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Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar flickors dataspelande. Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka 

flickors värderingar och attityder kring dataspelande och kring de dataspel de spelar. 

Utgångspunkten för uppsatsen ligger i det kvalitativa empiriska perspektivet. Undersökningen 

bygger på fyra intervjuer. De teorier och den tidigare forskning som jag sett varit mest användbart 

behandlar attityder och värderingar kring kön, och hur pojkar och flickor förhåller sig till varandra 

när de spelar dataspel. Flickornas identifiering med dataspelandet och dataspelen har främst varit 

gemenskapen och interaktionen med andra spelare.  

Flickorna har olika värderingar och åsikter om, och vad det väljer att identifiera sig med i spelen 

och dem de spelar med. 

 

Nyckelord: ”dataspel”, ”roll”, ”flickigt”, ”pojkigt”, ”kön”, ”makt”, ”värdering”, ”norm”. 
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Inledning 
 
- De blir arga, för de tycker egentligen inte att jag ska vara bättre än dem, och döda dem X antal 
gånger! 
 
 
Så här kan det låta när tjejer och killar spelar dataspel ihop. 

När man fostrar sina barn utgår man oftast utifrån sina egna könsmönster som traditioner inom 

familjen och normer som finns omkring oss, som vi också är delaktiga i och som vi oftast inte går 

och tänker på. Som både kvinna och mamma är det inte så lätt att ta ställning hur man ska fostra 

sina barn utan det blir oftast samma gamla mönster som man själv växt upp i.  

Utifrån egna erfarenheter kan jag berätta att mina barn gjort sitt bästa för att introducera mig in i 

den ”nya” mediavärlden, med TV-spel och dataspel, dock med vissa svårigheter för mitt intresse har 

varit svalare än deras.   

Min son har spelat dataspel i många år, och började med det 1995. Han var intresserad av 

dataspel i nätverk. Jag skjutsade honom och hans dator till olika lokaler där de kopplade ihop sig 

och spelade olika typer av actionspel med varandra. Då var det inte vanligt att tjejer spelade 

dataspel eftersom det betraktades som ett ”killintresse” och marknaden vände sig mest till pojkar 

när det lanserades nya spel.  

Mina två flickor började några år senare att spela dataspelet The Sim´s , som är ett spel där 

man bygger hus, inreder dem och skapar olika familjeliv. De flesta spel som riktar sig till flickor 

idag har jag genom egen erfarenhet märkt att det är spel som handlar om familjeliv med allt vad det 

innebär och andra aktiviteter som betraktas som typiskt ”kvinnliga”. 

 Det som är intressant här, är om det finns ett maktförhållande mellan flickor och pojkar 

som bestämmer vad flickor ska och kan spela för spel?  Har flickorna makt och viljan att välja 

själva?  

De här frågorna grundar sig  i de normsystem och maktordningar som vi fostras in och hur de 

bestämmer vilka roller vi ska ha och hur ska använda dem. 
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Bakgrund 
Att spela dataspel idag räknas som en bred och accepterad fritidssysselsättning som vem som helst 

kan ägna sig åt oavsett kön, ålder eller intressen. Den expanderande dataspelbranchen fortsätter sin 

utveckling och möjliggör för alla att via dataspelen och Internet dela spelglädjen med andra runt om 

i världen (Fjellman & Sjögren, 2000). 

 

Den verkligt stora ökningen av försäljning och användandet av dataspel började under 1990-talet. 

Det ökade i samband med att fler skaffade datorer i hemmen. Många var rädda och moraliserade i 

panik över detta tekniska och komplicerade medium som barnen var så intresserade av, och 

diskussionerna var täta mellan föräldrar, skolan och andra vuxna hur man skulle hantera deras 

intresse (Fjellman et al, 2000). Ett exempel på moralpanik kunde vara, när Internet lanserades på 

90-talet, så var det inte ovanligt att man framställde det som en arena för fyra ”onda” operatörer 

som: narkotikahandel, nazister, pedofiler och bombtillverkare (Johansson,  2000).  

 

Spelen riktades från början i huvudsak till pojkar. Det kunde bero på att de som konstruerade spelen 

i huvudsak var män (Fjellman, et al, 2000). Det avspeglar sig i dataspelen som jag sett innehåller få 

kvinnliga karaktärer, också i särskiljandet i marknadsföringen av spelen. Vi har i vår kultur vissa 

mönster som upplevs som typiskt manligt eller typiskt kvinnliga. 

I skolan försöker man lyfta fram jämlikhetsaspekten, att den framstår som en plats där alla får 

tillgång till IT oavsett bakgrund, men samtidigt är datalokalerna i skolan inte könsneutrala eftersom 

pojkar i allmänhet tar större plats vid datorerna i skolan (Johansson, 2000). 
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I dag kan man se statistik på hur kvinnor och män använder datorer.  

Daglig användning av Internet uppdelat på kön och ålder

Andelar Antal
Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män

16-24 år 75 69 81
25-34 år 72 68 76
35-44 år 67 60 73
45-54 år 59 59 60
55-64 år 47 39 54
65-74 år 19 11 27
Samtliga 58 53 64

785 213 351 851 433 362
823 564 378 581 444 984
861 157 380 225 480 932
690 985 338 026 352 960
569 833 238 657 331 176
149 078 45 076 104 002

3 879 831 1 732 414 2 147 416

 

Tabellen visar andel i procent som använt en persondator och  efter kön och ålder, 16-74 år. Bland 

yngre är det mycket populärt (SCB, 2008, Internet 2008-05-19).  

Genreindelningen är en viktig del av  speltillverkarnas marknadsföring (Fjellman et al, 2000).   

Utbudet av dataspel är stort idag. Flickor och pojkar kan välja mellan många olika spel och vad som 

passar dem. Valet är fritt, men hur väljer man?  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur flickor som är intresserade av att spela dataspel ser på 

sig själva när de spelar och när de väljer dataspel. Jag har varit nyfiken på om de bryr sig om vad 

kompisarna tycker om deras spelintresse, och vad de har för värderingar om spelen de är 

intresserade av att spela. Påverkas deras  intresse och identitet av vad som anses normalt- och 

onormalt för flickor att spela? 

I undersökningen har jag fokuserat på Focaults syn på begreppen makt, kunskap och diskurs. 

Har flickorna makt att bestämma själva vad de vill spela? Är dataspelsmarknaden intresserade av att 

styra in flickor i ett genusbestämt fack när det gäller spelandet och innehållet i spelen? 

Kan det vara möjligt att flickorna i så fall inte märker eller bryr sig, om det finns ett maktsystem 

som vill  hålla koll på vad som är normalt eller onormalt för flickor att spela? 

Förändrar  flickors kunskaper om hur man spelar dataspel deras självbild, värderingar och normer? 

Focault menar att i en väl sammanhållen diskurs finns makten. Makt att utestänga, innesluta,  

kontrollera och begränsa.  

 

 

 

Mitt syfte mynnar ut i följande frågor : 

 

1. Vad tycker flickor om dataspel? 

2. Vad är det som styr deras val av dataspel? 

3. Väljer flickor olika spel om de spelar enskilt eller i samband med att de spelar i grupp? 
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Genrer 
Här är en översiktlig beskrivning på begrepp och genrer i dataspelsvärlden. 

 

LAN   (Local Area Network) ett antal sammankopplade datorer där information kan överföras 

mycket snabbt mellan de olika datorerna.  

Klan  - väl sammanhållen grupp , här i betydelsen kring ett dataspel eller med dataspelande. 

  Actionspelen är en stor och viktig genre för spelmarknaden. Det framgår av namnet att här händer 

det saker, det viktiga är att agera och reagera snabbt i spelen. Oftast förekommer det någon typ av 

våld t ex spelet Counterstrike.   

Racingspel  är ett dataspel där man kör olika typer av fordon fort och tävlar.  

Sportspel säljer mest i Europa och USA. Fotboll och golf är populärast.  

Strategispelen kan ta många olika former. De betonar långsiktig planering, tänkande och taktik. 

Man kan tro att strategispel bara handlar om militär strategi men så är det inte. Det finns spel där 

man kan bygga upp imperium, hela städer osv. Det är spel som antagligen kommer att växa i 

framtiden. Många människor föredrar rent intellektuella utmaningar framför action.  

Äventyrs -och rollspelen är ganska lika varandra. Där är grundidén att man kläder sig i en roll av en 

eller flera personer som befinner sig i en spelvärld. Genom att interagera med den fiktiva världen 

ska man lösa problem och föra storyn vidare. The Sims är ett spel som är populärt bland flickor som 

går ut på långsiktig planering, tänkande, relationer och kontroll för att få det att fungera. 

