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Sammanfattning 

Studien syftade till att skapa en förståelse för vilka stereotyper som datorspelare tillskriver sig 

själva och andra. Detta har synliggjorts genom att visa hur olika stereotyper ges uttryck samt 

hur datorspelare, genom språkanvändning, positionerar sig själva och andra i relation till 

dessa stereotyper. Frågan om internets ökade roll för datorspelsvärldens intensiva utveckling 

utgör en intressant fråga för det socialpsykologiska fältet. Internet skapar en plattform för 

öppen diskussion och det är intressant för det socialpsykologiska fältet att studera hur dessa 

diskussioner utspelar sig och hur de medverkar till att forma vad som ses som sanning. 

Tidigare forskning på ämnet har genomsyrats av kvantitativa och psykologiska 

tillvägagångssätt och har visat att det fortfarande finns mycket att lära om hur stereotyper 

används och ges uttryck i det vardagliga livet. Som grund för vår teoretiska referensram låg 

socialkonstruktionismen och dess teorier. Studien har fokuserat på diskussioner och 

kommentarer uttryckta i text där den kritiska diskursanalysen utgjort en lämplig metod med 

hänsyn till syftet. Med hjälp av analysverktygen tolkningsrepertoar och subjektsposition har 

vi kunnat visa hur yttranden och avståndstaganden i vårt material utmynnade i olika 

stereotypa beskrivningar som datorspelande individer använde för att beskriva sig själva och 

andra. De stereotypa utsagor som studien tagit del av har främst varit inriktade på 

diskriminering mellan kön, ålder och etnicitet men även talat för ett stigma gentemot 

datorspelande i allmänhet. Resultatet kopplades slutligen till en större samhällelig kontext. 

Nyckelord: Stereotyp, internet, datorspelare, socialkonstruktionism, diskursanalys, 

subjektsposition, tolkningsrepertoar 

Abstract 

This study aimed to create an understanding of the stereotypes that video game players 

attribute to themselves and others. This was revealed by demonstrating how different 

stereotypes were given expression as well as how video game players used language to 

position themselves in relation to these stereotypes. The increased role that the internet plays 

in the intensive worldwide development of video games is an interesting question for the field 

of social psychology. The internet creates a platform that provides room and opportunity for 

public discussion and it is interesting for the field of social psychology to study how these 

discussions take place and how they help shape what can be considered as truth. Previous 

research on the subject of video game stereotypes has been permeated by quantitative and 

psychological approaches and has revealed that there is still much to learn when it comes to 

understanding how stereotypes are used and expressed in everyday life. Our theoretical 

framework consisted of social constructionism and its theories. Our study focused on written 

discussions and comments expressed on online gaming forums, where critical discourse 

analysis provided an appropriate method in relation to the purpose of the study. By using the 

analytical tools interpretative repertoires and subject positions we managed to distinguish 

how there exists different stereotypes of video game players and how those stereotypes came 

to affect how players describe themselves and others. The stereotypical assertions that the 

study took part of were primarily focused on discrimination between gender, age and 
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ethnicity, but also showed the existence of a stigma towards video gaming in general. Our 

result was then transferred to a larger social context. 

Keywords: Stereotypes, internet, gamers, social constructionism, discourse analysis, subject 

position, interpretative repertoire 
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1. INLEDNING 

1.1 Datorspelandets framväxt 

Internet har utvecklats till en viktig del av det vardagliga livet i det svenska samhället. Genom 

teknikprodukter som datorer, smartphones och läsplattor är många människor ständigt 

uppkopplade till olika internettjänster som erbjuder ett rum för anonym, och delvis 

konsekvensfri kommunikation mellan människor.Internetbaserade tjänster såsom facebook 

och twitter innebär att vardaglig interpersonell kommunikation kan ske oberoende av 

geografisk närhet. Ett av internets större användningsområden utgörs av spelande där en 

internetuppkoppling möjliggör en gemenskap där människor från hela världen, samtidigt, kan 

spela tillsammans. Datorspelande har i samma takt som internets utveckling fått en allt större 

plats i det vardagliga samhället. På senare år har datorspelandets professionella scen kommit 

att tituleras som esport och har med tiden även fått en sådan uppmärksamhet att företag såsom 

TV 6 och Aftonbladet startat nya avdelningar ämnade för att behandla scenen. Ytterligare 

bevis för den omfattande utvecklingen kan utgöras av bland annat Sigtunas kommun (2015-

01-28) som nämner det faktum att Arlandagymnasiet, strax utanför Stockholm, startat upp ett 

nytt program som ska erbjuda elever en e-sportsutbildning. Ibrahim Khalifa, ordförande i 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun, hävdar att skolvärlden måste bli 

bättre på att utbilda elever till den samtid vi befinner oss i vilket då uppstartandet ska spegla. 

Det har dock, hävdar Sebastian Eklund (2015-01-29) i en artikel på Obsid.se, väckt starka 

känslor hos utomstående människor som genom sociala medier rasat mot beslutet att införa 

esport på bästa utbildningstid och hur dessa människor argumenterar att esport inte på något 

sätt bör jämföras med mer traditionella och klassiska sporter som exempelvis fotboll eller 

innebandy. Det uttrycks med andra ord en stark uppfattning om att spelande är någonting 

negativt och diskussioner beskriver hur det tenderar att vara beroendeframkallande och ge 

upphov till aggressiva och våldsamma tendenser hos människor, där unga människor anses 

vara extra känsliga.  

1.2 Datorspelande - en moralisk panik 

Carin Falkner (2007) har, i sin doktorsavhandling i pedagogik vid Örebro Universitet, 

genomfört en hermeneutisk studie där hon undersökt vilken betydelse som ungdomar, som 

spelar datorspel tillsammans med andra, skapar utifrån sitt spelande. Falkner beskriver hur 

den tidiga datorspelsforskningen, framförallt inom psykologi och pedagogik, har fokuserat på 

de eventuella faror som kan uppstå ur datorspelande och forskare har befarat att datorspelande 

kan leda till negativa följder för barn och ungdomars fantasi, kreativitet och sociala umgänge. 

     Då datorspelande fortfarande kan anses vara ett nytt fenomen, har det varit svårt att sätta 

upp klara tolkningsramar för hur datorspel ska behandlas, och Falkner beskriver hur forskare 

tidigare har hämtat sina modeller från tolkningar av andra medier, såsom narrativa teorier, där 

datorspelen behandlades som texter och där de har analyserats utifrån hur de läses. Falkner 

diskuterar i sin avhandling kring den negativa bilden som har tillskrivits datorspelandet och 

menar att rädslan kring datorspelandets negativa effekter på ungdomar bottnar i vad hon 

beskriver som en moralisk panik. 

