar och slutar är exempel på hur dessa gränser överskrids. Ett lan är också ett 
dominerat maskulint rum. Tjejer förväntas vara ointresserade av, eller ha svårare att ta sig in i en  
lankultur. Uppsatsen syftar därför till att förstå hur och på vilka sätt rummet Dreamhack kan förstås 
som ett gränsöverskridande rum. 

 
1.2 Frågeställningar 
¤ Hur tar sig det virtuella rummet uttryck i det fysiska rummet och hur fungerar den rumsliga 
organiseringen av detta förhållande? 
¤ Hur kan man förstå frågan om tillträde och tillhörighet på Dreamhack? 
¤ Hur påverkas och uttrycks genus i de virtuella och fysiska rumsliga relationerna som finns på 
Dreamhack? 

 
1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer endast att behandla Dreamhack som arrangeras i Jönköping, Sverige. 
Dreamhack är ett fenomen i sig självt och står inte som representant för alla lan. Att Dreamhack är 
ett svenskt lan (som dock besöks av internationella spelare och står som värdlan för internationella 
turneringar) gör att det först och främst är representativt för en svensk lankultur. 

Jag kommer inte heller att analysera det virtuella rummets geografier, då jag under min 
observation av Dreamhack inte befunnit mig där. Även om jag tog del av virtuella rum genom 
andras spelande, befann jag mig personligen och interaktionsmässigt inte i det virtuella. Därför 
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kommer jag inte diskutera strukturer, geografier och rum som finns i spelen, förutom när de uttrycks 
även i det fysiska rummet. 

 
1.4 En introduktion till lanande och Dreamhack   
LAN står för Local Area Network och består av två eller flera datorer som kopplas ihop och därmed 
bildar ett nätverk. Det lan som jag diskuterar här syftar inte endast till denna ihopkoppling av 
datorer utan även det sociala arrangemang som följer. Att lana började som ett sätt att dela filer och 
spela datorspel tillsammans. Vid nittiotalets början var internet och de program som möjliggjorde 
fildelning av sådan kvalitet att utbyte av media som film, musik och spel var en utdragen process 
som underlättades av lanet. Långsamt internet påverkar den fördröjning som uppstår mellan en 
knapptryckning på din datormus till en utförd handling i datorspelet, denna fördröjning kallas 
pingtid. I ett LAN minskas pingtiderna vilket förbättrar spelkvalitén. 

Max Collin, redaktör för tidningarna onlinegamer och Pcgamer menar att hem-PCn och 
bredbandsspridningen ligger till grund för den stora lankulturen i Sverige.1 Genom statlig 
subvention fick många svenskar möjlighet att skaffa sig en dator. Detta i kombination med en tidig 
infrastruktur och spridning av bredband möjliggjorde datorspelskulturens utveckling i Sverige.2  

Första Dreamhack hölls 1994 och var ett lan för människor intresserade av datorer och 
programmering.3  Dreamhack innehar det officiella Guinness world record som världens största 
lan.4 Sitt största antal deltagare hade Dreamhack winter 2011 då 20 984 besökare infann sig.5 

 
1.5 Begreppsförklaringar 
Gamer – kommer av engelskans ord game som betyder spel. Förenklat är en gamer är en person 

som har ett stort intresse för datorspel. 
Nick – kort för nickname, ett alias som spelaren använder för att benämna sig i spelet. Ett nick kan 

också fungera som ett artistnamn för spelaren då hen är känd under sitt nick snarare än sitt 
folkbokföringsnamn.  

e-sport – beteckningen för organiseringen kring datorspelande som sport. 
Klan – benämning på en grupp/ett lag. 
Avatar – en animerad karaktär som en spelare kontrollerar i ett datorspel. Hur mycket man kan 

påverka sin avatars utseende och egenskaper varierar från spel till spel. En typ av avatarer är 
förutbestämda karaktärer som inte kan förändras utseendemässigt eller genom tillval av 
egenskaper (som i Counter Strike - CS). En annan typ av avatar är förutbestämd 
utseendemässigt men kan påverkas genom att egenskaper och kunskaper väljs (som i League of 
Legendes - LoL och Defence of the Ancients - DOTA). En tredje typ av avatar väljs efter ras 
och kön men kan smyckas och förändras genom kläder samt  utveckla egenskaper i spelet (som 
i World of Warcraft - WoW).  

WoW – står för World of Warcraft, ett mmorpg (massively multiplayer online roleplaying game). 

                                                 
1Max Collin i Gomorron Sverige. SVT. Sänt 2012-11-22. 
2Ibid. 
3Dreamhack Winter 2012 http://www.dreamhack.se/dhw12/2012/10/03/kreativ-dhw12/ hämtad: 2012-11-27.  
4Dreamhack Summer 2012 http://www.dreamhack.se/dhs12/festival/ hämtad: 2013-01-02. 
5Dreamhack Winter 2012 http://www.dreamhack.se/dhw11/2011/11/30/dhw11-slar-alla-rekord/ hämtad: 
2013-01-02. 
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WoW är ett av de populäraste onlinespelen idag.     
 
1.6 Disposition 
Uppsatsen kan anses okonventionellt upplagd. Jag startar med teoriavsnittet då metoden och 
diskussionen som följer den är teoretiskt grundad. I följande avsnitt kommer jag att ta avstamp i e-
sport och hur publiksituationer ser ut på lan. Därefter följer ett avsnitt om datorer som ett manligt 
fält utifrån Joe Painters tolkning av Pierre Bourdieus teorier och hur kön kan fungera som ett 
kapital. Därefter går jag in på definitioner och förståelse av virtualitet och virtuella rum utifrån Rob 
Shields teorier om det virtuella som ett hot. Påföljande avsnitt beskriver hur kvinnors roller inom 
dator- och datorspelskultur sett ut historiskt och utifrån Jenny Sundéns och Malin Sveningssons 
studie om WoW föreslås hur kvinnliga gamers positioner kan se ut. Jag avslutar min teori med 
Donna Haraways cyborgteori och dess gränsöverskridande möjlighet att förstå erfarenhet. Denna 
teori ligger till grund för metodavsnittet där jag behandlar observation och intervjuer som 
hybridiserad kunskapsproduktion. Redovisningen av empiri och analys sker i avsnittet 
undersökning och analys. Där går jag först igenom Dreamhack, hur det ser ut och hur det kan 
förstås som ett hybridiserat rum. Därefter behandlas gameridentitet och lankultur. Detta följs av 
avsnittet spridda subjekt som likt titeln antyder diskuterar människor på Dreamhack som av olika 
anledningar är svårsorterade. Därefter diskuteras e-sport utifrån sin struktur och sina möjligheter. 
Analysen avslutas med ett avsnitt där Dreamhacks cyborger diskuteras utifrån gränsöverskridande, 
stillastående och njutning. 
  

2. TEORI 

Eftersom det rummet jag valt att undersöka är ett rum som innehåller flera olika kontexter har min 
teoretiska insamling varit eklektisk. Det har varit nödvändigt att använda olika teoretiska perspektiv 
för att beskriva de olika sammanhang som existerar på Dreamhack. För att ge en helhetsbild av 
lanet som rum har min teoretiska ansats har därför hämtats från flera olika discipliner; 
idrottsvetenskap, media och kommunikation, geografi, spel, sociologi och genusstudier. De frågor 
som ställs kontinuerligt under detta avsnitt bör ses som hjälpfrågor inför undersökningen och 
analysen, och som stödfrågor för att nyansera svaren på frågeställningarna.  

 
2.1 E-sport och publiker 
I artikeln baserad på sitt examensarbete diskuterar Danielsson om e-sport kan jämföras med andra 
sporter utifrån sin organisation och teorier om idrott.6 Danielsson exemplifierar med 
föregångslandet Korea att det är problematiskt att beskriva e-sport som en sport i jämförelse med 
mer traditionellt strukturerade sporter. Detta eftersom avsaknad av ett samlande e-sports-förbund 
och arenor specifikt byggda för e-sport gör det svårt att jämföra med andra mer etablerade sporter.7 
I och med att denna byråkrati saknas utifrån, får företag som producerar tävlingsspel mer makt i 
frågor om organisering av event för e-sport.8  

                                                 
6Danielsson, 2004. 
7Danielsson, 2005:10. 
8Danielsson, 2005:8f. 



6 

E-sport har också svårt att bli taget på allvar i en samhällelig kontext. Exempelvis uttalar sig 
psykologen och experten på spel- och nätmissbruk Owe Sandberg om datorspelberoende i 
dagstidningen Metro. Owe Sandberg menar att vissa har en ”magisk föreställning” om att man ska 
kunna göra karriär på sitt spelande.9 En karriär inom e-sport ses med andra ord som en 
vanföreställning trots att dessa typer av karriärer existerar.  

Publiker för e-sport har också haft svårt att erkännas. I sin artikel om publik för datorspel 
diskuterar och problematiserar Goosling och Crawford hur publiken för e-sport uppfattas. De menar 
att gamers sjäva kan utgöra en publik och argumenterar för att ett paradigmskifte sker, där publiker 
blir allt mer aktiva och inriktade gentemot områden de identifierar sig med.10  De problematiserar 
också att aktiviteter som att läsa böcker eller se filmer ensam inte ses som en publikupplevelse.11   

 
2.2 Datorer som manligt fält 
Normen för en gamer är att vara en vit, ung man.12 Män som sysslar med datorer har i kultur och 
media framställts som asociala genier, ett av de senaste exemplen i raden är serien Big Bang Theory 
som beskriver ett antal nördar som sysslar med både datorspel och rollspel och hur deras 
missanpassade manlighet gör det svårt för dem att interagera med kvinnor. Denna stereotyp, 
(dator)nörden, är uppbyggd under flera år och under 1990-talet kunde man i Norge läsa och 
förundras över nyheter om att män som sysslar med datorer inte är asociala och till och med kan ha 
en solbränna om somrarna.13  

Men det finns också positiva laddningar för datorintresserade män. Genom att tillskrivas ett 
intresse för datorer och teknik framstår män som framåtsträvande och nyskapande vilket medför att 
kvinnor i detta binära förhållande uppfattas som teknofoba och bakåtsträvande.14 Denna 
kategorisering av könen osynliggör också alla de män och kvinnor som bryter mot stereotypen.15 
Men hur kan vi förstå denna process där män genom sitt kön får tillgång till en position som 
tekniska?  

Bourdieus förståelse av hur vi skapas och agerar som subjekt är kopplat till klass, ekonomi och 
makt.16 Vi föds in i en struktur som ger oss tillgång till olika positioner. Men vi är också individer 
och aktörer. Bourdieus svar på hur objektivitet och subjektivitet ska tacklas vetenskapligt var hans 
theory of practice: det räcker inte att se till 'objektiva' strukturer och 'subjektiva' rationella aktörer 
utan vi måste fokusera på hur människor handlar, vilket är knutet till deras habitus.17  

Begreppet habitus är centralt för Bourdieus teorier men begreppet är också mångfacetterat och 
emellanåt svårbegripligt. En tolkning är att vårt habitus är en (re)produktion av värden, handlingar 
och manéer som vi genom kultur och klasstillhörighet förvärvat och återskapar. Vårt habitus styr 

                                                 
9Olsson, 2012. 
10Goosling & Crawford, 2011:140f. 
11Ibid. 
12Sundén och Sveningsson, 2012:6. 
13Corneliussen, 2010:179. 
14Misa, 2010:260. 
15Misa, 2010:261. 
16Painter, 2000:240. 
17Painter, 2000:241f. 
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våra handlingar men är inte deterministiskt.18 Genom att habitus återproduceras av oss själva är det 
både en förutsättning för och en produkt av vårt beteende.19 Genom att vårt habitus är knutet till 
klass ger det oss också tillgång till olika typer av kapital.  