Pusselspelen och brädspelen är kanske den mest lättillgängliga typen av interaktiv underhållning 

ex.  MS Röj och Tetris som oftast finns med i datorerna. 

 Lek och Lärspelen, de pedagogiska spelen, som riktar sig till de yngre dataspelarna, program för 

matematik, engelska, alfabetet och många andra områden. Åt lekhållet finns spel som t ex Pettson i 

snickarboden, Pippi Långstrump och Mulle Meck(Fjellman, 2000). 
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Tidigare Forskning 
Det är inte förrän den senare delen av 1900-talet och en bit in på 2000-talet som forskning kring 

dataspel, dess innehåll och hur flickor respektive pojkar spelar dataspel har aktualiserats.  

Casell & Jenkins har i sina studier och intervjuer i From Barbie to Mortal Kombat (1998), främst 

frågat och analyserat de svar som tillverkningsindustrin sett på vad som pojkar eller flickor mest 

spelar eller föredrar att spela (Casell et al, 1998). Hur man med olika medel kan nå ut till flickor och 

få dem att spela mer dataspel. 

    Casell & Jenkins fokuserar mer på dataspelens innehåll, och också vilka förutsättningar som 

finns till att skapa spel som passar både till flickor och till pojkar. Casell & Jenkins tar upp de 

skillnader som är mellan kvinnlig och manligt, normaliserande och hur könsmönstren påverkar 

spelen. Det att spelen ofta innehåller konstruerade och stereotypa könsroller som t ex hjälten (läses 

man) ska rädda prinsessan som är passiv och väntar på sin räddning.  

     

Barbro Johansson har in sin avhandling Kom och ät! Jag ska bara dör först..., tematiserat  ”pojkigt” 

och ”flickigt” i dataspel och dataspelandet. Barbro Johansson undersöker hur flickor uttrycker att de 

tycker om olika spel. Hon menar att det som utrycks ”flickigt” eller ”pojkigt” beror dels på hur de 

som tillverkar spelen,  vad de anser passar flickor eller pojkar. 

 Dels att ”flickigt” inte bara är olikt ”pojkigt” utan också är hierarkiskt ordnat.  

Barbro Johansson vill med det visa att problemet om ”kön” i dataspelvärlden är de generaliserade 

slutsatser som finns om kön, och att de kan vara svåra att förklara(Johansson, 1999). 

    

Casell & Jenkins menar att attityder om ”kön” och hur pojkar och flickor förhåller sig till 

användandet av datorer och dataspel kan vara farligt att generalisera. Det säger att dessa attityder 

blir alldeles för tydliga när man ska utveckla dataspel för flickor och pojkar. 

De framhåller att man bör reflektera över skillnader i flickors liv och acceptera de skillnader som 

finns i deras livsstilar och identiteter(Casell et al, 1998). 

De har också synpunkter på att vi i olika sammanhang gör kön och medger att det finns svårigheter 

och en utmaning i att försöka undvika skillnader runt kön och dataspel. 

Deras slutsatser i sina undersökningar och intervjuer har mynnat ut i att det verkar som om flickor 

är klart underrepresenterade när det gäller försäljning och tillverkning av dataspel som lockar 

dem(Casell et al, 1998). 
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 Else Nygren, docent i människa-datorinteraktion har undersökt både hur dataspel används och hur 

samspelet mellan användarna fungerar(artikel ur Genus nr 2/05, Internet, 2007). 

  Hon har i sina observationer märkt att det är en mansdominerad värld och värderingar. Många spel 

innehåller inga kvinnor alls. Hon kritiserar actionspelen som skrämmer bort flickorna med de 

våldsamma inslagen. Hon menar också att flickorna ligger långt efter och det är synd, och 

framhäver att själva utforskandet är bra för självkänslan. Marknaden som säljer dataspelen är en 

viktig faktor menar hon.  

Det riktigt lyser ”killleksak” om många av spelen och det stöter bort flickorna.  

Else Nygren har sett med sina forskningar att om man kan dölja sig bakom en karaktär, så spelar det 

ingen roll vilken klass eller kön man tillhör och först då spelar man på lika villkor(ur artikeln av 

Lena Olsson, ur Genus. Nr 2/5).  

 

  Ulrika Sjöberg visar i sin avhandling att pojkar och flickor spelar de spel som de förväntas att 

spela utifrån de givna könsrollerna. Hon menar att både pojkar och flickor har en mycket bestämd 

uppfattning vilken typ av spel det motsatta könet föredrar. Deras sätt att klassificera pojk-och 

flickspel visar hur könsskillnaderna tas för givna, som om det vore en fråga om allmän kunskap. 

Flickor undviker också att berätta att de gillar actionspel och vill spela detsamma för att de är rädda 

att bli förlöjligade av sina kamrater. I linje med könsrollerna väljer även pojkar att inte berätta att de 

spelar eller gillar spel som anses tillhöra flickgenren med risk för att förlora prestige i 

kamratgruppen(Sjöberg, 2007, Internetartikel). 

Den sociala funktionen är viktig också menar Ulrika Sjöberg. Hon framhåller att den rådande 

normen styr flickor och pojkars handlingar socialt. Det gäller inte bara val av dataspel utan 

genomsyrar hela samhällsfunktionen. Man förväntas att spela de spel utifrån de könsroller som 

redan är givna. Om nu dessa givna eller osynliga regler inte följs, kan man då se några 

attitydförändringar? Behöver vi mer utmaningar i normaliteten så att makten blir mer synlig så att vi 

kan och vågar göra förändringar i de invanda mönstren? Det är frågor som är svåra att besvara men 

dock intressanta. Är det vi själva som strävar efter ”normala” mönster för att slippa dessa 

utmaningar? De pågående samtal som görs idag i dataspelsvärlden är intressanta, och att försöka  

förstå hur betydelsefullt det kan vara för de som spelar dataspel att inordna sig i mönster som inte 

sticker ut eller stör det normala. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Jag har valt att utgå från Michel Foucaults teori och tankegångar. 

Han menar att kunskap är både historisk och kulturell och innefattar makt-och kontrollapparater. 

Makten producerar vetande och att makt och vetande direkt förutsätter varandra, att det inte finns 

något maktförhållande utan att ett därmed sammanhängande område av vetande skapas(Foucault, 

2003). Utövande av makt ger upphov till både avsiktliga och oavsiktliga konsekvenser.  

Begrepp som Foucault använt sig av i sina arbeten är makt, kunskap och diskurs. Dessa begrepp 

kommer att vara intressanta i denna studie eftersom jag vill belysa den hierarkiska könsordningen , 

dess maktförhållanden och föreställningar om vad som är normalt , om de pågående samtalen som 

flickor har om sitt dataspelande skapar eller styr hur man ska tänka, tycka eller tala om det.  

 

Diskurs 
Diskurs kommer från att diskutera, samtalsordning och sätt att beskriva saker på. Diskursen ger oss 

olika synvinklar att se världen på, om språket som inom de olika diskurserna har olika betydelse för 

oss. Foucault riktar sitt intresse mot diskursens inre former som regelsystem, synsätt och 

erfarenheter under en viss tid (Bergström, 2005). 

Han pratar också om utestängningsmekanismer där han menar att när diskurser skapas leder det 

till att människor kontrolleras, och att makten utvecklas i relation mellan människor, som också 

innebär begränsningar för vissa och möjligheter för andra. Flickor begränsas i dataspelvärlden och 

pojkarna får möjligheter. Foucaults diskursteori betonar den sammanhållna och gemensamma 

diskursen snarare än motsättningar. Motsättningen är inte det centrala däremot förändringen. 

  Foucault återkommer till vad han anser vad makt är när det gäller kön (Foucault, 2004). 

Han menar att man först och främst behöver förstå den organisation som makten finns inneboende i 

och det område det fungerar i. Som t ex i dataspelvärlden där intressen finns av marknaden att sälja, 

så man spelar på de normer, attityder och föreställningar som finns om  kvinnor/flickor  i 

förhållande till män/pojkar. Foucault menar att så länge det råder en tystnad och en förtegenhet så 

skyddar det makten och befäster dess förbund(Foucault, 2004 ). 
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Maktsystem mellan kön 
 
Nowak och Thomsson menar att ett könsmaktsystem ställer männen/pojkarna i fokus och att bara 

för att de ses som män/pojkar så har de mycket större chanser att bli utvalda eller tagna på allvar 

(Elvin-Nowak et al, 2003).   