     Falkner beskriver hur populärkultur under väldigt lång tid varit mål för ett motstånd från 

“vuxenvärlden”, där föräldrar och skola är de som främst driver på detta motstånd. Persson (i 

Falkner, 2007:31) beskriver processen för moralisk panik, och menar att det alltid börjar med 
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att vuxna experter, såsom lärare, socialarbetare och politiker definierar ett nytt medie som ett 

hot, och där ungdomar anses vara de som är hotade. Den moraliska paniken späds på av 

massmedier och de vuxna utser sig själva till problemlösare och kräver juridiska eller 

utbildningspolitiska åtgärder. Persson menar att den moraliska paniken i grund bygger på att 

vuxenvärlden gör en rad antaganden, bland annat om att mediet anses vara lågkulturellt, samt 

att det finns ett direkt orsakssamband mellan mediet och ungdomarnas beteenden, såsom att 

våldsamma datorspel leder till ett våldsamt beteende. Den moraliska paniken skapar en syn 

där ungdomar är offer för det avvikande mediet och måste skyddas, vägledas och kontrolleras. 

     Falkner beskriver vidare hur några av de kulturella fenomen som blivit mål för moralisk 

panik är folkvisor, Nick Carter-böcker, veckotidningar, video, och på senaste tiden, rollspel 

och datorspelande. I Sverige har det förekommit fall där ungdomar har tvångsomhändertagits 

för datorspelsberoende enligt 3§ Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (Quist, 

Corren 2012-10-24; Vidlund, Aftonbladet 2007-11-20)  

1.3 Datorspelande i TV & film 

Den negativa föreställningen om datorspelande tycks vara så omfattande att det gjorts avsnitt i 

både svenska och amerikanska filmserier såsom Beck (Morten Arnfred, 1997), Criminal 

Minds (Kimberly Ann Harrison, 2012), CSI New York (Peter M. Lenkov & Sam Humphrey, 

2007) och CSI Miami (Dean Widenmann & Marc Guggenheim, 2005). De tre avsnitten delar 

den gemensamma nämnare att virtuella spel, i själva användandet eller förbudet mot det, gett 

upphov till extremt aggressiva beteenden hos användare som till slut tar med spelet ut i det 

verkliga livet där skjutningar, mord och rån begås enligt de riktlinjer spelens struktur bygger 

på. 

     I en av Beckfilmerna, I Spår i Mörker, utreds ett antal mord i Stockholms tunnelbana. Vid 

varje lik, och hemma hos ett av dem, hittar polisen utmarkerade X vilket de misstänker 

refererar till döden. När polisen söker igenom tunnlarna lyckas de hitta syskonen Erik och 

Annika och märker även att systern har dödstecknet tatuerat på axeln. Under tiden har Lena, 

en av poliserna, lyckats hitta information om ett datorspel, final doom, vars syfte är att döda så 

många som möjligt och poliserna misstänker att gänget i tunnelbanan spelar spelet, fast på 

riktigt. 

     Criminal Minds avsnitt, The Wheels on a Bus, handlar om hur två väldigt tävlingslystna 

tonårsbröder stängs ute ur ett spel, Gods of Combat, på grund av fusk vilket resulterar i att de 

väljer att skapa sitt eget spel, i det verkliga livet, med inspiration från samma spel som de 

själva spelade. Det innebär att de kapar en skolbuss och kidnappar 10 stycken på förhand 

utvalda ungdomar och för dem till en tom och övergiven byggnad. Varje individ har en 

elektrisk anordning fastsatt kring nacken och ett par hörlurar över öronen som möjliggör för 

bröderna att kommunicera och kontrollera dessa. När polisen väl tar sig till byggnaden blir de 

en del av det spel som bröderna spelar och genom deras möjlighet att kunna manipulera 

ungdomarna befinner de sig nu i fara. Motivet bakom brödernas handlande kopplas till deras 

beroende av datorspelet och att det resulterat i svårigheter att skilja mellan verkligt- och 

virtuellt våld vilket, i kombination med den tävlingslystnad de både innehar, innebär att 

våldsamheterna tenderar att trappas upp i takt med att båda vill vinna över den andra. 

     Ett annat exempel utgörs av ett avsnitt i serien CSI Miami: Urban Hellraisers. Avsnittet 

handlar om hur ett gäng studenter återskapar ett spel, Urban Hellraisers, i det verkliga livet. 
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Spelet går ut på att samla poäng genom att vara brottslig och poängskalan styrs direkt utifrån 

hur allvarliga brotten är. Inledningsvis rånas en bank, på en mindre summa pengar, på grund 

av att en av polisagenterna råkat befinna sig på samma bank. Efter ett andra rån griper polisen 

en av studenterna varpå denna hävdar att de är “still in play”. En jargong som en av agenterna 

vet refererar till ett datorspel. Studenternas motiv till leken är en tävlingslystnad där de hela 

tiden försöker övertriumfera de andra spelarna. 

     I avsnittet Down the Rabbit Hole som medverkar i serien CSI New York hittas en ung 

kvinna, iklädd en svart läderklädsel och en neongrön peruk, ihjälskjuten på ett dockvaruhus. 

Utstyrseln tillsammans med kvinnans kosmetika leder agenterna till en karaktär från ett 

onlinespel vid namn Second Life. Agenterna beslutar sig för att ta del av spelet för att på så 

sätt ta reda på vilka människor som kvinnan varit i kontakt med inom spelet, med tanke på 

rollspelandet. Efter ytterligare ett mord, skjuten med samma pistol som tidigare, leder dem till 

kongressmannen Devane. Kongressmannen hade, genom spelet, etablerat kontakt med dessa 

personer samt hittat någon som var villig att döda dem. 

     I skuggan av den presenterade utvecklingen kring datorspelande har datorspelande 

individer, i stor utsträckning, kommit att utsättas för kraftiga fördomar som tenderar att 

attribuera dem en rad olika egenskaper och utseenden. Dessa stereotypa föreställningar 

kommer utgöra ett centralt intresse för studien. Inom ramarna för vår studie kommer vårt 

användande av termen “datorspelare” att innefatta alla plattformar som möjliggör för 

elektroniskt spelande, såsom datorer, TV-spel, handhållna konsoller, och mobiltelefoner. 

Eventuella datorspelsrelaterade termer, uttryck och begrepp som dyker upp i vårt resultat 

kommer att sammanställas i en förtydligande ordlista och läggas som bilaga. 

 

2. SYFTE 

Det övergripande syftet med studien är att skapa en förståelse för vilka stereotyper som 

datorspelande individer tillskriver sig själva och varandra. Genom att behandla och analysera 

ett noggrant utvalt textmaterial kommer studien även nyansera den stereotypa bild av 

datorspelare som olika former av forskning förmedlar. Vi strävar även efter att belysa 

resultatets relation till samhälleliga diskursiva produktioner. 

 

3.    DISPOSITION 

I avsnittet tidigare forskning presenteras de redan tillgängliga bidragen på ämnen som berör 

stereotyper, datorspelande och hur dessa kan hänga ihop. När och hur stereotypstillskrivande 

går till presenteras tillsammans med bland annat studier om fördomsfullhet. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning samt vår plats inom forskningsfältet. 

