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Inledning
De senaste åren har diskussionen kring jämlikhetsfrågor inom dator- och
tv-spelskulturen vuxit. Fler och fler utvecklare, journalister och spelare har
börjat uppmärksamma orättvisor, diskriminering och ojämlika strukturer. I
takt med att det diskuteras mer växer kunskapen kring frågorna, och nya vinklar för kritik uppstår. Ur kritiken kommer förstås möjligheter till utveckling
och förbättringar. Spelmediet är fortfarande ganska ungt och väldigt mycket
händer väldigt fort. Det finns en enorm potential för positiv påverkan.
För de som vill arbeta mer aktivt med jämlikhetsfrågor i anknytning till spelkulturen är underlag för beslut och ställningstaganden viktigt. Därför har
Sverok och RFSL Ungdom tillsammans tagit fram den här rapporten. Den är
tänkt att samla upplevelser och berättelser från hbtq-personer som spelar dator- och tv-spel.
Ytterligare en anledning till att enkäten och rapporten tillkom var att Sverok
genomförde en undersökning bland sina medlemsföreningar kring jämlikhetsfrågor. I den framkom att problematik med diskriminering och negativ attityd
var mer vanligt förekommande inom onlinebaserade föreningar, vilket oftast
är de som ägnar sig åt dator- och tv-spel, än i andra föreningar.
Materialet till denna rapport samlades in i en webbenkät, där anonyma frivilliga fick svara på en mängd frågor som syftade till att täcka in olika aspekter och
områden kring spelande. Webbenkäten var öppen för alla, men spreds i onlineforum för hbtq-personer. Trots att enkäten var öppen är intrycket vid sammanställningen att endast ett fåtal svarande var ”troll” (uppskattningsvis 1–2
personer av de 83 svarande). I princip alla verkar alltså ha tagit enkäten seriöst.
De svarande kunde välja om de ville svara på en fråga eller inte, så sammanfattningar av fritextsvar och statistik baseras enbart på de som valde att svara.
Medelåldern för de 83 svarande var 24 år. De yngsta var 15 och de äldsta 35
år gamla. Enkätsvaren har sammanfattats i diagram (där det var möjligt), i
kortare texter kring varje fråga med representativa citat från textsvar samt i en
övergripande sammanfattning.
Rapporten är genomförd på en kvalitativ grund, och har som mål att samla
spelarnas egna upplevelser och berättelser, snarare än att presentera övergripande statistik. Den är en förmedling av sanningen som beskrivs i enkätsvaren.
Den ska ses som ett verktyg för kommunikation mellan gruppen hbtq-spelare
och spelkulturen i allmänhet. Den som är intresserad av att få en överblick av
hur hbtq-personer upplever olika aspekter av spel och spelande ska kunna läsa
rapporten som helhet, eller specifika avsnitt, och få en bild av dagsläget.
Rapporten innehåller även resonemang och frågeställningar som bygger vidare
på enkätsvaren, och ställer dem i relation till varandra. Analysen är tänkt att
fungera som ett diskussions- och argumentationsunderlag och utgår från de
svarandes egna erfarenheter snarare än vetenskapliga referenser. Målet är alltså
att försöka väcka tankar hos läsaren, inte att tala om ”hur det är”. Oftast framgår av formuleringen ifall det rör sig om återberättande av enkätsvaren eller om
det är rapportförfattarens resonemang, men i de fall där det kan vara otydligt
är det markerat med en klassisk ”[red. anm.]” eller liknande.
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Sammanställningen blir som en helhet även en tolkning av enkätsvaren, eftersom innehållet är kraftigt nedkortat. För att kunna sätta den tolkningen i ett
sammanhang är det bra att veta att den till största delen är gjord av en person
som identifierar sig som heterosexuell man. Tolkningarna har däremot gjorts
med avsikten att fånga det viktigaste i enkätsvaren på ett lättförståeligt sätt. Det
är ett försök till förmedling av andras uppfattningar, inte ett uttalande som någon sorts representant för gruppen. Den innerliga förhoppningen är att de som
svarat på enkäten känner att det ges en rättvisande bild av deras berättelser.
Beroende på i vilken roll du läser rapporten kan olika delar vara intressanta. Sammanfattningen av resultatet delas delvis upp i aspekter som mer rör
själva spelet, till exempel regler, berättelse, karaktärer och visuell utformning,
och i aspekter som mer handlar om det sociala kring spelet. På så sätt går det
förhoppningsvis att läsa rapporten både som föreningsrepresentant, för att till
exempel kunna förbättra de sociala aspekterna i föreningen, eller som spelutvecklare (eller för den delen spelledare), som i större utsträckning bestämmer
spelens regler.
Ibland används ord och formuleringar i texten som kan vara nya eller ovana för
läsaren. Många av de begreppen är ”genvägar” till att förklara ganska komplexa
saker. Om läsaren stöter på ett ord eller begrepp som är ovant rekommenderas
varmt att söka på nätet efter information kring det. Med stor sannolikhet kan
det ge hjälp på traven i fortsatta diskussioner och arbete kring frågorna! En
kortare sammanfattning av viktiga begrepp följer i nästa avsnitt.
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Ord- och begreppslista
Definitionerna nedan är direkt kopierade från RFSL:s faktasida (rfsl.se > Fakta
> Grundläggande hbt-fakta > Begreppslista). På Sveroks, RFSL Ungdoms och
RFSL:s hemsidor finns även mer fakta och material som kan underlätta jämlikhetsarbetet i spelbranschen och i föreningar.
Definitionerna är ett urval baserat på vilka begrepp som används ofta i rapporten, vilka som kanske är mer ovanliga i mångas vardagliga språk och vilka som
är viktiga för att veta exakt vad som menas när de används i just den här rapporten. Om läsaren stöter på ytterligare begrepp som är ovana utöver de som
förklaras här nedan hänvisas med varm hand till RFSL:s faktasida.
Normer
Oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara
positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det. Normer är situationsberoende, föränderliga över tid och formas utifrån maktförhållanden.
Heteronorm
Enligt heteronormen förväntas människor vara antingen kvinna eller man och
ingenting annat, och man talar om dessa två som motsatta kön. Kvinnor och
män förväntas vara olika; feminina respektive maskulina. Alla förväntas vara
heterosexuella och eftersträva monogama parförhållanden. Att följa eller inte
uppenbart avvika från normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar.
Genus
Ett ord som syftar på det sociala könet, eller det sätt på vilket vi reproducerar
kön i samhället. Det handlar till exempel om hur vi skapar normer för manligt
och kvinnligt i vår vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen
och så vidare. Hur genus konstrueras beror på historiska, sociala och kulturella
sammanhang. Vad som anses vara manligt eller kvinnligt är därigenom något
som ständigt förändras.
Kön
Begreppet kön är en socialt konstruerad kategori som används för att dela in
människor i grupperna kvinnor och män. Kön kan delas in i fyra olika delar:
Biologiskt kön – Definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer
och hormonnivåer. Biologiskt kön avgörs av hur den fysiska kroppen ser ut.
Juridisk kön – Det kön som står registrerat i folkbokföringen, pass eller legitimation. Juridiskt kön framgår också av den näst sista siffran i svenska personnummer. I Sverige finns bara två juridiska kön: man eller kvinna. Alla barn
som föds tilldelas ett juridiskt kön baserat på ens biologiska kön.
Könsidentitet/mentalt kön – En persons självupplevda kön, det vill säga det kön
en person känner sig som. Ingen utom personen själv kan bestämma detta och
var och en har rätt att själva avgöra vilken könsidentitet en har.
Könsuttryck – Hur en person uttrycker sitt kön. Det görs till exempel genom
kläder, kroppsspråk, frisyr, smink, socialt beteende och röst.
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Sexualitet
Ett begrepp som ofta används för att gruppera människor utifrån vem de har
förmågan att bli kära i, attraherade av och/eller bli kåta på. I svensk lagstiftning
används begreppet ”sexuell läggning”. Sexuella läggningar lagstiftningsmässigt
är hetero-, homo- och bisexualitet, men en person kan definiera sin egen sexuella läggning som något annat, exempelvis som varandes asexuell.
Identitet
En människas uppfattning om vem den är, något som påverkas av andras uppfattning av vem en är.
Stereotyp
Bilder eller föreställningar om grupper och personer, ofta i form av förenklade
antaganden och idéer om vilka egenskaper, intressen och förmågor medlemmar i en viss grupp har.
Hbtq
Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra
personer med queera uttryck och identiteter.
Transperson
Transperson är ett paraplybegrepp. Med transpersoner menas oftast personer
som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Det kan till exempel vara transvestiter, transgenderister, dragkings/
dragqueens, transsexuella, intergender och intersexuella. Begreppet är inte
tvingande; det står var och en fritt att definiera sig som transperson eller inte.
Transpersoner kan uppfatta sig varandes män, kvinnor, både man och kvinna eller neutrala, oberoende av om deras biologiska kön och juridiska kön är
manligt eller kvinnligt. Transpersoner kan också välja att inte definiera sitt kön
alls. Det finns även olika åsikter om fetischistiska transvestiter bör inkluderas
i begreppet eller inte. Att vara transperson har inte något med personens sexuella läggning att göra. Det hänger istället ihop med personens könsidentitet
och könsuttryck och hur dessa relateras till personens biologiska kön. Transpersoner kan vara hetero-, homo-, bi- eller asexuella eller definiera sin sexuella
läggning på annat sätt, precis som vem som helst.
Transsexuell
En person som upplever sig vara av annat kön än det juridiska kön en tilldelades vid födseln och som har en vilja att förändra kroppen helt eller delvis med
exempelvis kirurgi eller hormonbehandling. Transsexualism är en medicinsk
diagnos som för vissa innebär ett övergångsstadium tills en har korrigerat sin
kropp. Andra fortsätter att definiera sig som transexuella eller före detta transsexuella även efter korrigeringen.
Cis-person
En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck
är linjärt, hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en
person som föds med penis, ser sig själv som kille och har könet man registrerat
som kön i folkbokföringen. Ordet rör könsidentitet och könsuttryck och har
ingenting med sexuell läggning att göra. Cis är latin för ”på samma sida”.
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Sammanfattning
Går det att se några breda mönster i svaren?
Spel som medium dras med en hel del problem, precis som andra kulturyttringar och samhället i stort gör. Sammanlagt har en majoritet av de svarande, oavsett spelform, haft övervägande negativa upplevelser vid spelande i relation till
sin sexuella läggning och sin könsidentitet eller könsuttryck. En majoritet har
också saknat positiva upplevelser ur samma synvinkel. Det går troligtvis inte att
tolka på något annat sätt än att spelande för en majoritet av hbtq-personer innebär övervägande negativa upplevelser i relation till deras läggning och identitet.
Det här är alltså inget litet problem för en liten grupp, utan något som drabbar
väldigt många. Problemen som finns påverkar vad hbtq-spelare spelar, hur de
spelar, med vem de spelar, var de spelar och hur de påverkas känslomässigt av
spelen.
Däremot blir det tydligt i enkätsvaren att lösningar och förbättringar av de problem som finns inte är omöjliga att uppnå inom spelkulturen. En negativ upplevelse i ett spel, eller i umgänget kring ett spel, motsvaras i många av de enskilda
enkäterna av en positiv upplevelse i samma spel eller umgänge. Till exempel kan
det upplevas att onlinemiljön är negativ och full av främlingar, men samtidigt
uttrycker flera att de mött många nya vänner genom onlinespel. Det kan också
upplevas som negativt att inte kunna välja kön och sexualitet på sin karaktär,
men de spel som tillåter de valen upplevs som positivt. Homogena grupper av
spelare, alltså grupper där alla är väldigt lika varandra, upplevs som mer problematiska, medan mer blandade (heterogena) grupper upplevs positiva. Problemen som beskrivs i senare avsnitt kan alltså på ett sätt läsas som beskrivningar
av förbättringsmöjligheter!
Många av svaren, på vitt skilda frågor, handlade också om samma aspekter.
Trots att frågorna utformats för att få svar ur olika vinklar återkom liknande
berättelser i de flesta svaren, inom samma enskilda enkät. Det verkar alltså som
att frågor som ligger de som svarat nära, som blir personliga, präglar hur de
ser på problematiken i spel. Det här är viktigt att tänka på. Hur vi upplever ett
spel verkar påverkas mycket av hur det står i relation till vår egen identitet och
person. Vissa, till exempel heterosexuella cis-män, påverkas troligtvis mindre av
de delar av identiteten som har att göra med sexuell läggning och könsidentitet/
könsuttryck i relation till spelupplevelser. Det kan göra det svårare att se och
förstå problemen för en person som inte berörs på samma sätt. Något som också
kan ha bidragit till de liknande svaren är att de aspekter och problem som diskuterats mer livligt inom spelkulturen de senaste åren kanske är lättare för spelare
att se. Vi vet lite mer om hur problemen ser ut helt enkelt.
Hur står olika grupper av frågor i relation till varandra?
Är det någon skillnad i upplevelser vid onlinespelande jämfört
med offlinespelande?
Online har något fler haft negativa upplevelser, samt något fler inte haft positiva
upplevelser. Offline har fler haft negativa upplevelser, samt en tydlig majoritet
inte haft positiva upplevelser. Upplevelsen vid offlinespelande verkar alltså vara
mer negativ än när en spelar online.
De negativa aspekterna online och offline har vissa likheter. Kritiken i svaren
handlar mycket om binära kön, heteronormativa relationer och stereotypa
karaktärer och skeenden. Online finns däremot också utbredd kritik mot det
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hbtq-fobiska (och kvinnofientliga) språk som används av andra spelare. Samtidigt beskriver många hur umgänget med andra spelare online kan vara en positiv upplevelse. Kanske går det att tolka som att online finns möjligheter att
väga upp destruktiva och normativa saker med spelet genom en normbrytande
eller konstruktiv spelargrupp, medan den möjligheten inte finns på samma sätt
offline. Det kan vara så att hbtq-personers spelupplevelse till större delen faller
på utvecklaren när det gäller offline-spel, och är mer delat mellan spelare och
utvecklare när det gäller online-spel.
Är det någon skillnad i upplevelser sett till sexuell läggning jämfört med
könsuttryck och könsidentitet?
I stora drag verkar spelupplevelsen vara positiv och negativ i ungefär samma
utsträckning sett till sexuell läggning jämfört med könsuttryck/könsidentitet.
Många svarande har också pekat på grunden till problemen som samma saker,
oavsett om det gäller läggning eller identitet/uttryck (se avsnittet om konkreta problem nedan). Kanske är det därför diagrammen liknar varandra till stor
del (se sammanställning av individuella frågor). Däremot finns några skillnader
som kan vara intressanta att se närmare på:
• Online har något fler svarande haft negativa upplevelser, och saknar positiva
upplevelser, sett till läggning än sett till könsidentitet/könsuttryck. Det kanske
kan bero på att karaktärsutformningen i onlinespel (till exempel mmorpg) ofta
tillåter val av (binära) kön och ibland även varierande kroppsform. Könsöverskridande identifikation är alltså till viss del möjlig, medan icke-heteronormativ
läggning kanske inte är det på samma sätt. Många svarande påpekar dock att
könsneutrala karaktärer saknas, och att de binära könen är stereotypt representerade. I onlinespel definieras också karaktären kanske i större utsträckning
av spelarens eget agerande, eftersom en stor del av spelupplevelsen ligger i det
sociala samspelet mellan spelare.
• Offline råder lite motsatt förhållande, där upplever något fler svarande problem, och saknar positiva upplevelser, sett till könsuttryck/könsidentitet jämfört
med sexuell läggning. Kanske kan det bero på att fler offlinespel inte tillåter
val av kön (du kan ofta enbart spela som man), och inte tillåter variationer av
karaktärens kropp, utseende och agerande på samma sätt. Som spelare kanske
du är mer begränsad till den karaktär, och de händelseförlopp, som utvecklaren
bestämmer genom spelets regler.
Går det att se någon skillnad i hur upplevelsen relaterar till utvecklares roll
jämfört med andra spelares?
Det finns både likheter och skillnader i hur de svarande beskrev negativa och
positiva saker med spelet så som utvecklarna bestämt det och spelet så som
spelarna umgås genom det. Likheterna grundar sig mycket i de gemensamma
rötterna till problem: heteronormativiteten, mansnormen, binär syn på kön,
stereotypa representationer och så vidare. Problemen verkar bero på i stort sett
samma saker, men yttrar sig på lite olika sätt. Motståndet mot problemen, och
lösningarna som visat sig fungera för de svarande, yttrar sig också på olika sätt.
Mer uttalade hbtq-fobiska tendenser verkar förekomma mellan spelare, även
om sådana även förekommer om en bara ser till relationen mellan själva spelet
och spelaren. Hbtq-fobiska och sexistiska kommentarer verkar vara en vanlig
yttring i båda fallen, alltså från andra spelare eller från karaktärer i spelen.
Negativa upplevelser som kanske inte är lika uppenbara för många som tillhör
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normen verkar mer kopplade till utvecklarens roll. I de fallen handlar det oftast
om vad reglerna tillåter. Att en hbtq-person i många fall helt enkelt i praktiken
är förbjuden samma möjligheter till identifikation med karaktärer och skeenden
som en person med normativ identitet och könsuttryck.
En ganska klar majoritet svarar att de generellt inte kan identifiera sig med karaktärer som skapats på förhand av utvecklarna. Många beskriver strategier för
söka och skapa sätt att bryta det normativa i spel. Det kan bestå i att alltid välja
ett beteende eller sätt att spela som bryter heteronormen, och mansnormen, eller att välja att läsa in queera tolkningar även i spel som utvecklarna inte skapat
med det i åtanke.
Hälften svarar att de tänker eller agerar på ett speciellt sätt när de deltar i det
sociala kring spel. Svarande skriver om hur deras beteende blir mer tillbakadraget, avvaktande och ”neutralt” när de umgås i och kring spel för att inte dra på
sig hot och hat, skapa dålig stämning eller att folk ska börja vilja debattera. Vissa
beskriver däremot hur deras beteende blir mer aktivt, att de tydligare väljer att
t.ex. säga ifrån eller anmäla spelare som beter sig hatiskt eller respektlöst, eller
väljer att vara extra öppna med sig identitet för att uppmärksamma andra på att
normen ifrågasätts.
På olika sätt anpassar sig alltså de flesta svarande, eller åtminstone tvingas förhålla sig till, hur deras sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck står i
relation till både spelet som sådant (som utvecklarna bestämt det) och relationen till andra spelare. Det verkar som att både spelare och utvecklare påverkar
väldigt mycket, och kan vara en grund till att de svarande väljer ett visst sammanhang för sitt spelande i relation till läggning och identitet.
Skiljer sig synen på hbtq-frågor mellan spelare, spelutvecklare,
speljournalister och samhället i stort?
Det är svårare att se något mönster i det här avseendet. Det som beskrivs av de
svarande är dock att synen generellt är negativ på alla områden. Men i övrigt
verkar åsikterna gå isär om huruvida det är bättre eller sämre ställt i relation till
något visst område, och om det är på väg att förbättras eller inte. Vissa menar
att spel granskas hårdare än andra medier av journalister, vissa att de granskas
mindre kritiskt. Vissa menar att det finns en större intolerans bland spelare och
i spel än jämfört med samhället i stort, andra att det är lättare att bli accepterad.
Det råder också delade meningar bland de svarande om huruvida spelutvecklingen, spelarnas beteende och speljournalistiken går åt rätt håll när det gäller
jämlikhetsfrågor. Många menar att utvecklarna inte verkar bry sig så mycket,
men samtidigt uttryker många att de uppskattar även små förbättringar väldigt
mycket. Vissa menar att det knappt finns kritik ur jämlikhetssynpunkt inom
speljournalistiken, medan andra menar att det sakta börjar förbättras. De allra
flesta är överrens om att kulturen bland spelare ofta är öppet hbtq-fobisk på ett
väldigt obehagligt sätt, men vissa menar att de senaste åren har inneburit en
lite bättre miljö. Sammantaget kanske det går att beskriva som att det är väldigt
mycket som är väldigt, väldigt fel, men att det finns exempel på att det går att
förbättra, och hur det går att förbättra.
Det är tydligt att hbtq-fobiskt och sexistiskt språk och förtryck online är ett av
de största problemen kring spel. Vissa svarande påpekar att stämningen är likadan sett till internet i stort. Om internet tolkas som en del av ”samhället utanför
spel” finns alltså en likhet där.
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Det verkar också som att samma strukturer som exkluderar och förtrycker
hbtq-personer i samhället i stort återfinns i spelen. Det kanske inte kommer som
någon överraskning men är värt att påpekas. Däremot skiljer sig kanske sättet de
strukturerna tar sig uttryck på. Även de sätt på vilka spel möjliggör andra sorters motstånd och brytande av normer än vad som är möjligt i samhället i övrigt
påpekas i svaren. Anonymiteten vid onlinespel kan t.ex. fungera som ett sätt att
spela som ett annat kön än det samhället tillskriver dig, och godtas som det könet av andra spelare (förutsatt att spelets regler tillåter det förstås). Att spela ett
annat kön än det du tillskrivs, eller en annan läggning, är ju ibland också möjligt
att göra i offlinespel. Att spela och identifiera sig med olika kön (åtminstone två,
åtminstone ibland) och sexuella läggningar (åtminstone ibland). När en sådan
möjlighet erbjuds genom ett spels regler innebär det alltså att spelare, kanske på
ett mindre tabubelagt och dramatiskt sätt, kan utforska nya identiteter och sexuella läggningar, eller bara få anta en roll som i ”spelets samhälle” är accepterad
(i kontrast till hur det kan se ut i samhället i övrigt).
Sammanfattat verkar det inte som att det ur svaren går att definiera någon utmärkande skillnad. Däremot blir det tydligt att problemen kan och bör ses, och
behandlas, både utefter sina likheter och sina skillnader. Att se till både strukturer och specifika situationer, samtidigt. Det finns ingen ”magisk” förbättringsmöjlighet, utan varje situation kräver olika typer av förbättringsarbete.
Konkreta problem – hur ser de ut?
Det här är en översiktlig sammanfattning av vilka grunder problemen som
hbtq-personer upplever i och kring spel har gemensamt. Sammanfattningen är
uppdelad på saker som mer rör spelutvecklarna och spelet direkt (regler, på förhand skapade karaktärer, handling, visuell utformning och så vidare) och saker
som mer rör spelarna och det sociala kring spelet (spelarinteraktioner i spelet,
beteenden mellan spelare utanför det direkta spelet, grupper och dynamiken
mellan och inom dem med mera).
Utvecklare/spel
Binära kön
Avsaknaden av annnat än män (och ibland kvinnor) över lag i spel, och kanske
särskilt vad gäller val av kön för ”den egna” karaktären. Det upplevs som ett
exkluderande och osynliggörande av personer med andra könsidentiteter och
-uttryck.
Heteronormativ kärlek/sex
Att den absoluta majoriteten av alla romantiska relationer antas vara heterosexuella, och något annat inte är möjligt att välja. Upplevs som exkluderande och
osynliggörande av personer med andra sexuella läggningar.
Heteronormativa porträtt
Att stereotypa egenskaper och utseenden så tätt förknippas med de binära könen. Upplevs banalt, och exkluderande för alla som inte är bekväma i de snäva
normerna, oavsett läggning eller identitet.
(Den manliga) heteronormen
Att alla spelare förutsätts vara heterosexuella män, och allt annat ses som avvikande.
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Stereotyper och ”tokens”
Att när hbtq-personer väl finns representerade är porträtten ofta överdrivet stereotypa, eller känns som att de finns där som ett alibi för utvecklarna. Upplevs
ignorant, och som att det bagatelliserar hbtq-personer.
Ointresse
Att så många av problemen inom spelmediet upplevs som att de beror på en
ovilja från utvecklarna att reflektera över frågorna eller söka ökad förståelse och
kunskap.
Styrning
Den tvingande aspekten i normativa skeenden. Att eftersom spel är baserade på
bestämda regler i många lägen inte kunna undvika skeenden som upplevs som
negativa.
Representation
Att inte känna att hbtq-personer ens existerar i spel.
Identifikation
Att inte känna någon möjlighet att identifiera sig med varken huvud- eller bikaraktärer, vilket tyvärr också i viss utsträckning gäller även i de sällsynta fall
hbtq-personer förekommer i spel.
Spelare/socialt
Hbtq-fobiskt språk
Att hbtq-fobiskt språk används i så pass stor utsträckning av andra spelare online.
(Den manliga) heteronormen
Att alla spelare förutsätts vara heterosexuella män, och allt annat ses som avvikande.
Homogena grupper
Att tonen i grupper där alla är väldigt lika varandra lätt blir hätsk och fientlig,
särskilt mot de som avviker från gruppen. Ren hbtq-fobi och hat förekommer.
Unga heteromän
Att den grupp som upplevs stå för den större delen av hbtq-fobiska kommentarer och beteende verkar vara unga heterosexuella män.
Tystnad
Att andra spelare inte säger ifrån när någon beter sig hbtq-fobiskt.
Hat och fientlighet
Att utsättas för hot, hat och utfrysning på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.
Okunskap
Att andra spelare inte förstår problemen hbtq-personer möter i det sociala kring
spel, att de inte förstår vad som är hbtq-fobiskt (till exempel hbtq-fobiskt språk)
och på vilket sätt det är det.
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Främlingar
Att möten och spelande med främlingar online upplevs som negativa i större
utsträckning än med sedan tidigare kända personer.
Vad upplevs som positivt?
Det här en översiktlig sammanfattning av vad de svarande påpekade som styrkor inom spelmediet, och saker som de upplevde som positiva. Uppdelningen
är likadan som gällande problemen ovan.
Utvecklare/spel
Öppnade regelmässiga möjligheter
När reglerna i motsats till att styra mot normen tillåter eller till och med uppmuntrar eller tvingar spelaren att välja normbrytande identiteter och ageranden. När den monotona normen varieras alltså.
Sociala regler
När sociala regler för spelare tas fram, och upprätthålls, av utvecklarna.
Representation utan tokenism
När hbtq-personer finns representerade i spel, eller som spelbara karaktärer,
och är genomarbetade, komplexa och trovärdiga karaktärer utan att falla tillbaka på stereotyper.
Identitetssökande genom möjligheter
Att spel som tillåter normbrytande beteende kan fungera som ventil, både i sökandet efter den egna identiteten och när samhällets normer trycker ner en.
Spelare/socialt
Separatistiska rum
Att vistas i rum (spelsessioner, forum med mera) där enbart andra hbtq-personer befinner sig, för att det upplevs som att tonen blir mer positiv där.
Heterogena grupper
Att vistas i rum med en blandning av människor, med olika bakgrund, identitet,
ålder och läggning. Upplevs som mer välkomnande och positivt.
Sociala regler
När grupper av spelare (t.ex. ”guilds”) tar fram sociala regler som de hjälps åt att
upprätthålla.
Möten
Att möten mellan spelare som är olika varandra kan skapa större förståelse, kanske främst om de sker i det fysiska rummet (”afk”).
Vänner
Att möta nya vänner genom spelandet, och umgås med vänner, och få stöd genom vänner.
Mindre grupper
Att spelande i mindre grupper upplevs som att det skapar en mindre fientlig
stämning.
Uttalat stöd/uppmuntran
När andra spelare, vänner eller främlingar, uttalar sitt stöd för någon som blir
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utsatt för hbtq-fobiska spelare, eller bara uttalar eller på andra sätt visar sitt stöd
för ens person och identitet i ett spelsammanhang.
Vad skulle kunna göras för att förbättra situationen?
Läsaren har vid det här laget säkert skapat sig en egen bild av hur de problem
som finns skulle kunna mötas, både i ens närhet och i hela spelmediet. Som
en hjälp på traven i de diskussioner om framtida förbättringar som rapporten
förhoppningsvis leder till sammanfattas några förslag från redaktionen nedan.
Förbättringsmöjligheter
• Skapa fysiska möten i heterogena grupper
Om förutsättningar för att möta personer olika en själv skapas kan många lära
sig väldigt mycket om och av varandra. Anonymiteten på internet kanske gör
det enklare att bete sig på ett sätt som skadar andra. Att bli avanonymiserade
genom ett möte kanske i så fall gör det svårare.
• Skapa sociala regler
Om gemensamma regler sätts upp av ledande personer i organisationer och
grupper, och de reglerna sedan diskuteras och upprätthålls, kan det bidra till en
stämning som är mer välkomnande för personer som annars skulle känna sig
exkluderade.
• Skapa större kunskap (utvecklare, spelare och journalister)
Om fler personer som är verksamma på alla olika sätt inom spelmediet visste
mer om hur de kan se, förstå och motverka destruktiva strukturer skulle mediet
upplevas ännu mer positivt. Den kunskapen kan växa på många olika sätt. Kanske är den här rapporten en början.
• Separatistiska rum
När en miljö, som t.ex. spel och allt omkring dem, upplevs hotfull eller negativ
kan ett rum (en plats, en organisation, en spelsession o.s.v.) där bara personer
som har liknande upplevelser eller identitet vistas upplevas väldigt positiv. Det
kan vara lättare att prata öppet, att vara sig själv, att känna sig välkommen, att
känna sig mindre utsatt, att känna stöd.
• Trygga nätverk
Att ha kontakt med människor som stöttar en kan vara väldigt viktigt. Därför
är positiva och trygga nätverk en sak som underlättar i arbetet med sådana här
frågor. Nätverken kan bestå av både nära vänner och andra personer, men att
kontakter skapas som bidrar positivt kan förändra upplevelsen väldigt mycket.
Detta gäller både i själva spelen och i det sociala kring spel.
• Kritik och självkritik (utvecklare, spelare och journalister)
Om fler personer som på olika sätt är verksamma inom spel oftare stannade
upp, tänkte efter och sedan agerade kanske problemen skulle minska. En förutsättning är förstås kunskaper kring problematiken, som nämns ovan. Men finns
kunskapen krävs också en medveten ansträngning att förbättra sig själv och sitt
eget beteende i förhållande till den kunskapen. Ett sätt att påminnas om att den
ansträngningen krävs är också att bli kritiserad av någon annan. Att kunna ta
och ge konstruktiv kritik helt enkelt.
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Sammanfattning per fråga
Här följer en sammanfattning av resultatet fråga för fråga. Frågorna i sig är redovisade i sin helhet i varje rubrik, så som de formulerades i enkäten. Där förbestämda svarsalternativ lades fram redovisas även resultatet för dem i diagram.
Efter det följer ett antal citat från fritextsvar som så gott det går speglar återkommande berättelser.
Som nämnts tidigare svarade inte alla på alla frågor, så sammanfattningen för
varje fråga speglar inte åsikterna hos alla 83 svarande, utan enbart de som av
olika anledningar valde att svara.
Fråga 1: Tillåter du att RFSL Ungdom och Sverok använder dina
svar så som du skrivit dem, och sammanställningar av dina och
andras svar, i sitt arbete för ökad jämlikhet?
Alla utom en av de 83 svarande svarade ja på frågan, glädjande nog eftersom
syftet med enkäten var att samla in berättelser och återge dem.
Fråga 2: Hur gammal är du?
Som nämnts tidigare i rapporten var medelåldern bland de svarande 24, och
spridningen var mellan 15 och 35 år. Medelåldern för spelare i allmänhet brukar
hamna lite olika i olika undersökningar, men ofta hamna någonstans över 30.
De svarande är alltså troligtvis något yngre än den genomsnittliga spelaren, men
en ganska bred åldersgrupp finns representerad.
Fråga 3: Har du upplevt något negativt kopplat till din sexuella
läggning när du spelat onlinespel (alltså alla former av online
multi player-spel)? Här tänker vi på både aspekter i själva spelet
(som regler, karaktärer o.s.v.) och interaktionen mellan spelare
(som chattar, emotes o.s.v.).
Det som flest skrev om som problematiskt var det homofobiska språkbruket i
chattar och röstchattar. Ord som ”fag”, ”gay” och ”queer” används som nedsättande termer om andra spelare eller företeelser i spelen. Normen verkar alltså
vara att hbtq-fobiska uttryck är ok. Vissa svaranden nämnde också att den som
påpekar problematiken med sådana uttryck själv blir attackerad, som att det
vore den personen som var problemet och inte homofobin.
Något annat som nämndes ofta var heteronormativiteten både i utformning av
karaktärer och läggning hos karaktärer. Könen är ofta binära och förväntas åtrå
motsatt kön, vilket i ett spel kan innebära att regler i praktiken förbjuder t.ex.
samkönade relationer eller normbrytande identiteter. Detta upplevs både exkludera hbtq-personer som spelare och osynliggöra hbtq-personers existens i
samhället.
Problematiken vad gäller sexuell läggning för hbtq-personer som spelar onlinespel verkar alltså gå att spåra både till utvecklarnas utformning av spelen och
spelarnas beteende i desamma.
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Fråga 3: Har du upplevt något negativt kopplat till din
sexuella läggning när du spelat onlinespel (alltså alla
former av online multi player-spel)? Här tänker vi på
både aspekter i själva spelet (som regler, karaktärer
o.s.v.) och interaktionen