De menar att ett könsmaktsystem bygger på två principer. 

 

1.  isärhållandeprincipen 

2.  den manliga normen 

 

Det är en maktstrategi som Foucault också poängterar, t ex att hålla isär det ”normala” och det 

”onormala” i samhället (Foucault, 2003).  

Genom att skapa särskilda spel som riktar sig till pojkar och andra spel till flickor så håller man isär 

dessa två grupper. Det blir då ”normalt” att pojkar spelar vissa spel och ”onormalt” om flickor 

spelar de pojkiga spelen och tvärtom.  

En grupp kan då innefatta en viss makt.  

Det kan te x vara ovanligt att flickor spelar våldsamma dataspel i grupp hemma utan mer vanligt 

bland pojkar. Nowak och Thomsson säger att samhället styrs av en massa små beslut som hela tiden 

gynnar och förstärker det system som organiserar det.  

Då läggs omedvetet olika egenskaper på män/pojkar respektive kvinnor/flickor som förstärker 

normen så att vi lätt ska leva upp till det som förväntas av oss.  

Nowak och Thomsson menar att våra normer och antaganden, ord och begrepp bara finns där och 

förklarar för oss det som vi inte annars kan förstå eller ens har viljan att förstå (Elvin Nowak et al, 

2003). 

 Kontentan av det resonemanget torde vara att kvinnor är av tradition i vår västerländska kultur 

utestängda från makten t ex som att en grupp flickor/kvinnor som sitter tillsammans kan uppfattas 

som att någonting håller på att formera sig ex politisk grupp, feministiskt parti, syjunta etc. Man kan 

då betraktas med en viss misstänksamhet. 

Medan en grupp män, då tar man för givet att där finns makten. 
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Jämlikt  perspektiv 
Ett feministiskt perspektiv är att föredra när uppsatsen ska handla om flickor. 

Vad är feminism? Vad betyder egentligen feminism? 

Jag tänker inte beskriva feminismens historia i den här uppsatsen utan försöka förklara perspektivet 

som jag använt mig av i min studie för att tydliggöra de frågor jag vill ha svar på 

Enligt Svenska Ordboken (2003) är feminism jämlikhet mellan kvinnor och män. 

Feminism förespråkar också jämlikhet när det gäller mänskliga rättigheter, religion, klass, sexuell 

läggning och färg. Feminismen har funnits ganska länge, sedan 1895 och kvinnor har kämpat länge 

i det genussystem vi har levt i och fortfarande lever i (Stearman, 2003 ).  

Att vara feminist torde kort sagt vara att man erkänner kvinnoförtryck och att man vill verka för och 

kämpa för att få bort det. Ylva Elvin Nowak och Helen Thomsson (2003) talar om att feminism är 

att se och förstå att det betyder något att det finns fler män än kvinnor som är i ledande ställning, att 

media framställer män och kvinnor på olika sätt och att det handlar om att se att kvinnor och män 

hålls isär. De menar att de flesta som kallar sig feminister förstår att kön och makt hänger ihop och 

att kvinnor/flickor är generellt underordnade och att det måste förändras.  

Slutsatsen kan då dras att en feminist är en person kvinna eller man som stödjer feminismen. 

 

I Simone De Behavoirs bok  Det andra könet (1949) talar hon om att man uppfostras att bete sig 

antingen som en man eller som en kvinna. Den biologiska grunden borde inte ha någon betydelse 

menar hon.  

 

” Man föds inte till kvinna, man blir det. Inget biologiskt, psykiskt eller ekonomiskt öde avgör 

utformningen av den gestalt som den mänskliga honan får i samhället. Det är civilisationen i dess 

helhet som formar det mellanting mellan hane och kastrat som kallas kvinnligt. Det är bara via 

andra som en individ kan konstitueras som den Andre”. 

(Citat; Simone De Behavoir(1949, ) 2002, s 325). 
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Normalisering 
 Den manliga normen diskuteras av Nowak och Thomsson i termer som att manligt anses som mer 

normalt och är en norm att eftersträva. Kvinnor ska då försöka anpassa sig till denna norm med en 

förståelse att de är ungefär likadana som männen, men bara nästan. 

Det motsägelsefulla i detta är att kvinnor ska visst ta för sig i samhället men måste samtidigt passa 

sig noga att försöka att ta för stor plats i omgivningens ögon(Elvin-Nowak et al, 2003). 

 

Foucault skriver om den hierarkiska övervakningen som att den är organiserad som en makt med 

stort omfång, fungerar automatiskt och är anonym i sitt framträdande(Foucault, 2003).  

Han menar att övervakningen är individens ansvar och fungerar samtidigt som ett nätverk av 

relationer uppifrån och ner, nerifrån och upp, samt i sidled. Kvinnor/flickor har koll på varandra 

sinsemellan. Foucault säger att detta ”hierarkiska nät” håller ihop det hela och med maktryttringar 

som stöder sig på varandra. Män stöder sig på andra män.  

De som övervakar är själva övervakade. 

 

 

Hierarkisk makt 
 Jämställdhetsproblematiken blir synlig när man ser på makten i ett hierarkiskt perspektiv också 

som Foucault säger i ett historiskt perspektiv. 

Foucault har sina poänger när han pratar om en tystnad i maktens korridorer 

(2003). 

Dessa s k strukturer verkar inte för en jämställdhet mellan könen utan snarare som en tyst över-

och underordning. Det ska alltså inte märkas. 

Att många kvinnor och män gör samma saker idag, skapar oro för att kvinnor ska sluta vara 

kvinnliga och att män inte ska vara manliga. Den rädslan räddar det hierarkiska könsmaktssystemet 

från sin undergång(Elvin-Nowak et al, 2003).    

Om vi pratar om barn- och ungdomar istället så ställer omgivningen upp med att fostra in dem i de 

rätta fållorna.   

Det är den sociala efterapningen som barn- och ungdomar naturligt sysselsätter sig med. 

 

”  Barn ser vem som gör det som syns...” 

(citat; Elvin-Nowak et al, 2003, s 108). 

 

 

      11 



Ett exempel på det kan vara att matlagning, städning, tvätt eller annat som hör vardagen till bara är 

något som bara görs av sig självt. Det är ingen nyhet att många dataspel för flickor handlar om 

hemmets alla sysslor. Medan förändringar på huset eller större inköp av varor som t ex en dator 

eller dataspel är något som syns. För att generalisera så ser man på det som görs av sig självt som 

om det görs av en kvinna och som oftast hamnar i bakgrunden medan det som syns oftast görs av 

män. 

 

Metod 
Uppsatsen bygger på en empirisk kvalitativ intervjumetod. Empirisk, eftersom jag har egna 

erfarenheter av barn som har eller har haft ett intresse av att spela dataspel. Och kvalitativt då jag 

upplever att om man kan samtala ingående om ett ämne så blir kunskaperna som tillgodogörs  

djupare och mer personliga. En intervju bevarar närheten till den intervjuades livsvärld och kan 

samtidigt ge kunskaper som kan förbättra människor situation. Genom samtal med andra lär vi 

också känna varandra (Kvale, 1997). 

Jag var intresserad av att få en bättre och djupare inblick i intervjupersonernas tankar, värderingar 

och synsätt. 

 

Kvalitativ intervju 
Jag skrev ner några frågor under varje tema (se bilaga). Frågorna blev inte så välstrukturerade för 

att kunna väljas ut i oberoende ordning. Jag valde den metoden för att det inte skulle kännas för  

opersonligt och stelt under intervjuerna, och för att samtalsklimatet kändes bättre med lite friare 

spelrum i frågeformuleringarna.  Jag valde tre stycken teman som  utgjorde ramarna för själva 

intervjuerna för att kunna få ett någorlunda samlat resultat. 

 

De tre teman är, 

Roll och identitet, Värderingar och Normaliering 

 

Min mening har varit att inte försöka påverka intervjupersonerna i någon riktning eller försöka styra 

upp svaren. Jag märkte senare att några frågor som upplevdes som ledande av intervjupersonerna 

hade kommit med, men de strök jag efter transkriberingen eftersom det inte gav de svar som 

intervjupersonerna egentligen stod för. Att intervjupersonerna svarar  

sanningsenligt på frågorna är viktig.  
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Forskaren måste vara medveten om de problem som kan uppstå i intervjusituationen och i 

tolkningen av materialet. Intervjun som metodologiskt  

tillvägagångssätt har fått kritik bl a att den nutida kvalitativa forskningen har försummat 

teroriutvecklingen. 