Bourdieu menar att kapital inte endast behandlar ekonomi utan att det finns flera typer av 
kapital; ekonomiskt kapital, socialt kapital och kulturellt kapital.20 Förenklat består ekonomiskt 
kapital av pengar samt ting som är värda pengar, socialt kapital består av ens nätverk och förmåga 
att utnyttja det, kulturellt kapital består av kunskap och socialisation. Kapitalen kan vara 
'växlingsbara': exempelvis kan ett kulturellt kapital leda till ett högbetalt arbete.21  

Dessa tre kapital bildar tillsammans vårt symboliska kapital. Detta sker när ”the form that the 
various species of capital assume when they are perceived and recognized as legitimate”.22 Kapital 
kräver ett fält att spelas ut på och det symboliska kapitalet har olika värden på olika fält.23  Ett fält 
kan förstås som ett nätverk, eller ett socialt område uppbyggt av relationer.24 Varje fält har sin egen 
logik och kapitalet har ingen funktion utanför ett fält.25 Exempelvis är ett ekonomiskt kapital viktigt 
på ett fält som börsmarknaden. Bourdieu jämför ett fält med ett spelbräde där utgången av spelet 
avgörs av tillgång till kapital, kapitalets volym och struktur, men också av strategin för hur kapitalet 
spelas ut.26  

Dumais argumenterar i sin artikel om kvinnor och mäns utbildningsförutsättningar att kvinnor 
och mäns habitus ter sig olika även om de är uppfostrade inom samma samhällsklass.27 Kvinnor och 
män riktar sig utbildningsmässigt åt olika vetenskapliga fält, män åt naturvetenskap och kvinnor åt 
humaniora och förvärvar sig därför olika kapital.28 I sin studie av barn i åttonde klass 
fritidssysselsättningar, fann Dumais att pojkar i stor utsträckning sysslade med sport.29 Flickor 
sysslade med sport i lika stor utsträckning som musik, dans och konst.30 Då man förvärvar kulturellt 
kapital genom utbildning och socialisering laddade pojkarna och flickorna sina habitus med 
kulturellt kapital utifrån sina kön. Pojkarna sysslade i mindre utsträckning med 'feminima' 
fritidsintressen än flickorna sysslade med 'maskulina' fritidsintressen. Dumais menar att en 
förklaring kan vara att det är mer stigmatiserande för en pojke att ses som tjejig än det är för en 
flicka att ses som pojkflicka.31  

I sin artikel om manlighet och gråtande ser Carlson och Hall kring kopplingen mellan 

                                                 
18Painter, 2000:242. 
19Painter, 2000:242f. 
20Painter, 2000:243. 
21Painter, 2000:243f. 
22Bourdieu i Painter, 2000:244. 
23Painter, 2000:244. 
24Ibid. 
25Painter, 2000:245. 
26Ibid. 
27Ibid. 
28Dumais, 2002:47. 
29Dumais, 2002:53. 
30Dumais, 2002:54. 
31Ibid. 
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Bourdieus habitus-begrepp, manlighet och krig.32 I en läsning av Machiavelli uttyds krig som det 
ultimata testet av manlighet, manligheten ska kunna uppbådas när behovet av den uppstår i 
krigssituationen.33 Hexis är utagerandet och förkroppsligandet av vårt habitus.34 Den manliga 
hexisen kan förstås som möjligheten att uppbåda en stridande kropp.  

I sin jakt på manlighetens ursprung går Carlson och Hall tillbaka till olika länders historiska 
definitioner av manlighet och deras kopplingar till krig. Virtus, som på latin betyder manlighet (av 
vir som betyder man), var en sådan stark kraft att den som ansågs ligga till grund för det romerska 
emperiet.35 I sin kombination med låneordet arete (grekiska för att nå sin fulla potential) bildas 
ordet virtue.36  

Engelskans definition av ordet virtue är ett karaktärsdrag. Denna personliga kvalitet hos 
människor är ett förkroppsligande av gudomlighet antingen i form av kyskhet eller hög moral.37 
Denna uppdelning är också könslig då det för kvinnor är ett gudomligt förkroppsligande av en 
köttslig och kroppslig avhållsamhet och för män ett gudomligt förkroppsligande av en hög moral.38 

Ordet virtue utgör också basen för det engelska ordet virtual, manlighet ligger språkligt grundad i 
det virtuella. Kanske kan krigsbaserade spel förstås som ett virtuellt uttryck av ett manligt habitus? 

 
2.3 Virtualitet och subkulturer 
Shields menar att ny teknologi ofta ses som ett hot mot 'svagare' sinnen, med andra ord barn och 
kvinnor.39 Tv- och datorspel har beskrivits som hot mot barn hälsa då spelen är för våldsamma och 
beroendeskapande.40 Shields menar att rädslan man har för barns tv- och datorspelande liknar andra 
historiska kontexter: grafiska novellers 'hot' mot kvinnors känsloliv under den viktorianska eran, 
film under 1920-1930-talet och rock'n'roll som 'hotade' de ungas moral under efterkrigstiden.41  

Det virtuella används enligt Shields för att peka på en avsaknad eller overklighet.42 Det 
virtuella ställs mot det verkliga och blir därför laddat som overkligt eller mindre verkligt.43 Att 
diskutera huruvida det virtuella är verkligt förutsätter en diskussion om vad som är verkligt. 
Filosofiska fält som rör frågorna, ontologi (vad existerar?) och epistemologi (hur kan vi veta vad 
som existerar?) har diskuterats i hundratals år.44 Att utreda detta skulle rymma flertalet uppsatser i 
sig självt. Shields definierar det virtuella som verkligt men inte konkret.45 Genom att per definition 
vara icke konkret får det virtuella en flytande, svårfångad och hotfull karaktär. Internet och hackers 

                                                 
32Carlson & Hall, 2011. 
33Carlson & Hall, 2011:193. 
34Carlson & Hall, 2011:194. 
35Carlson & Hall, 2011:192. 
36Ibid. 
37Shields, 2003:3. 
38Wilson, 2009:504. 
39Shields, 2003:112. 
40Shields, 2003:111. 
41Shields, 2003:112. 
42Shields, 2003:19. 
43Shields, 2003:19-20. 
44Shields, 2003:21. 
45Shields, 2003:2. 
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(människor som bemästrar det) framstår som hotfulla i sin förmåga att komma åt information.46 På 
internet florerar det kunskap som blivit framtagen utan journalistisk eller vetenskaplig källkritik.47 
Också detta kan ses som ett hot mot kunskapsnivån i samhället.   

Subkulturer på internet kan kräva en omdefiniering av vad som är en subkultur. Shields jämför 
vad han kallar för cyberpunks med den klassiska subkulturen mods och menar att man i studiet av 
subkulturer fokuserar på identitetskapande objekt och beteende, finner man sig i en återvändsgränd 
med cyberpunksen.48 Modsens tydliga konsumtionsvanor och utflyktskultur  motsvaras av slagordet 
'information är fri' samt av en kultur av virtuellt flanerande.49  

Ovan har det virtuella beskrivits som ett erbjudande om frihet och utmanande av strukturer. 
Men varför ska virtualitet förstås som manlig och vilka är kvinnornas roller i det virtuella? 

 
2.4 Kvinnor inom datorkultur 
Uppfattningen om mäns och kvinnors roller inom datorvetenskap och datorkultur har vuxit fram 
över tid. Kvinnor har haft signifikanta roller i utvecklandet av datorer. Ada Lovelace skrev det 
första datorprogrammet 1843 (innan datorer fanns) och Grace Hopper skrev den första kompilatorn 
år 1952.50 Men kvinnor som grupp har i sitt förhållande till datorer kommit att framställas som 
teknofoba till skillnad från män som uppfattas som omfamnande och intresserade av progressiv 
teknik. Därför har de kvinnor som påverkat datorns historia inte uppmärksammats på samma sätt 
som män och kvinnorna har lämnats utanför historieskrivningen.51 

I sin text om Barbie och hackerkultur diskuterar van der Boomen hur kvinnor och män hittar till 
datorspel genom olika vägar och därför spelar olika spel.52 1996, då 15% av gamers uppskattades 
vara tjejer, släpptes Barbie fashion Designer. Spelet som riktade sig främst mot tjejer sålde två 
miljoner upplagor och dess försäljningssiffror slog mer klassiska datorspel (exempelvis Doom).53 
Det fanns diskussioner huruvida Barbie Fashion Designer var ett datorspel då det inte innehöll 
något moment av tävlan eller utsatt mål, utan snarare var ett datoriserat designande av kläder. Vid 
denna tid fanns spel med kvinnliga hjältar som innehöll klassiska moment som strid, fart eller tävlan 
(exempelvis Tomb Raider) men dessa verkade inte tilltala en tjejmarknad.54 Det finns 
föreställningar om att tjejer inte tilltalas av de klassiska tävlingsmomenten i datorspel och för att 
tjejer ska vilja spela ett datorspel måste det vara riktat mot eller anpassat till tjejer.55 Dock har spelet 
WoW en stor tjejpopulation, även om WoW inte är spel som anses vara riktat mot tjejer.56  

Än verkar bilden av tjejers ointresse finnas kvar. Sundén och Sveningsson, som i sin studie ser 
till sexualitet och genus i WoW, menar att detta kan förstås genom att kvinnors spelvanor inte 

                                                 
46Shields, 2003:107. 
47Shields, 2003:108. 
48Shields, 2003:105f. 
49Shields, 2003:106. 
50Misa. 2010:255, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/ada/108012 hämtad: 2013-01-05. 
51Misa, 2010:260f. 
52van den Boomen, 2009. 
53van den Boomen, 2009:203. 
54Ibid. 
55Sundén & Sveningsson, 2012:4f. 
56van den Boomen 2009:205. 
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räknas som gameande.57 Kvinnor spelar 'fel' spel, eller spelar på 'annat' sätt än gamers/manliga 
datorspelare.58  

Många kvinnor som spelar datorspel blir introducerade till spelen genom en man.59 Denna man 
kan exempelvis vara en vän, släkting eller respektive. Att fler tjejer spelar anses vara positivt då de 
förväntas bidra med andra värden (än mäns) till gamervärlden och därmed skapa ett trevligare, 
mjukare och mindre tävlingsinriktat spelklimat.60 Detta eftersom tjejer förväntas spela lugnare och 
vara vänliga, men också för att killar förväntas bete sig bättre när tjejer befinner sig i det virtuella 
rummet.61  

Sundéns studie visar hur kvinnor blir både positivt och negativt diskriminerade i spelen. Positiv 
diskriminering kan bestå i att kvinnor får mycket hjälp av manliga medspelare och att de får gåvor i 
form av redskap.62 Men som kvinnlig gamer tolkas också ens handlingar annorlunda än mäns. 
Exempelvis uppfattas en kvinna som tar mycket plats i spelet som självisk och provocerande i större 
utsträckning än män som spelar på ett liknande sätt.63 Det finns också positioner som bara kan 
tillfalla kvinnor, Sundéns exempel är Guild Mom, en auktoritär men omhändertagande position för 
en enskild kvinna inom klanen.64 Motsvarigheten för en man är att vara en Guild Master, vilket mer 
liknar en chef än en familjär position.65  

I Sundéns studie finns det exempel på killar som låtsas vara tjejer i spelet för att få ta del av den 
positiva diskrimineringen: hjälp och gåvor. De framställer sig själva som tjejer genom att spela 
kvinnliga avatarer och bete sig hjälplöst och förvirrat.66 För att underhålla en gameridentitet krävs 
att man kontinuerligt lägger tid på att spela.67 Tjejer förväntas dock ha svårare att nå lika hög nivå 
som manliga gamers och antas ofta vara nybörjare på grund av sitt kön.68  

En teori om varför tjejer inte söker sig till datorspel är de kvinnliga avatarernas fysik som ofta 
är överdriven och sexualiserad.69 Detta förväntas vara ett problem för tjejer, trots att det finns 
många starkt maskulina avatarer som killar skulle kunna förväntas reagera liknande på 
(marinsoldater och barbarer).  