Nej
44%
Ja
56%

56,25 % – Ja
43,75 % – Nej
					
“Ibland, vem en kan bli ”kär” i eller ligga med. Att vissa kroppar bara får begära
en viss typ av andra kroppar, alltså helt enkelt reglerna. Vidare är normen så himla outtalad att alla förväntar sig att alla är antingen kvinnor eller män och därigenom begär varandra. Interaktionen blir bitvis homofobisk (spelar inte multiplayer
spel så ofta) - men just uttryck som ”gay”, ”queer” eller ”fag” i negativ bemärkelse
förekommer ganska ofta. Dessutom är karaktärer som karakteriseras som ”kvinnor” sexualiserade väldigt ofta.“
					
“”Gay” eller ”fag” är ju ett sjukt vanligt ord som en använder för att förminska
andra i negativt syfte. Oftast är det så osynliggjort när alla tänker att det är män
och kvinnor som blir kära i varandra. Andra sexualiteter osynliggörs d.v.s.“
								
“Online-chat i alla dess former; folk kallar saker, varandra och andra för bög/gay
som skällsord. Saker som upplevs som negativa av andra spelare sägs vara ”gay”.
Saker som den stereotypa hetro-cis-killen inte skulle gilla (d.v.s. söta karaktärer,
romantiska undertoner, spelsekvenser utan action o.s.v.) kallas bögigt, fjolligt eller
tjejigt. Den som ifrågasätter värderingen, ordvalet eller diskussion om varför detta
skulle vara negativt blir snabbt utmålad som problematisk, gnällig, ”feminazi” och
annat. Påstår du dig sårad eller stött blir det ofta värre. Vissa spel ignorerar helt
att HBT-karaktärer skulle finnas. Man erbjuds bara att spela hetero. Det känns
både konstigt och främmande när min karaktär börjar flirta med fel kön. Än värre
när jag inte kan påverka detta, utan det är förutbestämt att det ska bli romantik
mellan två specifik karaktärer. Vissa spel försöker lägga in HBT-karaktärer, men
gör det så klumpigt och stereotypt att det blir en björntjänst. När den enda homosexuella birollen spelar rakt in i stereotypen blir det snabbt vanskligt.”
						