 

A Strauss(1995) kritiserar frånvaron av teoretisk diskussion.  Kvale försvarar den kritiken med att 

den kvalitativa forskningen är viktig för att förstå verkligheten som  i sin tur skapar en social 

kunskap, mening och sanning(Kvale, 1997). 

Under intervjuarbetet tänkte jag mig även att använda mig av enkäter i en skola, men upptäckte att 

enkätsvaren inte skulle belysa de specifika erfarenheterna som informanterna i intervjuerna hade. 

Dessutom fann jag att de flickor som jag lämnade enkäterna till inte alls var intresserade av dataspel 

eller dataspelande. Det hade tagit alldeles för lång tid , för många klasser och kanske många fler 

skolor att besöka, så  jag beslöt att lägga ned det. 

 

Urval 
Urvalet bestod av fyra flickor mellan 15-20 år.  

Jenny 15, Lisa 18, Maria 20 och Karin 16. Namnen är påhittade. 

Inledningsvis kontaktade jag föräldrarna till de två yngre flickorna Jenny och Karin,  för att få 

godkänt även av dem till intervjuerna. Den tredje intervjupersonen, Lisa, ordnade en kompis, som 

är lärare på en skola åt mig. Där  informerade jag även rektorn om intervjun eftersom den skulle ske 

på skolan. Mina barn hjälpte mig att kontakta Jenny, Karin och Maria. Efter det bestämde jag och 

intervjupersonerna datum och tid för intervjuerna. 

Hur många man väljer till intervjuerrna beror på hur detaljrik och vilket djup som forskaren 

eftersträvar i sin undersökning. I min undersökning har jag valt att göra fyra stycken intervjuer 

eftersom det var svårt att få tag i  flickor som var intresserade av att spela dataspel Jag hade gärna 

intervjuad några fler om jag hade haft möjlighet att söka upp fler. Kvale menar att antalet 

nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte (1997). 
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Tillvägagångssätt 
Det är bra om man berättar om hela arbetsprocessen vid genomförandet av vetenskapliga intervjuer. 

Här kommer en beskrivning på faktorer som kan ha påverkat processen. Intervjuerna har ägt rum på  

olika platser. Jenny och Karin intervjuade jag i mitt hem eftersom det var mindre besvär för dem 

och de kände sig tryggare hemma hos mig. En intervju var med Lisa på hennes skola, efter 

önskemål av henne själv. Intervjun med Maria var på biblioteket i ett läsrum eftersom hon arbetade 

och det var det bästa sättet att träffas på. Vid intervjuerna har en videobandspelare används. Dock 

enbart med ljudupptagning eftersom de inte ville vara med på bild och för att   

intervjupersonernas utsagor skulle kunna återges så exakt som möjligt. Den uteblivna mimiken har 

jag försökt återge i en del text i resultatet där det varit lämpligt. Jag informerade intervjupersonerna 

att jag kommer att lyssna på bandupptagningarna och skriva ner dem, och att jag kommer att radera 

banden och slänga bort transkriberingen när undersökningen är klar.  

Jag tog också upp med de intervjuade om eventuella återkontakter om det skulle behövas. 

Intervjuerna varade cirka en timma vardera, med lite variation beroende på de olika samtalen med 

intervjupersonerna. När intervjuerna var klara skrev jag ut dem i sin helhet. En sammanställning av 

transkriberingen har gjorts utifrån de tre teman som jag inriktat mig på. Jag har också försökt att 

dela på intervjupersonernas svar beroende på vilken spelgenre de gillade att spela.  

 

 

Etiska överväganden 
Forskaren har ett moraliskt ansvar och beteende gentemot undersökningspersonen  

 Vad är då ett moraliskt ansvar? 

Moral är individens handlande och etiska överväganden syftar på en genomtänkt värdegrund som 

ska utgöra en ledstjärna för individens handlande. Etiken bör tas upp som en del i själva intervju 

undersökningen och är viktig under hela uppsatsskapandet. 

(Kvale, 1997). 

Konfidentialiteten gentemot intervjupersonerna ska respekteras. Det är viktigt att det inte läcker ut 

information om vem eller vilka som undersökts. Man bör också informera vad undersökningen går 

ut på till de som ska intervjuas, hur den är upplagd och att den är frivillig för personen/personerna.   

De har alltid rätt att dra sig ur när de vill. 

I min undersökning fick intervjupersonerna inledningsvis information om undersökningen, innan tid 

och plats bokades för intervjuerna. Det för att de skulle få betänketid. Vidare informerades de  

om uppsatsens syfte, samt deras rätt till anonymitet.  
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Jag  hittade på namnen på mina intervjupersoner. Jag tänkte mig att uppsatsen skulle bli  trevligare 

att läsa när man har namn på intervjupersonerna och kännas mer personlig. 

  De överväganden som forskaren ställs inför vid en undersökning innefattar inte bara den etiska 

kunskapen och det moraliska ansvaret utan också att även forskarens sociala flexibilitet dvs. att man 

kan anta olika roller gentemot sina undersökningspersoner  Det kan vara förhållandesvis svårt att 

klara av  i vissa situationer, men oftast nödvändigt(Kvale, 1997).  

 

 

Tillförlitligheten 
I kvalitativa studier är validiteten viktig. Att den är giltig för uppsatsens syfte.  

Att man får svar på den frågan eller de frågorna som man gör undersökningen på.  

 

”/e/n mätmetod är valid om den faktiskt mäter det som den är avsedd att mäta” 

(citat; Rosing 1996 s 100, i Bergström, 2005, s 34). 

 

 Validiteten kan stärkas i min uppsats genom att jag överväger intervjuernas utformning och ställer  

kritiska frågor under mitt arbete med undersökningen. Hade jag behövt intervjua fler flickor för att 

få fler utsagor på mina frågor?  Varför valde jag att intervjua i åldrar mellan 15-20 år? Hade det 

varit bättre med flickor i samma ålder? Är frågorna intressanta för uppsatsens syfte och 

frågeställningar?   

Kvalitativa intervjuer kan tillåtas en öppenhet i tillvägagångssättet för att bibehålla en kreativitet 

och föränderlighet i undersökningen   

Kvale säger att valideringen blir beroende av den hantverksskicklighet som utvecklas under 

undersökningen (1997). 

Man behöver kontrollera, ifrågasätta och göra en teoretisk tolkning av upptäckterna och  

att uttalanden i undersökningen är underbyggda med referenser och källor och naturligtvis källans 

äkthet. Det innebär att forskaren översätter teorin på ett sådant sätt att det blir begripligt i 

verkligheten och kan mätas i förhållande till andra undersökningar och teorier. I min undersökning 

har jag strävat efter att försöka hitta kopplingar mellan verklighet och teori för att uppnå en hög 

validitet. 

Jag har också efter bästa förmåga försökt att tydliggöra och avgränsa för att uppnå ett vetenskapligt 

värde. 
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Resultat 
Resultatredovisningen är presenterad kring de teman som är inriktningen i intervjuerna; 

 

Roll och identitet, Värderingar och Normalisering 

 

  

Inledningsvis kommer jag att berätta lite om intervjupersonernas genreintresse då det kan ge en 

ökad förståelse för deras svar. 

Jenny och Lisa är mest intresserade av äventyr - och actionspel, och Maria och Karin enbart av 

relationsspel. Samtliga flickor har provat på både action, äventyr- och relationsspel. Lisa  intresserar 

sig enbart för action-och äventyrspel.  

 

Roll och identitet 
Alla flickorna kom i kontakt med dataspel och dataspelande inom familjen eller med kompisar. 

Jenny och Lisa lärde sig att spela hemma av sina pappor och sina bröder, då det bara var de som 

spelade och var intresserade av dataspel. Det var naturligt, att bara killar spelade, då.  Jenny och 

Lisa spelade gärna och ofta actionspel. Jenny som gillade actionspel måste vänta på att ingen annan 

skulle sitta där innan hon kunde sätta sig och spela. Med annan menade hon sin bror. Maria och 

Karin hade provat på att spela actionspel men spelar nu endast ett relationsspel som heter Sims. 

Rollen som flicka och Foucaults (2003) tysta över- och underordning visar sig ganska tydligt i 

början av undersökningen. Att flickor oftast hamnar i bakgrunden när dataspelandet i huvudsak 

intresserar pojkar. Flickornas roll i sitt spelande verkade inte vara något som störde dem 

inledningsvis, utan de spelade de spel som intresserade dem för tillfället.  

