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Sammanfattning (Abstract) 
Gamereactor beskriver sig på sin hemsida som Europas största speltidning. Syftet med den här studien 

har varit att undersöka vad som får möjlighet att synas på hemsidan och på vilka villkor det får ta 

plats, d.v.s. hur Gamereactor skriver om detta. Studien består av en mindre kvantitativ undersökning 

och en djupare kvalitativ som båda har för avsikt att belysa områden med anknytning till genus-

vetenskapliga ämnesområden.  

I den kvantitativa undersökningen analyseras Gamereactors nyhetsrapportering under en månad 

och jag visar där, med utgångspunkt i andra studier kring spelkultur och representationer, hur den till 

stor del uppvisar en stereotyp och snäv bild av spelkulturen, där målgruppen är en ung, vit, teknik-

intresserad grupp män. Däremot framträder också en liten genusdiskussion som leder till starka 

reaktioner både för och emot. 

Den kvalitativa undersökningen undersöker de diskurser och den diskursiva kamp som framträder i 

textmaterialet, och jag menar här att Gamereactors textproduktion kan förstås som en diskursordning 

där en samling diskurser kring olika genrer kämpar om att definiera vad som anses vara ”bra 

spelbarhet” och ”spelmässig substans” i olika spel. Detta kontrasteras ofta mot diskussioner kring 

jämställdhet och representationer men det finns också en vilja att närma sig den här typen av 

problematiserande dimensioner i diskussioner och rapportering, vilket leder till en som analysen 

föreslår ambivalent och motsägelsefull textproduktion.  

Vad analysen också visar på är en kraftigt heteronormativ diskurs som avgör vad som går att skriva 

och tänka, och som framträder både i hur skribenter skriver om kön och kroppsligheter, vilka subjekt 

som blir möjliga att identifiera sig med, och vilka bilder som används för att ”marknadsföra” 

innehållet.	  
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1. INLEDNING  
1.1 Bakgrund  

Gamereactor beskriver på sin hemsida sig som Europas största speltidning. När jag för ett 

antal år sedan var aktiv läsare av och medlem på sidan fanns bara den svenska avdelningen. 

På bara några år har Gamereactor vuxit från att ha varit en liten gratis, svensk speltidning till 

att leverera läsning till stora delar av Europa. När jag nu besöker sidan igen känns det som det 

mesta som hänt är att vissa på redaktionen blivit äldre, några utbytta, men det finns också 

några nya diskussionsämnen: vad kan spel vara; har storproduktionerna blivit mer likriktade, 

men också; vilka är spelen för? Samtidigt känns det som jag fortfarande läser samma texter åt 

samma människor, med den skillnaden att det nu möjligtvis är fler av samma att rikta sig mot. 

Gamereactor skriver alltså i första hand om TV- och dataspel och den kultur som finns runt 

dessa. Idén till att skriva om sidan kommer från olika håll men väcktes när jag läste Susanna 

Areschougs C-uppsats i Genusvetenskap, ”Vetenskapliga gränsdragningar – En uppsats om 

diskurser i motstånd till genusvetenskaplig teori i den svenska pressen” (2012). I den belyser 

Areschoug olika diskurser som framträtt i media under de senaste åren, och hennes 

tillvägagångssätt inspirerade mig till att studera vilka diskurser och sätt att skriva om 

genusrelaterande ämnen som finns inom svensk spelpress, och att jag valde att rikta in mig på 

Gamereactor har flera förklaringar, utöver min personliga relation till sidan.  

Gamereactor var under 2013 varit föremål för skarp kritik vid två tillfällen. Det ena var i 

och med deras recension av det hyllade TV-spelet The Last of Us. Spelet kretsar kring två 

personer, Joel, en medelålders vit man, och Ellie, en fjortonårig vit tjej. På Gamereactors 

tidningsomslag hade chefredaktören Petter Hegevall tagit en bild som användes vid 

marknadsföringen och redigerat denna, med den stora förändringen att han suddat ut Ellie ur 

bilden. Detta ifrågasattes kraftigt av spelets utvecklare och många andra men Hegevall 

svarade med att det var en rent designmässig fråga och att bilden blev bättre utan henne.1 

Den andra händelsen var i deras oktobernummer då redaktionen listade ”Spelvärldens 

skrytigaste strutar”, genom att rada upp fem bilder på olika kvinnliga TV-spelskaraktärers 

bröst, med tillhörande – ofta ironiska – bildtexter. På bilderna syntes alltså enbart bröst-

partierna; huvudet och resten av kroppen hade blivit kapade ur bild. Listan fick skarp kritik 

och Hegevall svarade bland annat att det varit en av de kvinnliga medarbetarna som kommit 

på idén, vilket dock visade sig vara en lögn.2  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://kotaku.com/what-happens-when-you-scrub-a-female-co-star-from-a-mag-514188752, åtkomstdatum 
2014-05-23. 
2 http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/tidskrifter/article3784273.ece, åtkomstdatum 2014-05-21. 
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Uppsatsens titel kommer från en artikel3 av redaktören Jonas Mäki där han skriver om hur 

spelutvecklarna får krav på sig att rikta sig mot alla och därför enligt honom inte mot någon 

alls – inte ens mot honom som vit, heterosexuell man. Det är ironiskt med tanke på att rikta 

sig mot en målgrupp för honom inte har någonting med representationer att göra – och det är 

det här med reflektioner kring vilka som får synas, och hur det bemöts i Gamereactors texter, 

som är min ingång till uppsatsen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Intresset från min sida har varit att undersöka och belysa vad som får plats och möjlighet att 

synas på Gamereactors hemsida, med inriktning mot ämnen som rör kön, sexualitet, kropp 

och makt, liksom att analysera hur och på vilka villkor detta får ta plats – hur Gamereactor 

skriver om detta. Min undersökning är uppdelad i två delar, en kvantitativ och en kvalitativ. 

Den kvantitativa utgår från dessa två frågeställningar: 

- Hur ser en ”vanlig” månad ut i fråga om vad som får plats inom ramen för nyhets-

rapporteringen? 

- Hur stor del av nyhetsrapporteringen handlar om genusrelaterade ämnen (kön, 

sexualitet, ras, etnicitet, klass, funktionalitet, jämställdhet, feminism)? 

I den kvalitativa delen har jag istället utgått ifrån dessa:  

- Vilka föreställningar är det som å ena sidan naturliggörs och å andra sidan blir föremål 

för konflikt och ambivalenser i materialet? Hur hanterar textförfattarna i så fall detta? 

- Vilka föreställningar om kön och kroppsligheter finns i materialet? 

 

1.3 Material och metod 

Jag har som sagt valt att dela upp min undersökning i två delar, den första en kvantitativ 

innehållsanalys av ett representativt urval och den andra en närläsning av olika valda delar. 

Syftet med den kvantitativa delen är främst att kontextualisera, den ska fungera som en 

bakgrundteckning för den kvalitativa textanalysen, men också för att belysa och illustrera 

främst vad Gamereactor rapporterar och skriver om och i vilken utsträckning – vilka ämnen 

som de anser vara mer eller mindre intressanta. Dessutom lyfter jag i den också upp en del 

tidigare forskning som gjorts för att studera relationer mellan spel och kön, och på så sätt 

ytterligare bidra med en kontext och bakgrund till den kvalitativa delen. Huvudfokus för 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://www.gamereactor.se/artiklar/149604/Vem+g%F6r+spel+f%F6r+mig%3F/, åtkomstdatum 2014-05-27. 
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uppsatsen är att analysera föreställningar kring kön och kroppar och vad som naturliggörs 

samt blir föremål för konflikter och ambivalenser.  

Den här uppsatsen syftar till att undersöka den svenska avdelningen av hemsidan, som i 

egenskap av att vara den första som skapades måste anses som normbildande för resten av 

Gamereactor Europa; samarbetet är nära och flera av de som skriver för den svenska skriver 

också för den internationella. Den har också för avsikt att vara samtida; endast texter 

publicerade från januari 2013 till april 2014 finns representerade. Jag är därför medveten om 

att analysen endast är representativ för den tid som materialet hämtats från, och endast från 

den svenska hemsidan, de exempel i inledningen som på många sätt väckte mitt intresse för 

ämnesvalet låg alltså båda utanför mitt fokusområde.  

 

1.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För min kvantitativa del av undersökningen valde jag att studera ett utsnitt ur Gamereactors 

nyhetsrapportering, nämligen alla nyheter publicerade under en månad. Genom att ta ett 

representativt urval snarare än aktivt söka artiklar som handlar om det jag intresserar mig för 

får jag en helhetsbild av hur deras nyhetsrapportering ser ut och dessutom riskerar jag inte att 

missa någonting av intresse, vilket annars är en risk när jag använder mig av en sökfunktion. 

Jag har för denna undersökning använt mig av tips ur Metodpraktikan, av Peter Esaiasson 

m.fl. (2007).  

Jag valde mars månad 2014, den låg närmast i tiden och representerar därmed på sätt och 

vis bäst hur de skriver om saker nu. Min senare gjorda kvalitativa sökning underströk också 

en hypotes jag hade om att det kvantitativa urvalet är typiskt, att det alltså inte finns någonting 

som tyder på att andra månader eller helårsrapporteringen skulle se särskilt annorlunda ut 

(ibid:249).  