“Det hör till vanligheten att andra spelare uttalar homo- och transfobiska kommentarer om det går dåligt i spelet. Inte alltid att det är kopplat till just mig som
spelare, men homofobin finns alltid där. Många spel är tyngda med heteronormen också; heterosexuella normer, normer för hur kvinnliga respektive manliga
karaktärer kan se ut osv. (Rustningar som knappt täcker de smala och kurviga
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kvinnokropparna, manskroppar som sväller över av muskler men ändå alltid är
påklädda.)”						
Fråga 4: Har du upplevt något positivt kopplat till din sexuella
läggning när du spelat onlinespel (alltså alla former av online
multi player-spel)? Här tänker vi på både aspekter i själva spelet
(som regler, karaktärer o.s.v.) och interaktionen mellan spelare
(som chattar, emotes o.s.v.).
Svaren på den här frågan handlar i princip om lösningar på problemen som
visat sig i ovanstående fråga. Att få stöd av andra spelare i sitt motstånd mot
hbtq-fobi nämns, att blir stöttad när du står för den du är. Även det sociala på
gruppnivå upplevdes positivt. Exempel är när guilds sätter upp regler för trevligt
beteende som motverkar öppen hbtq-fobi, eller när guilds tydligt visar att alla
sorters människor är välkomna hos dem på andra sätt. Att spela och umgås med
andra hbtq-personer genom spelet upplevdes också som positivt. Det nämndes
att det kan bli öppnare och mindre ”hetsig” stämning i hbtq-separatistiska sammanhang (alltså sammanhang där bara hbtq-personer spelar tillsammans).
Det framkom även att utvecklarna kan påverka mycket genom hur karaktärsutformningen och spelförloppet ser ut. Kan du skapa och agera en karaktär
som inte faller inom normativa ramar? Något så enkelt som att kunna skapa
varierade kroppar, som inte är hypermaskulina eller -feminina, bidrar positivt
menar vissa. Att kunna inleda annat än heterosexuella kärleksrelationer också.
Att utvecklare statuerar exempel genom sociala regler de sätter upp för spelande
upplevdes också positivt.
Det verkar alltså gå att som utvecklare utforma spelets regler på ett sätt som är
mer inkluderande och välkomnande för personer som på olika sätt identifierar
sig utanför normen. Det verkar också gå att i viss utsträckning medvetet skapa
mer positiva spelsituationer baserat på sammansättningen av spelare.

Fråga 4: Har du upplevt något positivt kopplat till din
sexuella läggning när du spelat onlinespel (alltså alla
former av online multi player-spel)? Här tänker vi på
både aspekter i själva spelet (som regler, karaktärer
o.s.v.) och interaktionen

Ja
41%

Nej
59%

41,03 % – Ja
58,97 % – Nej
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“När man hittar andra spelare som också känner sig utanför och blir illa berörda
av kommentarer såsom ovan och man bondar över det. Spelar t.ex. bara onlinespel
i en grupp med andra hbtq-personer nuförtiden, för att det känns tryggast och
trevligast så.”
					
“Det har hänt att jag har stött ihop med andra queers när jag spelat, av en slump,
och det har ofta betytt en öppnare och inte lika hetsig spelomgång. Mindre glåpord
och liknande. Sen finns det ju en del spel där könsöverskridanden och normbrytande karaktärer tillåts också, så klart!”
						
“Jag har mest bemötts av nyfikenhet om ”hur” det är att vara det och förvåning
över att man är intresserad av spel. De mesta har lett till en starkare vänskap istället för något dåligt.”
					
“När guilds/gillen/klaner har antidiskriminerings-regler, och dessa följs. Det känns
bra. Eller när speltillverkaren själv agerar polis och tar tag i spelare som förpestar
tillvaron för andra.”
					
“I de flesta spel där man kan skapa sina egna karaktärer kan jag numera skapa
olika kroppar med stor variation även om jag fortfarande måste välja binära kön.
Men äntligen kan jag t.ex. vara en muskulös och stor kvinna med ärr. Jag försöker
också hitta guilds där min sexualitet och mitt kön inte spelar roll.”
				
“Även om Bioware kanske inte direkt gör MMO spel så har de en väldigt bra attityd. Så tycker de borde nämnas. WoW / Blizzard har faktiskt blivit bättre. De
har börjat inkludera trans* i sin story, sen finns det questlines som faktiskt inte
är ”typiska” under HELA spelet i alla fall. Gaming communityt som jag gick med
i för Guild Wars 2 som heter ”Agenda” är den största HBTQ communityt vilket
var ganska coolt. Att sitta och bara prata om allt var en väldigt positiv upplevelse.
Jag är öppet homo i alla spel där jag spelar och kan berätta att det är många som
private message’ar mig och vill diskutera och prata om det men inte riktigt vågar
”komma ut” över internet för att det är så lätt att få en stor röd ”bullseye” på
ryggen. Thick skin required. Men har upptäckt att i till exempel Eve Online som
jag spelar just nu och är en del av Goonswarm (Vilket i spelvärlden är i stort sett
de värsta jävla idioterna som alla hatar) har jag redan lyckats få personer tystade
p.g.a. olämpligt språk som inte alls behövdes användas. Igen finns fler saker att ta
upp så klart men där har ni i alla fall litegrann att se till!”
Fråga 5: Har du upplevt något negativt kopplat till din könsidentitet och/eller ditt könsuttryck när du spelat onlinespel
(alltså alla former av online multi player-spel)? Här tänker vi
på både aspekter i själva spelet (som regler, karaktärer o.s.v.)
och interaktionen mellan spelare (som chattar, emotes o.s.v.).
Här blev det tydligt att ett stort problem är begränsningen till två (eller t.o.m.
bara ett) kön gällande karaktärer, och de egenskaper dessa kön tillåts ha (både
vad gäller utseende och färdigheter). Könsneutrala eller normbrytande uttryck
tillåts i princip aldrig i reglerna. Få kvinnliga karaktärer och stereotypa kvinnoporträtt i berättelserna nämndes också som negativt. Även karaktärers stereotypa utseende beroende på kön upplevdes negativt.
Den binära könsuppdelningen visar sig också socialt i spelen. Detta t.ex. genom
hån när en föredrar könsneutrala pronomen, ifrågasättande om ens identitet är
”på riktigt” eller bara för uppmärksamhet och så vidare.
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Många kommenterade också hur kvinnosynen upplevs som väldigt negativ i
det sociala kring spel. Sexism, sexuella anspelningar och hot nämndes som ofta
förekommande problem. Identifierar du dig som något annat än man medför
det att en mängd fördomar projiceras på dig, och specifika beteenden gentemot
dig just p.g.a. ditt könsuttryck nämns ofta i enkäterna. Kanske blir motståndare
mer sura om de förlorar mot dig, eller förutsätter helt enkelt att du är man bara
för att du spelar.

Fråga 5: Har du upplevt något negativt kopplat till din
könsidentitet och/eller ditt könsuttryck när du spelat
onlinespel (alltså alla former av online multi playerspel)? Här tänker vi på både aspekter i själva spelet
(som regler, karaktärer o

Nej
48%

Ja
52%

52 % – Ja
48 % – Nej
						
“En generellt nedsättande/hånfull ton och porträttering av transpersoner, könsidentiteter som inte stämmer med uppfattat biologiskt kön.”
						
“Väldigt mycket. Som kvinnlig spelare möter man hela tiden fördomar om hur
man ska vara som spelare. Tex när man spelar WoW eller liknande och väljer en
kvinnlig karaktär får man frågan direkt om man är kvinna på riktigt. Svarar man
ja erbjuder de att hjälpa en som om man inte klarar av spelet själv. Blir också
väldigt mkt (ovälkommet) flirtad med och uppvaktad. Sen är det också det gamla
vanliga med hur män och kvinnor ser ut i spel - män är väldigt biffiga, kvinnor
väldigt smala och storbröstade med ofta väldigt lite kläder jämfört med männen.
Och så avsaknaden av trans- eller intersex eller könlösa karaktärer. I FPS får man
inte välja, där MÅSTE man nästan alltid spela man. I RPG kan man få välja man
eller kvinna, men det finns inget annat och de är väldigt stereotypa.”
					
“Jag identifierar mig själv varken som tjej eller kille. Detta har gjort att många av
mina MMORPG- kompisar blir lite förvirrade med mig och tror mest att jag bara
skojar. Det är jobbigt att det är så. Sen så finns det ju såklart de som förstår mig
men men.”
					
“Jag berättar aldrig att jag är kvinna när jag spelar och använder alltid könsneutrala nicks. Hela min spelupplevelse blir förstörd i samma stund som någon får för
sig att jag är brud irl. Det är en strid ström av inviter, frierier, sexuela inviter och
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när jag vinner över dem vet kränktheten och de detaljerade beskrivningarna av
våldtäkt inga gränser.”
						
“Transhat. Att jag alltid måste förhålla mig till mannen som norm, att jag tvingas
se spelet ur ett perspektiv som är påtvingat och konstruerat. Spelare som säger
transfoba saker.”
						
“Mest är det nog i de flesta mmo-rpgs create a character, där kvinnokönet oftast
har en kroppsform - den sexuella. Och manskönet oftast har flera val. Det är också
tråkigt att det finns väldigt få spel (inga som jag vet) som låter karaktären vara
könsneutral eller androgyn.”
				
“Jag ser mig själv som, och uppfattas som tjej, vilket i onlinespelvärlden väldigt ofta
innebär att jag drabbas av sexistiska kommentarer. Om det går bra för mig i spelet
kallas jag för hora, bitch och allt möjligt. Går det dåligt anklagas jag för att inte
kunna spela pga mitt kön. Det är så jävla tröttsamt och skittöntigt. Även om jag
vinner alla matcher i ett spel går det inte att vinna mot sexismen. Normen är att de
som spelar onlinespel är snubbar och om jag avslöjar mig som kvinna så blir folk
förvånade (speciellt om jag spelar bra) och tonen har ibland (ofta) ändrats i hur
andra bemöter mig. Allt från att det kastas spydigheter efter mig, jag blir kickad
från spelet till att killar tar sig friheter att börja fråga efter bilder på mig osv.”
Fråga 6: Har du upplevt något positivt kopplat till din könsidentitet och/eller ditt könsuttryck när du spelat onlinespel (alltså alla former av online multi player-spel)? Här tänker vi på
både aspekter i själva spelet (som regler, karaktärer o.s.v.) och
interaktionen mellan spelare (som chattar, emotes o.s.v .).
Här nämndes ofta positiv särbehandling, dock ibland även medförande negativa aspekter. Cis-män märker att deras identitet bejakas (de finns representerade
etc.), men kunde t.ex. samtidigt nämna att detta förstås delvis är i relation till
hur andra förtrycks. Att identifiera sig som kvinna verkar också kunna innebära
uppmärksamhet för att andra spelare uppskattar när kvinnor bryter mansdominansen inom spelande, eller tycker någon t.ex. är ”bra för att vara tjej” (vilket
kanske inte alltid upplevs som en positiv kommentar). Den som identifierar sig
som kvinna behandlas alltså som avvikande från normen av andra spelare (i
både positiv och negativ bemärkelse), medan den som identifierar sig som man
behandlas som norm (vilket förstås är fördelaktigt, men kan skava lite ibland).
Vidare uppskattade de svarande när könsstereotyper och binära könsuttryck
bröts genom spelets regler. Att få välja själv hur ens karaktär ska se ut, klä sig,
identifiera sig, bli kär och agera på olika sätt medverkar till en positiv känsla i relation till den egna könsidentiteten. Att kunna välja mellan åtminstone två kön,
till skillnad från de spel som bara går att spela som manlig karaktär, nämndes
också som positivt. Både sett till att som kvinna kunna spela som kvinna, men
också sett till att det är möjligt för den som vill att spela som ett annat kön än till
exempel det som står i passet.
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Fråga 6: Har du upplevt något positivt kopplat till din
könsidentitet och/eller ditt könsuttryck när du spelat
onlinespel (alltså alla former av online multi playerspel)? Här tänker vi på både aspekter i själva spelet
(som regler, karaktärer o

Ja
45%
Nej
55%

44,74 % – Ja
55,26 % – Nej
						
“Många jag träffat har sett det som berikande för spelen att få välja allt möjligt
mellan utseenden till relationsuttryck.”
						
“Jag identifierar mig som man. Även om jag inte är bekväm med stereotypa representationer av manlighet som framställs det sällan som negativt.”
						
“Ibland händer det att jag hittar ett lag, guild eller grupp som faktiskt är sjyssta
snubbar. Då blir jag ofta könskvoterad in och bortskämd med prylar och får vara
tjej-alibi. Huruvida det är positivt eller inte varierar från gång till gång, men det är
i alla fall inte beskrivningar av mitt uppklippta könsorgan i chatten.”
						
“Ja, när folk genderbender osv och skiter i regler, och tex ger en manligt kodad
karaktär ett kvinnligt namn. (Ofta dock på skämt, men behöver inte vara antitrans alla gånger. Stötte en gång på en biffig tjurman i WoW som kallade sig för
Mamma Mu)”
						
“Att som tjej kunna spela som manlig karaktär och tvärtom.”
						
“Patriarkalbekräftelse så som ”du är bra för att vara tjej”. A.k.a. egentligen dåligt.”
						
“Visste inte riktigt om jag skulle skriva in ”ja” men det finns vissa bejakande tendenser om man är cis- kille som stärker ens könsidentitet. Tyvärr sker väl det oftast inte genom att tala om bra egenskaper hos det egna könet utan snarare att
förtrycka andra kön.”
					
“Lite samma som på förra frågan om positivt bemötande; när en upptäcker att de
andra i ens guild eller i spelet är tjejer så blir det lätt en sammanhållning. En sjysst
sådan! Det har också hänt att folk medvetet velat spela med eller mot just mig för
att de tycker att det är coolt att jag är tjej och inne i ett mansdominerat spel.”
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Fråga 7: Har du upplevt något negativt kopplat till din sexuella
läggning när du spelat offlinespel (t.ex. single player och coop)?
Här tänker vi på både aspekter i själva spelet (som regler, karaktärer o.s.v.) och interaktionen mellan spelare (både i och utanför spelet).
Även här dominerade heteronormativa skildringar av karaktärer och skeenden
det som upplevdes som negativt. Binära kön som särpräglas med normativa
utseenden och egenskaper, som bara kan inleda relationer till motsatt kön.
Det nämndes också ofta att när väl hbtq-personer figurerar är det oftast på ett
negativt sätt. Överdrivet stereotypa proträtt av hbtq-personer, nedvärderande
skämt i spelen om hbtq-personer, negativa narrativ kring hbtq-karaktärer och
hbtq-karaktärer enbart som ”tokens” (karaktärer utan vidare djup eller personlighet som känns som att de mest är där som ett alibi för utvecklare).