Jenny: -Jag tittade på min lillebror när han spelade ett actionspel och fick prova och tyckte att det 

var jättekul! (skratt) 

Lisa: -Det var många som spelade det och så spelade jag med kompisar över nätet. 

Maria: -För att jag är intresserad av inredning och det är kul . 

Karin: -För att jag tyckte det var roligare än alla andra spel jag hade prövat på, det var just det att 

bygga hus och så... 
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Lisa som i huvudsak spelade actionspel föredrog att spela över Internet. Då hade inte rollen som 

flicka lika stor betydelse. Hon kunde spela med vem som helst oavsett ålder, kön eller nationalitet. 

Hon tyckte att det var skönt för då var inte identiteten lika viktig.  

-Jag spelade ju mot folk jag inte kände och som spelat tidigare eller längre då. 

 

 Här stämmer Else Nygrens forskningar överens, att om man kan dölja sig bakom en karaktär så 

innebär det en lättnad för både flickor och pojkar. Spelandet blir mer neutralt och det att vara flicka 

eller pojke finns inte med i själva spelandet då, och man kan spela på lika villkor(Nygren, 2005, 

Internetartikel 2007).  

Karin och Maria som i huvudsak spelade Sims hade valt det för de var intresserade av inredning, 

familj och att man kunde kontrollera sitt låtsasliv i spelet. De hade kontroll på sin ekonomi, val av 

partner, om de vill vara kille eller tjej, hur stort hus de ville ha och till och med utseendet på 

familjen som de skapade. 

 

Maria: -Ja, jag och min tjejkompis kan sitta typ en halv dag och spela Sims (viftar med händerna 

när hon pratar om det). 

 

  Ulrika Sjöbergs forskning om att flickor och pojkar redan har sina roller givna dvs  att de redan 

har en uppfattning vilken typ av spel som passar pojkar eller flickor har en central roll hur flickorna 

som jag intervjuat valt ut sina spel. Förväntningar finns redan underförstått vilken social funktion 

som passar pojkar respektive flickor bättre. Marknaden som säljer spelen kan då välja att rikta in sig 

på hur vi generellt ser på våra roller som pojke/man och flicka/kvinna(Sjöberg,Internetartikel, 

2007).  

Flickorna var dock delade i sin uppfattning om sin roll som flicka i sitt dataspelande. Jenny och 

Lisa  gillade bättre att spela actionspel, och gjorde det ofta men spelade då gärna själva eller med 

någon i familjen.   

Maria och Karin som hade relationsspel som sitt största intresse var mer utåtriktade och spelade 

både hemma och hos andra kompisar men då mest med andra flickor. Ingen av dem kände till någon 

pojke som spelade Sims.  

Ulrika Sjöberg talar om att prestige och sin roll i gruppen är mycket viktig för både pojkar och 

flickor dvs att  hålla sig till det som gruppen för tillfället håller på med.  
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Nowak och Thomsson(2003) tar med könsrollerna som ett maktsystem som hjälper till att hålla isär 

flickor och pojkar och som samtidigt förstärker den manliga normen.  

Flickorna menade också att det roliga med att spela dataspel inte alltid hade så stor betydelse om 

man var pojke eller flicka. Det var en slags avkoppling när man inte hade något annat att göra.  

 

Familjerna till flickorna hade i sin tur kunnat påverka deras spelintresse och synsätt angående 

villken roll väljer när de ska spela eller hur de ser på sig själva när de spelar. 

För att återgå till hur de intervjuade flickorna hade lärt sig att spela dataspel så var det  av någon i 

familjen eller kompisarna de lärt sig av oavsett vilken genre de gillade att spela.   

Här kan man se likheter i Casell & Jenkins teorier om att reflektera över skillnaderna i flickors liv 

och att acceptera att de faktiskt har olika livsstilar och identiteter, och inte alltid följer generella 

värderingar om hur flickor och pojkar ska tycka, tänka och handla(Casell et al, 1998). 

Flickornars hemmiljö, kompisar, skola, jobb, familjerelationer och egna värderingar påverkade dem  

mycket hur de upplevde sitt intresse av att spela dataspel. 

Lisa säger: -Personligen är det roligare att spela med killar. Det är roligare att knäcka dom…och 

jag gör det över Internet ibland(skrattar). 

 

  Jenny hade inte någon speciell genreindelning i sitt intresse av dataspel. Hon tyckte både om 

action, äventyr- och relationsspel. Hon upplevde spelen som en slags lärdom. Jenny uppskattade att 

lära sig språk t ex engelska, och upplevde en slags familjekänsla och fostran i relationsspelen. Hon 

menade att man kunde lära sig att ta och lösa konflikter och problem lättare i den verkliga världen 

sen. När Jenny spelade actionspel måste hon koncentrera sig mycket och det var bra när hon gick i 

skolan och skulle göra annat som krävde koncentration t ex att göra skolarbeten vid datorn och läsa 

läxor. Lisa spelade bara actionspel och ville helst inte prova på något annat och för Karin och Maria 

var Sims viktigast förutom olika lärdomsspel som de spelade mycket när de var små t ex  Katten 

Findus med olika uppgifter att lösa. 

Foucaults begrepp om maktsystem har haft en funktion hos flickorna i den meningen att flickorna 

hade koll på varandra sinsemellan i kompisgruppen, men de kände inte av någon hierarkiskt 

maktordning  i spelandet så länge det handlade om tjejkompisarna(2003).  

Kom det pojkar in i bilden så kände flickorna att de måste bli tuffare i sina roller som dataspelare, 

särkilt om de skulle spela action- och äventyrsspel. 
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Här hade det smugit sig in värderingar och attityder som utestängde flickorna från att utöva något 

som anses som pojkigt, och det hade skapat ett rollbyte eller en rollförändring som flickorna bytte 

till när de skulle spela med pojkarna på deras villkor för att inte bli en outsider. 

 

 

Värderingar 
 Alla fyra flickorna  som jag intervjuade upplevde att flickor överlag inte spelade så mycket action 

och att intresset var svalt. De var överens om  att pojkar spelade mer action och flickor spelade mer 

relationsspel. Jenny, Lisa, Maria och Karin tyckte att kompisarna och familjen hade en betydelsefull 

inverkan på dem att de hade blivit så intresserade av att spela dataspel. 

Vilket kön man tillhörde hade egentligen inte så stor betydelse för flickorn utan det viktiga var hur 

man var med dem man spelade just då med. 

Kön är förhandlingsbart alltså, och i våra möten och relationer livet igenom skapar vi till slut vår 

identitet(Elvin-Nowak et al,2003). 

 

Jenny kände sig mer killig eftersom hon spelade actionspel ihop med killar och att inga tjejkompisar 

ville spela med henne. 

-Jag tycker om att göra saker som killar gör, och tycker att det är kul, fast inte andra tjejer tycker 

det är jättekul! (gör en liten grimas). 

 

Hon hanterade värderingarna genom att gå in i en roll som mera killig för att kunna få acceptance 

från båda sidor, både hos flickor och hos pojkar.  Novak och Thomson talar om att göra kön 

annorlunda. Att flickor kan ta sin plats i den manliga/pojkiga världen, men då måste ändra attityd 

och värdering och gå in i pojkrollen.  

 

”  Med okvinnlig bred benhållning och armarna en bra bit från kroppen tog hon den plats hon 

tyckte och egentligen alltid tyckt att hon behövde”  

(citat; Elvin-Nowak et al, 2003, s 246). 

 

Lisa ville bestämt vara den flicka hon var och ändå kunna ha kvar sitt spelintresse att spela 

actionspel över Internet. 

Lisa:- Just nu är jag ensam tjej, men det kommer och går. Ett tag så hade jag en klan som var bara 

tjejer. 
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Hon var egentligen ganska besviken över att flickor måste gå ihop/gruppera sig för att få den styrka 

att knäcka värderingar och attityder som fanns om flickor som spelar actionspel på Internet.  

Den osynliga överenskommelsen som finns på Internet när man spelar är att gränsöverskridande 

endast tillåts om pojkarna/männen själva accepterar flickorna/kvinnorna som är med och spelar. Det 

gäller att behålla kontrollen, menar Lisa,  så att ingen vågar trampa på oss! 

Foucaults kontrollsystem passar in här att flickor begränsas i dataspelvärlden och pojkar har 

möjligheter att vinna terräng(2003).  