Jag gick konsekvent igenom varje artikel i deras arkiv, i omvänd kronologisk ordning, 

d.v.s. jag gick igenom artikel efter artikel från den sista som skrevs i mars, till den första. 

Sammanlagt rörde det sig om 416 artiklar (analysenheter) mellan den 1 och 31 mars 2014.  

Dessa läste jag först översiktligt en gång för att få fram vilken typ av artikel det var och 

vilka ämnen den berörde – eftersom alla artiklar var av samma typ låg kodningsarbetets 

utmaning i att hitta och plocka ut de teman som framträdde i materialet. Jag bestämde mig här 

för att skilja på tre olika variabler: typ av artikel, ämne för artikeln, samt också notera antalet 

kommentarer till artikeln. Inom de två förstnämnda variablerna framträdde ett antal 

variabelvärden. Inledningsvis fanns ett stort antal variabelvärden men jag kom att slå samman 
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flera med liknande ämnen och fokus, och lade dem som inte riktigt passade in i någon 

kategori i en övrigt-hög. På detta sätt framträdde sju typer av artiklar och tio olika ämnen. 

Jag läste därefter igenom artiklarna igen, noterade antalet kommentarer och placerade de i 

rätt kategori. Materialet tolkades utifrån vad som var huvudfokus för nyhetsartikeln; i vissa 

fall fanns flera ämnen representerade men jag följde då ett system som avgjorde vilka 

variabelvärden artikeln skulle ha. 

Tidigt under kodningsarbetet blev det tydligt att formen för nyhetsartiklarna, alltså om det 

rörde sig om ett rykte, en utannonsering, personalavhopp från någon spelstudio etcetera, var 

mindre relevant och i mångt och mycket utanför ramen för vad jag var intresserad av i min 

undersökning. Därför kom denna variabel sedermera att strykas.  

Eftersom kodningsarbetet krävde ett relativt stort tolkningsarbete fann jag det lämpligt att 

som Esaiasson m.fl. skriver dessutom göra ett reliabilitetstest av en liten del av materialet, 

nämligen 41 slumpmässigt valda artiklar. Jag gick alltså igenom dessa igen och jämförde 

sedan med den tidigare kodningen får att se hur pass bra dessa överensstämde. Resultatet 

visade på sammanlagt 87 procent kongruens, vilket enligt Esaiasson m.fl. måste ses visa på 

hög validitet (ibid:235).  

 

1.3.2 Kvalitativ textanalys 

Då den kvantitativa undersökningen syftar till att belysa och undersöka hur deras 

nyhetsrapportering ser ut såg jag det som en nödvändighet att söka ytterligare material till den 

kvalitativa; nyheter är ofta korta och till genren hör också att undvika värderande och 

subjektiva inslag, sådana som jag var särskilt intresserad av att titta närmare på.  

Textmaterialet har jag därför hämtat från deras fyra avdelningar: nyheter, recensioner, 

förhandstittar och artiklar, som tillsammans utgör deras textbaserade redaktionella material 

och också är sidans huvudavdelningar. Materialet har jag aktivt sökt på fyra olika sätt. 

För det första var jag intresserad av hur Gamereactor skriver om spel där en kvinna eller 

kvinnor har framträdande roller; utifrån frågeställningen gick jag därför igenom deras 

recensions-, artikel- och förhandstittsarkiv under åren 2013-2014 och läste texter som rörde 

spel med kvinnor i huvud- eller birollen, liksom spel med enbart eller till stor del kvinnor.  

För det andra använde jag Gamereactors sökfunktion med funktionen ”Avancerad 

sökning” och i fältet ”Texten innehåller” skrev jag ett antal olika sökord. Dessa 

var: ”kvinn”, ”femini”, ”hbtq”, ”lgbt”, ”gay”, ”queer”, ”sex”, ”rasis”, ”handikapp”, ”jämställ” 

(Gamereactors sökfunktion snappar upp alla varianter av orden, därav är många av dem inte 

hela; att exempelvis söka på ”kvinn” genererar träffar på ”kvinna”, kvinnor”, kvinnlig” 
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etcetera). På detta sätt kom jag i kontakt med både nyheter, artiklar, förhandstittar och 

recensioner som kunde vara intressanta för min undersökning.  

För det tredje har jag i vissa fall kommit i kontakt med texter om titlar som fångat min 

uppmärksamhet ytterligare utifrån mina frågeställningar, vilket gjorde att jag också läste 

andra texter som skrivits om detta spel och på så vis samlat in ytterligare textmaterial.  

För det fjärde har jag under sökningen också kommit i kontakt med texter vars innehåll 

ackompanjerats av en bild som väckt min uppmärksamhet, ofta på grund av någon form av 

sexuellt innehåll. Dessa texter och bilder har också de tagits med i materialinsamlingen.    

Samtliga texter har därefter lästs igenom och intressanta partier har noterats i ett eget 

dokument, medan alla de berörda texterna sammanställts i ett annat. Den sammanlagda 

kvalitativa materialinsamlingen genererade 111 texter (44 nyheter, 33 recensioner, 11 

förhandstittar, 9 artiklar och 14 inlägg med bilder). Dessa har sedan lästs igenom ännu en 

gång med viss hänsyn till mina tidigare noteringar, för att på så sätt lyfta fram olika teman. Av 

dessa valde jag ut fem som jag bedömde som mer centrala och intressanta för min 

undersökning. På detta sätt begränsade jag materialet till att istället omfatta 47 olika texter, 

vilka jag därefter gjorde en närläsning av.  

Mitt kvalitativa material har valts ut eftersom dessa delar illustrerar och ställer det jag 

analyserar på sin spets, men jag ser det inte som mitt syfte att ge en förenklande och 

tillspetsad tolkning utan en problematiserande och öppen sådan.  

För att inte mina analyser ska riskera att bli alltför styrda har jag tillämpat teorier i 

efterhand; efter det att materialinsamlingen och kodningsarbetet blivit klart och olika teman 

framträtt i en mängd texter har jag tagit till olika teorier för att djupare förstå och analysera 

materialet. Detta är ett förfarande som jag inspirerats av från Interpretative Phenomenological 

Analysis (Smith m.fl. 2005), ett metodologiskt redskap som ligger i enlighet med hur själv vill 

förhålla mig etiskt till min forskning.  

Närläsningen har jag utfört utifrån det som brukar kallas den hermeneutiska cirkeln 

(Esaiasson m.fl. 2007:252; Smith m.fl. 2005:27-28), som innebär att noggrant studera 

enskilda uttalanden i texten, hela texten, och den kontext den skrivits i. Jag har därför läst 

varje text noggrant och upprepande gånger. Syftet har varit att utifrån olika frågor ställda till 

texten komma fram till vad som skrivs men också hur det skrivs. Exempel på frågor är: 

Vilken/vilka poäng/poänger har texten? Vilka värderande ord används vid beskrivningar av 

kön/kroppar? I vilka sammanhang görs detta? Genom vilken eller vilka diskurser görs texten 

begriplig?  
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1.4 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

I enlighet med min inspiration från Interpretative Phenomenological Analysis har jag som 

sagt valt att tillämpa teorier först efter det att allt material samlats in och analyserats. Först när 

olika teman framträtt i materialet gick jag till teori för att på så sätt på ett djupare plan 

analysera och förstå uttalanden och bilder. Jag kommer här nedan redogöra för några av de 

begrepp som blivit viktiga i uppsatsen, men kommer också löpande genom texten redogöra 

för nya teorier när dessa blir relevanta.  

Centralt i min undersökning är diskursbegreppet. Diskurs kan förklaras som ett visst sätt att 

tala om något som avgör hur vi talar om detta. Det handlar om hur vi förstår världen, eller 

snarare ett utsnitt av världen, vad vi talar om, men också vad vi inte talar om. 

Diskursbegreppet använder jag utifrån Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips bok 

Diskursanalys som teori och metod (2000), och här blir också begreppet diskursiv kamp 

viktigt. Det låter förklara hur olika diskurser, som har sitt eget sätt att förklara och förstå 

världen på, kämpar om att enskilt få bestämma verklighetsdefinitionerna, och på så sätt ”låsa 

fast språkets betydelser” (ibid:13). Det system av diskurser som kämpar om att bestämma 

verkligheten kallas för diskursordning, ett begrepp från Norman Fairclough, som definieras 

som en ”komplex och motsägelsefull konfiguration av diskurser och genrer inom samma 

sociala område eller institution” (ibid:134). Den diskurs som entydigt har herravälde över en 

punkt har uppnått hegemoni, ett annat centralt begrepp. Den hegemoniska diskursen har 

naturaliserat och stabiliserat maktförhållandena och gör att dessa ses som självklara, som 

något som det inte finns anledning att ifrågasätta (ibid:39). Som exempel har det inom spel-

kulturen liksom i samhället i stort rått en hegemonisk diskurs som gör gällande att de enda 

som spelar spel är unga, vita, heterosexuella män. Denna uppfattning har fått konsekvenser på 

en mängd områden, vilket jag kommer studera och redogöra för närmare i analysen. På 

samma sätt kommer jag visa på diskursordningar där definitionerna inte alls är lika självklara, 

där det istället råder konflikter och motsättningar om språkets betydelser och hur världen kan 

uppfattas. 