    I avsnittet om teoretisk utgångspunkt lägger vi fram vilka teoretiska förhållningssätt som 

utgör studiens grundpelare där socialkonstruktionismen med dess nyckelpremisser får sällskap 

av teorier om subjektspositioners relation till tolkningsrepertoarer. Det ges även plats för en 

redogörande definition av begreppet stereotyp samt de begreppsliga analysverktyg som 

kommer stå i fokus under analysen. 
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    I metodavsnittet motiveras valet av metod, urval och datainsamling följt av en redogörelse 

för tillvägagångssättet under urval och datainsamling. Det diskuteras även kring etiska- och 

kvalitativa aspekter. 

    I resultatavsnittet appliceras analysverktygen på vår data och en rad tolkningsrepertoarer 

leder till olika subjektspositioner. Subjektspositionerna utgörs av återkommande och således 

centrala teman gällande datorspelare och rör sig från olika stereotypa tillskrivningar till 

könsbestämda perspektiv på aktiviteten. 

     I diskussionsavsnittet presenteras först en diskussion gällande studieprocessen. Sedan 

följer en längre, teoretisk koppling för vår studies relation till samhälleliga praktiker och 

avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel så presenterar vi den tidigare forskning på området som vi har tagit del av under 

vår studie. Vår redogörelse av den tidigare forskningen sker löpande och vi sammanfattar den 

tidigare forskningens resultat framemot slutet av kapitlet. Vi kommer även i detta kapitel att 

argumentera för vår studies plats bland den tidigare forskningen. 

4.1.1 Framträdandet av datorspelares stereotypa uppfattningar 

Rachel Kowert, Mark D. Griffiths, och Julian A. Oldmeadow (2012) har undersökt 

framträdande stereotyper kopplade till datorspelare på internet och undersökt vilka av dessa 

stereotyper som internaliseras och blir till en del av individers kognitiva referensram. Kowert, 

Griffiths & Oldmeadow genomförde sin undersökning med en kvantitativ metod där de lät 

342 individer svara på en internetundersökning. Undersökningen gick ut på att deltagarna fick 

svara på hur den generella (stereotypa) synen på datorspelare är, i relation till en lista med 

egenskaper samt hur deras egen personliga uppfattning av hur väl dessa egenskaper stämmer 

in på gruppen datorspelare. Listan med egenskaper sammansattes till fyra huvudkategorier av 

sociala egenskaper, vilka var popularitet, attraktivitet, dominans och social kompetens. 

Studiens deltagare hittades till största del genom att reklam för studien lades ut på sociala 

medier samt en mindre grupp deltagare som rekryterades i personlig kontakt med forskarna. 

Majoriteten av deltagarna bodde i USA och England. 

     Resultatet från undersökningen jämfördes mellan generella uppfattningar och individernas 

egna uppfattningar, för att kunna synliggöra till vilken grad dessa stereotyper har 

internaliserats till en personlig kognitiv uppfattning av datorspelare som grupp. Studien fann 

att både datorspelare och Icke-datorspelare delar stereotypa uppfattningar om vilka 

egenskaper som är typiska för datorspelare som grupp, men att dessa stereotyper till stor del 

inte stödjs av personernas personliga uppfattningar av gruppen i fråga. 

     Kowert, Griffths & Oldmeadow redogör och diskuterar även för hur populärmedia, och 

television framställer datorspelande som en farlig aktivitet som skapar social, fysisk och 

psykologisk funktionsnedsättning. Detta, argumenterar Kowert, Griffths & Oldmeadow är en 

stor bidragande faktor till den delade stereotypiska uppfattningen om datorspelare som socialt 

icke-önskvärda och avvikande. 
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4.1.2 Stereotyp eller återvunnen prototyp? 

I en studie genomförd av Rachel Kowert och Julian Oldmeadow (2012) gjordes ett försök att 

synliggöra gränsdragningen mellan vilka stereotypa egenskaper som tillskrivs en datorspelare 

samt olika, närliggande grupper som också associeras med spelande. Genom detta hoppades 

de kunna ta reda på huruvida de stereotypa egenskaperna var kopplade till populationen och 

aktiviteten i sig eller ifall de tillskrevs även de närliggande grupperna. 

     Studien genomfördes kvantitativt genom att 178 respondenter, i åldrar mellan 20 och 34, 

svarade på en enkät där de fick beskriva 9 av 16, slumpvis utvalda, grupper som alla hade 

någonting med spel att göra men där behovet av en internetuppkoppling skiljde dem åt. Dessa 

grupper var alltifrån allmänna datorspelare till levande rollspel (lajv) och kortspelare där det 

spelas med hjälp av samlarkort. I enkäten fick respondenterna varsin lista med, utifrån tidigare 

forskning utvalda, adjektiv, medföljande en definition av varje ord, vilka de ombads använda 

vid beskrivandet av dessa nio olika sociala grupper. I resultatet kollade de på vilka egenskaper 

som var över- respektive underrepresenterade för varje grupp och fick då ut ett värde ämnat 

att beskriva varje social grupps unika egenskapsuppsättning. 

     Resultatet visar hur 25.20% respondenterna anser att datorspelare saknar social kompetens 

samtidigt som 36.36% tillskriver den specifika gruppen, MMO-spelare, en brist på social 

kompettens. Kowert och Oldmeadow hävdar alltså att den stereotypa föreställningen om att 

datorspelare är unga och omogna, saknar social kompetens, sitter ensamma i långa timmar 

och tenderar att bli beroende inte bör ses som övergeneraliserad. Denna förklaras heller inte 

genom en rädsla för den tämligen nya teknologin. Rädslan, menar de, hänvisar till svårigheter 

att acceptera den teknologi som följer datorspelande i former av datormedierad 

kommunikation och den brist på fysisk interaktion som denna innebär. 

4.1.3 Information som ett reglage för stereotyper 

Christine Hepburn och Anne Locksley (1983) har genomfört en studie med syftet att 

synliggöra i vilken utsträckning människan påverkas av sociala stereotypa föreställningar, när 

de bildar uppfattar om andra människor, och i vilken grad de är medvetna om det. De hävdar 

att tidigare forskningar på ämnet, som endast utgått ifrån en allmän uppfattning om att 

stereotyper har en stark påverkan på människors sätt att uppfatta andra, har varit 

inkonsekventa och otillräckliga i sitt informationssökande. Istället har de, i ett antal tidigare 

studier, funnit hur tillskrivandet av stereotypa egenskaper styrs av mängden information som 

finns tillgängligt om objektet i fråga. Det innebär således att lite information om en människa, 

bortsett från den sociala kategorin, tenderar att ge upphov till mer stereotypa uppfattningar om 

en människa till skillnad från när mer information ges. 