 

Flickorna upplevde att det kunde vara lika roligt att spela med både tjejer och killar. Det berodde 

lite på vilken inställning tjejen och killen hade till spelet man spelade. Nöjesfaktorn hade störst 

betydelse om spelet upplevdes som roligt. Casell & Jenkins syn på att inte generalisera kan ha sina 

poänger och att attityder om kön som vi har inte alltid är så lätta att förklara( 1998).  

Enligt Nowak och Thomson finns det pojkar och flickor som förstår hur kön och makt hänger ihop 

och att viljan till förändring är positivt(2003). 

 

Maria som var lite äldre  tyckte att det var svårt med betydelsen kön i relationsspelet Sims. 

 

-Det är svårare att skapa en kille när man inte riktigt vet hur... (en suck) man kan ju inte utgå från 

sig själv så, värderingar och så på samma sätt. 

 

  Det var svårare att vara en kille i ett spel som handlade om olika familjerelationer. 

Identiteten var viktig för Maria. Nowak och Thomsson menar att kvinnlighet och manlighet är 

begrepp som många förknippar med något som redan är inneboende i ens innersta identitet och som 

man inte kan leva utan(Elvin-Nowak et al, 2003).  

Alltså att könsidentiteten betraktas som något människor föds med och som gör att man blir den 

person man är. De menar att det istället borde vara är själva mötet med andra som är viktigt, hur vi 

är och beter oss på det som är förväntat av oss, flickigt eller pojkigt, i det sammanhanget eller just i 

den relationen. 

Samtliga av flickorna som jag intervjuade hade olika reflektioner om manligt och kvinnligt i 

spelandet. Lisa och Jenny som spelade action upplevde det som en utmaning i att spela med killar. 

Lisa: -Dom vill att man ska vara så dålig hela tiden. Dom har inga förväntningar. 

Jenny:- Fast om det är ett spel som man dödar folk så brukar man bara döda killar(skrattar lite 

tveksamt). 
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Nowak och Thomson säger att i enlighet med jämställdhetstanken är det, det  fria valet som 

bestämmer hur vi väljer och vilka vi blir. För att få den könsmässiga bekräftelsen gäller fortfarande 

Foucaults tankar om maktsystemets över- och underordning. 

Flickorna kunde vara flickor på det rätta sättet genom att de gjorde allt som pojkarna gjorde så 

länge de inte gjorde det bättre eller mer än de (Elvin-Nowak et al, 2003).  

Medvetenheten fanns där hos alla flickorna och protesterna  fanns där också, och känslan att inte 

riktigt passa in i pojkars eller flickors normsystem gjorde dem  tuffare i sin framtoning som riktigt 

bra actionspelare. Maria och Karin valde bort actionspel dels för att det var viktigt för dem vad 

kompisarna tyckte och dels för att de inte var så intresserade Maria och Karin tyckte det var viktigt 

vad kompisarna tyckte och gjorde, både på jobbet, i skolan och på fritiden. 

 I gemenskap med andra talar Nowak och Thomsson om betydelsen av den identitetsprocess som 

varje individ genomgår, och i de gemenskaper vi ingår i och utesluts ur producerar våra livsstilar 

och värderingar (2003). 

 

Samtliga av de intervjuade hade haft både positiva och negativa upplevelser och attityder om hur 

duktiga de var på att spela. Lisa fick nästan alltid kommentarer av pojkar om de upptäckte att hon 

var bättre än dem. 

 

-Dom blir arga. För dom tycker egentligen inte att jag ska vara bättre än dom. 

Döda dom X antal gånger... och det är roligt(Skrattar högt)! 

 

Lisas roliga kommentar på pojkarnas reaktion kan jämföras med Nowak och Thomssons( 2003) syn 

på att göra kön, att det inte alltid behöver betyda stora förändringar. 

Med små ord och små handlingar hålls stora maktsystem upp men kan också förändras. 
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Normalisering 
Jenny och Lisa hade inte upplevt något onormalt i att de flesta actionspelen hade manliga 

karaktärer.  

Jenny: -Kanske borde det vara lite mer tjejer i spelen, annars är det inte så farligt. 

Lisa: - Jag bryr mig inte om det... om man ändå ska ha en kvinna så är hon oftast väldigt dåligt 

klädd , också stora bröst och sådana där grejor tar dom fram då, men jag tycket det är löjligt(en 

allvarlig min). 

 

Maria ville ha fler tjejer som ska vara med i actionspelen. 

Maria:  -Det bli ju jättekonstigt med könsfördelningen och så kan man uppleva att dom vill 

framhäva att dom faktiskt är kvinnor också....fast jag börjar bli van vid att de ser ut som 

Barbiedockor(Suckar och skakar på huvudet)!. 

 

Jenny ville absolut ha mer kvinnliga karaktärer i actionspelen för då skulle hon spela mer sådana 

spel. Det flickorna hade som en gemensam fråga var varför kvinnors kroppar måste visas upp som 

om det vore normalt att springa omkring med getingmidja och jättebröst? 

Lisa svararde själv på sin fråga så här: -Antagligen för att killarna ska välja just deras spel, 

kanske?  

Att  kvinnors kroppar visas upp i dataspelen när de säljs, då speciellt i action- och äventyrsspelen är 

en strategi som visar att den manliga normen eftersträvas även i dataspelen(Elvin-Nowak, 2003).   

Maktstrategin kan vara att hålla isär det normala och det onormala som om det vore givet och 

normalt att pojkar spelar bara med manliga karaktärer i actionspelen och onormalt att flickor spelar 

och är med som karaktärer i spelen , och då på samma villkor som de manliga karaktärerna.  

De är oftast bara med och har en biroll i spelen, säger flickorna, med undantag av några få action-

och äventyrsspel.  Förstärkningen av den manliga normen i spelen upplevdes av alla flickor i 

intervjun, som om det gynnade pojkarnas spelarenor och missgynnade flickors spelarenor(Foucault, 

2003). 

Casell & Jenkins(1998) tar upp de skillnaderna som finns i spelen, det kvinnliga och det manliga, 

normaliseringen och könsmönstren som i sin tur påverkar spelen.  

De kvinnliga karaktärernas kroppar blir då överdrivna, stereotypiska. 
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Lisa hade varit på LAN. 

Hon upplevde att det var lite tjejer där och märkte ingen skillnad i bemötandet för att hon var tjej 

som spelade. 

 

-Det är väl så att folk inte förväntar sig att man ska gå dit. Inte sitta vid datorn i alla fall. 

-De flesta tjejer som var där satt bredvid och tittade på. 

 

 Foucaults utestängningsmekanismer är intressanta i den mening att den skapar en diskurs som är 

stark och som har ett kontrollsystem som håller ihop människor inom diskursen och utestänger 

andra. Det kan ses som onormalt att tjejer är med på LAN och tävlar i actionspel. 

Samtliga av flickorna som jag intervjuade hade olika uppfattningar hur de uppfattades av andra ,   

av både pojkar och flickor för att de  spelade actionspel. Jenny och Lisa  upplevde att killar var 

emot det.  

Jenny: -Killar tycker egentligen inte att det är nåt för tjejer. Dom tycker det är ”killgrejor” som gör 

sånt…(paus) fast dom har inget emot att jag spelar men dom tycker bara att det inte passar in på 

tjejer.(ser lite frågande ut) 

 

Nowak och Thomsson pratar om att normer är regler som vi följer i blindo som om det vore 

självskrivet och att det inte behöver vara sant men tillåts florera som om det vore sant. 

Omgivningen kan nicka godkännande när normer stämmer. 

Uttryck som naturligt, biologiskt och givet kan lätt ta överhanden i diskussionen om 

kvinnligt/flickigt och manligt/pojkigt (2003). 

Karin och Maria hade inte stött på några direkta åsikter om tjejer som spelar actionspel, men var 

överens om att det var många som lätt kunde ta för givet att actionspel bara skulle vara spel för 

killar.  

 

Maria: -Jag bryr mig inte så mycket, fast det är ju roligare om det är med fler tjejer. 

Karin: -Jag har provat på actionspel och så...när jag var hos kompisar och det var okey. 

 

Mina samtal med flickorna om hur, var och med vem de spelar dataspel med, gav resultatet, att de 

ville att det skulle vara normalt för tjejer att spela vad de än är intresserade av oavsett vilken 

spelgenre de gillar. 
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Foucaults diskursteori med betoningen att sammanhållningar kan förskjuta normer till förändring är 

intressant att diskutera för att flickornas förhållande till den manliga normen var annorlunda 

beroende på vilka relationer och miljöer de hade utvecklats i (Bergström et al, 2005). 