Relevant att ta upp är också Judith Butlers begrepp heteronormativitet och den 

heterosexuella matrisen (Butler 2005:269). Heteronormativitet innebär att heterosexualitet ses 

som det naturliga sättet att leva och att alla människor, tills motsatsen bevisas, antas vara 

heterosexuella (ibid:11). Detta är starkt förknippat med den heterosexuella matrisen som 

beskriver hur kroppar blir förståeliga endast genom att de ses ha ett stabilt biologiskt kön som 

uttrycks genom ett stabilt genus (maskulin betecknar manlig och man, och feminin kvinnlig 
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och kvinna) och där det sexuella begäret riktas mot en av det binärt motsatta könet genom en 

obligatorisk heterosexualitet (ibid:296).  

I enlighet med Butler ser jag kön som något performativt, min ansats är social-

konstruktionistisk och diskursanalytisk och jag ser kön som något som görs, snarare än något 

en är. Med detta menas att ”sociala praktiker aktivt skapar kön/genus” (ibid:14), exempelvis i 

hur skribenter på Gamereactor aktivt skapar sig själva som heterosexuella män genom hur de i 

sina texter beskriver och närmar sig vad de uppfattar som feminina eller maskulina rollfigurer 

i spelen de spelar.  
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2. KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS – EN STEREOTYP BILD? 
För att undersöka och belysa hur mycket Gamereactor skriver om olika ämnen valde jag att 

göra en kvantitativ innehållsanalys. Syftet är att illustrera vad hemsidan anser är värt att 

rapportera och skriva om, och i och med att nyheter publiceras kontinuerligt och med stor 

frekvens under dagarna såg jag det som ett bra fokusområde. Gamereactors nyheter kommer 

till stor del från andra källor och är därmed bara ett utsnitt av allt det som spelmedia 

rapporterar om. Vad som kommer att publiceras på Gamereactor handlar således om material 

som nyhetsskribenterna väljer ut från externa aktörer och sen själva översätter eller åter-

berättar om. Det Gamereactor skriver om kan alltså inte betraktas som någon form av helhets-

bild av vad som händer inom spelmedia och ännu mindre inom spelvärlden i stort, utan måste 

betraktas som ett utsnitt av rapporteringen. Det intressanta är följaktligen inte om nyheterna 

finns utan vilka som lyfts fram, mitt syfte har därför varit att undersöka i vilken mån de 

skriver om olika ämnen och särskilt intresserad har jag varit av texter som rör ämnen med 

anknytning till genus (kön, sexualitet, ras, etnicitet, klass, funktionalitet, jämställdhet, 

feminism). 

Eftersom nyheter som genre strävar efter att vara opartiskt skrivna har jag inte varit 

intresserad av att undersöka om det skrivs i positiva eller negativa ordalag i den här delen, 

detta har istället studerats närmare i den kvalitativa. Med det sagt är nyheterna inte alltid 

opartiska, och definitivt inte objektiva, men fokus här är alltså om vad och inte hur de skriver.  

I deras nyhetsrapportering framträdde ett antal kategorier som finns representerade i de 

olika diagrammen i form av variabelvärden med tillhörande procentandelar för att illustrera 

hur mycket det skrivs om de olika ämnena. Det rörde sig om tio olika variabelvärden och en 

förklaring av dessa följer här. Samtliga förklaringar syftar på vad jag tolkat att artiklarna i 

första hand handlat om, och det är detta jag utgått från vid kodningsarbetet. 

 Med ”AAA” menas de nyheter som berört stora spelproduktioner och -studior. ”Indie” 

syftar på de nyheter som berört självständiga studior och deras produktioner. ”Annan” syftar 

på de nyheter som berört spel som inte passat in under någon av de tidigare kategorierna; det 

rör sig om äldre spel, mindre dotterbolag som dock inte är helt självständiga, och andra 

svårplacerade utvecklingsstudior. Kategorin ”Teknik” syftar på alla nyheter som behandlat 

teknik, hårdvara och grafik. Med ”Människor” rör det sig om nyheter som behandlat 

personerna bakom produktionerna, som personalavhopp och rekryteringar, uttalanden och 

intervjuer. Kategorin ”Ekonomi” innefattar de nyheter som behandlat försäljning, 

försäljningsrekord och andra ekonomiska frågor. Med ”Kontroverser” menas nyheter som 
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behandlat problem såsom förseningar, kontroversiella uppköp, spelvåld, censur, 

etcetera.”Tidningen” syftar på de nyheter som behandlat sådant som har med tidningen och 

redaktionen att göra. ”Genusrelaterat” är helt enkelt de nyheter som behandlat jämställdhet, 

jämlikhet och diskriminering. ”Övrigt” inkluderar resterande ämnen, som kommit upp en eller 

några få gånger och som jag inte tyckte tillhörde någon tydlig kategori eller som jag helt 

enkelt tyckte var ointressanta att ge en egen. 

Kategorin ”Genusrelaterat” (liksom ”Tidningen”) är som synes (bild 1) försvinnande liten 

och kanske hade lika väl andra kategorier kunnat få ta plats också, och därmed gjort ”Övrigt” 

onödig, men jag tyckte det var intressantare att dra ut linjer med de tydliga ämnena som 

Gamereactor skriver om och hellre lyfta fram ”Genusrelaterat” som en liten och hoppfull 

utstickare. Viktigt är också att minnas att denna kategori kanske inte alls funnits för några år 

sedan, och att även om den är liten kan den mycket väl komma att växa under åren.  

Jag har också valt att lyfta fram hur mycket kommentarer som varje kategori har fått 

sammanlagt, vilket jag kommer återkomma till senare.  

 

Bild 1  Stapeldiagrammet visar antalet artiklar per nyhetsämne under mars månad 2014.  

 
 

Mest iögonfallande i diagrammet är förstås att av sammanlagt 416 texterna handlade 202 om 

någon form av storproduktion och stor utvecklingsstudio. Vad diagrammet inte visar är att det 

till stor del rör sig om ett fåtal titlar som återkommer i nyhet efter nyhet och att det således 

finns flera stora speltitlar som enbart blir omskrivna i en eller några få nyheter. Sammantaget 

är dock resultatet tydligt och av 279 texter centrerade kring spel handlade enbart 77 om andra 

än så kallade AAA-titlar. Följaktligen visar resultaten att Gamereactors huvudintresse är att 
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rapportera om stora titlar för en bred massa, så kallade mainstreamspel, snarare än små 

självständiga produktioner.  

En av nyheterna under månaden rapporterade om hur ”Indie-spel växer kraftigt på Steam” 

(Mäki 2014-03-10), med referens till Steam Charts4, en hemsida som studerar vad spelare 

spelar genom Steam (ett program som distribuerar digitala datorspel5). Steam Charts siffror 

visar hur indie-spel har ökat i hur mycket tid dessa spelats av alla Steam-användare, med 

nästan det dubbla under två år, och ligger snäppet över tio procent av sammanlagd speltid. 

Tittar en på enbart hur mycket rapporteringen centrerad kring olika spel sett ut hos 

Gamereactor (bild 2) ser den ut att spegla Steam Charts resultat på det plan att det spelas 

ungefär lika mycket indie-spel som det skrivs om dem, och att detta är ett tecken på att 

rapporteringen är opartisk eller representativ.  

När en däremot tittar på hur den sammanlagda nyhetsrapporteringen (bild 3) ser ut är ju 

som sagt siffrorna annorlunda och Gamereactor snarare underrapporterar än ligger i linje med 

intresset för indie-spel. Att enbart titta på nyheter centrerade kring spelen snarare än andra 

ämnen osynliggör också det faktum att den största delen av nyheterna centrerade kring 

ekonomi, teknologi och personerna bakom spelen också ofta har direkt anknytning till AAA- 

produktioner. Detsamma gäller kategorin Kontroverser”.  

 

Bild 2  Gamereactors nyhetsrapportering med fokus på AAA, indie, och övriga titlar och fördelningen 
av dessa i procent. 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://steamcharts.com/, åtkomstdatum 2014-05-14. 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Steam_%28datorspelsteknik%29, åtkomstdatum 2014-05-14. 
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Bild 3  Cirkeldiagrammet visar i procent hur uppdelningen per nyhetsämne sett ut under månaden. 

 
 

Dessutom, denna form av argument, att representationen och rapporteringen representerar 

verkligheten, försöker också gömma den kamp om synliggörande och osynliggörande som 

existerar i och mellan diskurser. Gamereactor kan ha ett visst mått av underrapportering, men 

det intressanta här är det som anses viktigt och premieras i nyhetsrapporteringen, på 

bekostnad av andra titlar och ämnen. Mest påtagligt de som handlar om jämställdhet och 

jämlikhet.  

Som Mia Consalvo belyser i sin artikel ”Confronting toxic gamer culture: A challange for 

feminist game studies scholars” (2012), finns det otaliga exempel på sexistiska händelser och 

uttalanden inom spelvärlden. Consalvo menar också att det numera är ett faktum att kvinnor 

spelar men att detta är något som ständigt motarbetas av andra spelare, ofta (unga) män. Det 

är också något som motarbetas inom marknadsföring, spelutveckling och nyhetsrapportering. 

Av sammanlagt 416 nyheter handlade trots allt enbart tre om någonting med direkt 

anknytning till jämställdhet och jämlikhet. Dessa tre berörde damfotboll, homosexuella 

huvudpersoner och rasism. Alla tre hade många kommentarer (54, 103 och 107, respektive).  