Vid sidan av och inte långt ifrån gamerkulturen finns otakukulturen som Nobouka beskriver i 
sin avhandling ”Geographies of the Japanese Cultural Economy”. Ett sätt att engagera sig i 
otakukultur är att cosplaya. Nobouka menar att spridningen av cosplay har gjort att det nästan kan 
räknas som en egen subkultur.70 Cosplaykulturen består främst av kvinnor och består i att man klär 

                                                 
57Sundén & Sveningsson, 2012:4f. 
58Sundén & Sveningsson, 2012:4. 
59Sundén & Sveningsson, 2012:24. 
60Sundén & Sveningsson, 2012:41, 56f. 
61Ibid. 
62Sundén & Sveningsson, 2012:39f. 
63Sundén & Svensingsson, 2012:45 
64Sundén & Sveningsson, 2012:44f. 
65Ibid. 
66Sundén & Sveningsson, 2012:40. 
67Sundén och Sveningsson, 2012:27. 
68Sundén & Sveningsson, 2012:5. 
69Sundén & Sveningsson, 2012:6. 
70Nobuoka, 2010. 
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ut sig till sina favoritkaraktärer ur anime (en japansk populärkulturell stil på film eller serie), manga 
(en japansk populärkulturell stil på serier) och dator- och tv-spel.71 Cosplay sticker hål på myten om 
kvinnors rädsla för avatarernas kroppslighet, då det finns en hel kultur kring hobbyn att bli så lik en 
karaktär från en anime eller ett spel som möjligt.72 Men cosplay bör inte förstås som ett rollspel där 
man teatralt spelar karaktären och tar över ett subjekt. Det är inte heller en maskerad där man 
gömmer sitt eget subjekt.73 Man är fortfarande sin egen person i cosplay och försöker endast bli så 
utseendemässigt lik som möjligt.74  

Som vi sett ovan har kvinnor funnits och finns inom både dator- och spelhistorien. 
Onlinekulturer erbjuder möjligheter för lekar med genus, med eller utan tillgång till fysisk rekvisita. 
Så varför skulle inte kvinnor lockas dit? Hur ser deras positioner ut på Dreamhack? Trots 
onlinespels möjligheter till anonymitet och lek med genusroller existerar de fortfarande i en social 
kontext. Hur ska man då förstå dessa möjligheter i relation till den faktiska praxisen på lanet? 

 
2.5 Cyborgteori  
Utifrån ovan diskuterade teorier kan lanet ses som ett nyskapande rum, en möjlighet att utmana  
traditionell struktur för socialitet, rumslighet, sport och det förväntade genus. Men vi har också sett 
hur det finns en maskulin dominans och kodning av teknik och virtualitet. Hur ska vi förstå dessa 
motsägande förklaringar av lankultur och genus? Hur ska vi förstå (den kvinnliga) erfarenheten av 
Dreamhack? Att fråga efter kvinnor på detta sätt är problematiskt då det förutsätter en position där 
man kan se en hel plats i ett perspektiv utifrån, en förmodan om att kvinnor borde befinna sig 
någonstans och att det finns en enhetlig definition av 'kvinnan'.  

Erfarenheten av att vara kvinna, eller kvinnors erfarenhet, är och har varit en viktig politisk 
konstruktion för att skapa kvinnor som en kollektiv politisk grupp som kan påverka strukturer.75 
Men 'kvinnors erfarenhet' är enligt Haraway en splittrad och problematiskt grund att bygga en 
politisk förändring på.76 Detta eftersom identiteter och erfarenheter är splittrade och genom att 
stämpla viss erfarenhet som kvinnligt utesluter man erfarenheter som inte passar in i mallen.77 
Genom att inte se till etnicitet och klass, utan endast till genus, blir kvinnan inte särskilt förklarande 
eller slagkraftig som position.78 Kvinnor, från olika samhällsskikt och etniciteter upplöser både 
föreställningen om 'kvinnan' och en enhetlig kvinnlig erfarenhet.79  

Kvinnors erfarenhet är enligt Haraway en fiktion men också en samhällelig verklighet genom 
levd erfarenhet.80 Så hur ska vi förstå erfarenhet som enskild och kollektiv? Här träder Haraways 
cyborg in. Cyborgmyten är en möjlighet till gränsöverskridande i en värld där ett krig om 

                                                 
71Ibid. 
72Ibid. 
73Ibid. 
74Ibid. 
75Haraway, 2008:186. 
76Haraway, 2009:186, 193. 
77Haraway, 2008:193. 
78Ibid. 
79Haraway, 2008:200. 
80Haraway, 2008:186. 
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gränsdragningar pågår samtidigt som gränser bryter samman.81 De gränser Haraway tar upp är de 
mellan djur/människa, organism/maskin, fysiskt/ofysiskt.82  

Den första av dessa gränser, den mellan djur och människa, har producerat otaliga förklaringar 
om vad skillnaden kommer av; en gudagiven ordning, användande av instrument, språk och kultur. 
Men i vår samtid kan inte denna gräns ses som självklar. Haraways exempel är djurrätt som en 
människopolitisk fråga samt vård som kan innebära övertagande av djuriska organ.83 Också 
miljörörelser berör frågan om hur vi som människor motiverar vår rätt att utnyttja och utrota andra 
arter. 

Den andra gränsen, är den mellan organism och maskin. Maskiner har historiskt sett varit 
instrument för att driva mänsklig utveckling, men Haraway menar att de numer är enheter med egen 
rörelse och en del av oss.84 Ett exempel som Haraway inte hade tillgång till på 80-talet då hennes 
text först trycktes, är att många mänskliga relationer uppstår och uppehålls genom maskiner och 
internet.  

Den tredje gränsen som vacklar är den mellan fysiskt och ofysiskt. Här ger Haraway som 
exempel maskiner som är så små att de praktiskt taget inte 'syns', microprocesser i vår kropp samt 
rymden som förklaringsmodeller för verkligheten.85 Vår upplevelse av att det som finns och är 
relevant är inte bara är det som vi kan fysiskt se och ta på.86  

Cyborgen, som är både organism och maskin, verklig och overklig, står mellan dessa gränser 
och  överskrider dem. Cyborgen problematiserar en sortering av verkligheten som bestående av 
uteslutande binära motsatser.87 Haraway menar att istället för rädsla och förvirring kan oordning 
och oreda i gränsdragningar innebära en njutning.88  

Kategorisering, klassificering och ordnande av världen har haft stor betydelse för västerländsk 
vetenskap.89 Den västerländska vetenskapen, laddad av manlighet, kapitalism och patriarkala 
värden har en speciell relation till den typ av ursprungsberättelser som cyborgen saknar.90 Haraway 
menar att idén om ett ursprung, där den ursprungliga enheten genomgår en identifikation med 
naturen och historien (som vi kan finna hos exempelvis Freud och Marx) i sin tur skapar idéer om 
reproduktionens form.91 Den organiska kärnfamiljen är ett typexempel. Reproduktionen är en 
återfödelse där vi hela tiden blir 'bättre'.92 Exempel på detta är tekniker för att tidigt hitta sjukdomar 
i foster så att föräldrar kan välja om de vill abortera det sjuka fostret, eller uttryck som att vi 'idag 
vet mer än vad människor någonsin har gjort'.  

                                                 
81Haraway, 2008:192. 
82Haraway, 2008:189-191. 
83Haraway, 2008:189. 
84Haraway, 2008:190. 
85Haraway, 2008:190f. 
86Haraway, 2008:190. 
87Haraway, 2008:188. 
88Haraway, 2008:187. 
89Ibid. 
90Haraway, 2008:187f. 
91Haraway, 2008:188. 
92Haraway, 2008:218. 
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Elektroniken är ett måste för spridning av denna typ av myter idag.93 Haraway lånar en term 
från Baudrillard; simulacra – en idé om att originalet är förlorat och att vi gör kopior av något som 
inte finns.94 Vår reproduktion av ursprunget blir ett tomt upprepande. Haraway tar upp mestisen (en 
person med blandat etniskt ursprung) som en personifiering av hur myten om ett essentialistiskt 
ursprung i själva verket producerar och utesluter människor som står utan tillhörighet i västerländsk 
mening.95 Mestiserna har subjekt som är både kollektiva och enskilda, som erbjuder möjligheter att, 
likt en cyborg, vara obunden av ett ursprung.96  

Haraway föreslår cyborgens position för att bryta mot en reproduktion och istället fokusera på 
en rekonstruktion och regeneration.97 Cyborgen är inte född av kvinna, och därmed inte ett resultat 
av reproduktion och fri från oidipala komplex och helhetslängtan.98 Eftersom ingen västerländsk 
ursprungsberättelse beskriver hur den uppstod (och man genom att benämna vissa historier som 
ursprungsberättelser utesluter andra berättelser), har cyborgen med andra ord ingen ontologi i en 
traditionell västerländsk mening. Cyborgen som är både människa och maskin har inte någon myt 
att bygga en längtan efter ursprunglig helhet på.99 Därför kan cyborgen aldrig bli hel och drömmer 
inte heller om att vara det.100  

Haraways cyborgmanifest utgavs för första gången under 1980-talet men vi kan se hur flera av 
de trender hon lägger fram då har blivit starkare idag. Ett exempel är textualiseringen. Text, och 
teknologi för att sprida tolkningar av text, är nära kopplade till makt.101 Genom särskiljande av 
muntliga kulturer och skriftkulturer korades västerländsk kultur (av den västerländska vetenskapen) 
som civiliserad.102 Genom makt över textproduktion och tolkningsföreträde av text, samt förbud för 
icke västerländska/icke vita att göra det samma, har förtryck både utövats och motiverats.103  

I vår tid har makten över textproduktion och tolkningsföreträde förskjutits, internet är fullt av 
människors skrivna åsikter, man kan trycka sina egna böcker och vetenskapen är inte längre 
producerad av (endast) vita västerländska män. Text är också cyborgens verktyg och vapen för att 
utmana berättelser, de simulacra som reproduceras i maktförhållandenas reproduktion av gränser.104 
Gränser, berättelser och subjekt kan genom cyborgtext dekonstrueras så att den essens man 
tillskrivit dem blir uppenbart icke existerande.105 Denna metod, texten som verktyg för upplösning, 
kallar Haraway för experimentell etnografi.106  

Genom att inta cyborgens position måste man också inse det ansvar som kunskapsproduktion 

                                                 
93Haraway, 2008:204f. 
94Haraway, 2008:205. 
95Haraway, 2008:216f. 
96Ibid. 
97Haraway, 2008:223. 
98Haraway, 2008:218. 
99Haraway, 2008:187f. 
100Ibid. 
101Haraway, 2008:191. 
102Haraway, 2008:216. 
103Ibid. 
104Haraway, 2008:216f. 
105Haraway, 2008:202. 
106Ibid. 
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leder till. En värld av cyborger kan vara ett militariserat, mansdominerat kontrollsystem.107 Men det 
kan också vara en plats där motsägande ståndpunkter får existera, en värld där gränser mellan djur, 
maskiner och människor inte behöver vara cementerade.108 Ett ansvar är att se hur olika perspektiv 
kan beskriva samma bild, rum och värld men på olika sätt.109  

Militariseringen är relevant på flera sätt för Haraway, som kontrollsystem och som ökat inslag i 
kultur. Hon tar upp tv-spel som ett exempel på hur privata hobbys influeras av militär.110 Men 
militärisering är också en fråga om makt och kontroll, kontroll över information. Maktens 
informatik kallar Haraway det nya nätverk av materiella och ideologiska laddningar man tillskriver 
objekt och processer.111 En klassificering/kodning av ett objekt eller en process, är ett 
maktuttryck.112 Dessa nya laddningar, objekt och processer skapar nya grupper av människor.113 
Haraway menar att vi behöver skapa teorier om erfarenhet och för att läsa av maktnätverk om vi ska 
förstå kvinnors plats.114 Cyborgen är en position, identitet och myt för att kunna driva en politik för 
framtiden och överlevnad.115 

 

3. METOD 

Som metod i uppsatsen har jag valt en blandmetod: dels att åka till Dreamhack och observera och 
dels att intervjua aktörer som har olika relationer till Dreamhack. Dreamhack är ett unikt lan i och 
med sin storlek. Det är inte bara en förstoring av ett vardagsrumslan utan innehåller element 
specifika för Dreamhack. Dreamhack innehåller och kan förstås som en e-sportsturnering, ett 
lägerliknande lan, en mässa för företag och en plats för att lära sig mer om datorer och spel. Hur 
förstår man metodologiskt ett rum där alla dessa kontexter samverkar? Metodavsnittet startar i en 
diskussion om kunskapsproduktion för att sedan behandla val av metoder och genomförande. 