     Hepburn och Locksleys studie genomfördes med hjälp av enkäter där 272, frivilliga, 

studenter deltog mot en belöning i form av vad som kan liknas vid högskolepoäng (course 

credit). Enkäterna konstruerades i två olika varianter där var och en bestod av tre stycken, 

olika, stereotypa yttranden om raser, nationaliteter, övervikt samt hudfärg. Exempel på dessa 

föreställningar var att afro-amerikaner skulle ha bättre förutsättningar att bli atletiska eller att 

överviktiga människor skulle vara mer impulsiva än “normalviktiga” människor. Varje enkät 

var i sin tur uppdelad i två delar där respondenterna i den första delen ombads, för varje 

påstående, i procent ange hur stor del av den sociala gruppen som faktiskt uppfyller det 

stereotypa påståendet. I den andra delen gavs respondenterna en lista med 18 slumpmässigt 
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utvalda personer ifrån de sex presenterade sociala grupperna varpå de ombads, återigen i 

procent, ange sannolikheten att varje person uppfyllde det stereotypa påståendet. Den tidigare 

nämnda informationsaspekten, gällande hur graden av stereotypa föreställningar styrs av 

informationstillgången, manipulerades de givna listorna genom att ge mer information om 

vissa personer och mindre om andra. Direkt efter att ha svarat på varje påstående, i den andra 

delen, ombads respondenterna på en skala 1-7 ange i vilken grad de påverkades av tre olika 

påverkansfaktorer. Dessa utgjordes av (1) respondentens tro att andra människor, i samma 

sociala kategori, tillskrivs samma stereotypa egenskaper, (2) mängden information given varje 

person i listan samt (3) personens namn. 

     Efter analysen visade det sig tydligt hur människor tenderar att motsätta sig stereotyper 

oftare ju mer information som ges om objektet i fråga. De objekt som presenterades utan 

annan information än den sociala kategorin erhöll betydligt högre stereotypa värden än de 

som presenterades med lite information respektive beteendebeskrivningar. 

4.1.4 Etniska framställningar i datorspel 

Elizabeth Behm-Morawitz och David Ta (2014) beskriver datorspel som ett dramatiskt 

historieberättande, som genom en bred tillgång världen över, nått en stor popularitet. Vidare 

nämns dock en av de nackdelar och brister som datorspelandet för med sig vilket utgörs av 

repetitiva och återkommande meddelanden, integrerade i spelen, rörande kön, ras, etniciteter 

samt våld. Behm-Morawitz och Ta konstruerade en tes om att mindre fördelaktiga 

uppfattningar om minoritetsgrupper skulle öka i takt med datorspelandet. Denna tes sattes 

sedan i relation till en frågeställning huruvida fysisk, mer kvalitativ, kontakt med 

minoritetsgrupper skulle lindra relationen mellan datorspelandet och de negativa 

uppfattningarna om just dessa minoritetsgrupper. Dessa minoritetsgrupper utgjordes i denna 

studie av “svarta” (Blacks) och “asiater” (Asians). 

     Studien genomfördes med hjälp av en enkät på internet där 329, vita studenter deltog, 64% 

kvinnor respektiva 36% män, i åldrarna mellan 18-25. I enkäten fick först respondenterna 

svara på bland annat hur mycket datorspel de själva spelade och hur mycket mellanrasig 

kontakt som ägde rum för att sedan redogöra för sina uppfattningar om skillnader i sociala 

identiterer mellan dem själva, som vita, och minoritetsgrupperna. Aspekterna som 

behandlades var intelligens, kriminalitet, våldsamhet, pålitlighet, vänlighet och arbetsetik.  

     Studiens hypotes fick stöd i att datorspelande tenderar att ge upphov till mer stereotypa, 

och mindre fördelaktiga föreställningar om “blacks” men inga signifikanta skillnader kunde 

urskiljas vad det gällde “asians”. När det gäller frågeställningen huruvida fysisk och 

kvalitativ kontakt med dessa minoritetsgrupper kunde minska relationen mellan datorspelande 

och mindre fördelaktiga tankar kring dessa visades inga resultat gällande “blacks”. Däremot 

kunde denna relation bli något mildare när det talades om “asians”. 

4.1.5 Datorspel och självperception 

Tobias Greitemeyer (2013) har i en psykologisk studie undersökt vilken effekt datorspel som 

uppmuntrar ett hjälpande, omhändertagande beteende har på individers självperception. 

Greitemeyer utgår ifrån självperceptionsteori och menar att individers perception av sin 

karaktär påverkas av att individen observerar sitt eget beteende. Greitemeyer testar i sin studie 

sin hypotes att spel, där målet är att hjälpa andra spelkaraktärer, har en positiv inverkan på 

individers perception av sin egen mänsklighet, även när hjälp ges som inte är till nytta för en 
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riktig person. 

     Studien utfördes genom att 60 personer spelade ett av tre spel där ett spel uppmuntrade 

hjälpande beteende, ett var neutralt och ett uppmuntrade våldsamt beteende. 

Undersökningsdeltagarna delades upp i grupper om 20 personer per spel och ombads, efter 

spelsessionen, att betygsätta hur väl (16) olika egenskaper stämde in på dem själva, där både 

positiva och negativa egenskaper fanns med. Åtta av dessa egenskaper var egenskaper som 

ansågs unika för människor (tolerant, ödmjuk, noggrann m.m.) och de resterande åtta 

egenskaperna ansågs vara kopplade till den mänskliga naturen (aktiv, nyfiken, vänlig m.m.). 

     Greitmeyer fann att individer som hade spelat spel som uppmuntrade ett hjälpande 

beteende också i större grad upplevde att positiva egenskaper vad gäller deras mänsklighet 

stämde väl in på dem. Resultatet visade vidare att individer som hade spelat ett våldsamt spel i 

större grad hade en uppfattning av sig själva som stämde mer in på negativa egenskaper av 

mänsklighet än de deltagare som spelat icke-våldsamma spel. 

4.1.6 Klädsel som ett mätinstrument för stereotypifiering? 

Berrin Beasley och Tracy Collins Standley (2002) har undersökt hur kvinnor framställs i spel 

genom att koda 597 karaktärer från 47 slumpvis valda spel från två olika konsollsystem, 

Nintendo 64 och Sony PlayStation. De karaktärer som kodades från varje spel var alla 

karaktärer som introducerades under de första 20 minuterna av spelet. 

     Beasley & Collins Standley menar att spel, likt andra mediaformer, är källor av 

information som unga kan använda för att avgöra vilka beteenden och attityder som anses 

vara lämpliga för män respektive kvinnor. Studien fann en signifikant skillnad mellan 

mängden manliga och kvinnliga karaktärer, där kvinnliga karaktärer endast stod för 13.74% 

(82) av de 597 karaktärer som innefattades i studiens material. Studien fann även att 

majoriteten av de kvinnliga karaktärerna bar kläder som visade mer hud än de manliga 

karaktärerna. 