I min undersökning valde jag alltså också att studera antalet kommentarer till varje 

kategori (bild 4) men eftersom fördelningen per ämne var väldigt ojämn bestämde jag mig för 

att också titta på hur medelvärdet såg ut per kategori (bild 5).  
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Bild 4  Diagrammet visar hur många kommentarer som sammanlagt skrivits i kommentarfältet inom 
varje kategori under mars månad 2014 (noterat 2014-04-10). 

 
 
Bild 5  Diagrammet visar medelvärdet av det sammanlagda antalet kommentarer inom varje kategori 
under mars månad 2014 (noterat 2014-04-10). 
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heller inte komma som en chock att nyheter rörande ”Genusrelaterat” också leder till stora 

diskussioner; Consalvo skriver om ett antal händelser inom spelkulturen, hur ”[they] illustrate 

a pattern of a misogynistic gamer culture and patriarchal privilege attempting to (re)assert its 

position” (2012). Det rör sig alltså om någonting som söks återtas, en hegemoni som anses 

hotad och måste återupprättas; ett av exemplen rör ett kontroversiellt uttalande om det senaste 

Tomb Raider, som liksom de uppmärksammade design- och artikel-valen jag nämnde i 

inledningen skapade stor uppståndelse, just eftersom det från omvärlden finns ett stort intresse 

för att granska och ifrågasätta gamla stereotypa mönster inom spelkulturen. Detta är då något 

som får både med- och mothåll, vilket också syns i kommentarfälten på Gamereactor. 

Kategorin ”Genusrelaterat” kan ses som en fokalpunkt där olika diskurser kämpar om att 

uppnå hegemoni.  

Det är förstås en ojämn kamp. Den hegemoni som är hotad är stöttad från så gott som alla 

håll. I en studie visar Edward Downs & Stacy L. Smith att, av 60 toppsäljande spel med 

sammanlagt 489 olika karaktärer, är endast 70 kvinnor (Downs & Smith 2010). I de fall 

kvinnor representeras är de också ofta sexualiserade eller stereotypt framställda. Detta ligger i 

linje med vad många andra studier kring olika media kommit fram till (se t ex. Collins 2011). 

Studien är dock ursprungligen från 2005 och mycket har hänt sedan dess, vilket inte minst 

kommer synas i den kvalitativa undersökningsdelen. En mer samtida undersökning av Nicole 

Martins m.fl. (2009) visar däremot på liknande resultat, med en överrepresentation av män: 

över 85 % av samtliga karaktärer. Över 80 % av karaktärerna var dessutom vita (ibid.).  

Att studera representationsfördelningen på detta sätt har legat utanför min studie men det 

finns inget som tyder på att en skulle behöva betvivla dessa siffror; en stor del av spelen som 

återfinns inom AAA-kategorin kretsar kring action och manliga huvudpersoner. Utan att 

kunna dra några slutsatser utifrån materialet vill jag alltså hävda att den manliga likväl som 

den vita dominansen i rapporteringen är ytterst tydlig.  

Alla tidigare nämnda studier har studerat spel som sålt i stora volymer, sådana som kallas 

för AAA-spel, och det är alltså där som den manliga och vita dominansen har blivit kartlagd. I 

och med att Gamereactors nyhetsrapportering som sagt till hälften är inriktad på AAA-titlar 

blir också representationen av andra än vita män ytterst begränsad, vilket är på bekostnad av 

alla andra grupper. Som Martins m.fl. argumenterar för finns det därav färre karaktärer för 

alla som inte råkar vara vita män att identifiera sig med (ibid:828).  

Utöver AAA-spel är det tydligt att det näst största intresseområdet rör teknologiska, och då 

främst grafiska och hårdvarumässiga, framsteg och produkter (bild 3). Dessa har i så gott som 

alla fall direkt anknytning till konsol- eller datorspel.  
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Marc J. Natale (2002) visar i en studie på ett samband mellan spelintresse bland unga män 

och senare jobb inom dataindustrin. Detta tar sig uttryck i en insocialiseringsprocess som 

startar med hur spelen riktar sig mot en manlig publik, och deras intresse för spel leder 

därefter till ett intresse för datorer, vilket i slutledet leder till en manlig dominans inom 

dataindustrin, d.v.s. bland programmerare och datatekniker.  

Gamereactors rapportering kring teknologi är som sagt starkt knuten till spelen som spelas 

vilket mycket troligt också förstärker ett intresse för datorer och teknologi hos läsarna, och 

inte minst får stå som exempel för vad spelintresserade också kommer att intressera sig för 

utöver själva spelen, men det är också så att läsarna, målgruppen, inte bara förväntas vara 

intresserade av en viss sorts spel utan också den teknologi som möjliggjorde dem. Och som 

många studier alltså pekar ut rör det sig om en väldigt manlig och vit grupp som är 

konsumenten, och senare därmed också producenten (se också Settle m.fl. 2013), även om det 

finns undantag. Som Martins m.fl. uttrycker det: ”creators of media simply make media that 

reflect their own identity. […] With the exception of African Americans, the representation in 

games bears a strong resemblance to the game developer workforce itself.” (Martins m.fl. 

2009:830)  

Det går att dra en parallell till Gamereactor och deras redaktion här. Gamereactors svenska 

spelredaktion består av enbart vita män.6 Deras liknande intressen, identitet och bakgrund 

bidrar till att de skriver om lite lika saker, allihop, och därmed underrapporterar om sådant 

som berör kvinnor, minoriteter, och över huvud taget det som inte ryms inom en viss tänkt 

målgrupp, som de alla tillhör. Det hela blir en cirkel för de redan invigda, men som vi sett är 

den inte helt exkluderande, och viljan att inkludera och bredda för vilka spel är och vad spel 

kan vara finns, även om den är liten.  

Följaktligen visar mina resultat att Gamereactor i mångt och mycket representerar en 

stereotyp och snäv bild av spelkulturen, där målgruppen blir en ung, vit, teknikintresserad 

grupp män, på bekostnad av andra läsare som inte kan känna igen sig i detta tilltal. Men den 

visar också på att det finns intresse för att öppna upp och bjuda in andra. Bland annat 

genusdiskussionen, som förvisso är liten, men det viktiga är att den existerar, och det är bland 

annat den jag ska titta närmare på i den kvalitativa delen.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 http://www.gamereactor.se/redaktionen/, åtkomstdatum 2014-05-27. 
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3. KVALITATIV TEXTANALYS – AV MÄN, FÖR MÄN 
3.1 Spelmässig substans istället för bröst – om hur ett bra spel är ett bra spel 
 

Det nedladdningsbara fightingspelet Girl Fight kanske låter som världens genom tiderna bästa 
spel på pappret: Heta brudar som slåss. Som i Dead or Alive, fast utan de manliga karaktärerna 
och med en billigare prislapp. Tyvärr har utvecklarna […] fokuserat [på] det här med bröst 
istället för spelmässig substans, vilket ofta får Girl Fight att framstå som skyltfönstret till en 
skruvad underklädesbutik. (Holmberg 2013-10-17) 

 

Det finns mycket som är intressant med detta inledande citat, det är på många sätt illustrativt 

men säger också väldigt lite för dem som inte redan vet vad som menas. Vad är 

egentligen ”spelmässig substans”, exempelvis? 

Genomgående i recensionen till Girl Fight återkommer Holmberg till kvinnornas utseende 

eftersom han ser det som att det är detta utvecklarna lagt mest fokus på, på bekostnad av det 

han tycker är viktigt i spel, det han här kallar ”spelmässig substans”. Återkommande i 

recensionerna dyker också ordet spelbarhet upp. Vad innebär spelbarhet? Alla spel som inte är 

trasiga borde rimligtvis vara spelbara men vissa är mer spelbara än andra, de har någonting 

som skribenterna på Gamereactor utmärker som tecken på bra spel. Därmed har de också 

sådant som är tecken på dåliga spel.  

Spelbarhet ter sig som ett objektivt ord men är förstås allt annat. Det är konstruerat och kan 

endast förstås utifrån en viss kontext som dessutom förhåller sig till en mängd genrer där olika 

egenskaper betraktas som mer eftersträvansvärda men där det ändå finns vissa gemensamma 

nämnare. Spelbarhet i Girl Fights fall handlar om att det borde ha ett system för att attackera 

och blockera som är varierat och roligt att lära sig, att motståndet från de datorstyrda 

karaktärerna ska vara balanserat, att banorna du slåss på är tillräckligt annorlunda, ser bra ut, 

att det är bra bakgrundsmusik och att det finns mycket innehåll. Istället finns det åtta kämpar 

som enligt Holmberg allihop är ganska lika och innehållet verkar mest bestå av nakenbilder 

på dessa kämpar. Men hans beskrivning syftar inte på att sexualiseringen är dåligt i sig utan 

eftersom den är på bekostnad av det som är viktigt.  

I recensionen till Tomb Raider: Definitive Edition (Thulin 2014-01-30) finns också ett krav 

på att berättelsen ska vara bra och trovärdig och att det ska finnas karaktärsutveckling hos 

huvudpersonen Lara Croft. Dessutom är det positivt att miljöerna såväl som alla de interaktiva 

(spelmässiga) inslagen är varierande och underhållande. Detta är något som är gemensamt för 

många spel som drivs av sin berättelse likväl som sin spelmekanik. Vad som däremot 

kännetecknar en bra berättelse och bra spelbarhet framstår som arbiträrt och står mestadels i 
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förhållande till vad det inte är: bra spel är inte enformiga, de har inte lite innehåll, de är inte 

dyra, fula eller låter konstigt, de är enhetliga, inte motsägelsefulla utan begripliga och logiska 

inom sig själva och för den som spelar dem.  