 
3.1 Hybridiserad kunskapsproduktion 
Alla de olika kontexter, aktörer och värden som finns på Dreamhack bygger tillsammans och var för 
sig egna rum. Hur ska allt detta förstås i termer av ett enda rum men samtidigt flera? Wilson menar 
att spännvidden av olika aktörer som finns i en miljö samtidigt bygger upp miljön genom sina 
subjekt och sin interaktion. Alla finns de och har egen plats i miljön men samtidigt kan de ha lite 
eller inget att göra med varandra.116  

Wilson bygger sin förståelse på Donna Haraways teorier om cyborgen. Då cyborgens position 
är både ontologiskt och epistemologiskt utmanande kan den erbjuda oss en hybridisering av 

                                                 
107Haraway, 2008:192. 
108Ibid. 
109Ibid. 
110Haraway, 2008:209. 
111Haraway, 2008:200. 
112Ibid. 
113Haraway, 2008:205. 
114Haraway, 2008:211. 
115Haraway, 2008:213f. 
116Wilson, 2009:509. 
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kunskap och kunskapsproduktion.117 Om en hybridiserad ontologi behandlar vad det är att vara 
hybrid så rör epistemologin hur vi förstår hybriditet.118 Så för att kunna förstå vad en hybridiserad 
kunskapsproduktion är måste vi först och främst sätta oss in i vad en hybrid är och vad det betyder 
att vara hybrid. 

Nationalencyklopedins två första träffar på sökning hybrid ger en blandad och enad uppfattning 
om uttrycket. Den första beskriver ordet hybrid som: 

 
...Av latin (h)i´brida, hy´brida 'korsning', 'bastard', troligen ett ord av grekiskt 
ursprung), bastard, avkomma från individer med olika arvsanlag, vanligen olika 
arter. När föräldrarna inte hör till samma art är hybriden ofta steril och har låg 
livsduglighet. Om föräldrarna kommer från olika linjer av samma art, vilka har 
uppkommit genom självbefruktning eller inavel, kan hybriden få ökad livsduglighet 
jämfört med föräldrarna, s.k. hybridvigör (heterosis).119 

 
Här beskrivs hybriden som ett evolutionärt framsteg alternativt snedsteg. Denna hybridisering 
verkar enligt artikeln ske intentionslöst med varierande resultat. En kontrollerad process av denna 
typ av hybridisering kallas avel.120  

En hybrid kan också vara, som den andra artikeln beskriver; ett feltryckt mynt där man råkat 
trycka två åtsidor eller två frånsidor eller en blandning av två olika valutors tryck på ett och samma 
mynt (en valuta på åtsidan och en annan valuta på frånsidan). Dessa misstag är ovanliga i valutors 
ursprungsländer och uppstår ”ofta vid efterprägling av andra länders mynt”.121 Här har hybrid 
betydelsen av ett sällsynt misstag vid sin produktionstid men senare omdefinierat som något 
värdefullt i sin raritet. En hybrid blir ett försök att återskapa som resulterar i något misslyckat men 
samtidigt nytt och särskilt.   

Hybriden framställs i de två artiklarna som antingen ett misstag eller en kontrollerad process. 
För att kunna bedöma hybriden som lyckad eller misslyckad måste en (mänsklig) intention finnas 
med i bilden. Bedömningen av hybriden som lyckad eller misslyckad saknas i den första artikeln då 
den beskriver fri hybridisering mellan djur. Misstaget och kontrollen ställs mot varandra, misstaget i 
negativ bemärkelse och kontrollen i positiv. Här blir alltså ursprunget och processen snarare än 
resultatet det som laddar hybriden som lyckad eller misslyckad. I förhållande till vår cyborg, som är 
en ursprungslös hybrid, är denne fri från att vara lyckad eller misslyckad? I cyborgens kulturella 
biografi finns exempel på hur den är ett kontrollerat misstag som leder till misslyckad kontroll (för 
populärkulturella exempel se filmerna Terminator och Matrix). Det virtuella hot som diskuterats hos 
Shields och Haraway kanske kan hjälpa oss att förstå detta. Men hur ska vi konkret kunna förstå 
hybridisering som process i termer av nyskapande, sällsynthet, misstag och kontroll? Det som 
artiklarna har gemensamt är att hybriden, oavsett resultat, bryter mot en förväntad kontinuitet; 
reproduktionen störs av hybriden. 

 

                                                 
117Wilson, 2009:503. 
118Wilson, 2009:504. 
119Hybrid.  http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/hybrid/206834 hämtat 2012-12-03. 
120Ibid. 
121Hybrid. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/hybrid/372668 hämtat 2012-12-03. 
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3.2 Hybrida Strategier 
Hybriden bryter mot en förväntad kontinuitet och är svårkontrollerad i sitt nyskapande. Men hur 
hybridiserar vi vår kunskapsproduktion? De fyra metodologiska moment som Wilson destillerat 
från Haraways teorier om cyborgen, för att själv kunna hybridisera sin kunskap och sin 
kunskapsproduktion är bevittnande, situerande, brytande och förvärvande.122  

Bevittnande (Witnessing) -  Wilson börjar med att ta upp bevittnande som ett led i 
kunskapsproduktionen. Genom att bevittna tar man plats, man hävdar att därifrån man är situerad 
kan man få kunskap.123 Bevittnandets roll inom kunskapsproduktionen är inte oproblematiskt utan 
en fråga om makt och tolkning.124  Vem kan bära vittnesmål och hävda att detta vittnesmål leder till 
kunskap? Forskar producerar kunskap genom bevittnandet hen gjort med sina egna ögon men 
samtidigt ur ett vetenskapligt perspektiv. Forskarens subjekt upphör inte i kunskapsproduktionen 
och forskaren blir inte objektiv bara för att hen forskar. Men inte heller är kunskapen hen 
producerar subjektiv i och med den vetenskapliga processen och referenskanon den produceras 
inom. Så hur kan vi förstå forskarens dubbla roll? Cyborgen kan här erbjuda sin dubbla position, en 
utblick som är både subjektiv och objektiv.125 Wilson menar att geografer kan utnyttja cyborgen 
som position för att kunna se sin kunskapsproduktion utifrån och inifrån, och för att kunna situera 
kunskapen den producerar.126 

Situerande (Situating) – I nära relation till bevittnande står situerande. Den som producerar 
kunskap är situerad och därmed också den kunskap som produceras.127 I sin klassiska artikel från 
1988 argumenterar Haraway mot den gudsposition som geografi utmärks av: tron på att man som 
geograf kan se allting från ingenstans.128 Idéen om situerad kunskap har liksom bevittnandet sin 
fokus på blicken, var ifrån man ser. Här föreslår Wilson att en blick mot sig själv, ett reflekterande 
över sin egen position och att man ska placera sig själv gentemot det man ser. Men man bör också 
försöka se sig själv i relation till sin egen kunskapsproduktion.129 Här kan cyborgen erbjuda sin 
position. Forskaren producerar sin forskning som subjekt och erfarenhet men också i en tradition av 
akademiens objekt och erfarenhet, är precis som cyborgen splittrad men fortfarande en. 
Kunskapsproduktionen blir kollektiv samtidigt som subjektiv.130 Cyborgen kan erbjuda forskaren en 
position för att kunna bevittna sin egen placering.131 

Brytande (Diffracting) – Syftar till att upproriskt störa, rucka på och omdefiniera bilder och 
praktiker.132 Snarare än att bekräfta tidigare kunskap borde man försöka plocka isär och 
rekonstruera den för att göra kunskapsproduktionen progressiv och politiskt nyskapande.133 Som 

                                                 
122Wilson, 2009:500, 504. 
123Wilson, 2009:504. 
124Ibid. 
125Ibid. 
126Wilson, 2009:505. 
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128Haraway, 1988. 
129Wilson 2009:505. 
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132Ibid. 
133Wilson, 2009:506. 
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ovan beskrivet kännetecknas hybriden av att bryta mot reproduktion. Akademisk forskning bygger 
på  reproduktion, i processen att skapa ny kunskap föregås alltid forskning av tidigare producerad 
forskning. Wilson menar att vi måste plocka isär och rekonstruera denna tidigare kunskap och 
kunskapsproduktion, snarare än att endast reproducera den.134 Detta kräver ett ansvar och ett 
motstånd av forskaren, att se kritiskt på kunskapsproduktionen och inte vara övertygad om att vägar 
som redan är upptrampade är oproblematiska.135 

Förvärvande (Acquiring) – Wilson menar att i sitt förvärvande av kunskap måste man våga ta 
risker. En sådan risk kan exempelvis vara att låta studiesubjekt ta större del av 
kunskapsproduktionen.136 Detta utmanar en hegemonisk forskares tolkningsföreträde av kunskap 
och roll som producent av kunskap samt innebär ett ansvar gentemot deltagarna i 
kunskapsproduktionen – också de måste känna att kunskapsproduktionen är ett utbyte snarare än 
utlämnande av information och idéer.137  Cyborgen är som tankefigur och position både en delad 
och blandad figur, samtidigt som en enhet. Likaså kan kunskap vara producerad inom en disciplin 
men samtidigt ingå i akademiens produktion. Att i sin kunskapsproduktion hämta förståelse från 
och skapa allianser med discipliner behöver enligt Wilson inte vara problematiskt. Motsägande 
diskurser ska för en hybridiserad förståelse inte vara olösliga problem utan snarare nyanserande för 
förståelsen.138 

 
3.4 Observation och Intervjuer  
När jag började med uppsatsen hade jag en önskan om att genomföra en etnografi. Jag tvingades 
dock inse att jag inte kunde göra en etnografisk studie på grund av de tidsramar som följer en c-
uppsats. Sundéns etnografiska studie om genus och sexualitet i WoW visar att man som kvinna kan 
få mycket hjälp att ta sig in i spel och att snabbt nå en hög spelarnivå i början av sin 
gamerkarriär.139  Man är som kvinna på grund av sitt kön en önskvärd spelkamrat. Trots ett ' positivt 
handikapp' som kvinna fanns det ingen möjlighet för mig lägga de timmar på att spela och träna upp 
min förmåga i ett spel, som skulle krävas för att jag skulle bli en accepterad medlem av en grupp 
eller klan innan Dreamhacks start. Så vilken metod skulle tillåta mig att komma nära en förståelse 
av gamers erfarenheter när jag inte kunde dela dem? Den metod jag valde var en observation 
kombinerat med semistrukturerade intervjuer samt en intervju under samtalsliknande former. 