     Beasley och Standley menar att spelens stereotypa framställande av könen agerar som ett 

medie för barn och unga vuxna att anamma dessa stereotyper och acceptera dem som en 

normativ bild av kvinnor och mäns positioner, utseende och beteenden. 

4.1.7 Relationen mellan våldsamma spel och aggressiva tendenser hos människan 

Mot bakgrund av att så mycket som 89% av världens spel innehåller någon slags våld och att 

barn spelar mer än dubbelt så mycket än vad de gjorde på 80-talet har Nicholas L. Carnagey 

och Craig A. Anderson (2005) studerat hur våldsamma attityder är sammankopplade med 

spelen i fråga. I tre olika experiment lät de undersökspersonerna, som alla var studenter, spela 

ett och samma bilspel med den enda skillnaden att de var modifierade på olika sätt för att 

studiet av våldsamhet skulle stå i fokus. Spelet som de spelade var Carmageddon: 2 och är ett 

våldsamt bilspel där målet är att döda dem som kommer i vägen för bilen, människor som 

djur. 

     I experiment 1 blev undersökspersonerna belönade för alla våldsamma handlingar de 

utförde, i experiment 2 blev de istället straffade för alla våldsamma handlingar och i 

experiment 3 spelades spelet utan något våld över huvud taget. Detta lät Carnagey och 

Anderson att studera huruvida spelen på något sätt påverkade känslor, tankar och beteende på 

ett aggressivt sätt. 

     Resultatet visade att bestraffning av våldsamma aktioner gav upphov till aggressiva 
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känslor men ökade varken aggressiva tankar eller beteenden. Däremot visade det sig att spel 

vars våldsamma handlingar belönas tenderar att ge upphov till ett ökat aggressivt beteende 

genom att det frodas ur aggressiva tankar. 

4.1.8 Relationen mellan datorspelande och den sociala kompetensen 

Internet har fått en allt större roll i samhället och det har aldrig tidigare varit så tillgängligt 

som det är idag. Detta möjliggör för människor över hela världen att skapa kontakter och 

kommunicera med varandra, bland annat genom spel. Rachel Kowert och Julian A. 

Oldmeadow (2013) menar att det skulle kunna anses som fördelaktigt på ett socialt plan 

genom att det handlar om sociala och lekfulla mötesplatser där spelare kommunicerar och 

interagerar med, och lär sig av, varandra. Men de hävdar samtidigt att det sprider sig en 

föreställning och oro om att ett ökad deltagande i virtuella gemenskaper för med sig en rad 

olika konsekvenser och därigenom en sämre social förmåga i det verkliga, fysiska livet. 

     Kowert och Oldmeadow genomförde en studie på området där de lät sina 537 

respondenter, rekryterade genom Amazons Mechanical Turk (MTurk), först genomgå ett SSI-

test (Social Skills Inventory). Utifrån 90 frågor mäter testet den sociala kompetensen genom 

aspekter såsom emotionella uttryck, emotionell känslighet, emotionell kontroll, sociala 

uttryck, social känslighet och social kontroll. Sedan fick respondenterna redogöra, så gott de 

kunde, för hur många timmar i veckan de spelade spel och vilka olika sorters spel som 

förekom. De fick också besvara ytterligare en mindre enkät gällande hur de uppfattade sin 

sociala identitet i gemenskaper med andra spelare. 

     Kowert och Oldmeadow kom fram till att ett högre deltagande i spelvärlden ökar spelarnas 

emotionella kontroll och dess uttryck men ger sämre förutsättningar för att kunna uttrycka sig 

socialt. Detta innebär, med andra ord, att de som spelar mer datorspel tenderar att vara bättre 

på att uttrycka och kontrollera sina emotioner men att de istället kan ha svårigheter att ta 

initiativet till fysisk kontakt med andra människor. Detta förklaras genom att de mer 

involverade datorspelarna uppfattar sig själva ha en sämre verbal förmåga vilket uttrycks i att 

de har sämre möjligheter till att initiera och leda samtal. Den ökade emotionella kontrollen 

och dess uttryck hänvisar till datorspelarnas ökade förmåga att uppfatta och tolka den icke-

verbala kommunikationen med andra människor. 

4.1.9 Ungdomars datorspelande som social erfarenhet 

Lenhart et al. (2008) har i en undersökning tittat på Amerikanska ungdomars spelande 

(datorspel, konsollspel, mobilspel) för att försöka uppnå en nationellt representativ studie för 

ungdomars spelvanor. Detta kopplas också ihop med deras delaktighet i samhälleliga 

aktiviteter samt föräldrars roll med deras övervakning av ungdomarnas spelvanor. Lenhart et 

al. beskriver hur majoriteten av datorspelsforskningen har fokuserat på datorspelandets 

påverkan på akademiska och sociala faktorer, där aggressivitet är den vanligaste faktorn som 

studerats. Dock menar de att det finns brist på datorspelsstudier som innefattar en större skala 

undersökningsdeltagare. 

     Inför denna studie genomfördes 1102 telefonintervjuer där både ungdomar och deras 

föräldrar fick svara på frågor och Lenhart et al. menar att deras studie är den första studien av 

ungdomars datorspelsvanor i USA som är nationellt generaliserbar. Studien fann att så mycket 

som 97% av alla ungdomar, inom åldern 12-17, spelar datorspel (99% av pojkar, 94% av 

flickor) där 80% av alla ungdomar regelbundet spelar 5 eller fler olika typer av spel där den 
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populäraste rapporterade genren (74% av ungdomar) faller under kategorin “racing-spel”. 

Lenhart et al. fann även att datorspelande för de flesta ungdomar sker i en social kontext, där 

65% av ungdomar rapporterar att de spelar tillsammans med andra människor i samma rum, 

27% rapporterar att de spelar med människor över internet där mer än hälften av dessa 

ungdomar spelar tillsammans med människor som de känner även utanför spelet. 

     Lenhart et al. beskriver hur ungdomar som spelar multiplayer-spel (flerspelarläge) möts av 

såväl anti-socialt, som socialt beteende, där 63% rapporterar att de sett eller hört personer som 

är “elaka och överdrivet aggressiva” och 59% rapporterar att de sett eller hört personer som är 

hatfulla, rasistiska eller sexistiska. Samtidigt rapporterar 85% av ungdomarna att de hört eller 

sett personer som de spelat med vara generösa och hjälpsamma. 

     Studien undersökte även kopplingar mellan datorspelande och samhällelig delaktighet, 

såsom politiskt intresse, välgörenhet och att hålla sig uppdaterade kring händelser i samhället. 

Studien fann att ungdomar som spelade datorspel tillsammans med andra i samma rum, visade 

en högre samhällelig delaktighet än de som enbart spelade ensamma, vare sig det var på 

internet eller inte. De ungdomar som också deltog i sociala interaktioner kring spelen, såsom 

att diskutera spel på diskussionsforum var mer aktiva politiskt och samhälleligt än de som inte 

gjorde det. 