Om vi tillämpar Faircloughs diskursordning, men likt Winther Jørgensen & Phillips 

definierar avgränsningen kring sociala områden och institutioner lösare (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:134), kan Gamereactors textproduktion förstås som en diskursordning där en 

samling diskurser kring olika genrer kämpar om att definiera vad som anses vara ”bra 

spelbarhet” och ”spelmässig substans” i olika spel, vilket jag kommer visa mer på längre 

fram. De flesta av dessa diskurser är dock förhållandevis stabila; det råder ingen direkt 

konflikt om vad som generellt anses som tecken på bra spel (även inom olika genrer), det 

finns undantag men det tas för givet att saker som tekniskt avancerad grafik och ljud, längden 

på spelet/återspelbarhet, varierande bandesign och utmanande och varierat spelsystem 

(etcetera) utgör grunden för vad som anses vara bra.  

Därför fann jag också under den inledande materialinsamlingen texter som berörde 

exempelvis kön, men skrev väldigt lite eller ingenting alls om det. Istället låg all fokus på 

stridssystem, berättelsen, grafiken och hur mycket innehåll spelet hade, tekniska grejer, sådant 

som anses mätbart – därav framstår ofta beskrivningarna objektiva trots att det i hög grad rör 

sig om subjektiva företeelser. Diskurserna kring spelen gör bara gällande att det spelmässiga 

innehållet, substansen, är det som kan mätas, därför kommer ofta tekniska ord upp, grafiken 

jämförs med verkligheten som om den vore en representation av den, hur många timmar 

äventyret varar blir ett argument för eller emot, om spelet har mycket hemligheter är det 

positivt, etcetera.  

Liksom jag visade i den kvantitativa delen råder det alltså en form av konsensus om vad 

som hör hemma inom spelkulturen, det är en cirkel för de redan invigda, till stor del handlar 

det om en stabil ordning där definitionerna är givna. Därför uppkommer också konflikter 

varje gång diskurser som kämpar om att andra saker är viktiga och som har en annan 

definition av vad som utgör ett bra spel.  

För att återgå till det inledande citatet, utvecklarna bakom Girl Fight har fokuserat på fel 

saker, de är inte sexister och deras representationer av kvinnorna är inte skeva, overkliga eller 

problematiska, avbildningarna är heller inte verkliga eller naturtrogna eller något annat, det 

rör sig bara om en felprioritering: ”precis som i många andra fall där ett spel innehåller stora 

bröst, [har] utvecklarna struntat i spelbarheten och istället prioriterat högdetaljerade karaktärs-

modeller och sexiga animationer.” (Holmberg 2013-10-17)  
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Också i Tomb Raider-recensionen återkommer detta om felprioritering: ”Laras ansikte har 

som sagt modellerats om för den nya utgåvan och även om det kan kännas som en konstig 

prioritering har jag inget emot det.” (Thulin 2014-01-30) Eftersom spelet är en nyutgåva och 

därmed en uppdatering av ett spel som släpptes året innan till tidigare spelkonsoler efterfrågar 

Thulin nytt spelmässigt material men får istället nöja sig med att den ”enda regelrätta 

förändring är ett ommodellerat ansikte till Lara” (ibid.). Några ytterligare kommentarer kring 

detta kommer inte, istället gör han enligt min mening det hela till en fråga om prioritering, 

som är på bekostnad av det som är viktigt, den spelmässiga substansen. Ändå är det inget han 

har något emot, det är ingen negativ sak, liksom med Girl Fight är det enbart betonat i 

negativa termer eftersom det kommit på bekostnad av det som i första hand är viktigt.  

Därför uppkom inga kommentarer kring felprioriteringar när Holmberg recenserade Dead 

or Alive 5 Plus (Holmberg 2013-03-22). I texten fokuseras det på hur spelkontrollen fungerar 

och känns och vilka nya inslag som finns i denna version, men eftersom Dead or Alive är en 

spelserie som får mycket uppmärksamhet för att ha rollfigurer som ofta slåss på en strand i 

enbart badkläder, är detta något som också kommenteras i inledningen och avslutningen av 

texten: 

 

Lättklädda damer klår upp varandra på exotiska platser, samtidigt som brösten gungar 
okontrollerat som om de vore besatta av demoner. 
– – – 
Så har du alltid drömt om att bära med dig dessa bystiga damer i fickan vet du vart du ska 
vända dig. (Holmberg 2013-03-22) 

 

Trots att det inte läggs någon tyngd i att beskriva spelets mer sexuellt anspelande innehåll 

under en stor del av texten gör Holmberg som jag tolkar det ändå en poäng av att detta i sin 

inledning och avslutning. Den sista delen av citatet får närmast hela spelet att framstå som om 

det enbart cirkulerade kring ”bystiga damer”, eller att detta är huvudanledningen till varför du 

spelar det, trots att resten av texten verkar peka någon helt annanstans. Kvinnorna (spelet 

innehåller även män i badkläder, vilket inte nämns) blir reducerade till sina kroppar, där 

brösten blir det mest centrala – de får helt enkelt inte komma undan okommenterade. 

Ingenting skrivs däremot om denna porträttering, den görs till en lätt humoristisk poäng och 

lämnas därefter därhän, den framstår som ett konstaterande, att det helt enkelt är så det är. I 

själva verket finns det ingenting som bara är, enligt min mening beskriver han det inte som 

något negativt, snarare är det ett positivt inslag; det tar inte ifrån spelet dess ”kvaliteter” 

genom att vara en felprioritering, sexualiseringen omnämns inte som malplacerad eller blir på 
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något sätt ifrågasatt, det blir istället en kul grej, en del av ett bra spel, rent av en anledning att 

köpa det, för den som drömmer om att bära med sig ”bystiga damer i fickan”.  

Med Girl Fight och Tomb Raider beskrivs istället fokuset på utseende och kvinnors 

kroppar som något i mer negativa drag, inte för att det över huvud taget ligger där utan för att 

det ligger där istället för någon annanstans. Konsekvenserna för denna typ av argumentation 

blir att den ytliga och utseendefixerade framställningen av kvinnor inom spelvärlden 

ifrågasätts på grunder som gör att framställningen i sig aldrig görs problematisk. Den lämnar 

ett utrymme öppet för att helt ta bort frågan om representationer och dess konsekvenser för att 

istället göra det till en fråga om prioriteringar, ekonomiska och teknologiska – diskursen gör 

gällande att detta är en fråga om objektivitet och att innehållet är mätbart. För när innehållet 

inte längre blir lidande av utvecklarnas fokusering på bröst eller kvinnors utseende, som i 

fallet med Dead or Alive 5, är porträtteringen och representationerna inte längre någonting att 

klaga på.  

 

3.2 Spel är inte politik – om objektivitet och dualism 

Det är dock inte så att det inte existerar någon form av reflektioner kring detta. Som jag 

påpekade i den kvantitativa delen: genusdiskussionen existerar, den är bara inte så 

omfattande. Diskursordningen är som sagt heller inte helt enhetlig, det råder inte enighet utan 

föreställningar kring kön och representationer är snarare ett område där det råder strid mellan 

en mängd diskurser, vilket skapar en motsägelsefull och komplex textproduktion.  

I en recension till actionrollspelet Dragon’s Crown skriver Mäki:  

 

Vad utvecklarna Vanillaware åstadkommit är att återuppfinna genren genom att lassa på med 
rollspelsinslag, furiösa mängder hemligheter och möjlighet att påverka hur man vill spela 
äventyret. Men allt sådant får dock ursäkta, för det mesta av snacket på förhand har handlat 
om det grafiska. Antingen har folk tappat hakan över den vackra 2D-grafiken, passat på att 
rasa lite över upplevd sexism och/eller ifrågasatt den enormt överdrivna tecknarstilen. 
 
För min egen del vill jag slå fast att jag älskar både designen och grafiken. (Mäki 2013-10-12; 
mina markeringar)  

 

Citatet är, liksom mitt inledande, illustrativt. Till att börja med definierar Mäki det han anser 

hör till spelets viktiga inslag, den ”spelmässiga substansen”, och säger att de ”återuppfunnit 

genren” genom att inkludera och utöka en mängd mätbara system. Dessa utgör kärnan i hans 

analys av vad som gör Dragon’s Crown till ett bra spel, vilka han senare ska komma att 

beskriva mer i detalj. Först gör han dock en distansering mot det förhandssnack som rört 

spelets grafiska design, och även om han tar upp ett flertal ståndpunkter i den debatten (vilket 
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jag ska undersöka nedan) är det just hur han beskriver anklagelserna om sexism som blir 

beskrivna i det mest negativa laget, och det är mot just detta han distanserar sig.  

Beskrivningen ”rasa lite över upplevd sexism” förvandlar debatten som rådde till en fråga 

om en överdrivet känslomässig reaktion från kritikerna, i motsats till en rationell och förnuftig 

analys. Här framträder en s.k. cartesiansk dualism, en inom det västerländska tänkandet 

fullkomlig uppdelning mellan två konstruerade motsättningar, däribland rationalitet–

irrationalitet, förnuft–känsla, manligt–kvinnligt (Mellström 2003:255). Att ”passa på att rasa” 

blir ett sätt att framställa denna diskussion som en onödig, överdriven och tillgjord sådan och 

han markerar även sin egen icke-politiska ståndpunkt som en mer rationell och objektiv sådan 

när han ”slår fast” han att bara älskar designen och grafiken, och att det inte är något mer med 

det.  Det är en fråga om smak, inte om politik; hans egen ståndpunkt är rationell och förnuftig, 

objektiv.  