Observationen gav mig möjlighet att se rummet Dreamhack, känna hur det känns att befinna 
sig där och upptäcka aspekter som jag annars inte sett. Observationer är en lämplig metod för att se 
processer och rum som är svåra att beskriva med ord genom andra metoder.140 En poäng med 
observationen utifrån min metodologiskteoretiska utgångspunkt, var att den hjälpte mig att inta en 
forskarposition där jag kan uppleva Dreamhack utifrån deltagarnas fysiska ståndpunkt, istället för 
ett utanför/ovanför perspektiv.  

Som komplement till observationen utförde jag intervjuer. Detta då en observation inte 
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135Wilson, 2009: 506. 
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139Sundén & Sveningsson, 2012:38-40. 
140Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2009:344. 
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förklarar ett beteende och jag i denna studie också ville se till varför och inte bara hur gamers lanar. 
Intervjuer ökar möjligheten för interaktion och därmed oväntade svar.141 Detta var viktigt för mig 
då jag vid mitt val att uppsatsämne inte var införstådd med Dreamhack och lanande mer än som en 
besökare men inte deltagare av andra mindre lan. 

Utöver det egna material jag samlat in genom min observation och mina intervjuer kommer jag 
även att referera till information från Dreamhacks hemsida. Eftersom Dreamhack är ett företag 
måste informationen ses som partisk.142 Jag har även hämtat material från SVT:s rapportering om  
Dreamhack, en artikel från Metro och en artikel från Expo. Trots att en journalistisk granskning kan 
förväntas är de sekundärkällor och bör inte ses som oberoende eller objektiva.143 För referenser till 
film och serier rekommenderar jag läsaren att besöka imdb.com.  

 
3.6 Genomförande 
Min observation genomfördes den 23 november, andra dagen på Dreamhack Winter 2012. Min 
forskarroll var dold och växlade mellan observerande och deltagande. Jag spenderade min dag från 
klockan 10 till klockan 20 på Dreamhack för att utforska den fysiska miljön. Jag var innan 
observationen orolig för att jag skulle sticka ut på grund av mitt utseende, kön och min avsaknad av 
platstillhörighet på Dreamhack. Denna oro gick dock över när jag kom dit och insåg att där rörde 
sig många icke-gamers, exempelvis monterpersonal och press.  

Under dagen cirkulerade jag i lokalerna och antecknade. Dessa anteckningar renskrevs när jag 
kom hem på kvällen. I efterhand insåg jag att en bättre tid för observation hade varit senare på 
dagen då många människor anlände till Dreamhack kvällstid och många evenemang sker kvällstid. 
Jag besökte och beskriver inte några ytor på Dreamhack som inte är publika. Hall A som var sovsal 
valdes bort att observeras då jag inte ansåg detta vara publikt område.  

Min roll på Dreamhack var forskare och möjligen turist. En gamer befinner sig när den spelar 
både i ett fysiskt och virtuellt rum, och enda gången jag tog del av detta förhållande på Dreamhack 
var när jag såg andra spela. Jag befann mig inte i det virtuella rummet med möjlighet att interagera 
med någon utan jag befann mig i det fysiska rummet med en inblick i det virtuella rummet som 
kunde skapa fysiska reaktioner (så som applåder). Jag såg alltså de virtuella geografierna utifrån i 
dubbel bemärkelse. 

Urvalet av intervjupersonerna är ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Vänner och bekanta 
har i fall där de har känt någon som gamear hjälpt mig att få kontakt. Jag genomförde intervjuer om 
lanande under metodkursen. Dessa intervjuer var relevanta för förförståelse men också för 
uppsatsens frågeställningar och ingår därför i uppsatsmaterialet. Jag hade tidskrävande problem 
med återbud från intervjupersoner under uppsatsskrivandet vilket påverkade antalet intervjuer jag 
kunde genomföra.  

Inför mina intervjuer utformade jag en intervjuguide som sedan testades på en till mig bekant 
gamer. Intervjuguiden utvecklades efter varje genomförd intervju eftersom det under 
intervjusituationerna dök upp följdfrågor som visade sig vara relevanta för frågeställningarna. 

Mina första två intervjuer genomfördes under metodkursen som föregick uppsatsskrivandet och 
var semistrukturerade. Den första intervjun genomfördes hemma hos intervjupersonen Adam, en 
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143Ibid. 
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man, 21 år gammal, arbetar som golvläggare. Intervjun tog 15 minuter, spelades in och 
transkriberades delvis. Den andra intervjun genomfördes hemma hos intervjupersonen Jacob, en 
man, 25 år gammal och arbetssökande. Även denna intervju, som tog 24 minuter, spelades in och 
transkriberades delvis.  

Den tredje intervjun var en ostrukturerad intervju och genomfördes på Dreamhack. Här 
användes inte intervjuguiden. Intervjupersonen Samuel, en man, 23 år gammal, student, befann sig 
på Dreamhack i egenskap av monterpersonal. Intervjun tog 40 minuter och spelades inte in utan 
efter genomförandet antecknades huvuddrag från diskussionerna.  

Den fjärde intervjun genomfördes efter Dreamhack via skype. Detta eftersom jag inte hade 
möjlighet att träffa intervjupersonen som bodde på annan ort. I denna intervju användes 
intervjuguiden. Intervjupersonen Emelie, en kvinna, 20 år gammal, arbetar deltid inom barn- och 
äldreomsorg. Intervjun tog 34 minuter, spelades in och transkriberades delvis. Alla 
intervjupersonernas namn är fingerade för anonymitet. Detta för att intervjupersonerna skulle känna 
sig mer fria i sina svar.  
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4. UNDERSÖKNING OCH ANALYS 

Det följande kan ses som en teoribaserad berättelse om vad jag har sett, hört och upplevt, samt fått 
berättat för mig, under mitt besök på Dreamhack. Det är en berättelse om ett hybridiserat rum; om 
mötet mellan det virtuella och det fysiska, om tillträde och tillhörighet och om genus. Dreamhack 
Winter 2012 ägde rum på Elmia, som är en mässhall i Jönköping, mellan den 22-25e november. 
Nedan är en karta över Dreamhack. 

Karta över Dreamhack Summer 2012144 (Antalet platser som varje hall erbjuder stämmer inte med 
Dreamhack winter 2012 som jag besökte men denna upplaga av Dreamhack saknade en karta på 
sin hemsida.) 
 
Området utanför entrén till Dreamhack fungerade som en rökruta och var välbesökt. Elmias 
entréhall har högt i tak och väggarna är klädda med reklambaner för sponsorer och datorspel. För att 
ta sig in på området behöver man visa upp deltagarbandet som man bär på sin handled för en 
funktionär. Det finns två informationsdiskar: en för information om Dreamhack och en för 
information om Elmiahuset. Via entrén kan man ta sig vidare till Hall C. Här finns datorer 
uppställda för att spela på, dessa datorer kommer senare under dagen användas till turneringen i 
CS:GO. Här finns också bokade datorplatser där deltagare ställt upp sina datorer och sitter och 
spelar.  

Bredvid Hall C ligger Hall D, den största hallen. Här finns flest datorplatser för deltagarna och 
det är mörkt så när som på ljuset från skärmarna och scenen. Scenen i Hall D går under namnet 
Main stage. Den är upphöjd över havet av datorer och dekorerad med vad som ser ut att vara en 
vintermiljö (granar och 'isblock'). På scenen pågår ständiga aktiviteter: företag håller tävlingar, en 
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DJ spelar musik och senare på kvällen hålls konserter. Inne i Hall D finns Dreamhacks officiella 
merchandiseförsäljning och utmed väggarna står matvagnar som säljer främst pizzaslicear.  

Från Hall D kan man ta sig till Hall B där expoområdet ligger. Expoområdet är relativt upplyst. 
Vissa av montrarna är rena affärer som säljer datortillbehör och kläder. Andra innehåller tävlingar 
arrangerade av företag. Många av montrarna har datorer uppställda där monterbesökarna får spela. 
Det finns goda möjligheter att ta sig in i virtuella rum även om man inte har med sig en dator. Det 
finns även saccosäckar där man kan slå sig ner medan man tittar på när andra spelar och små 
publiker bildas runt de som möts. Det finns även tv-spelskonsoller uppställda som man kan spela 
och möta andra på. På expoområdet är klientelet annorlunda än det som finns i hallarna; här finns 
äldre människor och en och annan barnfamilj.  

Hall B ligger i anslutning till expoområdet och där inne är det inte lika mörkt som i de andra 
hallarna då man har expoområdets ljus i ryggen. Från Hall B kan man ta sig ner för en trappa 
tillbaka till entrén. Här kan man rulltrappa ta sig upp till Dreamarena Orange, Dreamarena Extreme 
och till en föreläsningssal. På övervåningen ligger Players Lounge, ett område för toppspelare och 
press. Jag besökte inte Hall A som är dedikerad sovsal eftersom jag ansåg detta område vara privat 
och inte publikt. I anslutning till entrén ligger också Karl-Oskars Café, en matsalsliknande 
inrättning och det finns även en kiosk som säljer godis, snacks och läsk.  

 
4.1 Hybrider 

 
4.1.1 Hybridiserade rum 
Innan jag åkte till Dreamhack pratade jag med bekanta som varit där för att försöka förstå vilket typ 
av event Dreamhack är. I anda av den västerländska vetenskapstraditionen som Haraway 
beskriver,145 ville jag kategorisera Dreamhack för att känna mig bekväm. Mitt besök på Dreamhack 
gjorde inte denna kategorisering lättare, utan fick mig snarare att inse hur användningsbar en 
hybridiserad förståelse verkligen är. Utanför entrén stod mängder med ungdomar och rökte. Detta 
påminde mig om kontexten som utgör en musikfestival. Väl inne i entrén cirkulerade det både trötta 
och exalterade deltagare. Här var känslan mer den av ett läger. När man sedan fortsatte in i salarna, 
var där mörkt, gamers var uppradade vid sina datorer för att delta i ett lan. Uppradningen gav 
känslan av ett jättenätverk av människor, men snarare än skrämmande kändes stämningen lekfull. 
Platserna såg alla olika ut och många hade pyntat med ljusslingor för att göra sin plats personlig. 
Människor som satt några centimeter ifrån varandra kunde befinna sig i helt olika virtuella rum. På 
Main stage uppträdde artister senare på kvällen och datorspelarna i rummet blev en konsertpublik. 
Uppe i Dreamarenorna var Dreamhack ett sportarrangemang. På expoområdet pågick det en 
företagsmässa. Min sista upplevelse var den när jag passerade genom D-hallen där en DJ spelade 
tunga drömska slingor som ekade över salen. Jag passerade ut i det rosa ljuset som tänts i 
entréhallen, vilket skapade en surrealistisk stämning, som att man var på ett rave.  En konsert, en 
turnering i datorspel, en fest, en mässa, ett läger, ett lan – Dreamhack är alla dessa saker och 
fortfarande ett enda event. Ovan beskrev jag hybriden som svårfångad och besvärlig att 
kategorisera. Men som Wilson beskriver kan ett rum bestå av flera kontexter som har lite eller inget 
att göra med varandra.146  Dreamhack är flertalet saker men fortfarande bara ett event. I min 
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intervju med Adam svarar han på frågan ”Vad är Dreamhack?” med ”En upplevelse”.147 Att 
förklara Dreamhack på ett förenklat och begripligt sätt är svårt. Detta kan kopplas till det Haraway 
säger om den västerländska vetenskapens vilja att kategorisera.148 I förståelsen av Dreamhack 
hjälper därför den hybridiserade ansatsen oss att kunna beskriva Dreamhack som både som ett 
splittrat och enat rum. 