 

Jag frågade flickorna om de tyckte att det var för mycket våld i action- och äventyrsspelen och om 

det förändrade deras intresse till att spela dem. 

 

Lisa svarade: -Våldet intresserar mig inte, det är att vinna! Jag ser det inte som att döda någon 

utan att överlista, ha kontrollen över spelet och spänningen(smilar lite illmarigt). 

 

Maria tyckte inte alls om våld i spel. En onödig grej som bara uppmanade till mer våld. 

-Suck, det är onödigt våld kanske, att man inte ska skjuta skallen i bitar... ja, jag menar att just det 

här, att det är så snedvridet…bra och modigt att massakrera (ser olycklig ut)! 

 

Till sist ville jag veta om flickorna ville förändra något i spelen de spelade. 

 Flickorna svarade att spelen borde förändras mer i karaktärerna,  mer till att se ut som  

”normala ”människor. De menade hur vi är och ser ut i vardagslivet,  inte så överdimensionerade, 

som tex jättebröst och jättemuskler. Det skulle gälla för både action, äventyr-och relationsspelen. 

Nowak & Thomsson, ställer frågorna om hur det egentligen är att leva som kvinna respektive man 

här och nu? Kopplingarna mellan kön, makt, hur viktigt det egentligen är i frågan om vad för 

samhälle vi vill ha? 

(Elvin-Nowak et al, 2003) 

 

Jenny får avsluta intervjuerna med den här meningen: 

-Att det inte hade så stor betydelse om det är en gubbe eller tjej att man är den man är! 

 

När man säger ”man” säger Nowak & Thomsson är att vi alltid menar oss själva även om vi är 

kvinnor. 
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Sammanfattning av resultat 
Efter intervjuerna med de fyra flickorna kom jag fram till att det var viktigt för dem att deras 

dataspel framförallt skulle ses som ett intresse och inte som en maktkamp om vad som passar för 

flickor att spela och vad som inte passar för dem att spela (Sjöberg, 2007). 

Intresset av dataspel och dataspelande i deras familjer var också något som kunde bestämma i 

vilken inriktning/genre flickorna valde att fortsätta spela i. 

Det som ibland styrde in dem i könsintriktade värderingar och attityder, som pojkspel och flickspel,  

berodde på vilka de spelade med och vem som ingick i kompisgruppen för tilfället. 

Flickorna bytte ibland roll i förhållande till vilka de spelade med och vilket/vilka spel de valt att 

spela. 

Som t ex i ett relationsspel som gick ut på en kärnfamiljs vardagsliv och i några actionspel där man 

skulle vara tuff, orädd och taktisk.  

Att de kunde vara mer anonyma när det spelade över Internet var enbart positivt för samtliga av de 

intervjuade flickorna. De vågade ta för sig mer i  t ex actionspelen när de kunde vara mer anonyma i 

sitt spelande(Nygren, 2007). 

De intervjuade flickorna hade märkt tydligt att flickor inte spelade så mycket action-och 

äventyrsspel. Där var de klart underrepresenterade pojkars spelande. 

Könet , flicka eller pojke, var inte det som flickorna pratade mest om utan hur man var,  ihop med 

dem man spelade med och delade sitt spelintresse med. Det kunde vara både flickor och pojkar, och 

att  man ibland i spelandet kunde förhandla bort könets betydelse och framhäva sin identitet i sin 

spelgrupp(Nowak et al, 2003). 

Flickorna hade åsikter om hur pojkar ibland satte gränser för dem att få vara med och spela 

actionspel, också att gränsöverskridantet i actionspelets värld bland pojkar bara var tillåtet när 

flickorna kunde visa att de kunde spela bra(Focault,2003). 

Karin och Maria kände inte någon pojke som spelade relationsspelet Sims.  

Flickorna uppfattade att det var mer prestigefyllt för pojkar att inte befatta sig med sk flickspel än 

det var för flickorna att visa att de tyckte om att spela action-och äventyrsspel(Sjöberg, 2007). 

Lisa och Jenny som spelade actionspel upplevde det mer som en utmaning att ibland spela med 

pojkar och vinna över dem, än att vinna terräng i pojkarnas spelvärld för den terrängen upplevdes 

ibland inte som jämställd. Pojkarna kunde bli sura om de vann för mycket över dem(Nowak et al, 

2003). 
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Jenny och Lisa tyckte inte om tjejkaraktärerna i dataspelen som det var nu. Det hade egentligen 

ingen betydelse för spelets handling men de var trötta på att de som gjorde spelen gav flickorna 

/tjejerna i spelen överdimensionerade kroppar som tex stora bröst och getingsmala midjor. 

En av flickorna pratade om att det bara var försäljningtaktik för att pojkarna skulle köpa just de 

spelen. 

Samtliga flickor upplevde att kvinnliga karaktärer i spelen oftast bara hade biroller som att tex visa 

upp sig. Det förstärkte rollen som pojke/man i spelen  och missgynnade flickornas intresse av att 

spela och också flickornas spelarenor(Focault, 2003). 

Att flickor inte var med så ofta på LAN och andra stora sammankomster inom dataspelande kunde 

enligt flickorna bero på att intresset inte var så stort bland flickor ännu, och att många inte förväntar 

sig att flickor ska vara intresserade. 

Förväntningar är också  normer som håller ihop vissa grupper och utestänger andra(Focault, 2003). 

Flickorna var överens om att många tog för givet att actionspel bara skulle vara något för pojkar, 

och att våldet som var i de flesta action-och äventyrsspel skulle avskräcka dem från att spela de 

spelen. 

De menade att man både kunde tycka illa om våldet, ha åsikter om det och samtidigt förbise det 

eftersom det roliga i spelen var att överlista, ha kontroll över spelet och spänningen. 

En av flickorna som jag intervjuade menade att det inte borde ha så stor betydelse om man var 

pojke eller flicka  i de dataspelen man är intresserad av att spela utan det viktiga var att man kunde 

vara den man är. 

Identiteten var viktigast! 
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Slutdisskussion 
Syftet med min uppsats har varit att undersöka  vad flickor har att berätta om sitt intresse av att 

spela dataspel och vad de har för värderingar om spelen de är intresserade av att spela. Vad är det 

som påverkar deras  val av  vilket eller vilka dataspel de väljer att intressera sig för? 

Eftersom de flickor jag intervjuade spelade både action-äventyr och relationsspel var de ibland 

missnöjda med att inte öppet kunna visa sitt intresse när de spelade dataspel och då var det främst 

intresset av att spela action-och äventyrspelen som missgynnade dem på spelarenorna. 

 Omgivningen, gruppen och den miljö det var i när de spelade hade stor betydelse för flickorna 

vilka spel de valde att spela just då. Focults teorier om maktförhållanden,  attityder och normer som 

oftast bara finns där,  har varit en intressant vinkling i den här undersökningen(Focault, 2003). 

 

  På Internet var det både populärt och intressant för flickona att spela actionspel.  

Då kunde de spela med vem de ville utan att behöva tänka på att de var flickor utan bara spela för 

att det var kul. Identifikationen i den lilla gruppen har varit viktigt för flickorna när de har spelat. Är 

alla överens så är också spelreglerna enklare.  

 När flickorna var i större grupperingar som t ex skolan och på LAN, eller där det var övervägande 

pojkar som brukade spela så var det den normen som gällde , där pojkarna var normgivare.  

 Problemet kan vara att se de osynliga förväntningar som oftast finns i samhället hur flickor och 

pojkar ska uppföra sig socialt.  

Könsmaktförtryck har fler dimensioner än vi anar. Att prata om normer hit och dit och vilka som 

avviker eller inte är en relativt ny samtalsordning när det gäller makt och förtryck. Jag tror inte ens 

flickorna var medvetna om hur många dimensioner makt i förhållande till kön har.  

Flickorna reflekterade inte så mycket över maktförhållandena i dataspelandet, bara att det ville 

förändra synen på dataspelandet. Att dataspelintresset  inte bara var själva spelet utan också 

gemenskapen i spelandet. Identiteten var viktigare, att det var kul att spela med och mot varandra 

oavsett om man var flicka eller pojke.  

Else Nygren(2005) terorier om att man ska sträva mot ett neutralt könstänkande, som ger bättre 

villkor för både flickor och pojkar när det både ska välja och spela dataspel ger flickorna kredit för 

sina åsikter. 
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Det rådande könsmaktsystemet styr fortfarande dataspelens utformning och till vilka målgrupper de 

ska riktas till(Focault, 2003). 