Toril Moi (1990) skriver om hur kritiker till Simone de Beauvoir bland annat anklagade 

henne för att vara ideologisk och inte kunde se saker som de var – att hennes politiska 

engagemang gjorde henne tunnelseende. Själva hade de däremot ingen ideologi eller politisk 

utgångspunkt som hejdade dem från att se verkligheten, det är alltid någon annan som är 

politisk, extrem och saknar sunt förnuft (ibid:40).  

Ett ytterligare exempel från Mäki kommer från en nyhetsartikel om en diskussion rörande 

en rollfigur som anklagades för att vara rasistisk. Där ackompanjerades en bild med 

texten ”Rasistisk figur eller överspända gnällspikar som klagar?” (Mäki 2013-02-04), vilket 

jag menar på liknande sätt vinklade frågeställningen till att måla upp kritikerna som 

irrationella och överdrivet känslosamma.  

Jag menar att Mäkis beskrivning av kritikerna ovan följer samma resonemang som de Moi 

beskriver, och hans egen utgångspunkt och ståndpunkt i frågan, att det inte rör sig om ett 

politisk utan rent allmänt tyckande från hans sida, speglar också detta. Kritiken som riktats 

mot Dragon’s Crown är politisk och överdrivet känslomässig till formen och hör inte hemma 

i en recension som ska bedöma hur bra spelet är – trots att hans egen ståndpunkt är högst 

subjektiv framställs den som objektiv och förnuftig, och genom att han också refererar till alla 

de olika ståndpunkter som kommit fram i debatten men ställer sig utanför den, framstår han 

som än mer rationell och objektiv i sin analys. Hans blick är inte från någonstans speciellt, 

han har ingen egen ideologi eller politisk utgångspunkt, han kan se på världen som den är och 

ägna sig åt att bedöma vad som verkligen är viktigt och gör spelet bra.  

Donna Haraway skriver i sin ”The Science Question in Feminism and the Privilege of 

Partial Perspective” (1988) om metaforer kring seende som tillämpas inom den positivistiska 
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vetenskapen för att skapa en objektiv bild av verkligheten, genom att placera blicken utanför 

kroppen, i ett ingenstans, och på så sätt hävda sig själv se och veta allt. Det är en erövrande 

blick, en allseende blick, men det är också en illusion, ett ”god trick” (ibid:581). Haraway 

talar istället om hur alla blickar måste komma från en position, vara situerade i en kropp, och 

hur det endast är möjligt att nå objektivitet genom ett partiellt och situerat seende. ”The god 

trick” är en illusion eftersom den egentligen hela tiden kommer från någonstans och enbart 

har ett partiellt perspektiv, men inte erkänner detta (ibid.).  

Jag menar att Mäki här opererar genom en diskursiv syn på det politiska och situerade som 

känslomässigt styrda och tunnelseende, medan han själv framstår som en som ser allt och bara 

återberättar. Det är diskursen om det allseende, objektiva ögat, återberättaren som inte tar 

sida, den opartiska och förnuftiga, rationella betraktaren; ”the gaze that mythically inscribes 

all the marked bodies, that makes the unmarked category claim the power to see and not be 

seen, to represent while escaping representation.” (ibid:581) Den omarkerade kroppen är den 

som ställer sig bakom den rådande ordningen, som upprätthåller status quo, den som säger att 

det är det här ett spel ska handla om, och inte det där.  

I övrigt är Gamereactors positionering i enlighet med journalistisk etik; de är noga med att 

referera till källorna de hämtar nyheter ifrån, de använder sällan ett ”vi” i sina texter (vilket 

jag sett på andra spelsidor) utan låter varje skribent stå som upphovsman (med betoning på 

man). Därför är det också uppenbart att olika skribenter har olika åsikter i olika frågor, men i 

deras textproduktion råder ändå en stark konsensus inom främst frågor gällande denna 

spelmässiga substans. Bland andra områden råder större motsättningar, inte bara skribenter 

emellan utan också inom skribenter själva.  

 

3.3 Två saker samtidigt – om interpellation och diskursiva motsättningar 

Reflektionerna kring kön och kroppsligheter i Gamereactors texter har hittills kommit att 

fokusera på hur det konstrueras som en icke-fråga och sexualisering som någonting som andra 

diskuterar men inte de. Detta är något som återkommer i flera texter; Gamereactor är inte 

rädda för att rapportera om diskussioner kring sexism och rasism inom spelkulturen, de är 

bara inte så måna om att peka ut problemen själva. Det var särskilt tydligt i fallet Dragon’s 

Crown men finns också exempelvis med i rapporteringen kring en rollfigur i spelet Metal 

Gear Solid V: The Phantom Pain: ”Vissa tycker det är smaklöst och andra tycker det är 

sexistiskt” (Thulin 2013-09-08), och i en nyhet om Anita Sarkeesians videoserie ”Tropes vs 

Women” (som också omnämns i Consalvos artikel) där Jonas Elfving beskriver hennes analys 
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av hur kvinnor porträtteras i spel som att porträtteringen ”inte alltid är så smickrande eller 

genomtänkt” (2013-05-29).  

Också det omvända förekommer; diskurser som gör gällande att jämställdheten är ett 

problem inom spelkulturen och att representationer spelar roll för spelarna är påtaglig och 

medvetenheten tar sig uttryck på flera ställen i textmaterialet, bland annat i Tobias Garstens 

recension till Assassin’s Creed: Liberation HD, där han skriver att han ”såg enormt mycket 

fram emot att äntligen få spela som en kvinnlig protagonist i en annars otroligt 

mansdominerad serie” (2014-01-28). Det lyfts fram som en av få positiva delar i ett spel som 

annars beskrivs som ologiskt, trasigt och undermåligt både tekniskt och designmässigt. 

Garsten upprepar flera gånger i texten det positiva i att få spela som kvinna, men till skillnad 

från exempelvis Tomb Raider-recensionen ägnar han ingen uppmärksamhet åt hennes 

karaktär eller karaktärsutveckling, att spela som kvinna beskrivs som en ”frisk fläkt”, medan 

resten av texten tyngs ned av negativa beskrivningar av spelmässiga inslag.  

I recensionen till Remember Me skriver Elfving i sin slutsats att ”Spelvärlden är unik och 

väldesignad, sysslorna i den är hyggligt varierade och det känns uppfriskande med en vettig 

kvinnlig huvudperson (trots viss stjärtfixering hos Capcom)” (2013-06-03). Här markerar han 

representeringen av en kvinnlig karaktär som en av många positiva egenskaper och nämner 

den också i samma veva som de områden som brukar anses vara av största vikt, och gör det 

därmed delvis till en lika bra och viktig punkt snarare än något som får nämnas för sig själv 

eller i förbifarten. Vad han också gör är att inflika en kommentar kring sexualisering som han 

anser finns i spelet, intressant nog inom en parentes. Detsamma händer i Fredrik Åslunds 

förhandstitt till Call of Duty: Ghosts, där han skriver att ”Spelare […] kan numera justera 

utseende, längd, kroppsbyggnad och kön (vilket verkligen är på tiden) lika väl som klass, 

utrustning och färdigheter” (2013-06-28).  

Jämställdhetsfrågan verkar här istället kontroversiell, kanske på grund av att det handlar 

om ett krigsspel där män dominerar, både utanför och innanför skärmen, medan Remember 

Me utspelar sig i framtiden och kretsar kring andra teman. Däremot, den parentes 

där ”stjärtfixering” nämns är också den markerad på detta sätt. Det framstår som att det pågår 

en diskursiv kamp här, om att å ena sidan är detta någonting som det borde rapporteras om, 

och å andra sidan är det kontroversiellt att ifrågasätta invanda stereotypa mönster inom 

spelkulturen.  

Louis Althussers teori om interpellation går att tillämpa på dessa exempel. Teorin förklaras 

kanske bäst med hans egna ord:  
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Vi menar att ideologin ”handlar” eller ”fungerar” i den mån som den ”rekryterar” subjekt 
bland individerna (den rekryterar alla), eller ”omvandlar” individerna till subjekt (den 
omvandlar alla) genom den högst precisa operation vi kallar interpellation, vilken man kan 
föreställa sig det banala och vardagliga fallet när en polis interpellerar: eller ropar till 
en ”hallå, ni därborta!”.  
   Om vi antar att den föreställda teoretiska scenen äger rum på gatan, vänder sig den anropade 
individen om. Genom denna enkla, fysiska 180-gradersvändning blir hon subjekt (citerad i 
Winther Jørgensen & Phillips 2000:22). 

 

Om vi ignorerar Althussers ideologibegrepp och fokuserar på exemplet han beskriver går det 

att beskriva det som att skribenterna på Gamereactor interpelleras och positioneras som 

skribenter av diskursen, och att de därmed har vissa förväntningar på sig om vad de ska skriva 

om.  