 
4.1.2 Konkretisering av det virtuella rummet  
Emelie beskriver miljön på Dreamhack som en gemenskap, en plats där gamers och likasinnade kan 
samlas.149 Genom onlinespel kan man interagera med människor trots en fysisk distans, en virtuell 
interaktion som består av chattande och spelande. Dreamhack utgör en möjlighet att träffa dessa 
människor ”IRL” (In Real Life).150 Uttrycket IRL visar på hur det virtuella ofta inte ses som 
verkligt. Enligt Shields förstås det virtuella som verkligt men inte konkret.151 Dock tolkas det 
virtuella ofta som att det inte är på riktigt och därmed anses inte heller de vänner och den 
interaktion som sker virtuell som riktig. Vikten av att kunna samlas, så som Emelie beskriver det, 
tolkar jag som en konkretisering av det virtuella. Gamerkulturen som kan ses som spridd och av 
odefinierad storlek då den rör sig i många olika virtuella rum. Men när gamers samlas och deras 
datorer ställs upp på rad efter rad är detta en aktion som skapar det fysiska rummet och 
konkretiserar det virtuella. Haraway beskriver hur cyborgen saknar ett ursprung och därför inte 
drömmer om att återvända.152 På samma sätt kan man se gamers, deras interaktion kommer inte av 
ett fysiskt ursprung och att de är spridda betyder inte att det är en kultur av diaspora utan en kultur 
av cyborger. 

 
4.2 Gamers 

 
4.2.1 Män som norm 
Många av deltagarna på Dreamhack är unga vita män. Detta beskrivs av Sundén och Sveningsson 
som en norm för gamers.153 Gruppen unga vita män varieras genom funktionalitet och nationalitet.  
De enda två personer jag ser i rullstol är unga vita män. Man hör olika språk: danska, något slaviskt 
språk, engelska, något asiatiskt språk. I alla mina tre intervjuer identifieras en gamer som en person 
som har datorspelande som intresse.154 Kön och etnicitet tas inte upp som kriterium eller som en 
laddning av ordet. Den förväntade vitheten kan dock ta sig uttryck på andra sätt. Exempelvis 
knivskars en 15-årig pojke av en 18-åring som engagerat sig i den nazistiska organisationen 
Svenska Motståndsrörelsen på Dreamhack winter 2012.155 

Sundén och Sveningsson beskriver hur en gameridentitet måste underhållas, som gamer måste 
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man lägga tid på spelandet för att behålla sin plats och standard i spel och sin virtuella identitet.156 
Adam, som anser sig vara en gamer, menar att en gamer måste spela ett fåtal spel mycket och 
kontinuerligt.157 Detta tolkar jag som att det ingår en utveckling eller åtminstone ett underhåll av sin 
form i gameridentiteten.  Emelie, berättar att hon slutade spela WoW när hon började gymnasiet och 
fick mindre tid att lägga på spelande.158 Emelie spelar enligt sig själv inte särskilt mycket men anser 
sig fortfarande vara en gamer.159 Detta skiljer sig mot Jacobs och Adams definitioner, där en gamer 
måste ha spelandet som huvudintresse och lägga mycket tid på att spela för att underhålla den. 
Jacob identifierar sig också som en gamer.160 Han anser att som gamer lägger mycket tid på att 
spela.161 Men han säger också att:  

 
En gamer är en person som spelar dataspel på lite högre nivå än standard...eller 
okej en gamer för mig är att, ett shoot-em-up-spel typ Battlefield eller CS... När du 
sätter en gamer framför vilket shoot-em-up-spel som helst, det spelar ingen roll om 
den aldrig har spelat det, så är den hyfsat bra på det.162 

 
Enligt Jacob spelar en gamer en viss typ av spel, vilket gör att spelförståelsen och hur bra man är 
kan översättas mellan spel. Sundén och Sveningsson beskriver i sin studie att kvinnor förväntas ta 
längre tid än män för att nå samma nivå.163 De spel Jacob tar upp, CS och Battlefield, är båda spel 
där ens avatar är en man som krigar. Carlson och Hall beskriver hur manligt habitus kan förstås som 
möjligheten att uppbåda en fysisk stridande kropp.164 Jacob beskriver hur en gamer kännetecknas av 
att kunna uppbåda en virtuell krigande kropp, ett virtuellt manligt hexis. 

 
4.2.2 Kvinnan som ovanlig 
Haraway menar att kvinnan förlorar förklarande egenskaper om hon endast ses utifrån sitt kön och 
därför behöver förstås utifrån sitt kön tillsammans med sin etnicitet och klass.165 De allra flesta 
tjejerna jag ser på Dreamhack är vita och jag vågar anta att deras ekonomiska situation måste vara 
god eftersom en gamers utrustning är dyr. Adam, Jacob och Emelie anger alla att de har lagt eller att 
man bör lägga mellan 10 000-15 000 kr för en bra speldator.166 Många av de tjejer som cirkulerar på 
Dreamhack är i sällskap av en eller flera män. I min intervju med Emelie berättar hon att hon först 
började spela tv-och datorspel med sina bröder.167 Introduktionen till spelande genom en manlig 
bekant, släkting eller respektive diskuteras i Sundén och Sveningssons avhandling som en vanlig 
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gemensam nämnare för kvinnor som gamear.168 I intervjun med Jacob säger han att den enda tjej 
som han lanat med var hans flickvän, som inte spelade datorspel och alltså inte skulle varit där om 
det inte var för att han lanade.169 Emelie har också lanat med sin pojkvän, de besökte Dreamhack 
tillsammans en gång.170  

Precis som många kvinnor introduceras till gameande av en man, kanske man som kvinna blir 
introducerad till att lana av en man. Att killar sysslar med datorspel är mer självklart än att tjejer gör 
det. Emelie berättar att killar ofta förväntas vara intresserade av datorer och teknik och därför har 
närmre till en gamerposition: 

 
/...Med killar är det mer accepterat, per automatik, man får gamea även om man är 
en så kallat normal kille. På något sätt ska det ingå när man är kille att man är dator 
och teknikintresserad.../171 

 
Som Dumais beskriver i sin text om habitus och genus hur många män skolar sig inom 
naturvetenskap och kvinnor inom litterära ämnen. Men det ingår också i den manliga habitusen att 
tävla, något som inte är självklart för den kvinnliga.172 Att spela tävlingsinriktade spel kan ge 
intrycket av att man är något av en pojkflicka. Emelie, som beskriver sig själv som en pojkflicka när 
hon växte upp.173 Tjejer som är gamers verkar identifiera sig med att vara annorlunda och att vara 
något av en pojkflicka, då man rör sig inom en manlig kultur. 
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/...det är nog fler vanliga killar som dras till gameing än vad det är fler vanliga tjejer 
som dras till gameing om man kan säga så.../...För vanliga tjejer vågar kanske inte 
riktigt, det är väl inte riktigt okej, för tjejer ska inte göra sånt, men är man redan 
alternativ, då är det väl inget stort steg att bli en gamer på något sätt. 174 
 

Emelie beskriver det som att det är ovanliga tjejer som blir gamers. En gamer är en person som har 
en passion för att spela. Men denna passion förväntas inte finnas hos tjejer på samma sätt. 

 
4.2.3 Mitt egna gamerkapital 
När jag anlände till Dreamhack hade jag en tanke om att jag skulle hamna i samtal med människor. 
Detta visade sig dock vara problematiskt. När jag gick runt i hallarna och passerade skärmarna såg 
jag hur deltagarna befann sig i en rad olika spel och därmed i olika virtuella geografier och rum. 
Vissa spelade inte ens utan såg på serier, anime eller filmer. Emelie beskriver känslan av att gå runt 
i hallarna: 

 
Det är ett jävligt speciellt event, för det är ju sjukt lugnt jämfört med om man har 
vart, där man stänger in så många ungdomar på samma ställe. Det kan nästan vara 
läskigt när man går runt där mellan alla, man är nästa, för det är ingen som kollar 
upp från sin datorskärm...det märks inte av att det är så många människor.175 

 
Emelie beskriver hur massan av människor inte uppfattas som så stor eftersom den uppgår i det 
virtuella. Jag kände igen känslan som Emelie beskriver. I och med att spelarna i datorhallarna 
befinner sig i det virtuella rummet och inte i det fysiska kändes tanken på att försöka börjar prata 
med någon som satt vid sin dator som att det vore störande och kanske rent av respektlöst. Denna 
gräns mellan det virtuella och det fysiska rummet hade kanske inte varit problematisk för mig om 
jag varit en gamer. Trots att både Jacob, Adam och Emelie är överens om att man inte behöver vara 
en gamer för att vara på lan176 kände jag mig uppenbart begränsad av att inte vara det.   

Det fanns en mängd andra människor på Dreamhack som inte besökte Dreamhack i egenskap 
av att vara en gamer: reportrar, monterpersonal, funktionärer. Jag kunde smälta in på Dreamhack  på 
grund av alla dessa människor. Att jag inte passerade som en gamer märktes också under 
intervjuerna. Tydligast blev det i intervjun med Jacob som förklarade alla uttryck och 
spelförkortningar (exempelvis LoL – League of Legends) för mig, som om jag inte visste vad de 
betydde.177 

 
4.2.4 Gamers som subkultur 
På expoområdet hade CocaCola en monter. I montern såldes inget utan det hölls en tävling som gick 
ut på att man på så kort tid som möjligt skulle ta sig igenom ett rum med 'laserstrålar' som man 
skulle undvika att nudda. I min intervju med Adam pratade vi om taktiker för att hålla sig vaken på 
lan och han nämnde då att man dricker cola och energidryck. Även om han annars dricker kaffe, är 

                                                 
174Ibid. 
175Intervju, Emelie, 2012-12-21. 
176Intervju, Adam, 2012-10-22., Intervju, Jacob, 2012-10-24., Intervju, Emelie, 2012-12-21. 
177Intervju, Jacob, 2012-10-24. 
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det inte en dryck för ett lan.178 Emelie förklarar för mig att på grund av värmen i lanrummen, att ha  
många datorer igång samtidigt höjer temperaturen, dricker man hellre läsk.179  

Trots att jag inte ställde någon fråga om mat under intervjun berättade Adam, Jacob och Emelie 
i sina intervjuer om vad de äter på lan.180 De delar alla tre uppfattningen om att lanmat för en gamer 
innehåller huvudingredienserna energidryck, cola och snabbmat. Att mat nämndes under alla tre 
intervjuerna tolkar jag som att det ingår i lanupplevelsen. Shields diskuterar hur avsaknaden på 
konsumerandet av identitetsskapande objekt gör internetbaserade subkulturer svåra att behandla 
med tidigare teorier om subkulturer.181 Men ett identitetsskapande konsumtionsmönster för gamers 
är just energidryck, coca cola och snabbmat som förtärs i mängder under lanet.   

Emelie berättar för mig att det finns en del av deltagarna på Dreamhack som tar droger för att 
hålla sig vakna.182 Detta gör mig förvånad. Dreamhack har en policy av att vara drogfritt.183 Jag 
inser att min förvåning inte kommer av att unga människor bryter mot regler utan snarare av att 
samhällets bild av gamers också påverkat min egen bild. Som Corneliussen argumenterar beskrivs 
datorintresserade män ofta som asociala och mesiga.184 Droger som kan förknippas med 'vildare' 
ungdomar krockar med bilden av gamers som mesiga.  