Fråga 7: Har du upplevt något negativt kopplat till din
sexuella läggning när du spelat offlinespel (t.ex. single
player och coop)? Här tänker vi på både aspekter i själva
spelet (som regler, karaktärer o.s.v.) och interaktionen
mellan spelare (b

Ja
41%

Nej
59%

40,54 % – Ja
59,46 % – Nej
					
“Allmänt nedsättande attityd mot homo- bisexualitet, framför allt hos män.”
					
“Mycket! För det första den rena avsaknaden av alternativ vid sidan om heterosexualitet. Och sen, om det finns, ofta väldigt stereotypa och negativa skildringar av
homosexuella. Främst då manliga homosexuella som framställs som oattraktiva,
veka, feminina (det tolkas som dåligt), översexualiserade, översexualiserande, och
ofta framställda som avskyvärda personer. Kanske inte främst genom sin sexualitet men alltför ofta som man stöter på en homosexuell i ett spel så är de onda eller
instabila på något sätt så när du stött på ett par såna blir ju bilden av homosexuella klar - de är onda. Och så dör de eller straffas på något sött nästan alltid, vare
sig de är onda eller goda. Se typexempel på allt detta iom den onda lebiska häxan
(japp, faktisk häxa) i The Witcher 2. Det ska dock sägas att jag tycker spel blivit
något lite bättre med representationen av homosexualitet, främst i RPG-er som
Dragon Age och Mass Effect där det tom är möjligt att ha in-game romanser med
personer av samma kön (något som vi dock fick kämpa oss till). Fortfarande dock
avsaknad av fullgoda alternativ och representation för asexuella och transexuella.”
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“Karaktärer i så kallade AAA är ofta machomän som inte sällan talar nedlåtande
om homosexualitet o.s.v.”
			
“Flator finns sällan porträtterade.”
						
“Nintendo (Som skapar och har över tid skapat mycket stora ikoniska spel) Vägrar
faktiskt att inkludera icke-norm baserade spel på sina konsoller. Mycket tragiskt.”
					
“I de flesta spel som det finns någon som är homosexuell/bisexuell eller har en annorlunda könsidentitet emot vad normen säger så är det oftast i en negativ klang.
Som att dessa personer har misslyckats i livet. Eller så överdrivs den homosexuella
och trans normen något så extremt att man kan känna sig omedvetet nedvärderad.”
					
“I många spel finns inte homosexualitet närvarande någonstans i spelvärlden. I
vissa sammanhang, speciellt i japanska spel, korsar könsuttryck och sexuell läggning. Det verkar finns någon idé om att homosexualitet är samma sak som ”dragande”.”
						
“QTBH-karaktärer som tokens utan personlighet gör mig illa till mods.“
Fråga 8: Har du upplevt något positivt kopplat till din sexuella
läggning när du spelat offlinespel (t.ex. single player och coop)?
Här tänker vi på både aspekter i själva spelet (som regler, karaktärer o.s.v.) och interaktionen mellan spelare (både i och utanför spelet).
Det positiva som nämndes kretsade uteslutande kring de fall där hbtq-karaktärer existerar i spelet, vare sig de är inskrivna i handlingen av utvecklarna eller
om spelaren genom spelet får möjlighet att t.ex. inleda en kärleksrelation med
en person av samma kön.
Den kommentar som återkom oftast var just möjligheten att kunna forma sina
relationer själv efter egna preferenser. Möjligen kan detta sättas i relation till
särskilt Biowares ansträngningar att skriva in det i spelens narrativ [reds anm. se
speltips nedan], då studions namn nämndes som exempel ofta i svaren.
Det påpekades också att queera läsningar är möjliga även i fall där karaktärer
inte uttalat identifierar sig inom hbtq-spektrat. Förutom queera läsningar av bikaraktärer (som i citatet nedan) är även förbestämda huvudkaraktärer intressanta i det avseendet. Situationer har potential att uppkomma relativt ofta vid
spelande där en person genom spelet iklär sig en könsidentitet hen inte tillskriver sig själv i vanliga fall [reds anm]. Beroende på spelarens könsidentitet och
hens tolkning av spelet och dess karaktärer kan till exempel utvecklarens tanke
med utformningen alltså ställas helt på ända.
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Fråga 8: Har du upplevt något positivt kopplat till din
sexuella läggning när du spelat offlinespel (t.ex. single
player och coop)? Här tänker vi på både aspekter i själva
spelet (som regler, karaktärer o.s.v.) och interaktionen
mellan spelare (b

Ja
38%

Nej
62%

37,84 % – Ja
62,16 % – Nej
						
“En lysande stjärna på spelutvecklarhimlen som driver frågan sakta framåt:
Bioware (Dragon Age, Mass Effect) *addera episkt ledmotiv och strålande ljuskäglor uppifrån*”
					
“Jag spelar mest The Sims. En sak jag verkligen gillar i spelet är att det är könsneutralt - alla simmar är bisexuella och kan göra alla saker. Så jag spelar mest lesbiska
par.”
						
“Mass effect serien är spelen som jag först tänker på. Den ger än möjlighet att spela
som man eller kvinna, och man kan ha romantiska relationer med samma kön
varesig man spelar som man elr kvinna. Det betyder så mycket för mig att det finns
hbtq karaktärer som är viktiga och bra skrivna i Masseffect serien.”
						
“Bioware <3 Det finns mycket spel som ÄR inkluderande, indie scenen inom spelvärlden växer med en otrolig framfart idag. Det bästa med detta är att du kan
påverka vad som händer i spelet. Oftast kan man kontakta utvecklaren (För att det
inte är en studio med 47832938472983 personer utan typ 3 personer). Detta gör
att man faktiskt kan påverka och positivt inverka hur spel och storyline är. Hade
faktiskt varit lite kul att göra en lista med HBTQ vänliga spel och ”rating-system”
på hur pass anpassat spelet i sig är. Något som faktiskt känner är positivt och negativt samtidigt är att ofta är de HBTQ-karaktärer som finns i spel vara en liten
biroll. Ett stort exempel är: The Last Remnant (Älskar detta spel SÅ mycket.) Den
första manliga bartendern som man möter i spelet (Du spelar en man) flörtar öppet med dig men anser att du kanske är ”lite för ung för honom”. Får mig alltid att
små-le när jag gör en ny playthrough.”
						
“Man gör ju queera läsningar. T.ex. relationerna mellan kvinnliga karaktärer i
Final Fantasy X och X- 2 som blir ett pseudolesbiskt systerskap.”
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Fråga 9: Har du upplevt något negativt kopplat till din könsidentitet och/eller ditt könsuttryck när du spelat offlinespel
(t.ex. single player och coop)? Här tänker vi på både aspekter i
själva spelet (som regler, karaktärer o.s.v.) och interaktionen
mellan spelare (både i och utanför spelet).
Även här återkommer problematiken med normativt binära kön. Stereotypa
egenskaper, utseenden, begär och beteenden tillskrivs män och kvinnor. Karaktärer kan enbart vara antingen män eller kvinnor, inget annat. Negativa attityder mot och skildringar av kvinnor och transpersoner återkommer också ofta.
Kvinnor som sexobjekt, som hjälplösa utan mäns räddning o.s.v. Underrepresentationen av kvinnliga karaktärer är också tydlig.
Vidare beskrivs attityder mot kvinnor kring spel som negativa. Exempel är diskriminering mot kvinnliga utvecklare (förföljelser och hot), inställningen att
kvinnor inte spelar, ”tjejifieringen” av spel (ibland kallat ”pink games” [reds
anm]), och tydligt könad/heteronormativ reklam.
Identitetsskapandet gällande karaktärer upplevs som begränsat. Könsidentitet
är sällan en del av narrativet, den hypermaskulina normen upplevs kvävande
av de som inte kan identifiera sig med den och även i de fall du kan skapa din
egen karaktär kan du i princip aldrig skapa karaktär med uttalad transidentitet.

Fråga 9: Har du upplevt något negativt kopplat till
din könsidentitet och/eller ditt könsuttryck när du
spelat offlinespel (t.ex. single player och coop)? Här
tänker vi på både aspekter i själva spelet (som regler,
karaktärer o.s.v.) och interak

Ja
43%

Nej
57%

42,86 % – Ja
57,14 % – Nej
						
“En generellt nedsättande/hånfull ton och porträttering av transpersoner, könsidentiteter som inte stämmer med uppfattat biologiskt kön.”
						
“Jag är kvinna. Jag upplever ofta att jag är osynligjord, passifierad, objektifierad
och hjälplös/värdelös. Även i spel där kvinnlig karaktär förekommer är den bara
duglig så länge som Vår Manliga Huvudkaraktär inte behöver henne. Det stör mig
nått vansinnigt. Jag väljer ofta bort spel med kvinnoförnedrande inslag.”
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“I de få spel som transsexualism förekommer är det över lag i negativ bemärkelse.
Kvinnor är ofta sexualiserade och till viss del hjälplösa i våldsamma spel. Har
karaktärerna rustning är kvinnans rustning ofta oanvändbar i strid rent bildligt
då den visar så mycket hud som möjligt jämfört med mannens som ofta är heltäckande.”
					
“Ja det är ju hela tiden. Även om spel börjar bli liiiiiiiiite bättre med könsrepresentationen så är det fortfarande MYCKET som behöver göras. Det finns fortfarande
alltför få kvinnliga huvudkaraktärer i spel (branschen skyller på att de inte säljer
men det är humbug, finns flera spel med kvinnliga huvudkaraktärer som sålt bra
och blivit poppis). Är de med är de typ en flickvän som måste räddas, eller en flickvän som är död som måste hämnas. Och så är de fruktansvärt översexualiserade
hela tiden. Och många killar som spelar spel pratar om dem på ett väldigt objektifierande sätt (bara att gå till närmsta spelforum för att se exempel på detta.) En
kvinna får inte finnas i ett spel om hon inte är attraktiv. Om en kvinna är huvudkaraktär kan du ge dig fasen på att perspektivet i spelet är i tredjeperson så man
kan se hennes rumpa hela tiden. är det män är det ofta förstapersonsperspektiv.
Och män får vara hur fula och oattraktiva som helst i spel (och är det ofta också).
Och de är nästan alltid ”default”, även om spelet erbjuder dig att välja kön (som
vissa RPG) är ändå mannen på bilden i reklamen. Och väljer du en kvinnlig karaktär i ett RPG så ska det ibland hela tiden påpekas hur OVANLIGT det är att du
är kvinna och krigare (det måste liksom bara nämnas, det spelar liksom ingen roll
att det är fantasy och drakar flyger omkring för det är fortfarande helt otänkbart
att en kvinna kan svinga ett svärd.) När detta händer är det MYCKET irriterande.
Däremot ska männen vara väldigt muskliga och macho - det är inte ofta man får
se en spinkig man i ett spel. Eller en feminin man (som huvudkaraktär, ej ond, inte
där för att vara comic relief). Det finns liksom inte.”
					
“Med den (hetero-)queera identitet jag har så är hypermaskuliniteten i kvävande
många spel, framför allt singelplayerspel där man inte får forma sitt alter ego, som
extrem störande i sin enformighet.”
						
“Jag är osäker på om jag ska svara ja eller nej på den här frågan då det kanske
inte varit upplevelser som varit negativt kopplade just till MIN könsidentitet... fast
ja, många spel bygger ju på heteronormativa och kvinnoförnedrade skildringar.
(Eller, inte BYGGER på det kanske, men att det är en tydlig del av spelet.) (Okej,
senaste GTA-spelet bygger fan rätt mycket på kvinnohat.)”
						
“Endast män och kvinnor, jag finns inte i spel”
Fråga 10: Har du upplevt något positivt kopplat till din könsidentitet och/eller ditt könsuttryck när du spelat offlinespel
(t.ex. single player och coop)? Här tänker vi på både aspekter i
själva spelet (som regler, karaktärer o.s.v.) och interaktionen
mellan spelare (både i och utanför spelet).
Svaren på den här frågan kretsar mycket kring representation. En förutsättning
för många av svarandenas positiva upplevelser baseras på blotta förekomsten
av kvinnor och hbtq-personer i spel. Som en förlängning uppskattas extra när
dessa karaktärer ges ett välskrivet djup eller en icke-stereotyp roll av utvecklarna. Att förekomma utan att vara ett spektakel eller stereotypt representerad
alltså.
Något som har att göra med det är möjligheten att välja, byta och blanda kön,
alltså i korthet att välja identitet för ens karaktär. Detta återkom i flera svar. Att
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kunna välja mellan man eller kvinna är bra, att kunna definiera sin egen identitet över de gränserna upplevs kanske som ännu bättre.
Positiva nätverk av spelare upplevs också som positivt. Särskilt cis- och transkvinnoseparatistiska nätverk nämndes. Vidare nämndes också spels funktion
som en ventil för identitetssökande. En person kan använda spel som verktyg
för att utforska sin egen identitet, något som samhället i övrigt kanske inte alltid
är så bra på att tillåta.

Fråga 10: Har du upplevt något positivt kopplat till
din könsidentitet och/eller ditt könsuttryck när du
spelat offlinespel (t.ex. single player och coop)? Här
tänker vi på både aspekter i själva spelet (som regler,
karaktärer o.s.v.) och intera

Ja
33%

Nej
67%

33,33 % – Ja
66,67 % – Nej
						
“Trots alla fel och brister så finns det faktiskt ett par hjältinnor och spel som får
en att känna att man får plats, och att man kan saker, något som resten av populärkulturen ofta kan sakna. Och sen får man inte glömma den könsöverskridande
aspekten av spel, där man faktiskt KAN spela andra kön än sitt eget, och prova på.
Som bisexuell ciskvinna kan jag tex spela asexuell eller homosexuell man i ett spel
och även om det kanske inte säger så mkt om hur det är att vara sån på riktigt, så
ger det en iaf möjligheten att LEKA med identiteterna, och pröva på något annat.
Alla kanske inte utnyttjar denna möjlighet (och en del grovutnyttjar dem genom
att spela det ”andra” med hjälp av de värsta stereotyperna, tex om en kille spelar
en tjej och beter sig störtfånigt åt), men den finns iaf där.“
						
“Det finns i vissa spel också (främst kanske animeinspirerade spel) redan uttalade
transpersoner närvarande och där att vara trans* inte är det som är grejen med
att de är med i spelet.”
						
“Att spela kvinnliga karaktärer var en av de första ventilerna för mitt identitetssökande. (Jag föddes som pojke.) Beyond Good and Evil sticker ut som ett av få spel
med en kvinnlig huvudperson som är välskriven och går att spela utan att behöva
filtrera bort tjafs. Karaktären Quina i Final Fantasy IX är nog en enda transkaraktären jag träffat på. Jag känner till andra, men de är oftast lite kringgärdade av
spektakel. Quina var mysig.”
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“Utanför spelandet har jag ganska många nätverk av andra spelnördar och där
har det varit positivt att vara tjej; det finns sjyssta kvinno (cis&transkvinno)-separatistiska spelgrupper där medlemmarna helt enkelt inte fäller korkade kommentarer kring ens könsidentitet. En hör aldrig nån säga ”vaddå, spelar du det där
spelet?? Du är ju tjej??” osv. Men också så blir folk i allmänhet imponerade av att
jag spelar och att jag spelar mycket osv och jag tror att jag får en del uppmärksamhet på grund av att det är lite normbrytande av mig.”
					