Kontentan av det resonemanget om kön och makt i dataspelandet kan å ena sidan handla om vilken 

roll flickorna väljer när de spelar ett visst dataspel. Å andra sidan marknadens och 

grupptillhörighetens krafter som vill styra  in flickor i det normsystem som håller isär flickor och  

pojkars spelintresse enbart av ekonomiska vinstintressen dvs att kunna tjäna pengar på 

isärhållningsprincipen ( Nowak et al, 2003). 

  Som i den här undersökningen där det pratas om spel som är inriktade för flickor dvs hus, hem, 

familj och spel inriktade på pojkar dvs action- och äventyrsspel. 

  Man kan ju tycka att så är det inte! 

Flickor kan visst spela ”pojkiga” spel  och pojkar ”flickiga” spel.  Det går ju inte att säga emot det, 

men är det verkligen accepterat!  Kanske i den lilla gruppen, och varför, kommer fram i  

undersökningen därför att några av flickorna undviker att spela actionspel enbart för att kamraterna 

i flickgruppen inte gör det och för att intesset inte finns där.  De som är intresserade men inte riktigt 

vågar erkänna det spelar  i smyg på Internet, eller med någon ”killkompis” , eller med någon i 

familjen.  

Normer och värderingar kan styra mycket av vårt dagliga liv och hur vi beter oss.  

Focaults teorier om att makt inte bara verkar hierarkiskt utan också i sidled dvs att flickorna  håller 

koll på varandra så att ingen avviker för mycket från rådande norm har sina poänger. 

 

  Viljan till förändring i spelandet fanns där hela tiden hos flickorna när det spelade. 

De skapade på något sätt en egen diskurs i och runt sitt spelande.  

Könet , flicka eller pojke  var inte intressant för dem i den spelande gruppen, så länge ingen kom in 

i gruppen och kommenterade vad som passar för flickor att spela eller inte. 

Anonymiteten i spelandet speciellt över Internet var intressantast menade flickorna. 

Fokuseringen på spelet blev viktigare än könet och flickorna upplevde att de kunde koncentrera sig 

mer på spelet och att det kändes mer rättvist att få vara på  lika villkor i spelandet. 

Casell & Jenkins(1998) menar att man ska ta fasta på att flickor och pojkar faktiskt har olika 

livsstilar och identiteter. Det är en disskussion som bör tas med i och med att flickorna hade olika 

intressen av dataspel och spelande i undersökningen.  

Det är alltid farligt att generalisera värderingar och normer, och när det talas om kön och makt  

måste det ses i ett större sammanhang. Framförallt då på marknades intressen som styr mycket av 

hur vi ska vara, vilka trender vi ska haka på ,vad vi ska köpa osv. 
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Den samhälleliga samtalen om kön och makt fokuserar mer på våra kroppar än på hur vi tänker. 

Kön borde inte sitta i kroppen utan i hjärnan! ( Simone De Behavior(1949(2002) 

Om vi ser oss omkring så är nästan alltid våra kroppar inblandande när kön och makt diskuteras. 

Vad skulle hända om samhället bler mer könsneutralt? Har vi råd med det? 

Isärhållningsprincipen hjälper till att hålla ordning på både norm och ekonomi(Nowak et al 2003). 

Tänk vad fiffigt, att vi blir fostrade ända från begynnelsen till att hålla koll på varandra , och på oss 

själva, om vi är flickor eller pojkar! 

 

   För att återgå till de intervjuade flickorna, så var det en flicka (Jenny ), som upplevde sig själv 

som mera ”killig”. Nowak och Thomsson(2003)diskuterar om att kön förhandlar vi oss till genom 

hela livet genom våra relationer och möten. Det är en bra disskussion som menar ånyo att flickorna 

faktiskt har rätt i att tycka illa om att de måste stoppa in sin identitet i en annan roll eller bakom en 

mask för att passa in i vissa spelsituationer. Exempelvis att vara ”tuff”  som en kille, eller att flickor 

måste ta plats som en ”kille” både i kroppsspråk och kanske verbalt för att accepteras i vissa 

sammanhang. För denna flickan var det okey bara när hon spelade ihop med killar och då tuffare 

spel som vissa action- och äventyrsspel.  

  

  Då jag inriktad mig på flickor i mina intervjuer så kunde jag inte förutse hur pojkar tänkte när 

flickorna spelade de spel som var typiskt killiga. En vidare undersökning där man kan jämföra 

flickornas svar med pojkarnas kunde bli en intressant disskussion att forska vidare på.  

Då kanske man kunde se om förhållandet kön och makt  för flickor och pojkar har förändrats under 

en viss tid och i så fall hur? 

Slutsatsen i denna uppsatsen blev att det var viktigt för flickorna att kunna prata om kön  på ett 

neutralt sätt i deras gemenskaper, i de miljöer de vistades i, och hur deras livsstilar var just då.  

Flickorna menade att trots olikheter och olika uppväxtvillkor, så borde man kunna vara den man är 

även när man spelar dataspel. Flickorna var samtidigt medvetna om att det inte alltid fungerade så,  

men viljan fanns där, att försöka förändra.  

  Jenny och Lisa hade en bra förutsättning att välja spel efter sina intressen.  

De kunde också möta olika människor i sitt interagerande genom spelandet utan att varje gång 

behöva tänka på att göra sitt kön uppmärksammat. Lisa brydde sig inte så mycket om  

könsdebatten,  utan spelade action, äventyr- och relationsspel utan några tankar på könets betydelse 

och dess maktförhållanden. Hon hade varit på LAN och spelat också och kände sig trygg i sitt 

dataspelsintresse.  

 

      29 



För Lisa var det en intressant hobby. Jenny kände sig mer ”killig”  eftersom hon hade många 

intressen som uppfattades av hennes omgivning som pojkigt/killigt och ett av dem var att spela 

atcion-och äventyrsspel.  Karin var mer försiktig med  att visa sitt  

intresse av att spela dataspel. Det kan i och för sig bero på hennes kompisar och att familjen kan ha 

påverkat hur hennes intresse av dataspel har utvecklats.    

Hon hade provat på actionspel och tyckte det var kul men höll sig till det mest populäraste spelet 

som tjejkompisarna spelade just nu,  och det var Sims. 

Maria brukade spela det som kompisarna gjorde och var nöjd med det. 

 Maktförhållanden, flickigt eller pojkigt, vad som är normalt och onormalt, värderingar och 

förväntningar kan kopplas ihop med hur vi uppfattar våra kön(Focault,2003). 

  Flickorna grupperar sig för att få bättre kontroll och våga vara normförändrare i dataspelsvärlden. 

Det kan upplevas  tryggare för en flicka som gillar sk ”spel för killar” att spela i  ”cyberspace”  

oavsett om hon uppfattas som flicka eller pojke ! 
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Intervjufrågor och teman      Bilaga 

 
 
Roll och Identitet 

Hur kom du i kontakt med dataspel från början? 

Vilka dataspel spelar du? 

Vad fick dig att spela just de spelen? 

Hur lärde du dig att spela? 

Vad är det som är bra med dataspel? 

Är ngn i din familj intresserad av dataspel? 

Är det några eller ngt spel som har påverkat dig speciellt?  

Påverkar du andra genom ditt spelande? Eller att spela? 

Har du kompisar med samma spelintresse som du? 

Är det både tjejer och killar? 

 

Värderingar 

Har du några förebilder i dataspelen? Vilka? 

Har könet ngn betydelse? Varför då? 

Är det många tjejer i din bekantskapskrets som spelar?  

Reflekterar du någonsin över kvinnligt och manligt inom spelandet? I spelen och när du spelar 

Hur påverkar det din relation med andra spelare om du är duktig på spela? 

Hur upplever du det faktum att karaktärerna i de flesta spel är män? 

 

Normalisering 

Är du på LAN/eller har du varit på ngt LAN? 

Hur bemöts du som kvinna/flicka i så fall? 

Är det svårt att vara kvinna/flicka när du spelar actionspel? 

Tycker du att det är mycket våld i actionspelen? Vad skulle du vilja göra åt det isåfall? 

Har du mött någon särskild uppfattning för att du som kvinna/flicka spelar actionspel? 

Skulle du vilja förändra spelen? På vilket sätt då? 

Hur skulle du vilja ha det i framtiden med dataspel? 

Har du några idéer om hur dataspelen skulle se ut? 
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