     Trots att Lenhart et al. har utfört sin studie i syfte att vara nationellt representativ för det 

Amerikanska samhället, visar deras resultat på den enorma popularitet som datorspelandet har 

uppnåt i det moderna västerländska samhället. Studien visar även på att effekterna av 

datorspelande är breda och komplexa och innefattar likväl fördelaktig påverkan för 

samhällelig delaktighet och social erfarenhet, samtidigt som vissa former av datorspel kan 

uppmuntra till ett våldsamt och anti-socialt beteende. 

4.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Majoriteten av forskningen kring stereotypa egenskaper kopplade till datorspelande består 

av kvantitativa studier utförda inom det psykologiska forskningsfältet. Forskningen 

undersöker datorspelens inverkan på en rad kognitiva egenskaper och faktorer, där aggressiva 

attityder och beteenden, självperception och social kompetens är bland de vanligaste. 

     De studier som vi tagit del av har visat på att datorspel kan ha såväl positiv som negativ 

inverkan på faktorer såsom aggressivitet (Carnagey & Anderson, 2005; Greitemeyer, 2013), 

emotionell och social kompetens (Kowert & Oldmeadow, 2013) samt självperception 

(Greitemeyer, 2013). Studierna visade att det finns en stor variation i datorspelens inverkan på 

dessa egenskaper beroende på vilka spel som spelas och individernas spelvanor. Våldsamma 

spel visades ge en mer negativ självperception och mer aggressiva attityder, medan spel som 

uppmuntrar ett omhändertagande beteende kan ge en positiv inverkan på dessa faktorer. 

Vidare visades att datorspels inverkan på social kompetens varierade beroende på faktorer 

såsom huruvida individen spelade tillsammans med människor som de träffade även utanför 

datorspelen. 

     I studierna som vi tagit del av undersöktes även olika datorspels framställanden av kön och 

etnicitet, där resultatet visade på att kön och etnicitet ofta framställs på ett stereotypt sätt i 

datorspel, såsom att kvinnliga karaktärer porträtteras lättklädda och mörkhyade karaktärer ofta 

porträtteras som skurkar (Beasley & Standley, 2002; Behm-Morawitz & Ta, 2014). Detta, 

menar forskarna, bidrar i sin tur till att datorspelare anammar dessa stereotypa föreställningar 
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om kön och etnicitet. 

     Det har även gjorts försök att fånga den generellt stereotypa synen på datorspelare i 

relation till kategorierna popularitet, attraktivitet, dominans och social kompetens. Studierna 

visade att både datorspelare och personer som inte spelade datorspel delade uppfattningar av 

vilka egenskaper som var stereotypa för datorspelare som grupp (Kowert, Griffiths & 

Oldmeadow, 2012) och i en uppföljande studie visades det att dessa egenskaper inte var unika 

för gruppen datorspelare, utan tillskrevs även närliggande subgrupper (Kowert & 

Oldmeadow, 2012). 

     Den tidigare forskningen synliggör också nödvändigheten med studier kring stereotyper 

kopplade till datorspelare. Siffran för antalet ungdomar som spelar datorspel låg, vid tiden då 

studien utfördes, nära 100% (Lenhart et al. 2008) där hela 80% spelar regelbundet. 

Datorspelande är således en stor del av barn och unga vuxnas vardagliga liv och det har visats 

på att stereotypa tillskrivningar frodas i miljöer och situationer där det finns låg tillgång till 

information om personer eller grupper (Hepburn & Locksley, 1983). Detta innebär att 

datorspel och diskussioner i internetmiljöer är situationer där stereotyper, till stor del 

konsekvensfritt, kan brukas och tillskrivas individer och grupper, då möten i internetmiljöer 

sällan erbjuder mer information om andra än ett pseudonym. 

4.3 Tidigare forskning och vår studie 

Den traditionella psykologins bidrag till datorspelsforskningen lägger stort fokus på 

datorspels negativa inverkan på datorspelares aggressiva och icke-sociala attityder och 

beteenden. Lenhart et al. visar att de populäraste spelgenrer som ungdomar spelar innehåller 

väldigt lite våldsamt innehåll, eller inget alls, samt att ungdomar spelar flera olika typer av 

spel, såväl våldsamma som icke-våldsamma. Lenhart et al. visar även på hur en majoritet av 

ungdomar i åldrarna 12-17 spelar datorspel. Trots att studien utfördes i USA ser vi inga 

faktorer som talar för att det skulle vara en unik trend för det amerikanska samhället. 

Datorspel på internet erbjuder en geografisk platslöshet där det inte görs någon distinkt 

skillnad mellan spelare från olika länder. De spel som produceras riktar sig åt användare över 

hela världen och därigenom kan vi göra ett, om än försiktigt, antagande om att denna trend 

även är applicerbar för såväl det svenska samhället som för andra västerländska samhällen. 

     Dock ser vi metodologiska problem med den tidigare forskningens försök att fånga en bild 

av framträdande stereotyper, och deras tillvägagångssätt för att ta reda på vilka av dessa 

stereotyper som internaliseras. Att studera stereotyper och attityder genom att ge 

undersökningsdeltagarna en färdig lista med egenskaper som de sedan förväntas relatera till 

gruppen datorspelare skapar även en epistemologisk problematik. Genom att tillhandahållas 

med en redan färdigställd lista med egenskaper riskerar undersökningsdeltagarna snarare 

agera som bekräftande av forskarnas egna stereotypa uppfattningar än som representanter för 

en samhällelig diskursiv sanning. Det finns också en risk att svaret på en fråga om vad som är 

en stereotypisk bild av datorspelare, i kombination med det metodologiska tillvägagångssätt 

som studien har, resulterar i en historisk representation av en ålderdomlig fördom, snarare än 

en representation av en nutida diskursiv förståelse. Således ignoreras den dynamiska naturen 

hos språket och dess konstituerande effekt på stereotypers innehåll och mening, vilket är 

nödvändigt för dess existens. 

     Det finns även en stor brist på longitudinella studier där det undersöks vilka effekter av 
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datorspel, som blir till internaliserade attityder och vilka långvariga självtillskrivanden av 

stereotypa egenskaper som datorspelare utför. Forskarna förutsätter även att alla människor 

har förmågan att, när så önskas, separera stereotypa åsikter och fördomar, från sina egna 

personliga uppfattningar utan att de två sidorna är sammankopplade. Istället vill vi, ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, argumentera för att stereotyper enbart existerar och ges 

mening, genom den interpersonella kommunikationen vari de kommer till uttryck. Genom att 

studera den språkliga framställningen av datorspelande individer och datorspel, i text, kan vi 

få en verklig bild av vilka stereotyper som framträder, vilka attityder och beskrivningar som 

internaliserats till att bli en del av det vardagliga språket, samt hur dessa konstrueras. 