“Som i att ingen/inget påpekar att en är tjej.”
Fråga 11: Upplever du någon skillnad i attityder avseende sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck bland spelare i olika former av spel och spelande? Med “former av spel och
spelande” menar vi t.ex. genre, plattform eller platsen du spelar
på (online, offline, spelcafé, LAN, hemma i soffan o.s.v.).
Attityden gentemot hbtq-personer upplevs generellt mer negativ online än offline. I kontrast beskrivs offline-spelande med vänner som ”tryggt” och ”på mina
villkor”. Kommentarer i enkäten om att möten förändrar attityder skulle kunna
tolkas som en anledning. Flera nämner också att de bara spelar med människor
de redan känner.
Det påpekas också att attityden är bättre i heterogena grupper, och några nämner att attityden blir bättre ju högre medelåldern är. Homogena grupper av unga
personer, online, i FPS-spel (den enda genre som nämndes specefikt i enkäter)
verkar borga för ett destruktivt klimat.
Trakasserier, uteslutning (både genom spelets regler, och i sociala sammanhang)
och andra negativa upplevelser gör att spelare aktivt väljer bort vissa sammanhang p.g.a. hur de bemöts som hbtq-personer av andra spelare. På så sätt verkar
alltså kulturen kring spel, och spelare som kollektiv, ofta direkt exkluderande.
Vissa får vara med, andra inte. Detta stämmer för både gruppen hbtq-personer
och gruppen kvinnor i enkäten.
Men det nämns också att kulturen kring spel kan upplevas som positiv. Som att
läggning inte spelar någon roll i en spelargrupp, att spel (ofta nämns specifikt
rollspel) ger möjlighet att vara den du vill, eller genom att andra spelare visar
uppskattning att en bryter en norm genom att spela (som kvinna eller hbtq-person).
Attityder verkar alltså bero mycket på sammansättningen av spelare i specifika
fall, något som därför också pekar mot möjliga förbättringsmöjligheter.
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Fråga 11: Upplever du någon skillnad i attityder
avseende sexuell läggning, könsidentitet
och/eller könsuttryck bland spelare i olika
former av spel och spelande? Med “former av
spel och spelande” menar vi t.ex. genre,
plattform eller platsen du spela

Nej
34%

Ja
66%

66,13 %, – Ja
33,87 % – Nej
					
“Onlinespel är skoj, men som i alla andra större sociala sammanhang finns det folk
av både bättre och mer inskränkta attityder på plats.”
					
“När man kör online så kan man ofta köra med främlingar. Dessa främlingar kan
också vara snabb på att döma en som person och därför håller många tyst om vilka de egentligen är - för att slippa konflikter. Om man däremot spelar med någon
hemma i soffan så känner man ju antagligen varandra och är inte lika snabba på
att döma varandra på det viset.”
					
“Ju mer distanserad du är ifrån dina medspelare, desto fulare törs du vara i munnen. På LAN eller på spelcaféer sitter du i rum med folk, där är tonen aggressiv
men städad. Över onlinespel finns väldigt få begränsningar.”
					
“Jag tycker att det är jättejobbigt att råka halka in på typ Fragbite och liknande
ställen eftersom jag upplever att communityt inte är välkomnande för tjejer. När
jag spelar spel gör jag det nästan bara offline, med vänner jag tycker om och folk
jag redan känner.”
						
“Min erfarenhet är att människor säger färre homofobiska och sexistiska och
transfoba saker när de ses öga mot öga med en. Jag tror det är för att det är enklare att skriva på en anonym skärm att man hatar bögar till exempel. I köttvärlden
finns ju desstom de som kommer säga ifrån.”
						
“Det är hårdare stämning och ”gay” används som en förolämpning i större utsträckning online i fps- spel. Exempelvis Halo 3.”
					
“Många gånger brukar inte gamers bry sig så mycket om ens läggning.”
						
“Spel eller grupper där snittåldern är högre, eller bara med mer varierad represen28

tation, visar överlag större respekt för medmänniskor med andra bakgrunder. En
homogen grupp blir oftast väldigt svår att ha att göra med.”
					
“När en spelar multiplayer med främlingar undviker jag helst att nämna minidentited eftersom jag ibland riskeras att sparkas ur spelen. Offlinespel på mina egna
villkor känns alltid säkrare.”
					
“Homofobi är mycket mer kraftfullt i onlinesammanhang. Homofobi kan fortfarande vara väldigt närvarande i offline-sammanhang. En grupp jag spelade med
uttryckte sig väldigt homofobiskt första gången jag spelade med dem, men efter jag
nämnde min läggning så tonades det ner väldigt mycket. Jag inser ju så klart då
att det inte nödvändigtvis har med homofobi att göra utan snarare att ”bög” har
en medföljande semantik av att vara någonting som används för att tracka ner
på någon. Däremot var det en person som vid ett senare tillfälle erkände att han
var ganska homofobisk, men att efter ha spelat med mig väldigt lång tid så hade
han fått en väldigt positiv/nyanserad bild vilket ändå måste ses som glädjande.
Däremot bör det väl nämnas att i vissa fall, i försöket av att ge en komplimang,
nämner de att de uppskattar att jag inte är en ”den där” typen av bög, vilket oftast
medföljs av en feminin handgest. Som många teorier beskriver handlar mycket av
homofobin som finns ute om just män som uppvisar ”feminina” egenskaper, som
i sin tur ifrågasätter den könsbaserade maktstrukturen mellan män och kvinnor.
Jag vill i alla fall tror att många personer med fördomar kan börja tycka annorlunda om de faktiskt börja umgås med en person de har fördomar kring, oavsett
hur personen är.”
					
“Spel och miljöer som lockar främst unga killar [och dom] är oftast värst när det
kommer till nedlåtande kommentarer och liknande.”
Fråga 12: Vilken typ av spel föredrar du?
Svaren här återkopplar delvis till svaren på andra frågor. En klar övervikt finns
för rollspel och äventyrsspel, men även MMO(rpg) och strategispel. Rollspel
kretsar ofta mycket kring karaktärsskapande, identitet, berättande, relationer
och spelarinflytande över skeenden, vilket knyter an till svaren på andra frågor.
Sociala aspekter av spelande, positiva nätverk och grupper, dyker också upp ofta
i svar på andra frågor, vilket är något som det finns förutsättningar för i MMO.
Äventyrsspel har ofta, likt rollspel, ett fokus på berättande, men också på problemlösning, som även är centralt i strategispel.
Generellt verkar alltså spel med existensiella, sociala och intellektuella teman
vara mest populära. Även FPS dök upp relativt många gånger, vilket är svårtolkat i relation till svaren på föregående fråga. Kanske har det att göra med
plats och grupp för spelande? Eller att FPS är en så pass dominerande genre i
spelkulturen?
Det är svårt att säga om preferens vad gäller favoritgenrer skiljer sig drastiskt
från något slags genomsnittlig spelare. Genrer som nämns är ofta förekommande i och kring spelkulturen, det förekommer egentligen inte några väldigt ovanliga preferenser [reds. tolkning]. Det verkar som att spelare i allmänhet spelar
ungefär samma spel, oavsett identitet och läggning.
Fråga 13: Varför gillar du just den sortens spel?
Här dominerar helt klart olika sociala aspekter. De kan bland annat bestå av
vikten av samarbete och kummunikation i spelet, umgänge kring spelet (både
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online och offline) och mänskliga medspelare (i kontrast till datorstyrda).
Även välskrivna och djupa karaktärer som går att forma själv och/eller identifiera sig med är avgörande.
Vidare nämns berättarteknik och berättelse som viktigt. Kanske knyter det an
till en annan återkommande punkt: spel som en möjlighet till verklighetsflykt.
Också intellektuell utmaning nämns som en viktig anledning till att hbtq-spelare föredrar vissa spel.
						
“Jag älskar att tänka taktiskt och att spela med flera personer samtidigt.”
					
“Jag bryr mig mycket om storyn och karaktärer, vilket man får mycket av i dessa
spel.”
“MMORPGs gillar jag mycket pga den sociala aspekten. Jag behöver inte vara ”mig
själv”, utan kan vara min karaktär och uppleva en fantastisk fantasivärld med
andra människor. Single player offline gillar jag för att där är det bara jag. Jag
behöver inte förhålla mig till någon annan, jag blir inte utsatt för något hat.”
“Jag tycker generellt om att få adrenalin och tävla när jag spelar. Jag gillar känslan
att vara bättre än andra spelare. I offlinespel är det viktigare med en spännande
upplevelse och en karaktär som man sympatiserar med.”
“Adventure för att det ibland kan krävas lite tänkande och rollspel för att komma
bort från sig själv och allt annat för en stund.”
“FPS är egentligen det enda jag inte spelar. Det är en extremt exkluderande genre,
bara det att det inte finns kvinnliga karaktärer att spela med känns tröttsamt.”
						
“Spelat det sedan jag var liten, det var ett sätt för mig att slippa omvärlden.”
						
“GIllar att kunna ha kontrollen i en virtuell värld då jag inte brukar ha mycket
kontroll IRL.”
						
“Rollspel ger mycket frihet, en värld att utforska o möjlighet att kustomisera karaktären tills ens personliga preferenser. Strategi-spel brukar vara detaljerade och
intellektuellt utmanande. Ger även ett annat perspektiv av världen.”
						
“För att det finns berättelser att engagera sig i. För att längre berättelser skapar
rum för mer djupa karaktärer.”
Fråga 14: Har du något favoritspel?
Här dominerar populära och välkända titlar, med en tonvikt på spel inom de
genrer och med det fokus som nämnts i tidigare frågor. Rollspel med öppna
världar och många valmöjligheter, något djupare karaktärer och berättelse samt
möjlighet att själv forma sin karaktär och dess identitet är populära. Strategispel, äventyrsspel och mer actionbetonade spel förekommer också. Svaren verkar
precis som på föregående fråga peka mot att preferensen hos de svarande inte
avviker extremt från den breda massan [reds. tolkning].
Fråga 15: Varför gillar du just det?
Svaren här liknar de anledningar som gavs till varför en svarande söker sig till
en viss genre. Dock är fokus kanske aningens mindre på sociala aspekter och
30

mer på berättelser och karaktärer, jämfört med genrepreferenser. Starka känslor,
öppna berättelser och möjligheter att själv forma sin karaktär är några aspekter
som nämns som viktiga. Även en öppen inställning till normbrytande karaktärer och beteenden nämns som viktigt, både i förhållande till spelet i sig och
andra spelare. Även sociala aspekter påtalas som viktiga, som nämndes ovan.
Det verkar alltså som att de svarande söker mer generella aspekter, och då främst
sociala sådana, vid val av genre. När valet står mellan olika spel inom genren
verkar aspekter på en mer detaljerad nivå påverka. När ett specifikt spel ska
väljas, eller väljas bort, kan även till synes mindre designbeslut av utvecklarna
avgöra. Kanske kan det tolkas som att vikten av genomtänkta beslut i varje del
av utvecklingen inte ska underskattas.
“För att berättelsen är stor och engagerande. För att jag gråter på vissa ställen.
För att karaktärerna och världen de befolkar hinner gå genom olika faser. För att
berättelsen bearbetar förväntningar, maskulinitet, rasism, mod, kärlek... “
						
“För att det är vad som pasasr mig och folk ifrågesätter inte vad det är du gör när
din gubbe ser ut som en flata eller varför du skiftar kön på din gubbe då och då.”
						
“Spelet i sig är genialt gjort, i alla aspekter som ett MMORPG kan ha. Företaget
bakom spelet tänker väldigt mycket på vad just communityn vill ha och försöker
göra spelet så bra som möjligt. En sak jag har lagt märke till är att det finns NPC’s
som verkligen kan spegla olika typer av personer. Allt ifrån handikappade till homosexuella karaktärer finns i spelet och det tycker jag känns väldigt bra och naturligt.”
					
“Man kan spela som både kille och tjej, och det gör ingen skillnad spelmässigt.
Samt att det är ett fantastiskt spel, äventyrsmässigt.”
					
“Miljöerna är OTROLIGA, man har stora möjligheter att påverka karaktärens
utseende och det finns drakar i spelet. Vem gillar inte drakar?”
		
Fråga 16: Har du något tips på ett bra spel ur ett
hbtq-perspektiv?
Flest svar här handlar om de spel som spelstudion Bioware producerat på senare tid: Dragon Age- och Mass Effect-serierna. Mass Effect är den spelserie
som med god marginal dyker upp oftast både på den här frågan och andra frågor. Även The Sims-serien nämns av många som positiv ur ett hbtq-perspektiv. Fable-serien och Saints Row-serien nämns också. Skyrim nämns också, och
nämns som exempel i svaren på många tidigare frågor.
Många svarar däremot att de inte vet något, eller inte kommer på något, spel
som är bra ur ett hbtq-perspektiv.
“Mass effect med fem-shep, för den befriande avsaknaden av feminiteter i hennes
maner och rörelsemönster.”
“Final Fantasy 9 får en karaktär pronomet s/he då ingen vet dens kön. Vilket inte
heller finns att få reda på. :) I The Sims är det ju möjligt att skapa alla möjliga familjekonstellationer. Har inte spelat Dragon Age, men har hört att det ska gå och
ha homosexuella romanser däri.”
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“The Sims! Det går att bilda familjer bortanför de heterosexuella normerna i alla
fall. Könsrollerna är bundna till ett binärt system, vilket är trist, men spelet ligger ändå i framkant. (Det finns ett fusk till spelen som gör att en kan klicka på
en Sim-figur och se dennes tänka sexuella läggning. Det slumpas mellan hetero,
homo och bisexuella. Du kan dock ”tvinga” din Sim att bli kär i vem som helst.
Eller helt avstå från sådan kärlek och typ, ja, vad vet jag, bli bortförd av ufo:s och
ha enhörningar hemma om det är vad du föredrar.) Skyrim är också bra på så sätt
att oavsett om en spelar som kvinnlig eller manlig karaktär så bygger en upp deras
styrkor på samma sätt. Där är det mer att de har olika lätt för olika saker beroende
på ”ras”, typ om figuren är alv, ödlevarelse, katt, människa eller orch eller så. Ens
figur kan också - om den vill - gifta sig och det går att gifta sig i samkönade former.”
“Catherine där en av sidokaraktärerna korrigerat sitt kön, The Last of Us som har
en homosexuell karaktär som känns mänsklig, Fear Effect där huvudkaraktärerna
är lesbiska, Mass Effect och Dragon Age där det finns homosexualla alternativ för
romanser.”
“Biowares spel, dom är långt ifrån perfekta dock.”
Fråga 17: Varför vill du tipsa om just det?
Att homosexuella relationer är tillåtna i spelets regler och inte är karikatyrer
utan behandlas som något alldagligt nämns oftast. En stor del av det består i
att själva kunna välja och/eller definiera den spelbara karaktärens könsidentitet
och sexuella läggning, oavsett om det gäller binära kön eller om mer flytande
gränser tillåts.
Ett sätt att skapa mer inkluderande spel ur ett hbtq-perspektiv verkar alltså enligt dessa svar vara att på ett okonstlat sätt öppna upp fler möjligheter för identifikation genom spelets regler. Att inte låsa könsidentitet till två snäva ramar,
och att frångå den normativt förutsatta korrelationen mellan binärt kön och
heterosexuellt begär.
						
“För att jag kan välja hur jag vill uttrycka min karaktärs kärlek.”
						
“Jag valde att spela som tjej i Pokémon Y, och en av sidekicksen - en tjej - är allmänt söt mot en genom hela spelet och delar ett mysigt ögonblick efter drygt halva
spelet. Väldigt subtilt, men det gjorde mig glad hur som.”
					
“För där kan man spela gay, bi, eller straight (eller asexuell), man får helt enkelt
välja själv vad man vill vara. Och i dessa spel finns det möjlighet att ha gayromanser. Och det är aldrig någon som säger att det är konstigt, utan det är ofta helt
”normalt” och fullt möjligt.”
“Dels så kan man spela som både man och kvinna, dels så får man möjlighet till
att inleda både hetero och homo relationer, något som är ganska ovanligt. Det
finns många spel som inte innehåller några relationer överhuvudtaget eller som är
helt neutrala i sammanghanget men detta tar faktiskt upp det.”
“Gone Home är fantastiskt. Det vänder upp och ner på en hel genre.”
“Bra exempel på spel som ger spelaren alternativ att ingå i homosexuella förhållanden, där homosexuella karaktär dessutom är ganska vanliga karaktär och inte
karikatyrer. De behandlar däremot inte t så mycket, om man inte räknar Mass
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Effect där det finns en alienras som inte har något kön. Däremot är dessa väldigt
kurviga och storbystade, så det känns som det i huvudsak ändå sexualiserar kvinnor; men visst, det är ju ändå en form av t.”
						
Fråga 18: Känner du att du utifrån din sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck kan identifiera dig med karaktärer i spel (här menar vi karaktärer skapade på förhand av utvecklarna)?
Den övergripande tendensen verkar kunna sammanfattas i ett ”nej”, men inte
utan undantag. Avsaknad av representation är centralt i problematiken. Heteronormativt skildrade binära kön, avsaknad av homosexualitet, bisexualitet och
transpersoner är några exempel på problem vad gäller möjligheten till identifikation.
Svaren tyder också på att spelarna aktivt söker och skapar möjligheter till identifikation, de agerar ”som de själva skulle agerat” och väljer bort spel där de inte
känner att de kan identifiera sig med karaktärer.
Däremot svarar en del att de kan identifiera sig med karaktärer i spel, eftersom
de identifierar sig antingen som män eller kvinnor. Problemet verkar alltså återigen primärt ligga i heteronormativt skildrade binära kön.