Laclau & Mouffe bygger sedan vidare på Althussers teori utifrån en poststrukturalistisk 

identitetsuppfattning som bygger på att subjektet är fragmenterat och splittrat, och att 

positioneringen aldrig sker av bara en enda diskurs utan av flera samtidigt. När flera 

motstridiga diskurser ”samtidigt försöker organisera samma sociala rum blir man interpellerad 

i olika positioner på en och samma gång” (ibid:49), vilket gör att det uppstår en konflikt om 

vad subjektet ska anta för position. Detta kallas att subjektet blir överdeterminerat.  

Utifrån denna teori menar jag att skribenterna interpelleras av motstridiga diskurser som 

utgår ifrån olika uppfattningar om vad deras jobb där är, och eftersom ingen verkar nå 

hegemoni – som annars var fallet i Dragon’s Crown – blir lösningen att försöka interpelleras 

som både ”genusmedveten” och ”substansfokuserad” skribent samtidigt, genom att försöka 

gömma undan kritiken men ändå hålla den synlig, och därför placera den i en parentes. 

Resultatet blir förstås det omvända – det blir detta som står ut, som drar uppmärksamhet till 

sig, och tydliggör motsättningarna. 

Det mest intressanta exemplet på denna form av konflikt uppkommer däremot i en 

recension av Garsten till The Bureau: Xcom Declassified. Han skriver: 

 

Hela spelet är för mig mer eller mindre fyllt med små och stora irritationsmoment. Från den 
usla ljudkvaliteten på dialogen till saknade övergångar mellan animationer. Från 
ansiktsanimationer som gör att alla ser ut som att de står och säger ”Rapapa rarapa paparara”, 
till avsaknaden av kvinnliga agenter att rekrytera. Visst, det är sextiotalet, inte världens 
mest jämställda årtionde, men jag kan utan rädsla för att bli emotsagd konstatera att 
händelserna i Xcom nog kan klassas som något av ett nödläge. Skulle man då utesluta hälften 
av världens potentiella soldater i kampen för mänsklighetens överlevnad på grund av 
avsaknaden av ett synnerligen besynnerligt och otympligt organ? (Garsten 2013-06-20; mina 
markeringar) 
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De motsättningar som de olika interpellationerna skapar gör att skribenten känner sig skyldig 

att ursäkta sig för sin kritik genom en halvt skämtsam förklaring i slutet av stycket. På detta 

sätt kan en säga att han försöker skapa en hybriddiskurs, där två skiljda, annars motstridiga 

ståndpunkter, båda kan ges erkännande; där det inte behöver råda någon motsättning mellan 

olika diskurser.  

 

3.4 Subjekt vs Objekt – om identifikation och den manliga blicken 

Den form av diskursiv kamp jag visat på ovan är ett genomgående tema i materialet. Olika 

diskurser kämpar hela tiden om hegemoni och jag tänker här nedan analysera de som 

framkommer vid mötet mellan den manliga spelarskribenten och det kvinnliga subjekt han 

spelar som, och sedan återkomma till hur kvinnors kroppar beskrivs.  

Telltale Games The Walking Dead är ett spel som släpps i säsongformat bestående av fem 

avsnitt vardera. I den första säsongen spelade spelaren som Lee, en svart man, men i andra 

säsongen är huvudrollen istället första säsongens andra huvudroll och viktigaste biroll, 

Clementine, en ung tjej. Garsten förklarar anledningen till bytet av huvudperson såhär: 

 

Lee var nämligen inget annat än en mellanhand. Vi spelade som honom, fattade hans beslut 
och styrde hans handlingar, men både vårt egna och hans fokus låg alltid på Clementines 
välbefinnande. Att han nu inte är med oss längre är självklart oerhört sorgligt både för oss och 
för Clementine, men det innebär att vi som spelare tar hans roll som direkt beskyddare. Den 
känslomässiga investeringen i Clementine har närmast fördubblats tack vare att vi nu är direkt 
ansvariga för henne, snarare än indirekt. (2013-12-20) 

 

I och med säsongsbyte verkar ett intressant skifte ha ägt rum. Från att ha spelat en rollfigur 

som drivits av att skydda en annan rollfigur handlar spelet plötsligt om att du spelar dig själv 

som tar hand om en rollfigur. Snarare än att du i den första säsongen spelar en rollfigur som 

drivs av att skydda en ung tjej och i den andra spelar en ung tjej som drivs av att försöka 

överleva sker ett skifte från identifikation till disidentifikation. Jag tolkar det som att det för 

skribenten inte går att identifiera sig med en ung tjej, och han omsätter detta i en 

rationaliserande förklaring kring hela huvudrollsbytet.  

Denna förklaring har sin utgångspunkt i de diskurser som gör gällande att spelutvecklarna 

gjort spelet för män som endast kan identifiera sig med någon annan man, och det är också 

något som tränger in i förklaringen i texten; det ”vi” som finns här är ett manligt ”vi”, en 

beskyddare som endast känner känslor för Clementine eftersom hon är någon ”vi” är 

ansvariga för, snarare än någon ”vi” kan känna och identifiera oss med.   
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En liknande konflikt kring identifikation sker i David Erikssons recension till Gone Home 

(2013-08-17). Han inleder recensionen med frågor om läsarens bästa väns hem och hur detta 

skulle kunna se ut och hur det var att vara där som ung. Under textens gång finns många 

exempel på hur han känner igen sig i olika inslag och mot slutet av recensionen säger han att 

han här, i spelets hem, alltid kommer känna sig som hemma.  

Den mest intressanta delen i recensionen är då han ska förklara spelets huvudperson och 

hur han spelar henne på för sätt: 

 

Jag tar kontroll över Kaitlin. Jag blir hennes motorik och hon blir mina ögon. Och jag tror att 
jag agerar som hon hade gjort om hon fått styra själv. Jag lyssnar av telefonsvararen och läser 
hopknycklade lappar från papperskorgen. Jag vrider och vänder på pinaler som jag tänker att 
hon har starka minnen av. Och jag delar hennes oro över sin syster, vars historia nystas upp ju 
fler spår vi nosar fram. (ibid.) 

 

Som går att utläsa ur många andra texter på Gamereactor är möjligheten att kunna identifiera 

sig med spelens huvudpersoner viktig, särskilt i berättelsedrivna spel. När det gäller Gone 

Home däremot tolkar jag det som att det en krock mellan en diskurs som talar för att 

identifiera sig och en annan om att som en lekkamrat hänga med på en resa, av nyfikenhet och 

intresse. Dessa diskurser blir här inte kompatibla utan det uppstår spänningar emellan som gör 

texten splittrad. Skribenten spelar inte som Kaitlin, och ändå gör han det, han är både sig själv 

och henne, men han måste betona ett ”vi” här, till skillnad från Elfving som i recensionen till 

Remember Me skrev: ”amnesidrabbade Nilin, det vill säga jag, smyger omkring i deras hem” 

(2013-06-03). Där markerar han hur det är han som spelar Nilin, att han och Nilin på sätt och 

vis är samma person eftersom han inträder hennes roll, men hos Eriksson markeras istället 

avståndet och ”vi:et” betonas istället. Men som jag sa, skribenten uttrycker flera gånger att 

han känner igen sig i olika inslag i spelet, dock verkar detta främst vara riktat mot Kaitlins 

syster, Samantha:  

 

Samantha tar mig tillbaka till tonåren. Hennes anteckningar är starka, träffande grubblerier 
som talar till alla som varit sjutton och alla som känt sig annorlunda. Jag förbannar den åldern. 
(Eriksson 2013-08-17)  

 

Texten kan mot slutet förstås som spelaren här inträder som medspelare, det handlar inte om 

identifikation med huvudrollen utan du hänger bara med Kaitlin, ditt främsta intresse är att 

hitta Samantha, lillasystern som du vill skydda och ta hand om. Du är en kompis som hjälper 

till att leta. På samma sätt som när det gällde The Walking Dead tolkar jag det som att 

skribenten inte kan identifiera sig med spelets kvinnliga huvudperson utan istället hittar ett 
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annat sätt att förstå hur relationen spelare–rollfigur ser ut. Den främsta anledningen om varför 

det blir ett så stark känslomässigt band till spelet, som båda texterna visar på, är för att 

spelaren känner ett starkt ansvar för en ung tjej.  

I inledningen till den kvalitativa delen berörde jag hur kvinnors kroppar i spel 

kommenteras och att sexualisering aldrig skrivs om som något negativt utom när det är på 

bekostnad av spelmässig substans. Jag vill återvända till detta, men lägga fokuseringen vid 

hur deras kroppar beskrivs och vad det är som omnämns, och jag vill göra det genom att 

återigen skriva om Girl Fight.  

Holmberg skriver i inledningen: ”Åtta fagra damer. Ninjor och soldater. Cyborger och 

seriemördare. Alla åtta är vackra, lättklädda och storbystade.” (2013-10-17) Som jag redan 

påpekat, kvinnors kroppar kan inte undgå att bli kommenterade, men också värderade. Olika 

värderande adjektiv används ofta för att beskriva kvinnorna och på olika sätt betona deras roll 

som objekt för en manlig heterosexuell blick i spelet. I recensionen till Dragon’s Crown 

beskrev Mäki en av rollfigurerna som en ”välsvarvad trollpacka” (2013-10-12), och med 

välsvarvad syftar han då på hennes bröst och höfter. Med i recensionen finns också en bild på 

henne under en actionsekvens, som för att läsaren själv ska kunna bedöma hennes utseende.  