Samma dissonans gäller gamers och sexualitet. Emelie berättar att eftersom det finns mycket 
porr på internet borde ingen förvänta sig att gamers är asexuella eller sexuellt ovetande, men att det 
finns en bild av att gamers sällan har sex.185 Det intressanta i denna förväntning är att man verkar 
dela upp sexualiteten i en virtuell/overklig sexualitet och en fysisk/verklig sexualitet. När gamers 
kollar på porr är det en form av virtuell sexualitet, den upplevs inte vara 'på riktigt'. Shields 
beskriver hur det virtuella ofta förknippas med overklighet, eller räknas som mindre verkligt.186 
Och så separeras samhällets bild av en gamers sexualitet i en virtuell/overklig: där gamers förväntas 
att titta på porr (i mängder) och en fysisk/verklig: där gamers förväntas vara asociala med 
svårigheter att hitta en partner som vill ha sex med dem.  

 
4.3 Spridda subjekt 

 
4.3.1 Linda 
Den kvinna som gör mest intryck på mig under dagen är Linda, presentatör för turneringarna i LoL, 
HoN och DOTA 2. Hon är den enda kvinnan på scenen, kommentatorerna och spelarna är alla män. 
Första gången jag ser Linda har hon på sig en tajt lila klänning och annonserar för publiken i 
Dreamarena Orange att gruppmatcher i LoL ska börja. Busvisslingar och applåder följer och en kille 
håller upp en skylt som filmas och därmed projiceras på storskärmen bakom Linda. Skylten säger: 
”U Jelly Linda?” och får publiken att skratta. Detta refererar till en internetskämt där en person 

                                                 
178Intervju, Adam, 2012-10-22. 
179Intervju, Emelie, 2012-12-21. 
180Intervju Adam, 2012-10-22., Intervju, Jacob, 2012-10-24., Intervju, Emelie, 2012-12-21. 
181Shields, 2003:105f. 
182Intervju, Emelie, 2012-12-21. 
183http://www.dreamhack.se/dhs13/about/event-rules/ hämtad: 2013-01-02. 
184Corneliussen, 2010:179. 
185Emelie, 2012-12-21. 
186Shields, 2003:19f. 



27 

påstår sig ha genomfört något som är omöjligt och sedan frågar om någon är avundsjuk på 
prestationen.187 Men det blir 'roligt' i sin dubbla syftning i och med Lindas kropp som är söt som 
'jelly beans', som godis, kanske är hon till och med osannolikt snygg?  

Denna roll för en kvinna, en tilltalande presentatör av sporten, påminner om andra sporters 
användning av kvinnokroppar: en kvinna som håller upp en skylt med rondnummer i 
boxningsringen, en kvinna som viftar med startflaggan i ett dragrace-lopp. Danielsson diskuterar 
hur e-sport utmanar de traditionella strukturerna och föreställningarna om sportarrangemang.188 I 
fallet med Linda kan vi dock se att relationen mellan e-sport och en kvinnlig presentatörs kropp inte 
är särskilt nyskapande.  

 
4.3.2 Hackers 
En annan kultur som teoretiskt kopplats till gamerkultur är hackerkulturen. Hackerkulturen beskrivs 
av Shields som svårfångad då de beteendemönster som man brukar se till i studiet av subkulturer.189  
Hackers virtuella beteende sker i slutna virtuella rum på grund av sin illegala karaktär. På 
Dreamhack såg jag personer iklädda Guy Fawkes-masker. Dessa masker har på senare tid blivit en 
symbol för hackergruppen Anonymous då masken figurerar i videos där gruppen tillkännager 
kommande cyberattacker.190 Då Anonymous har sysslat med illegal verksamhet kändes det inte 
särskilt troligt att medlemmar i gruppen skulle bära maskerna som ett tillkännagivande av 
medlemskap. När jag såg personer i maskerna på Dreamhack upplevde jag att de visade sitt stöd för 
gruppen och kanske till och med hyllade Anonymous. Shields beskriver hur hackers kan ses som 
hotfulla.191 Men trots att det cirkulerade säkerhetspersonal och poliser på området såg jag inte vid 
något tillfälle att en person i mask blev ombedd att avmaskera sig. Kanske kan detta förstås som att 
hackers endast är hotfulla i sin virtualitet och att som fysiska och konkreta personer är de inte längre 
hotfulla. Finns det ens virtuella subjekt eller är de snarare positioner, cyborger, som är är hotfulla i 
och med att de inte kan definieras som subjekt eller kollektiv? 

 
4.3.3 Den virtuella krigaren och manligt habitus 
I många spel, exempelvis CS och Battlefield är ens avatar en krigande man. När jag går runt på 
expoområdet får jag syn på en monter som den svenska försvarsmakten ställt upp. De välkomnar 
människor till 'sin verklighet' och har flertalet besökare. När jag sedan kommer hem från 
Dreamhack och hittar information om montern på försvarsmaktens hemsida får jag reda på att den 
innehöll simulatorer som används av soldater inom försvarsmakten.192 Haraway menar att 
cyborgens värld kan förstås som ett militäriserat kontrollsystem, men också en värld av 
njutningsfullt gränsöverskridande och omdefinierande.193 Virtuellt är skillnaden kanske inte så stor 
mellan att spela krigsspel och att använda en krigssimulator. De är två sidor av det mynt Haraway 
presenterar. Enligt Dumais utmärks en mans habitus av tävlan som han socialiseras in i sen tidig 

                                                 
187http://knowyourmeme.com/memes/u-jelly hämtad: 2012-01-06. 
188Danielsson, 2005:10. 
189Shields, 2003:105f. 
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191Shields, 2003:107. 
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ålder.194 Men som Carlson och Hall argumenterar utmärks en kropps manliga hexis också av dess 
förmåga att strida.195 Det manliga habitus tävlan kan internaliseras virtuellt genom spel och 
simulatorer men det manliga hexis krigande kropp utkämpar fysiska strider. Att leka krig i CS, som 
en sport och som rekreation, och att öva sig på att kriga i simulatorer kan te sig som oskyldigt 
näraliggande varandra på Dreamhack, både virtuellt och fysiskt. Men att frammana den manliga 
stridande kroppen senare på ett slagfält, att göra hexis av det habitus som alla dessa virtuella lekar 
och övningar utgör, är ingen lek och inte heller ett spel. 

 
4.4 E-sport och virtualitet 

 
4.4.1 Progamers 
Innan jag åkte till Dreamhack arbetade jag med min förförståelse av e-sport. Varje spel har egna 
progamers (professionella spelare) och jag var nyfiken på att se hur denna stjärnstatus uttrycktes på 
Dreamhack. Ovanför entrén fanns ett område kallat Players Lounge. Detta område var inte allmänt 
område utan verkade vara avsett för intervjuer med progamers. Det fanns fysiska områden som var 
avsedda för progamers men också avgränsade gentemot vanliga gamers.  

På Dreamhack anordnas turneringar mellan internationella progamers inom olika spel. För att 
delta i dessa turneringar måste man kvala in genom tidigare turneringar eller på Dreamhack. Detta 
är ytterligare en avgränsning mellan progamers och vanliga gamer, alla har inte tillgång till de 
virtuella rum där turneringarna sker.  

Under min intervju med Samuel berättar han om några progamers han har träffat under dagarna 
på Dreamhack.196 Han nämner bland annat Maddelisk, en kvinnlig StarCraft2-spelare. När jag och 
Samuel diskuterar progamers stjärnstatus menar han att trots att progamers kanske inte deltar i lan-
upplevelsen på samma sätt längre är miljön på Dreamhack en jämlik och öppen miljö där progamers 
kan cirkulera och uppleva samma njutning som andra gamers.  

När jag sitter och antecknar i caféterian slår sig CS-klanen NiP (Ninjas in Pyjamas) ner för att 
äta. Senare under dagen vinner de Dreamhacks turnering i CS.197 Anledningen till att NiP är lätta att 
känna igen är att de är klädda i svarta lagtröjor med både sina namn och nick tryckta på. 
Tröjmodellen är den samma som man ser för vilken annan sport som helst, lagets och spelarnas 
namn är tryckta på ryggen. Under hela tiden då jag observerar den ätande klanen kommer ingen 
fram för att prata med dem eller be om en autograf. När jag funderar på varför kommer jag inte 
fram till något tillfredsställande svar. Är NiP bara virtuellt kända och konkretiseringen av dessa 
virtuella spelare för verklig för att man ska våga gå fram? Eller anser folk att NiP under sin lunch är 
privata och inte publika och därmed inte bör störas? 

 
4.4.2 Publiker 
Under min observation såg jag hur små publiker kunde bildas runt spelare som tagit plats vid 
datorer i expomontrarna. Jag såg inte samma fenomen i någon av hallarna. När man tog plats vid en 

                                                 
194Dumais, 2002:53. 
195Carlson och Hall, 2011:193. 
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dator i en monter blev ens spelande publikt, en uppvisning. Emelie berättar att hon besökt 
Dreamhack utan att ha bokat datorplats och endast spelade i de tv-spelsturneringar som anordnades 
i montrarna.198 Goosling och Crawford beskriver hur gamers utgör en publik för varandra.199 Men 
publiken behöver inte bara bestå i en fysisk samling människor utan det finns också en stor virtuell 
publik som streamar matcher på nätet.  

Förutom streamingsidor sände SVT matcher och intervjuer från Dreamhack Winter 2012 på sin 
hemsida.200 Detta tolkar jag som att e-sport blivit så pass stort att gemene man kan ha ett intresse av 
att se matcher. I min intervju med Adam berättar han att han har haft på SVT:s sändningar från 
Dreamhack Bukarest, ett lan med kval till det svenska Dreamhack. Detta gjorde han för att höja 
tittarsiffrorna och visa att intresse finns.201 

Men på Dreamhack finns också fysiska mer traditionella publiker. Att sitta i publiken till 
turneringsmatcherna i de olika e-sporterna påminner om vilken sportpublik som helst. Man deltar i 
applåder och hejarop. Danielsson diskuterade i sin artikel en avsaknad på arenor dedikerade till e-
sport.202 Men eftersom interaktionen i e-sport sker i ett virtuellt rum behövs inte fysiska arenor 
byggda specifikt för dem. Detta kan ses som att e-sport är fysiskt rumslös.  

Dreamarena Extreme som jag besöker är en föreläsningssal i grunden. Publikens platser är 
placerade i en sluttning så att alla åskådare kan se vad som händer på scenen längst ner. På scenen 
finns det två rader med fem datorer i varje uppställda på var sin sida av mitten. Datorernas fysiska 
placeringar på scenen återspeglar laguppdelningen det virtuella rummet. Bakom datorerna finns en 
storbildsskärm där matchen visas. Innan matcherna startar visas reklam på skärmen. Danielsson 
menar att avsaknaden av ett oberoende förbund för e-sport ökar spelföretagens influerande på 
turneringarna.203 Det syns också när spelare som sponsras av företag ingår i klaner med företagens 
namn och inkorporerar företagens namn i sitt nick som en typ av reklam. 

 
4.5 Cyborger 

 
4.5.1 Den virtuella avataren som position 
När jag på Dreamhack såg turneringsmatcher i LoL ägnade jag inte någon tid åt att titta på spelarnas 
fysiska kroppar under matcherna. Det var skärmen bakom dem som var relevant, det var där 
matchen utspelade sig. Spelarnas interaktion var så virtuell att deras fysiska kroppar nästan 
upphörde framför åskådaren. De gånger då den fysiska verkligheten gjorde sig påmind var vid 
problem med internetuppkoppling eller utrustning. Helt plötsligt kunde den virtuella världen pausas 
för att sedan återupptas när problemen var lösta. Att träda tillbaka in i det fysiska rummet är alltså 
sammankopplat med problem, det händer bara när någonting inte fungerar.  