Fråga 18: Känner du att du utifrån din sexuella
läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck kan
identifiera dig med karaktärer i spel (här menar vi
karaktärer skapade på förhand av utvecklarna)?

Ja
42%

Nej
58%

42,31 % – Ja
57,69 % – Nej
					
“För att ofta är allting så... otroligt macho-manligt och tufft och... macho.”
					
“Jag gillar att spela män. Det hjälper.”
						
“I egenskap av bisexuell och smått intergender har jag lätt att identifiera mig med
såväl män som kvinnor oavsett deras läggning. Även i spel där karaktären är könlös och spelet helt saknar sådant fokus har jag relativt lätt att identifiera mig med
denne.”
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“Nej, alla karaktärer följer ”normalnormen” så som en hbtq person är de oftast
svårt.”
					
“Till stor del kan jag det när karaktärerna har en mindre normativ personlighet
och där presonligheten är utvecklad till att de kan känna sorg, lycka, avsky osv. Det
fulla spektrumet... “
						
“Nej det tycker jag inte att jag kan särskilt ofta. Det finns alldeles för dålig representation. Om man inte är vit, heterosexuell straight kille för då finns det massor! “
						
“De få som finns är ofta dåliga stereotyper.”
						
“Hur ofta stöter du på en karaktär som är uttalat asexuell? Däremot finns det drag
i karaktärer jag kan identifiera mig med.“
						
“För att jag som tjej kan spela som kille. Känns mer rätt.”
						
“Jag har aaaldrig spelat en Transsexuell flata som springer runt och dödar saker.”
					
“Jag har inte hittat spelet som handlar om varken en transkvinna ellet en flata...
än.”
					
“Har hittills aldrig fått spela en helt könsneutral karaktär som inte är djur/robot/
objekt.”
					
“Det är sällan karaktärer i spel är pansexuella oavsett om det är ett hbtq-spel eller
inte så oftast kommer det inte upp. Men bättre med hbtq-vänliga spel. Jag är inte så
noga med könsidentitet men ligger väl relativt nära cis-man, och det brukar oftast
finnas med. För mycket tyvärr.”
Fråga 19: Hur tycker du utifrån din sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck att de förutsättningar som utvecklarna bestämt på förhand påverkar dig? Här syftar vi på annat
än karaktärerna, som är “inbyggt” i spelet, t.ex. förutbestämda
saker som händer i spelet, spelets regler, vilka mål spelet har,
hur spelvärlden är utformad o.s.v.
Temat för svaren på den här frågan är helt klart hur heteronormativa skildringar
gör spelandet problematiskt, exkluderande och på det hela inte särskilt tilltalande. Det kan handla om att spelaren förväntas se eller söka sexuell spänning där
hen inte ser någon själv, att cis-kvinnor och -män alltid förväntas åtrå varandra,
avsaknad av representation vad gäller icke-normativa könsuttryck och -identiteter, eller könsstereotypa egenskaper.
Exempel på stereotypa egenskaper, förutom heterosexualiteten och könens binära relation, är kvinnliga karaktärers beundran och beroende av män och kvinnor vars funktion och roll enbart är som motivation för (den manliga) spelaren.
En annan stereotyp är att kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper även sett
till rena regler: kvinnliga karaktärer känns som att de oftare har omhändertagande roller (t.ex. ”healers”), och strider på avstånd, medan manliga karaktärer
är starka och slåss i närstrid. Tydligt manligt kodade karaktärers dominans rent
numerärt upplevs också som frustrerande.
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Svaranden upplever de här apekterna som tråkiga och tröttsamma, och till och
med som grund för att avbryta spelet eller välja bort det helt från början. Sett
brett över svaren anser de svarande att det förutbestämda förutsättningarna i
spelen påverkar dem negativt.
”[Spel] måste bli mer inkluderande!”.
					
“Jag är hjälplöst trött på att behöva spela män och rädda kvinnor i nöd. Finns det
absolut inget annat sätt att driva handling framåt? Det är ytterligt förnedrande att
gång på annan behöva rädda en kvinna som inte är byggd som annat än vacker.“
					
“Oftast brukar det inte hidra mig från att spela. Det största problemet är karaktärerna och dess extrema binära förmågor. I övrigt spelar jag spelen för att komma
in i en annan värld och tar därför lätt till mig regler och förutsättningar som finns
i den världen. Men de måste finnas en mening med de regler och mål annat än att
kränka eller göra narr av ovanliga personer…”
					
“Jag kan bara spela cispersoner. I spel där jag inte har en karaktär har det hänt att
spelutvecklarna försöker skapa en känsla av ”immersion” och då pratar NPC:erna
med mig som med en snubbe.”
					
“Den heteronormativa hypermaskuliniteten som är central i så många spel gör
mig sjukt opepp.”
					
“Jag tycker att det påverkar väldigt mycket! Representation i spel är mycket viktigt
- det visar vad som får och inte får finnas och jag tycker här att spelutvecklarna har
ett ansvar, inte att kanske alltid spegla samhället, utan att gå i fören och förändra
det! De har väldigt mycket makt, de borde använda den och inte vara så ängsliga
för att förlora inskränkta spelare för är spelet bra kommer spelarna att köpa det
ändå. När jag ständigt ser gay eller transkaraktärer speglas på ett negativt sätt blir
jag ledsen som icke-straight, och jag tycker att det visar för alla som spelar spelen
att det här är ett ok sätt att se på homosexuella på, vilket är mycket ledsamt. Det
bidrar ju bara till den negativa diskursen om homosexuella.”
				
“Absolut. Kan bli riktigt irriterad eller riktigt glad beroende på vad som händer.
Storyn i sig vet jag inte om jag alltid vill att jag ska kunna påverka. Men att de
skulle kunna vara mer inkluderande är ett _UNDERSTATEMENT_.”
						
“Det påverkar så klart när händelseförloppen handlar om att kille-ska-rädda-tjej
och tjej-klarar-sig- inte-utan-kille. Det är tröttsamt. Spelar jag sådana spel med
yngre personer brukar jag alltid försöka ifrågasätta och starta dialog med den
yngre för att lägga idén i huvudet att det inte behöver se ut så. Det påverkar så
klart också att så många spel bara handlar om kvinnor som mördats/kidnappats/
etc och män som söker hämnd. Det blir en konstant påminnelse om att en som
kvinna är i en farozon, att en bara ”duger” till att vara ett offer och en sidokaraktär
(även om kanske hela historien handlar om en man som söker efter kvinnan.) Det
påverkar genom att bli enormt tröttsamt. Och majoriteten av alla spel handlar ju
om (vita) cismän och ciskvinnor som ska åtrå varandra. Blärgh, jag blir så trött
på det!”
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Fråga 20: Kan du berätta om en konkret situation som påverkat
din spelupplevelse ur det perspektivet?
Här förekommer både negativa och positiva exempel. Transfobiska skämt i GTA
V nämns av någon som en anledning till att den personen helt slutade spela.
Spel där kvinnliga karaktärer enbart existerar för att fungera som motivation
för den manliga huvudkaraktären räknas upp i en lång lista (Alan Wake, Silent
Hill, Splinter Cell, Max Payne, Deadlight). Hypermaskulina karaktärsporträtt
avskräcker också, ett exempel som ges är Star Craft 2.
De positiva exempel som tas upp handlar ofta om överraskningar, när en karaktär visar sig vara någon annan än vad spelaren trott. Exempel som ges är en
piratkapten i Final Fantasy 5 som visar sig vara kvinna, och en karaktär i Super
Mario Bros 2 som visat sig vara transperson.
Det skulle kunna ses som ett tecken på att även hbtq-personer utgår från att karaktärer följer normen. Det neutrala eller ”naturliga” är att läsa karaktärer som
primärt män, möjligtvis sekundärt som kvinnor. Icke-normativa könsidentiteter ligger inte lika nära till hands att tolka in. ”Normativa glasögon” är antagligen inte något som enbart personer med normativ könsidentitet och sexuell
läggning ”begagnar sig av”.
”Knights of the old republic. Juhani kan vara attraherad av ens karaktär enbart
om,man spelar kvinna. Men det är inte möjligt att utveckla, till skillnad från med
de heterosexuella karaktärerna.”
”Jag störde mig skitmycket på att pappor inte kan vara föräldralediga i Sims, så
jag installerade ett hack där jag får välja vem som ska vara ledig och hur länge.”
”Jag tycker om att spela tjejkaraktärer och de får ofta höra från andra karaktärer i
spelet hur svårt och jobbigt allting är för dem jämfört med killarna, t.ex. i Skyrim.”
”Jag tyckte det var jävligt trist i det första Mass Effect spelet att det gick att vara
lesbisk, men inte manlig homosexuell. Det var typ vad samhället i stort visar för
dig - att lesbiskt är hett att se på för män, men huvva nä inte män som har sex med
män! Men då gick vi ihop en hel hög med människor på forumet och klagade på
det och då fick vi till slut till en förändring i det sista spelet i serien. Sen i spel när
transkaraktärer används endast för comic relief, för det är ju så kul med en kvinna
som egentligen är man! Not. (Det exempel jag kan komma på nu finns i Dragon
Age 2 där en av de prostituerade kvinnorna har en väldigt mörk röst när du pratar
med henne, och det skämtas det om).Det tycker jag är stötande, att de bara får
finnas där på skämt. Jag skulle jättegärna vilja se en transkaraktär få större plats,
och som visades upp som en komplett människa.”
”Nej, men jag tror att mycket påverkar undermedvetet i och med att det skapas
en norm och följer du inte normen kommer du uppleva dig som onormal, på gott
och ont.”
”När jag fick reda på att birdie i orginal super Mario var en transkvinna”
”Efter två minuter cutscenes i Star craft II la jag ned att spela det, pga supertrött
på de hypermaskulina karaktärsporträtten.”

36

Fråga 21: Hur upplever du din möjlighet att uttrycka din sexuella läggning, din könsidentitet och/eller ditt könsuttryck i de
spel du spelar? Det kan t.ex. handla om tillgängliga val i valsituationer, tillgängliga val vid karaktärsskapande, spelets mål
eller vilka handlingar som är möjliga i spelet.
Det generella intrycket är att läget är rätt dåligt vad gäller möjligheterna att
uttrycka sin könsidentitet, könsuttryck och sexuella läggning i spel. Det finns
inga möjligheter, det går nästan aldrig, noll möjligheter: så beskrivs situationen.
När det upplevs att möjligheten erbjuds handlar det främst om personer med
cis-identitet, som kan gestalta sin karaktär med samma binära könsidentitet
som spelaren själv. Det gäller också när utvecklarna tillåtit andra kärleksrelationer än heterosexuella. Icke-normativa variationer vad gäller sexuell läggning
ges alltså ibland utrymme, medan könsidentitet nästan aldrig är möjlig att uttrycka icke-normativt.
Vissa svarande ser att förändringar börjar synas, och vissa lägger då till att mindre studios verkar snabbare att förändra sina spel så att alla känner sig välkomna. Det skulle kunna sättas i relation till de vanligt förekommande exemplen
från Biowares spel. Bioware är en av de större utvecklarna, och ger ut spel genom en av de största distributörerna (EA). Det kanske skulle kunna tolkas som
att större studios faktiskt ibland anpassar sig snabbt, eller som att de svarande
noterat väldigt tydligt, och verkligen upskattar, att en större studio arbetar med
frågorna (i relation till andra som är sämre).
”Alltid välja ”man eller kvinna”, aldrig mittemellan.”
”Finns inte.”
”Finns inte. Jag kan varken spela kvinna eller uttrycka någonting annat än manlig affektion jämtemot kvinna. Möjligtvis kan jag ibland identifiera mig med den
Manliga Hjältens kärlek för en kvinna, men den är ofta för inzoomad på Bröst.”
”Ofta är det påtvingat att vara hetrosexuell man om det ingår en kärleksrelation i
spelet. Jag anser att om spelet i övrigt är helt fritt gällande val karaktär och värld
skall man kunna välja sexuell läggning själv. Är spelet däremot styrt så att det
finns en spelare som är uttalat uppbyggd kring en viss story och det för den storyn
krävs att den är Hetro, homa trans, queer eller vad som helst så får den ha den
läggning och könsidentitet den vill för att storyn skall kunna fungera.”
”Väldigt liten. Spelen byggs ofta in i en heteronormativ matris. I The secret world
finns det sätt att utforma och klä min karaktär som gör att jag kan identifiera mig
med den. Men det är fortfarande en cisperson jag spelar.”
”Som sagt, i vissa RPG går det bra, till en viss gräns, det finns ju inte allt. Men i
spelen utan val är det ganska påvert med sånt, om man inte är rebell och bestämmer att huvudpersonen är trans eller gay fast utvecklarna försöker få dig att tro
något annat. Typ som med Lara Croft (som många ser som lesbisk fast spelutvecklarna bara parar ihop henne med män).”
”Väldigt sällan. I få, få spel finns det möjlighet att välja något annat än heterosexuella kärlekshistorier, något som jag otroligt gärna hade sett i många spel. Allra,
allra oftast är det könsbinärt och heterosexuellt.”
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”Oftast väldigt begränsad eller obefintlig.”
”Min sexuella läggning kan jag fixa i spel relativt ofta men inte min könsidentitet.”
Fråga 22: Hur förändras din spelupplevelse av det du kan
påverka själv?
På den här frågan var svaren lite blandade, kanske på grund av att den var oklart
formulerad. Många svar handlar om vad som påverkar, inte hur det påverkar.
Dock kan även svaren kring vad som påverkar i de flesta fall tolkas som att de
aspekterna påverkar positivt.
De svar som riktar in sig på hur upplevelsen påverkas nämner oftast att möjligheten till påverkan inom spelets ramar gör det lättare att bli engagerad och leva
sig in i spelet. Specifikt nämns, precis som i svaren på tidigare frågor, möjligheten att kunna inleda kärleksrelationer med vem du vill som ett sätt att påverka
spelet som de svarande upskattar. Även motsatsen nämns, att begränsningar
till heteronormativa relationer, avsaknaden av möjligheter till påverkan, förstör
upplevelsen.
Några svarande nämner också att de oftast medvetet väljer normbrytande beteende (till exempel homosexuella relationer) när möjligheten finns. De söker
aktivt upp normbrytande aspekter som spelets regler tillåter.
Centralt för alla svar, oavsett hur konkreta, är alltså de svarandes uppskattning
för själva fenomenet: att tydligt kunna påverka spelvärlden och skeenden i den.
Just det, interaktiviteten, är också en central del av spels särprägel som medium.
Men om spels regler tillåter en grupp (med normativ identitet eller läggning) att
påverka på ett sätt som de vill, men inte en annan (med icke-normativ identitet
eller läggning) förvägras på ett plan den senare gruppen just denna centrala
aspekt. Vissa grupper blir, genom utvecklares utformning av spelen, alltså aktivt
exkluderade ur mediet/verket som helhet [red. anm.].
Ett grundantagande i det resonemanget är däremot att spelare väljer att spela
”som sig själva”, alltså väljer att inte iklä sig karaktärens roll (om den skiljer sig
från deras egen person). Heterosexuella, vita män får nog anses ha närmast till
hands att spela en karaktär som liknar de själva. Det innebär ju också i förlängningen att de spelarna i mycket mindre utsträckning tvingas identifiera sig med
karaktärer som inte är som de själva. Det kanske kan beskrivas som att t.ex.
hbtq-personer och kvinnor som spelar tvingas öva sig mer på att känna empati
för, och identifiera sig med, personer som inte är som de. Nästan alla spelare tvingas identifiera sig med vita heterosexuella män, men bara vissa spelare
tvingas identifiera sig med någon annan identitet än den. Det känns inte helt
främmande att påstå att det skulle kunna bidra till att män som tillhör normen
har svårare att acceptera de som inte tillhör deras grupp.
Följer vi det här resonemanget vidare presenterar det också en förbättringsmöjlighet vad gäller det sociala klimatet kring spelkulturen. Att oftare tvingas identifiera sig med karaktärer som inte är som en själv skulle kunna öka empatin för
andra. Två flugor i en smäll för utvecklarna alltså: mer inkluderande spelregler
kan leda till mer inkluderande social kultur [red. anm.].
”En hel del, ger möjlighet till karaktärsutveckling och en karaktär man fäster sig
mer vid.”
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”Det blir så himla mycket roligare! Och det finns en mycket större chans att jag
kommer spela spelet igen. Dessutom påverkar det väldigt mycket min inställning
till spelmakarna, jag ser väldigt positivt på spelmakare och företag som är inkluderande och har bra representation i sina spel, det gör att det finns stor chans att jag
kommer att hålla koll på vad de gör och köpa deras spel i fortsättningen.”
”Väldigt mycket. När jag kan påverka min spelvärld till att vara mer inkluderande
för mig själv mår jag mycket bättre, samt att spelet blir mycket bättre.”
”Jag tycker det är roligare ju mer av karaktären jag kan skapa och forma själv.
Även om karaktären i sig kanske inte är så lik min off-person känner jag mig mer
knuten till den ju mer jag kunnat påverka.”
”Om jag hade chansen att skapa könsneutrala karaktärer skulle jag våga spel mer
spel. Att hela tiden behöva välja mellan Man/Kvinna är tröttsamt.”
”Jag spelar ofta spel som inte alls har något att göra med om jag kan förändra. När
jag spelar ett spel där jag KAN göra det så är det ofta en sak som jag gör. För att
jag vill uppleva historien ur den aspekten eftersom att man blir mer ”immersed”
i storyn om man spelar som om personen man är ... är en själv. (I alla fall jag).”
”Det blir roligare, mer fritt! Jag behöver inte sitta och sura över att min kvinnliga
supermegahjälte i Skyrim inte kan gifta sig med en kvinna, för hon kan det, om
jag vill! (Oftast vill jag mest döda drakar, men det är roligt att möjligheten ändå
finns!)”
Fråga 23: Kan du berätta om en specifik situation där dina möjligheter att påverka spelet bidragit positivt eller negativt till
din upplevelse?
Svaren här handlar mestadels om kärleksrelationer i spelen, och hur spel gett
möjligheter att utforma dem som spelaren vill, eller tvingat på spelaren en viss
läggning. I The Sims-serien påpekar flera hur skönt det är att karaktärer kan
vara tillsammans med vem som helst utan att placeras i fack. En svarande nämner specifikt hur skönt det var att fly in i de spelen från en jobbig heteronormativ
vardag som tonåring innan hen ”kom ut”. Mass Effect-serien och Skyrim återkommer också här som exempel på när det påverkade positivt att kunna inleda
homosexuella kärleksrelationer.
Vad gäller könsidentitet och -uttryck nämns Saint’s Row också, och möjligheten
att glida bort från stereotypa identiteter. Det skulle kunna vara intressant att diskutera hur ofta just möjligheten att inleda annat än heteronormativa relationer
återkommer i svaren. Kanske beror det på vilka som besvarat enkäten, att det
är angeläget för dem. Kanske beror det på att frågan varit uppe till diskussion i
spelsammanhang på ett annat sätt de senaste åren (särskilt efter Biowares spel).
Kanske beror det på att den aspekten är lätt att identifiera som spelare, antingen
finns möjligheten eller så finns den inte. Oavsett vad orsaken må vara borde det
rimligtvis vara så att även andra mer svåridentifierade aspekter av spel kan verka
inkluderande eller exkluderande [red. anm.].
”Mass Effect 2, möjligheten att få till en romans med Garrus innebar Shepard i
mina ögon blev panssexuell (då Liara från första spelet var monogender) och inte
var begränsad till alternativen hetero/homo.”
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”Positivt: Som sagt som när vi gick ihop i Biowares spelforum och började diskutera avsaknaden av icke-heterosexuella romanser och karaktärer och spelutvecklarna gav sig in i diskussionen. Det kändes faktiskt som att de lyssnade på oss och
tog till sig det, för till slut så fick vi som vi ville. Sedan dess är jag mycket positiv till dem och deras spelutvecklare. Negativ har jag blivit till spelserier som tex
The Witcher där representationen av kön och homosexualitet faktiskt fått mig att
stänga av spelet i vredesmod och vägra fortsätta. Jag vill heller inte köpa spel av det
företaget mer för risken är att de kommer fortsätta i samma anda och jag vill inte
ge dem mina pengar för det.”
”Jag antar att det var kul som ung att se hur männen kunde bilda familjer i
Sims-spelen.”
”På The Sims tex. en kan bli kär i en annan man som man påverkade mig väldigt
positivt. Speciellt när jag var yngre. Däremot möjligheten att inte kunna välja att
göra kroppar utöver ”mans/kvinno”kroppar så tycker jag det är lite negativt.”
”The Elder Scrols V: Skyrim. Jag upptäckte att jag kunde gifta mig med en annan
man. Det gjorde att jag typ letade överallt efter någon som jag ville vara med och
sedan gifte vi oss. Det var nog 3 timmar extra som jag spelade bara för att jag
upptäckte det.”
”Jag började spela Saints Row och man börjar med att få skapa sin gubbe. Man
kunde välja kön och modifiera en hel del på krops byggnaden. Jag valde då att ta
en kvinna även om jag anser mig mer som en kille men ändå inte (komplicerat)
men jag kunde välja att inte ha några bröst eller långt hår och röst osv samt personlighet. Alla komponenter tillsammans kändes ganska bra.”
”T.ex. när jag spelat Simssom outkommen tonåring och kunnat skapa min drömvärld (nåja, karaktärer som fastnar i dörröppningar och kissar på sig stup i kvarten kanske inte är en del av det, men det skyller jag på spelutvecklarna!) och få
försvinna bort en stund från den heteronormativa vardagen. Himla skönt!”
Fråga 24: Tänker eller handlar du på något särskilt sätt på
grund av din sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck när du ger dig in i ett spel? Det kan t.ex. handla om hur du
väljer att tolka spelet, eller på vilket sätt du spelar. Vi menar
här inte främst rent speltekniska strategier (typ “Jag gillar att
rusha när jag spelar zerg i Star Craft”).
Här kretsar svaren kring medvetet uppsökande av normbrytande spel och skeenden i spel. Det kan handla om att alltid skapa normbrytande karaktärer eller
att alltid välja att hjälpa andra normbrytande karaktärer i spelet, i de fall det
tillåts. Det kan vara att alltid välja kvinnliga karaktärer (när det tillåts) eller att
medvetet spela kvinnliga karaktärer på ett icke-normativt sätt (t.ex. undvika
”undergivenhet” gentemot manliga karaktärer).
Svarande nämner också vikten av att kunna trivas med sitt alter ego i spelet. En
del påpekar också hur de tar på sig karaktärens roll, även om de inte kan identifiera sig med karaktären eller finner dens agerande motbjudande.
Vissa nämner också att de aktivt väljer bort spel med hbtq-fobiskt innehåll.
Här återkommer alltså beteenden som nämnts tidigare: att svarande på enkäten
aktivt söker normbrytande spel och spelande.
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Fråga 24: Tänker eller handlar du på något särskilt
sätt på grund av din sexuella läggning, könsidentitet
och/eller könsuttryck när du ger dig in i ett spel?
Det kan t.ex. handla om hur du väljer att tolka
spelet, eller på vilket sätt du spel