Yvonne Eriksson & Anette Göthlund redogör i sin Möten med bilder (2004) för termen 

frame, eller att inrama, och hur kvinnors kroppar inom konsten har ramats in för att på så vis 

tas ifrån sin subjektivitet, bli kontrollerbara och möjliga att ”konsumera” med blicken av en 

manlig betraktare (ibid:117). Detta kan ske på ett antal olika sätt, bland annat genom att ta 

ifrån dem deras egen blick om denna utgör ett motstånd, eller genom att helt enkelt beskära 

eller passa in kroppen i någon form av ram som stänger inne och kontrollerar (ibid.).  

Texter som handlat om kvinnor där deras kroppar har blivit kommenterade har ofta, men 

inte alltid, någon form av bild som betonar det texter redan beskriver. Det anmärkningsvärda 

är dock att bilder på kvinnor som är avklädda, beskurna och sexualiserade finns till texter – 

ofta nyheter – som handlar om något annat än kvinnorna på bilden.  

En av de nyheter som vid analysen av den kvantitativa visade sig ha flest kommentarer 

rörde just ett rykte om nya röstskådespelare till spelet Mafia III (Mäki 2014-03-12), men 

bilden som hörde till nyheten visade en man som sitter och tittar på en naken kvinna. Du ser 

henne enbart bakifrån, dessutom är vaderna och nedåt liksom från bröstkorgen och uppåt 

kapade ur bild. En bit av ena bröstet syns högst upp i bild, och i bakgrunden syns en Playboy-

tidning där kvinnan på omslaget visar brösten, och därmed också gör synligt det kvinnan i 

förgrunden gömmer för betraktaren; på detta sätt blir en kvinnlig kropp tillgänglig för 

betraktaren både bakifrån och framifrån, men utan egen möjlighet att titta tillbaka. Läsarens 
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blick blir en objektifierande sådan som uttrycker sin makt över den kropp som uppvisas 

(Eriksson & Göthlund 2004:62) och gör henne till ”kött”. 

Bilden ställer förvisso saken på sin spets, men är på inget sätt unik och någon form av 

undantagsfall. Snarare är detta sätt att rama in den kvinnliga kroppen och göra den tillgänglig 

som objekt och ”kött” för en manlig blick någonting som jag tolkar används för att locka 

läsare. Artiklar som inte ens innehållit en nakenbild har på Gamereactors startsida ”marknads-

förts” med en avklädd eller naken kvinna; artiklar där avklädda bilder funnits i artikeln har 

blivit beskurna så endast brösten hamnat i bild – centreringen av bröst och sexuella områden 

(ibid.) framstår som en ”marknadsföringsstrategi”.  

Denna form av ”marknadsföringsstrategi”, liksom kommentarerna om kvinnokroppar – 

alla dessa värderande adjektiv, bilder, svårigheter att identifiera sig med kvinnliga subjekt – 

allt detta har en sak gemensamt: det förutsätter en manlig heterosexuell läsare och skribent. 

Gamereactors spelredaktion må bestå av endast vita män men om de (till skillnad från den 

största delen av spelkulturen, tydligen) skulle se sin tänkta läsare som en heterosexuell kvinna 

eller bara någon helt annan än en heterosexuell ung man, så skulle det kanske inte längre vara 

så intressant för skribenterna att skriva ut om en kvinna är vacker, lägga ut bilder på bröst när 

artikeln handlar om röstskådespelare, och det skulle kanske heller inte behövas en ursäkt för 

att kritisera spel som är allt annat än jämställda. Jag tolkar det helt enkelt som att en 

heteronormativ ordning så gott som genomsyrar hela hemsidan och textproduktionen, att det 

är en hegemonisk diskurs som avgör vad som går att tänka och skriva.  

Det märktes redan i mitt inledande citat där betoningar hamnade på ”heta brudar” och att 

det till skillnad från Dead or Alive inte innehöll några manliga karaktärer (Holmberg 2013-10-

17). Enda anledningen till varför det skulle vara positivt om de manliga, halvnakna 

karaktärerna är borta är ju ifall spelaren inte är intresserad av halvnakna män utan enbart av 

halvnakna kvinnor. Förvisso möjliggör detta för homosexuella kvinnor att identifiera sig som 

läsare, vilket givetvis är möjligt om än enligt min analys inte vad som är ”avsikten”.  

I en nyhet om Remember Me skriver Elfving: ”Att se scener där huvudpersonen Nilin 

kysser en manlig karaktär, till exempel, skulle göra det pinsamt för (den manliga, 

gissningsvis) spelaren enligt de som Dontnod pratade med” (2013-03-19). Hans parentes 

tolkar jag som kommentar på och lätt ifrågasättande av den gängse föreställningen om 

spelaren som manlig, men samtidigt är han också heteronormativ och förutsätter själv en viss 

sorts man som det skulle bli pinsamt för; den manliga spelaren är en maskulin man som riktar 

sitt begär mot en feminin kvinna, i enlighet med Butlers heterosexuella matris (Butler 

2005:296).  
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Vad som framträder i texterna är på många sätt en bekräftelse av min titel till den 

kvalitativa delen: ”av män, för män”. Spelen förstås utifrån en heterosexuell matris där 

kvinnor sällan går att identifiera sig med utan är något som ska beskyddas och betraktas med 

utgångspunkt i ett heterosexuellt manligt subjekt. Detta syns också i hur Gamereactor skriver 

om män, där spelmässiga element som blir förknippade med femininitet sammankopplas med 

homosexualitet och blir föremål för förlöjligande – exempelvis i Carl Brännströms recension 

av WWE 2K14 där han i slutet skriver att ”Nu ser inte matcherna ut som en klåfingrig intim-

stund mellan två spandexklädda män längre. Nu talar vi submissions och rejäl dominans.” 

(2013-11-08)  

På detta sätt underordnas vissa genusframställningar och som jag tolkar det konstrueras de 

i förhållande till en handlingskraftig och dominant maskulinitet, vilken blir synlig både i hur 

skribenter beskriver sin egen roll i spelen men också i hur manliga huvudroller beskrivs; som 

beskyddare och med ansvar för en kvinna eller ung tjej. Även om det finns exempel där också 

maskulina karaktärer uppvisar ömtåliga drag ligger fokus vid hans förmåga att skydda och 

försvara, och det är som sagt också den förmågan och viljan som drivit skribenterna och som 

de visat identifikation med.  
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4. AVSLUTNING 
Den här uppsatsen har haft som syfte att undersöka i vilken mån spelsidan Gamereactor 

skriver om olika ämnen och på vilka sätt den gör det. Genom en kvantitativ innehållsanalys 

har jag visat på hur Gamereactors nyhetsrapportering genom att främst fokusera på stora 

spelproduktioner skapar en väldigt homogen och stereotyp bild av spelkulturen eftersom dessa 

spel sällan representerar kvinnor eller olika minoriteter, vilket synliggjorts i tidigare 

forskningsstudier. Framträder gör därför en ensidig bild för en ung, vit och teknikintresserad 

grupp män, men intressant är också att notera den lilla men alltjämt närvarande 

genusdiskussionen som vittnar om ett intresse för att bredda och inkludera fler i spelkulturen.  

I min kvalitativa undersökning har jag visat hur hemsidans textproduktion förstås som en 

diskursordning där en samling diskurser kring olika genrer kämpar om att definiera vad som 

anses vara ”bra spelbarhet” och ”spelmässig substans” i olika spel. I mångt och mycket är 

dessa diskurser stabila, det råder en hegemoni som definierar vissa delar som objektivt givna 

för att mäta den spelmässiga substansen, vilka samtliga utgår ifrån en vit, heterosexuell och 

maskulin position. Denna position utger sig för att vara icke-politisk och allseende i sin 

presentation av spelens innehåll och försöker på olika sätt osynliggöra och inte låtsas om sitt 

eget partiella, situerade perspektiv. I själva verket framträder dock vid analysen en 

heteronormativ diskurs som på flera plan blir avgörande för vad som går att tänka och skriva, 

vilket bland annat tar sig uttryck i hur skribenter förklarar sin egen roll i spel med kvinnliga 

huvudroller, där han inte identifierar sig med huvudrollen utan med viljan att försvara och 

beskydda en annan kvinnlig rollfigur. Heteronormen skapar också ett skrivande kring 

kvinnors kroppar där värderande och bedömande ord blir vanliga, och manliga rollfigurer som 

av skribenter tolkas feminiserade blir föremål för skämt och marginalisering.  

Däremot finns också de diskurser kring jämställdhet som på många sätt genomsyrar dagens 

mediala samhälle, och Gamereactor lyfter gärna frågor om jämställdhet och representationer 

inom spelvärlden, oftare i sin rapportering men ibland också som en del av deras egen kritik 

mot särskilda spel. Dessa fall visar dock ofta på en intressant diskursiv kamp där jag menar att 

det blir tydligt hur skribenter vill förhålla sig både till en ”jämställdhetsdiskurs” och en mer 

traditionell heteronormativ och ”substansfokuserad” speldiskurs, vilket leder till kompro-

misser och motsättningar, men likväl vittnar om ett intresse för att bredda och inkludera. 

Avslutningsvis innebär denna diskursiva kamp att möjligheten finns för en mer inkluderande 

diskurs att uppnå hegemoni, vilket skulle innebära att frågor om jämställdhet och 

representationer naturligt skulle förekomma i spelkritiken, snarare än som parentes på slutet.  
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