     Det vi anser att vår studie kan bidra med, bortsett från att erbjuda ett sociologiskt 

perspektiv till ett fält dominerat av psykologisk forskning, är att utifrån en diskursanalytisk 

metodansats, ge en nyanserad och fördjupad bild av framträdande stereotyper, samt hur dessa 

konstrueras i relation till datorspelare. Detta är något som inte går att uppnå med ett 

kvantitativt tillvägagångssätt. Med ett sociologiskt tillvägagångssätt så placerar vi 

datorspelandet och den datorspelande individen i en social kontext. Stereotyper, attityder och 

datorspelande är sociala praktiker och det är inte fruktsamt att tala om dem i termer av 

avskilda aktiviteter eller inre kognitiva processer. Datorspelande individer talar, och spelar, 

tillsammans med andra människor och det är i dessa sociala situationer som stereotyper och 

attityder ges mening. Det sociologiska fältet har mycket att bidra med för att förstå 

datorspelandets roll som ett samhälleligt, modernt och kulturellt fenomen. Där den 

psykologiska forskningen tittar på attityder och stereotyper som en spegling av individers inre 

karaktär, ser vi istället dessa som en konsekvens av den mellanmänskliga interaktion som sker 

i en datorspelande kontext. Även när individer inte spelar datorspel tillsammans med andra så 

är de mål för de narrativ som skaparna av spelet presenterar genom spelets handling. 

     Datorspel är producerade av människor och är således alltid producerade inom ramarna för 

språkliga diskurser. Ur det sociologiska perspektiv, som vi tar utgångspunkt i, går det inte att 

ignorera datorspelandets sociala sammanhang på det sätt som den psykologiska forskningen 

som vi presenterat har gjort. 

 

5. TEORETISK- OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

I detta avsnitt så kommer vi att redogöra för den socialkonstruktionistiska utgångspunkt som 

genomsyrar vår studie och de epistemologiska och ontologiska grunder och antaganden som 

görs genom denna ställning. Vi går i detta avsnitt även igenom de kritiskt diskurspsykologiska 

begreppen, tolkningsrepertoar, ideologiska dilemman och subjektsposition, vilka kommer att 

spela en viktig roll för studiens analys och resultat. 

5.1 Socialkonstruktionismen 

Socialkonstruktionism är det teoretiska perspektiv som är en gemensam beteckning för en 

mängd teorier om kultur och samhälle. Vivien Burr (2003) har gjort ett försök att samla det 

socialkonstruktionistiska fältet under de nyckelpremisser varpå de alla vilar. 

Kännetecknande för socialkonstruktionistiska teorier är att de tar en anti-essentialistisk 

utgångspunkt i sin ontologiska ställning. Med detta menas att världen inte är determinerad, 
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utan den skapas genom social interaktion. Människor har inga inre uppsättningar äkta och 

fasta drag, varpå deras karaktär och personlighet är baserade, utan våra personliga drag är 

snarare en funktion av de specifika kulturella, historiska och relationella omständigheter vari 

vi befinner oss (Burr, 2003:34). 

     Vidare tar det socialkonstruktionistiska fältet en kritisk ställning till självklar kunskap och 

menar att vår kunskap om världen inte kan betraktas som en objektiv sanning. Detta grundar 

sig i det ontologiska och epistemologiska ställningstagandet att vår verklighet bygger på en, 

mellan individer, delad diskursiv upplevelse. Vad som är sant och falskt grundar sig inte i en 

essentialistisk tanke om att världen är naturligt förbestämd. Vårt sätt att uppfatta världen 

skapas och upprätthålls således genom sociala processer, och genom dessa processer skapas 

en bestämd världsbild, där vissa former av handling blir naturliga, och andra blir otänkbara 

(Burr, 2003:56-57). 

5.1.1 Vad är en diskurs? 

Diskurs är ett, inom dagens samhällsvetenskapliga ämnen, välanvänt begrepp men som ges 

olika fokus, beroende på vilket fält vi rör oss inom. Som exempel, inom den diskursiva 

psykologin, refererar diskurs ofta till ett fall av kontextbaserat språkbruk. Den diskursiva 

psykologin har ofta som mål att studera den process som utgörs av en individs användning av 

språket för konstruerandet av en representation av händelser, eller personer. Det är således 

språkets process i den omedelbara situationen som analyseras (Burr, 2003:16-17). 

     Den syn på diskurs som ligger till grund för denna studie tar steget vidare från enbart den 

omedelbara situationen. Vår analys är inte begränsad inom ramarna för den språkliga 

processen i en specifik situation, utan innefattar även ett fokus på diskursens utövande på 

verkligheten. De språkliga processer och framställningar som vi stöter på i vår empiri 

behandlas som diskursiva utövanden i deras konstruktion av en möjlig sanning, och i deras 

eventuella avståndstagande från en given representation. 

     Vår syn på diskurser och dess funktion i samhället följer Foucaults resonemang om 

relationen mellan diskurser och de sanningar som utgör vår verklighet och kan beskrivas 

utifrån Foucault själv som: 

Words and things' is the entirely serious title of a problem; it is the ironic title of a work 

that modifies its own form, displaces its own data, and reveals, at the end of the day, a quite 

different task. A task that consists of not - of no longer - treating discourses as groups of 

signs (signifying elements referring to contents or representations) but as practices that 

systematically form the objects of which they speak (Foucault, 1972:49). 

Detta till synes cirkulära påstående visar på den komplexitet som uppstår i diskursens relation 

till sig själv och de objekt den formar. En diskurs refererar till en bestämd uppsättning 

metaforer, symboler, meningar, historier, traditioner m.m. som tillsammans producerar en 

särskild bild/representation av det som omfattas av diskursen. Diskurs konstruerar dessa 

representationer och kontrollerar på vilket sätt dessa meningsfullt kan talas om, och diskursen 

producerar således objekten för vår kunskap. Det är alltså inte fruktsamt att tala om diskurs 

enbart som en omedelbar användning av språket som ett verktyg för att skapa en språklig 

representation av en händelse, utan det är snarare diskursen som tillåter oss och styr hur denna 

representation kan göras möjlig. 

     Foucault beskriver hur: 
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Truth isn’t outside power. […]Truth is a thing of this world; it is produced only by virtue of 

multiple forms of constraint. And it induces regular effects of power. Each society has its 

regime of thruth, its ‘general politics’ of thruth; that is, the types of discourse which it 

accepts and makes function as true, the mechanisms and instances which enable one to 

distinguish true and false statements, the means by which each is sanctioned […] the status 

of those who are charged with saying what counts as true. (Foucault, hämtad ur Hall, 

1997:49) 

För att exemplifiera Foucaults resonemang kan vi se till diskursen om barnuppfostran. När det 

är tal om barnuppfostran finns det väldigt specifika “rätt och fel” relaterade till exempelvis 

bestraffning och belöning. Det skulle idag vara väldigt svårt, om inte otänkbart, att hålla en 

meningsfull diskussion om barnuppfostran där barnaga lades fram som ett positivt förslag på 

tillrättavisande. Att tala om barnaga som en metod för bestraffning skapar inte enbart en 

språklig representation av en disciplineringsform, utan är samtidigt en handling som bryter 

mot de diskursiva metaforer, symboler, och meningar kopplade till barnuppfostran och som 

har kommit att accepteras som sanna. Således har det skapats ett “rätt” sätt att tala om 

barnuppfostran, där vi kan ha en meningsfull diskussion inom ramarna för vad som tillåts av 

diskursen, och ett “fel” sätt att tala, där beskrivningar och uppfattningar görs omöjliga och 

icke meningsfulla. 