Ja
37%

Nej
63%

36,73 % – Ja
63,27 % – Nej
”Om jag hör att det finns hbtq karaktärer i ett spel, provar jag nästan alltid spela
spelet. Och om ett spel har en kvinnlig huvudkaraktär lika så.”
”Jag tänker att ”sir” är könsneutralt när mina soldater kallar mig det i xcom till
exempel.”
”Ja, ofta. Jag vill kunna spela som kvinna för det är det jag är och jag vill känna
mig inkluderad, så därför väljer jag gärna det om valet finns. För att vara rebellisk mot hur verkligheten ser ut brukar jag också ofta tänka på karaktärerna som
icke-heterosexuall och om alternativet finns att spela som sådan brukar jag alltid
ta det. Eftersom jag skriver slash fanfiction brukar jag också tolka in gay i det mesta vilket jag tycker tillför en extra dimension till spelen, och det är också ett sätt
att göra motstånd för mig i en heterosexistisk värld, att typ skita i hur utvecklaren
tänkt det och bestämma själv hur jag tycker att det är. Vill jag den här personen
ska vara gay och ha ett förhållande med en annan man så bestämmer jag att det är
så. Och sen tar jag på mig queerglasögonen och tolkar gay in i allt jag ser.”
”I den mån det är möjligt väljer jag kvinnliga karaktärer och undviker att spela
”undergivet” i förhållande till spelets manliga karaktärer.”
”Då de är väldigt få lägen man möter homosexualitet eller ett annat könsuttryck
utifrån normen så är det kul när man bemöter dem. Ska jag t.ex välja att rädda
någon på ett spel väljer jag alltid den homosexuella/annan könsidentiet utifrån
normen.”
”Jag tar givetvis på mig karaktärens roll. Är jag man så blir det mer brutalt som
regel. Vilket jag inte är särskilt stolt över men det är sant.”
”Jag drar mig ofta för multiplayer-spel. Särskilt chat-funktionen. Det är en giftig
stämning där. Jag brukar även välja bort den stereotypa ”macho-mannen” eller
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”femme-tjejen” som karaktärer då de sällan är särskilt välavrundade eller oproblematiska.”
”Ja, alltså jag tror att jag supermedvetet skapar figurer i t.ex. Sims utifrån att de
ska bryta mot normer kring könsuttryck, kärleksrelationer, kroppars utseende osv.
och det grundar sig ju i egen erfarenhet av normbrytande.”
Fråga 25: Hur upplever du det rent sociala kring spel? Det kan
t.ex. handla om chattar (både i och utanför spel), diskussioner
på forum, snacket med spelande kompisar eller icke verbala interaktioner med andra spelare i själva spelen (t.ex. buffar mellan spelare eller emotes i ett MMORPG).
Även här var svaren blandade, och även här går mönster att känna igen från svar
på andra frågor. Det positiva som nämndes handlar om välkomnande attityder,
öppenhet och uppskattande för människor olika en själv. Det handlar också om
vänskap genom ett gemensamt intresse, både online och offline. Däremot skriver flera svarande även på den här frågan att de föredrar att spela med folk de
känner utanför spelets värld, i mindre och mer slutna grupper. Att det känns
tryggare och innebär mer positiv attityd än att spela i större grupper med okända personer, eller online.
Det negativa handlar om hur vissa struntar i hbtq- och kvinnofientligt beteende.
Det kan handla om kommentarer kring att kvinnor inte spelar spel, och andra
företeelser som upprätthåller uppfattningen av spelande som en exklusivt (hetero-)manlig värld.
Att det sociala kring spel uteslutande skulle upplevas negativt verkar alltså inte
stämma. Däremot påpekade relativt många negativa aspekter i förhållande till
just könsidentitet och sexuell läggning. Spelande kan alltså utgöra en grund för
positiva sociala interaktioner för hbtq-personer, men det förekommer fortfarande fobiska och fientliga attityder och ageranden.
”Det ger mycket, men måste ju också då vara vettigt socialt... Alltså människor
som inte hatar så förbannat mycket.”
”The escapist magazine -forumet är trevligt, välordnat och har många givande
diskussioner. Ca 20% kvinnor, varav 6% är trans.”
”Den senaste tiden betydligt mer städade än för bara några år sedan.”
”Antingen blir du dyrkad eller så slänger unga killar elaka ord eller antyder på
sexuellt umgänge på olika sätt med denna person. Oerhört äckligt och obehagligt.
Men mest glada miner.”
”Jag brukar spela med massa olika människor från hela Sverige, men jag har aldrig pratat med någon som berättat att hen är hbtq. Samma har jag aldrig sakt att
jag är homo för att jag är där för att spela, inte för att bråka med homofåber. Jag
vill bara ha mitt intresse utan att bry mig om andras åsikter.”
”Snacket på nätforum är ofta hårt och nedsättande. Därav håller jag mig till mer
alternativa forum och vänkretsar där jag kan känna mig hemma. Att ha en annorlunda åsikt, främst på nätet, gör att man blir förlöjligad...”
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”’Stora’ chattar och forum är fruktansvärda. Individer är ofta trevligare var för sig
än i grupp.”
”Jag tyckte det var förjävligt innan jag hittade mitt ”gäng”. Innan dess drog jag mig
mycket för att ge mig in i sammanhang med andra spelare för det var för det mesta
mansdominerat och väldigt sexistiskt och homofobt. Både irl och i spelforum på
nätet. Jag kände mig inte välkommen och inte inkluderad. Och säger man något
feministiskt var det som att släppa en bomb - jag fick en gång lämna ett forum för
allt hat. Sen hittade jag mitt gäng som består av andra HBTQ personer och gamers
och då blev det mycket roligare, så jag chattar mer om spel nu och då är det med
dem för där känner jag mig trygg. Jag spelar inte så mycket MMORPGs för där
måste man interragera mer med personer man inte känner och då blir det fort
sexistiskt och homofobt igen.”
”Min läggning har inte haft någon påverkan alls.”
”Det är otroligt varierande. Allt från brutalt vidrigt till öppenhet och acceptans.”
”Brukar inte ange mitt riktiga kön i t.ex. profiler.”
”Undviker det pga. homofobiska /transfobiska kommentarer.”
Fråga 26: Brukar du tänka och agera på något speciellt sätt när
du deltar i det sociala kring spel?
Här varierar svaren, däremot har de gemensamt att alla svarade på något sätt
förhåller sig till, och agerar i, det sociala kring spel i relation till sin könsidentitet
eller sexuella läggning.
En grupp svarande antar en aktiv hållning. Det kan handla om att inte tolerera
hbtq-fobiska och sexistiska uttalanden, utan att blockera och banna spelare som
beter sig illa. Det kan handla om att säga ifrån när hbtq-fobiskt språk används,
eller att anstränga sig extra för att vinna över spelare som använder sånt språk.
Det kan också handla om att lyfta fram andra spelare som inte alltid får utrymme, eller att medvetet prata om sin könsidentitet för att motbevisa fördomar.
En annan grupp svarande antar en mer tillbakadragen hållning. Det kan handla
om att agera neutralt eller tona ner sin egen identitet eller läggning för att inte
utsättas för otrevligt bemötande.
De som svarat på den här frågan verkar alltså inte kunna förhålla sig utan ”problem” eller ansträngning till sin egen person i det sociala kring spel. Frågan är
om det gäller andra grupper av spelare på samma sätt. Det kan nog vara rimligt
att anta att alla som rör sig i spelkretsar agerar mer eller mindre medvetet för att
motverka negativa situationer för sin egen del, och skapa situationer de mår bra
av. Däremot är det tveksamt om de besluten står i relation till deras könsidentitet eller läggning på samma sätt som för de svarande [red. anm.].
”I MMO: om jag kan stänger jag av chatten tidigt. Hänger bara med mina kompisar. Pratar bara med dem som jag ser spelar någorlunda vettigt. Undviker folk
och försöker aldrig någonsin, EVER, ta diskussionen kring homofobi eller transfobi
eller rasism.”
”Ja jag håller mig ofta från att berätta att jag är kvinna, bi och från att säga femi43

nistiska saker om det inte är i rätt sammanhang. Annars får man en himla massa
sexism och hat kastad på sig. Ofta deltar jag inte alls för jag vet att det kommer
att bli så om jag gör det. Så därför håller jag mig ifrån allmänna forum och pratar
mest med mina kompisar.”
”När jag pratar med främlingar på internet är jag väldigt noga med att inte använda ord eller annat som avslöjar mitt kön eller annat om mig som inte är normativt. Allra helst vill jag att främlingarna ska tro att jag är en vit cis-man då jag
har upplevt så mycket negativt särbehandling.”
”Jag brukar alltid se till att om någon i motståndarlag eller som jag kan vinna över
säger hatiska grejer om Hbtq personer så jobbar jag extra hårt för att besegra dem
och sedan trycka upp det i ansiktet att de precis blev besegrade av en inom gruppen
de precis förolämpade.”
”Förut brukade jag inte nämna min könsidentitet online men nu gör jag det ofta.
Jag anser att om myten om att kvinnor inte spelar ska försvinna bör jag inte vara
osynlig.”
”Jag brukar säga ifrån när hbtq-fobiskt språk används och inte acceptera det.”
”Blockar alltid folk som säger homofobiska/transfobiska saker.”
Fråga 27: Har du på grund av attityder eller sociala koder kring
sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck inom spelande någon gång aktivt valt eller valt bort ett specifikt spel
eller spelsammanhang?
Textsvaren här gäller de som svarat “ja” på frågan, vilket var fler än 4 av 10.
Många nämner att de under spelande lämnat spel, eller spelsessioner, p.g.a.
hbtq-fobiska kommentarer. Flera nämner också att de undviker att ens börja
spela vissa spel, p.g.a. hur normer representeras och reproduceras i dem. Valen
som nämns handlar också om att från början välja att umgås i positiva miljöer,
och undvika negativa.
Frågan som ställdes handlade om hur kontexter väljs med hänseende till könsidentitet och sexuell läggning. Precis som gällande föregående fråga är det antagligen en aspekt som sällan är avgörande för spelare som i större utsträckning
tillhör normen. Alla som spelar väljer förstås på olika sätt kontext för sitt spelande, men att basera det valet på ren smak är en sak, att basera det på hur ens
person och identitet behandlas är antaligen en annan [red. anm.].
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Fråga 27: Har du på grund av attityder eller
sociala koder kring sexuell läggning,
könsidentitet och/eller könsuttryck inom
spelande någon gång aktivt valt eller valt bort ett
specifikt spel eller spelsammanhang?