Kommentatorernas benämning på spelarna är också ett tecken på hur gränser blir suddiga. LoL 
har en struktur där man väljer en hjälte, en avatar, inför varje runda. Varje hjälte har ett namn t.ex. 
Templar Assasin eller Katrina. Under matcherna benämnde kommentatorerna spelaren omväxlande 
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med spelarens nick och hjältens namn. Spelaren uppgår inte bara i det virtuella så pass att den 
fysiska kroppen försvinner ur synfältet (och medvetandet) utan spelaren uppgår också i sin avatar. 
Avataren är en position att inta, likt cyborgens. Alla som intar en specifik avatars position delar den 
kollektiva erfarenheten som avatarens begränsningar och egenskaper utgör, men upplever 
fortfarande positionen subjektivt. Erfarenheten är subjektiv och kollektiv som i fallet med Haraways 
cyborg.204 I situationen med spelaren och avataren kan man inte säga var spelare och avatar börjar 
eller slutar, den egna och den kollektiva upplevelsen är en och samtidigt delad. 

 
4.5.2 Cosplay och fysiska avatarer 
Emelies definition av en gamer innefattade passionen för spel men hon såg fler sätt att uttrycka 
denna passion än att just spela.205 I diskussionen om hur man kan engagera sig i gamervärlden tog 
hon upp cosplay som ett exempel. Intresset för cosplay är så stort att egna event finns på flera håll i 
landet, exempelvis UppCon i Uppsala och ConFusion i Göteborg.206 På dessa event klär man ut sig 
till karaktärer ur spel, animeserier och animefilm. Men cosplayande unga kvinnor fanns också på 
Dreamhack. De anlände senare på dagen och verkade inte vara där för att spela, utan för att 
cosplaya.  

Som Noubouka beskriver i sin avhandling är cosplay främst en hobby där kvinnor engagerar 
sig.207 Detta stämmer överens med könsfördelningen jag såg på Dreamhack. Sundén och 
Sveningsson beskriver och kritiserar föreställningen om att kvinnor blir avskräckta av kvinnliga 
avatarers kroppslighet som ofta är översexualiserad208 Dreamhacks cosplayande tjejer såg inte på 
något sätt obekväma ut, utan skrattade och pratade uppspelt med varandra.  

Nobuoka menar att cosplay inte är ett rollövertagande där man teatralt spelar avataren.209 Att 
cosplaya kan istället ses som att inta en position. Likt en gamer intar en virtuell avatars position 
intar cosplayare en fysiskt avatars position. Cosplayaren är också en cyborg, den blickar ut från en 
position som kan förstås som både subjektiv och kollektiv. Wilson beskriver hur Haraways cyborg 
är en position där erfarenheter är både subjektiva och kollektiva.210 Genom att inta positionen kan 
man förstå de erfarenheter andra som intagit den har haft. 

Som Shields beskriver är virtue ett förkroppsligande av ett gudomligt ideal.211 Wilson menar att 
detta gudomliga ideal är könsligt uppdelat, där kvinnorna står för det fysiska och männen står för 
det andliga.212 Vi kan se denna uppdelning hos gamers och cosplayare. Gamers, en subkultur 
dominerad av män, intar sin avatars position virtuellt, och cosplayare, en subkultur dominerad av 
kvinnor, intar positionen fysiskt. Trots att de båda är cyborger, med subjektiv och kollektiv utblick 
från sin position, utmanar de inte någon genusordning.   

                                                 
204Wilson, 2009:504. 
205Intervju, Emelie, 2012-12-21. 
206http://www.confusion.nu/om-confusion hämtad: 2012-01-03, https://biljetter.uppcon.se/ hämtad: 2013-01-
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4.5.3 De njutande cyborgerna 
Utmed väggarna i Hall D fanns matstånd utplacerade som säljer pizzabitar. Det finns inga bord att 
äta vid bredvid matstånden. Man förväntas alltså gå någon annanstans eller ta med maten tillbaka 
till sin datorplats. Jacob som inte besökt Dreamhack beskrev att man äter vid sin dator på ett lan.213 
Detta beteende är alltså inte isolerat till Dreamhack utan en del av lankulturen. När jag anländer till 
Dreamhack på morgonen sitter människor och sover med sina huvuden på kuddar som de placerat 
framför datorskärmarna. En del av dem har på en film samtidigt som det sover, så att det på håll ser 
ut som om de är vakna, då man egentligen inte får sova i hallarna.  

I min intervju med Adam berättar han att det händer att människor blir bestulna på tangentbord 
och datormusar under Dreamhack men att detta kan förebyggas genom att man helt enkelt kopplar 
ur utrustningen och tar med sig den när man lämnar datorn.214 Så anledningen till att man stannar 
vid sin dator även när man sover tolkar jag som att man helt enkelt inte vill lämna den. 
Sammankopplingen mellan maskin och människa upphör inte för att medvetandet somnat in, de 
sovande människorna med headset är fortfarande inkopplade i det virtuella.  

Att bli ett med maskinen, eller att gränserna för var maskin och människa går diskuteras av 
Haraway. Att dessa gränser är otydliga behöver inte vara skrämmande utan kan enligt Haraway 
erbjuda njutning.215 Jag har svårt att tänka mig ett bättre ord då Dreamhack genomförs av tusentals 
människors vilja att i ett par dagar interagera genom sina datorer. Dreamhack är logistiskt ett enormt 
arrangemang både för de som arrangerar Dreamhack och för den enskilde individen. Att frakta en 
dator samt tillbehör till Jönköping för att koppla ihop sig med andras datorer och bilda ett LAN är 
ingen smidig process. Men viljan att uppgå i nätverket och det virtuella gör att detta sker.  

När jag under dagen går runt i hallarna spelar de flesta. När jag passerar skärmarna ser jag att 
deltagarna befinner sig i olika spel och därmed virtuella geografier och virtuella rum. Vissa spelar 
inte ens utan ser på serier, anime eller filmer. Den plats där du har din dator är både där du äter, 
sover och interagerar under Dreamhack. Men vad du än gör vid din dator så är du ansluten till det 
jättelika LAN:et, ett enda stort nätverk av cyborger. 

 

5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

När jag bestämde mig för att åka till Dreamhack insåg jag snart att jag inte förstått vad Dreamhack 
var. Det vet jag fortfarande inte om jag gör. Jag föreställde mig Dreamhack som ett vardagsrumslan 
i massiv skala. Men det är också ett sportevent, en festival, en mässa för företag, ett konvent, ett 
forum för utbildning och en plats att möta människor utifrån det gemensamma intresset datorer och 
spel. För att beskriva Dreamhack var en hybrid förståelse till stor hjälp. Detta splittrade men 
samtidigt enade rum, uppbyggt av så många olika kontexter men fortfarande ett event behövde inte 
vara problematiskt, utan komplext och nyanserat. 

På Dreamhack kunde man se hur det virtuella rummet tog form i det fysiska, avatarer 
(cosplayare) från olika spel gick runt utanför skärmarna, e-sportslagen satt uppradade mot varandra 
i ett fysiskt möte, och under varje datorplats låg sladdarna som fick deltagaren att uppgå i nätverket. 
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Man kunde se hur det virtuella uttrycktes fysiskt och att den fysiska miljön baserades på den 
virtuella interaktionen men också hur det fysiska uppgick i det virtuella. Detta samspel gjorde det 
svårt att säga var rummet började, hönan eller ägget som återproducerar varandra. Den virtuella 
interaktionen är inte fri från det fysiska rummet lan, då man trots den okroppsliga friheten som 
onlinespel kan innebära ändå gör sig besväret att skapa det fysiska rummet (ta dit sina datorer och 
hyra hallar) genom ett stort organiserat projekt. Det tillfälliga Dreamhacks rumslighet kan ses som 
en förtätning av alla de nätverk som existerar utanför vårt synfält. Dreamhack är ett njutningsfullt 
samlande av gamers men också en manifestation av verkligheten i våra virtuella hobbys.   

Den virtuella interaktionen, rummet och sporten har fått kämpa för sin rätt att ses som socialt 
och verkligt. Just hur det virtuella ofta förstås som mindre verkligt och därför inte tas på allvar (att 
ha datorspel som fritidsintresse tar inte på lika stort allvar som exempelvis musik eller traditionella 
sporter som fotboll) gör att gamers ofta blir en sort icke-grupp. Därför är den konkretisering av det 
virtuella som Dreamhack utgör en spänning mellan verklighet och overklighet i alla de relationer 
mellan människor som spelar. 

Trots att en stor del av uppsatsen har ägnats åt att diskutera hur utmanande av strukturer och 
normer sker på Dreamhack finns flertalet exempel på stillastående. Den militära närvaron på 
Dreamhack genom försvarsmaktens monter kändes först obehaglig. Men vid närmare eftertanke 
inser man att den bara känns makaber då den pekar på faktumet att så många människors 
fritidsintresse är att skjuta huvudet av varandra virtuellt. Hur ett manligt hexis görs till lek genom 
att vara virtuellt bör problematiseras vidare, även om ansvar kanske inte står att finna i en tonårig 
gamers njuting då den får in ett head shot, utan snarare i en militäriserad världspolitik.   

Teorierna om cyborgen är abstrakta och ibland svåra att se som anpassningsbara. Men i lanets 
konkretiserande av det virtuella kan vi se hur cyborgerna tar form. Cyborgens styrka som position 
ligger i att den är gränsöverskridande. Men det finns fortfarande restriktioner i lankulturen. Det är 
inte alla spel som lanas, det är inte alla typer av datorspelare som åker till lan och det är inte alla 
typer av datorspelare som anses vara gamers. 

Cyborgerna vimlar på Dreamhack. Erfarenheten av att spela en avatar i ett spel är både 
subjektiv och kollektiv, du intar avatarens position subjektivt, samtidigt kan andra spelare inta 
samma avatars position, med samma restriktioner och egenskaper, vilket gör erfarenheten blir 
kollektiv och delad. I jämförelsen mellan den manliga gamerns cyborgposition, den virtuella 
avataren, och den kvinnliga cosplayarens cyborgposition, den fysiska avataren, ser vi hur kön 
fortfarande spelar roll. Kvinnor är fortfarande fysiska köttsliga och män andliga virtuella. Kanske 
kan detta förstås i kvinnors vana att bli objektifierade genom den manliga blicken. 

Kvinnor har svårare att uppfattas som gamers och om deras gamerskap ses som legitimt 
kämpas de fortfarande mot förväntningar om att vara sämre än manliga gamers. Trots detta finns 
kvinnor som Emelie, som skjuter sina bröder i huvudet och bidrar till att utöka gamerkulturen 
genom att inkludera även de som cosplayar och de som har spelande som ett intresse bland många. 
Men det är inte heller lätt att vara en manlig gamer, i och med samhällets bild av att man är asocial, 
har en osund relation till våld och sex och att ens fritidsintresse, att spela, inte är 'på riktigt'. 

Jag har i uppsatsen arbetat med min egen forskarroll och situering. Att studera sin egen roll och 
kunskapsproduktion bör inte ses som ett val utan som ett ansvar för forskare. Hur forskarrollen kan 
förstås genom att tillämpa cyborgpositionens subjektiva kollektivitet och kollektiva subjektivitet ger 
hopp inför en mindre hegemonisk vetenskap och öppnar för att fler människor ska kunna ta en 
position som kunskapsproducent.  



33 

Denna avslutande diskussion bör sluta i möjligheterna, sluta där cyborgen börjar, i en politisk 
förändring. Genom att inta cyborgens position kan vi dela erfarenhet, öka förståelse och därmed 
skapa politiska strategier så som Haraway beskriver. Istället för att vara enskilda subjekt i splittrade   
kollektiv, kan vi vara cyborger.  
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