Ja
43%

Nej
57%

42,86 %, – Ja
57,14 % – Nej
”Efter att ha spelat The Witcher har jag aktivt valt bort uppföljarna. Att hela tiden
försöka undvika slumpmässig (straight) sex (vilket spelet innehåller massor) blir
uttröttande i längden.”
”Många MOBA-spel har ett community som är väldigt abusive och använder väldigt offensive language. För mig var det DotA2.”
”online spel i allmänhet där det i chatter förekommer många stötande grejer verbalt pga kön, läggning eller annat som inte tas till hänsyn av andra spelande. till
exempel ”meh, tjejer kan ju inte spela, det är en snubbe ju!” ”ähh fan vad gay att
du förlora””
”Inte spel i sig, men inom World of Warcraft har jag lämnat räder och grupper på
grund av sådant beteende för att de inte ändrar sig. Samt att jag rapporterar alltid
sån typ av attityd.”
”Typ WOW och sådana spel. Det var så mycket skit snack runt det och det har
hänt att jag tänkt att det är så sjukt vilka normer de har där. Är du tjej i det spelet
så måste du dejta någon kille där och det är bara så det är. Jag menar då att det är
det som är förväntat när någon spelar det så jag hoppade över det helt.”
”Ibland när jag spelar Team Fortress2 så går jag ur spel om folköppet säger Homo/
Transfobiska saker.”
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Fråga 28: Ägnar du dig åt e-sport (t.ex. organiserade turneringar eller liknande) på något sätt?
Av de svarande är det en minoritet som ägnar sig åt e-sport. I textsvaren på den
här frågan, som handlade om varför de valt eller valt bort e-sport, går inget direkt mönster att utläsa. Vissa är intresserade av olika skäl, eller har inte hunnit/
kunnat ägna sig åt det. Vissa är intresserade, men tävlar inte själva. Vissa väljer
bort att delta på grund av dålig stämning och elitism. Vissa väljer att delta enbart
eftersom det är kul, medan andra tar del av och driver på e-sportkulturen för att
göra en skillnad vad gäller inkludering.

Fråga 28: Ägnar du dig åt e-sport (t.ex.
organiserade turneringar eller liknande) på något
sätt?
Ja
15%

Nej
85%

15,38 % – Ja
84,62 % – Nej
”För att spelen verkar tråkiga och stressiga och e-sportgrabbarna jag träffat genom
Sverok är de drygaste, dummaste snubbar jag mött.”
”Vad är detta?”
”Jag är inte tillräckligt duktig eller intresserad”
”Jag deltar inte, men jag kollar gärna e-sport på streams :)”
”Dåliga stämningen som var inom DotA när jag spelade (5 år sen) och elitismen.
JÄVLA N00b!”
”Har inte haft tid, utrustning eller energi för det. Men det vore roligt”
”Jag är en av personerna bakom [en e-sportsorganisation] som även har en Facebook-grupp och en hemsida. Vi jobbar för att vara inkluderande och skapa en
välkommen atmosfär där de som kanske inte känner sig bekväma i andra sammanhang. Och det är därför jag ägnar mig åt det, jag tycker det är superviktigt.”
			
”För att det är kul att bevisa vad man kan.”
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Fråga 29: Hur upplever du spelutvecklarnas syn på hbtq- och
jämlikhetsfrågor?
Överlag har de svarande inte en positiv bild av utvecklarnas syn på hbtq-frågor.
De allra flesta kommentarer handlar om att utvecklare inte bryr sig alls, har en
negativ eller obefintlig uppfattning om hbtq-frågor, inte tänker på frågorna alls.
Vissa kommentarer handlar också om hur vissa utvecklare hyllas för något som
borde ses som ett väldigt litet steg framåt (som att kunna välja mellan binära
kön), eller att mer inkluderande utformning av spel sker ”av misstag” i koden.
De som nämner något positivt skriver om hur det sakta håller på att förändras
till det bättre. Vissa nämner indie-utvecklare som särskilt aktiva i det avseendet.
Normativa uppfattningar verkar fortfarande i stor utsträckning styra utvecklingen av spel i de svarandes ögon, även om mindre förändringar till det bättre
kan skönjas.
Det kanske är intressant att ställa svaren på den här frågan i relation till hur ofta
homosexuella relationer mellan spelets karaktärer kommer upp som en positiv aspekt i tidigare frågor. Fokus i spelkulturen, och diskussionen kring jämlikhetsfrågor, har kommit att domineras av den frågan. Tydligast ställning har
kanske Bioware tagit. Homosexuella relationer är också något de varit noga med
att visa är möjligt i deras spel. Något som kanske egentligen borde ses som ett
ganska litet steg framåt får väldigt stort fokus. De svarande har alltså väldigt
tydligt uppmärksammat det här, men dess tyngd kanske bör sättas i relation till
hur det ser ut på den fronten i övrigt [red. anm.].
”Mycket snack, lite verkstad.”
”Vissa bättre, vissa sämre. Stora uppvaknanden har gjorts bara de senaste fem
åren.”
”Det går framåt. det märks att de försöker men inte alltid vet vad de egentligen
skall göra...”
”Väldigt låg. De verkar generellt inte tycka det är särskilt viktigt med inkludering,
och tycker de det låter de vad de tror är ”the average players” åsikt gå före. De vågar inte gå mot strömmen för de är rädda att den vita 14-åriga ciskillen som ses som
normspelaren inte kommer spela spelet. Men spelföretagen måste ju gå i bräschen
här och erbjuda alternativ om det ska bli någon förändring nån gång. Jag är övertygad om att de vita 14-åriga ciskillarna kommer haka på till slut för de vill inte
missa det nya coola spelet, även om huvudpersoner är svart, kvinna och asexuell.”
”Ofta är den neutral, det är inget som är tydligt emot, men inte heller för.”
”Begränsad. Finns mycket fördomar, inte minst om att det inte lönar sig att göra
spel för annat än vita, heterosexuella män.”
”Det känns som att det blir bättre och bättre men det är främst indieutvecklare
som bryr sig. De största utvecklarna är mest måna om att den vita unga heteromannen ska vara nöjd (med undantag för Bioware).”
”Ganska dålig sorgligt nog. Just HBTQ-frågor är väl nästintill ickeexisterande.
Jämlikhetsfrågor... Ja, jag vet inte riktigt. Det har ju blivit bättre på så sätt att en i
vissa spel kan välja manliga/kvinnliga karaktärer och utforma dem rent utseende47

mässigt som behagas. Men utöver det rent utseendemässiga, så är det nog ganska
dåligt på den fronten också.”
”Det känns som att det är få som gör något alls, och de få som gör något får antingen ingen publicitet alls eller så hyllas de asmycket för att de tänkt ett steg längre.
(Som inte borde vara ett steg längre, det borde vara samma utgångsläge!) Men det
var väl någon speljätte som drog tillbaka nyheten om att nån karaktär i ett populärt spel skulle vara bög, eller har jag drömt det? Har för mig att de gick ut med
det, det blev ramaskri och de drog tillbaka den idén? Istället för att ha lite ryggrad
och köra på sin idé? Jag kan minnas detta fel, men bilden jag har i allmänhet är
att spelutvecklare över lag, oavsett storspel eller typ mobilspelsutvecklare, alla faller i samma normspår kring hur karaktärer ser ut och beter sig baserat på snäva
ramar.”
”Många bryr sig inte och vissa t.o.m skämtar om QTBH-personer som vill ha mer
representation inom spelvärlden.”
Fråga 30: Hur upplever du speljournalistikens syn på hbtq- och
jämlikhetsfrågor?
Det verkar på svaren som att journalismen har kommit något längre vad gäller
hbtq-frågor än utvecklarna. Svarande nämner att det allt oftare tas upp i spelmedia, och att det oftare är diskussioner kring problematiska aspekter av mediet.
Vissa svarande menar att det är väldigt olika hur journalister behandlar frågorna: vissa på ett bra sätt medan andra inte bryr sig eller gör det på ett dåligt sätt.
Vissa nämner också att det verkar vara bättre i svenska spelmedier än i övriga
världen.
”Netrual till positiv.”
”Synnerligen primitiv i vissa fall.”
”Sunkiga men på väg att bli bättre.”
”Det ploppar upp nyheter om sådana frågor lite då och då i exempelvis Kotaku och
på Gamereactor.”
”Jag har aldrig märkt något sådant. Ingen har nånsin kritiserat normerna som spel
har med sig i dagens läge.”
”Hahahahahaha. Som ett skämt. Vet att svenska PC-gamer blivit lite bättre ur genussynpunkt på sista tiden, men det kan alltid bli bättre. De flesta speljournalister
är män och de kan ibland nämna om ett spel verkligen är übersexistiskt som tex
The Witcher, men de nämner inte ofta småsakerna i de andra.”
”Det finns en fin, växande grupp människor inom svensk speljournalistik som alla
reagerar på negativitet som hbtq och jämlikhets-frågor. Tyvärr finns det många
som kämpar mot den gruppen och slåss för sin rätt att vara abusive (de själva ser
sig inte som abusive)”
”I Sverige: väldigt bra. Övriga världen? Ibland bra, ofta väldigt kass.”
”Den är hemskt. Praktexempel är ju det som hände på någon mässa för ett tag
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sedan då en MtF blev uppkallad på scen och dom fortsatte förnedra henne.”
”Jag följer mest bra spelbloggar och journalister som har koll, t.ex. svampriket.se
lyfter emellanåt frågor som berör hbtq-och-jämlikhetsfrågor. För en rätt stor spelsajt känns det sjukt bra!”
Fråga 31: Hur upplever du spelares syn på hbtq- och jämlikhetsfrågor?
Generellt upplever de svarande spelares syn på jämlikhets- och hbtq-frågor som
negativ. Att spela online och med människor du inte känner sedan tidigare verkar i särklass värst. Också specifikt unga heterosexuella män verkar upplevas
som negativt inställda. Att noga välja vilka du spelar med nämns.
Många menar att det varierar mellan bra och dåligt.
Vissa menar att spelare är lite mer öppensinnade än andra, vissa nämner att
det blir bättre när en spelar i grupper där spelare har olika bakgrunder. En del
nämner också att det känns som att det börjar bli bättre.
Svaren här känns även de igen från svar på tidigare frågor. Det verkar som att
spel online med/mot (manliga, heterosexuella) främlingar i homogen grupp är
mest problematiskt. Någon har även nämnt spelens utformning som grund för
spelarnas negativa syn. Återigen verkar alltså lösningen på problemet handla
om att möta nya människor i heterogena grupper i den fysiska världen, samt att
utvecklare idkar mer självkritik i utformningen av spelen [red. anm.].
Ignoranta. Förutom de som är just tjejer, eller HBTQ. De bryr sig.
”Generellt så är det väldigt mansdominerat bland spelare, och därmed följer väldigt mycket sexism och homofobi. Jargongen är väldigt ”grabbig”. Något som stöter
bort många kvinnor och icke- heterosexuella från spel. Det finns dock undantag,
men de är få än så länge.”
”Det är olika; Jag har upplevt mest positiva saker, men det finns intoleranta personer också.”
”Många är negativa och -fobiska. Många är dock positiva och kämpar för hbtqi-rättigheter.”
”Så fort jag lämnar min vänkrets så blir det snabbt ganska dåligt.”
”helt fucked up”
”Varierande. Upplever att många omogna män känner sig hotade och därmed blir
defensiva när ämnet kommer upp.”
”Vissa spelare är jättar duktiga på att säga ifrån även om de inte tillhör en grupp,
andra inte precis som i alla andra sammanhang dock så känner jag att gamers
brukar vara lite mer öppensinnade än vanliga mundanes.”
”Många känner sig hotade och är rädda för förändring, dessa är i princip alltid
unga, vita heteromän. Men det finns många spelare som tycker det är viktigt och
aldrig slutar kämpa eller ta upp dessa frågor.”
”Internet = hatbrott. Orkar ej beskriva, tyvärr”
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”Dom blir oftast negativa då utvecklarna ofta bygger spelet i den synvinkeln, vilket
är synd.”
”Många unga män tror inte att QTBH-spelare finns, vilket är skrattretande.”
Fråga 32: Upplever du att synen på hbtq- och jämlikhetsfrågor
skiljer sig i och kring spel jämfört med övriga samhället?
Fritextsvaren på den här frågan har en viss övervikt mot uppfattningen att det
är värre vad gäller synen på jämlilkhets- och hbtq-frågor i spelsammanhang än
i samhället i övrigt. Däremot återfinns samma negativa beteenden och åsiktsyttringar definierade av normer förstås även i övriga samhället. Det är samma
strukturer som konstruerar normerna i spel som utanför spel.
En del svarande menar att detta kan bero på att spel i mindre utsträckning granskas kritiskt jämfört med andra kulturyttringar eller företeelser i samhället i
stort. Det verkar, trots att förbättringar verkar börja kunna anas (se till exempel
frågan om journalistiken ovan), som att fokus hamnar väldigt lite på den här
typen av frågor och kritik. En del svar pekar på att den manlighetsnorm som
finns online är en viktig rot till problemen. Onlinekulturen går relativt ofta hand
i hand med spelkulturen. Sett ur den synvinkeln är en del av lösningen på problemen som finns att även arbeta med internetkultur i stort, inte bara inriktat
på spel. Vissa skriver att uttrycken ibland blir väldigt destruktiva. Döds- och
våldtäktshot förekommer mot de som höjer rösten eller kritiserar spelkulturen.
Den här destruktiva delen av kulturen upplevs också av de svarande som sluten,
och exklusivt manligt dominerad. Att på olika sätt verka för att skapa möten och
bryta den dominansen kanske är ett sätt att göra skillnad [red. anm.].

Fråga 32: Upplever du att synen på hbtq- och
jämlikhetsfrågor skiljer sig i och kring spel
jämfört med övriga samhället?

Ja
49%

Nej
51%

48,98 % – Ja
51,02 % – Nej
”Ah, svårt! Det har ju som varit väldigt på tapeten den senaste tiden, både spel och
i övriga samhället.”
”Förtrycket är starkare i verkligheten”
”Mer fördomar inom spel.”
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”Kränkningar är större och mer accepterade i spelvärlden och runt om kring jämfört med ute i samhället i stort.”
”I spel är det mer ok att vara öppet sexualiserande och använda till exempel våld
mot kvinnor som ett berättartekniskt grepp. Spel finns inte i den offentliga debatten på samma sätt så det får inte lika mycket kritik som när en film gör det.”
”Beror på vilket samhälle du menar... Men jämfört med svenska samhället så är
synen på hbtq och jämlikhetsfrågor mycket mycket låg. Det finns ingen medvetenhet alls på de flesta spelföretag, eller det känns iaf så.”
”IRL är det mer att man bryr sig om människor som blir utsatta. I spelet är det
”bara ett spel””
”Attityden finns där och det är samhället som formar den.”
”Mja, det är ju klart skapat i ett samhälle där hbtq-frågor lyfts alldeles för sällan.
Men ibland kan en undra om spelvärlden ligger 10 år efter?”
”Upplever att det ställs mycket, mycket högre krav på spel än på film, musik och
andra medier. Spel är inne och då ska det granskas. Resterande medier har liksom
lagt sig lite, man orkar inte granska och kritisera allt. Kan också bero på att det
finns ett större urval.”
”Alltså jag klumpar ihop spelvärlden med pojkar-på-internet-mobben. Vissa kretsar i samhället -och på internet - är mer finkänsliga eller har mer erfarenheter av
förtryck. Men de som skriker högst i samhället, och på internet, den mobb som
spyr ut mängder av döds- och våldtäktshot mot folk som Anita Sarkeesian... Det är
dessa jag hör allra tydligast. Jag tror en del i spelvärlden är lite mer ”upplysta” men
fortfarande bekväma i en supergrabbig supervit heterovärld. En del av dagens mer
hippa programmerare skulle säkert inte öppet hata på mitt folk. Men jag kommer
av mig... Skillnaden på spelvärlden och övriga samhället är helt enkelt att det är
näst intill en pojkseparatiatisk internatbubbla.”
”Jag tycker att det har startats bra debatter kring detta och är spänd på att följa
och vara en del av utvecklingen och påverka spelutvecklare!”
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