     Subjektets position i relation till diskursen är den att det är diskursen som avgör vad som är 

möjligt för subjektet att ge uttryck för och individen är således ett medium för kulturen och 

dess språk (Winther Jörgensen och Phillips, 2000:21). 

     Denna studie tar avstånd från att språket enbart är ett deskriptivt verktyg, tillgänglig för 

individen, att plocka fram vid behov. Istället är vår utgångspunkt att diskursen ges uttryck 

genom de representationer som görs möjliga för individen. Genom att studera språkliga 

framställningar av datorspelande individer, kan vi således belysa vilka diskursiva 

representationer och förståelser av datorspelare som grupp som gjorts möjliga och vilka som 

är omöjliga. 

5.1.2 Att göra genom att tala 

Som nämnts ovan tar socialkonstruktionismen avstånd från synen på språket som deskriptivt, 

eller som representativ för en, hos människan inre, genuin essens. Denna essens har under 

lång tid varit, och är fortfarande, en grundidé inom mer traditionell psykologi, där individer 

kan definieras utifrån inre karaktärsdrag, attityder eller moraliska ideal. Oavsett om dessa inre 

egenskaper uppkommit på biologisk grund, eller genom sociala faktorer, är det fortfarande en 

essentialistisk tanke där individen anses ha ett naturligt och definierbart inre (Burr, 2003:6). 

Att ta avstånd från den traditionella psykologins syn på språket som ett deskriptivt verktyg, 

innebär för oss att flytta fokus från vem individen är, till vad individen gör. 

     Den traditionella psykologin ser språket som ett sätt varpå individen kan ge uttryck för de 

attityder och tankar som bygger upp dennes inre värld och språket blir således det medium 

varpå vår personlighet syns utåt (Hall, 1997:55). I kontrast till denna idé har vi 

socialkonstruktionismens syn på språket, inte som ett verktyg, utan som en diskursiv praktik. 

Detta innebär att synen på identiteten som en autonom enhet byts ut, mot synen på att identitet 

uppstår som en diskursiv process, genom subjektets underkastelse till diskursen, och ett 

accepterande av särskilda diskursiva sanningar (Hall, 1997:55). Således kan subjektens 

språkliga utsagor ses, inte som en representation av subjektet själv, utan snarare som ett 
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diskursivt utövande. Följderna av detta blir att vi inte kommer att intressera oss för vem som 

står bakom de utsagor som blir mål för vår analys, utan det är de språkliga utsagorna i sig som 

är av intresse. Genom att analysera dessa utsagor, kan vi visa på vilka diskursiva praktiker 

som ger upphov till stereotypa föreställningar och identiteter, samt vilka sanningar som 

diskursen producerar. 

 

 

5.2 Vad är en stereotyp? 

Perry R. Hinton (2000:11-12) har sökt kartlägga och förklara fenomenet stereotyper och 

stereotypifiering ur olika beteendevetenskapliga perspektiv. Hinton definierar vad som är en 

stereotyp utifrån tre komponenter. 

 En grupp människor känns igen på en viss egenskap (nationalitet, etnicitet, ålder, yrke 

etc.) 

 Därefter tillskrivs gruppen ytterligare egenskaper (Fransmän är passionerade, hemlösa 

är drogmissbrukare etc.) 

 En person som konstaterats har en viss egenskap som identifierar en viss grupp, 

tillskrivs den stereotypa egenskapen (Vi drar slutsatsen att den hemlösa individen vi 

ser även är drogmissbrukare). 

Denna definition av stereotyper är, menar Hinton, en beskrivning av fenomenet som forskare 

inom det psykologiska fältet generellt är överens om. Trots att vår syn skiljer sig från det 

psykologiska fältet gällande stereotypers uppkomst och funktion, så anser vi att den process 

som Hinton beskriver i sin definition ändå är relevant. Den huvudsakliga skillnaden är att vi, i 

kontrast till det psykologiska fältet, utgår ifrån att det identifierande, tillskrivande och 

generaliserande som Hinton beskriver är språkliga processer. Vi kommer inom ramarna för 

denna uppsats att utgå från denna definition när vi talar om stereotyper. 

5.2.1 En kognitivistisk syn på stereotyp 

Hinton (2000:57-82) beskriver hur den kognitivistiska synen på stereotyper är sådan att ett 

språkligt uttalande av stereotypiska fördomar är ett direkt uttryck av individens kognitiva 

schema av gruppen i fråga. Det är alltså individens kognitiva attityd gentemot det som blir 

stereotypifierat som är relevant, snarare än orden i sig. Det är inom detta synsätt en 

fundamental del av en människas perception att placera omvärlden i kategorier, och denna 

kategorisering skyddar oss från kognitiv överbelastning, och underlättar individens handlande 

i mötet med dessa kategorier. Vi skulle således kunna se, ur ett kognitivistiskt perspektiv, 

stereotypen som en konsekvens av människors ständiga, och samtidigt högst nödvändiga, 

kategorisering av omvärlden. 

     När vi således kommer i kontakt med en individ tillhörande en viss kategori, såsom en 

student eller en hårdrockare, anpassar vi vårt beteende utifrån de kognitiva scheman som vi 

har format i relation till den gruppen, och kan således “spara på vår tankemässiga energi”. 

5.2.2 En kritisk- diskurspsykologisk syn på stereotyp 

I kontrast till den kognitivistiska synen på stereotyper beskriver Hinton (2000:125-145) 
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stereotyper där språket är utgångspunkten, och trots att Hinton själv inte benämner detta som 

kritisk diskurspsykologi, är det dessa tankar som beskrivs. Hinton beskriver hur det här inte är 

relevant, om ens möjligt, att tala om stereotyper som en representation av en individs 

kognitiva processer, scheman och attityder utan det är istället diskursens funktion och 

utövande i situationen som konstruerar och tillskriver individer dessa stereotypa egenskaper 

och positioner. Stereotypa egenskaper, och de kategorier som människor placeras i, varpå de 

tillskrivs dessa egenskaper, skapas således genom språket som vi använder när vi beskriver 

dem. 

     Denna uppsats följer den syn på språkets konstruktion och tillskrivande av stereotypa 

egenskaper som Hinton beskriver, och vi tar avstånd från den mer traditionella och 

“allmänna” kognitivistiska förklaringen av stereotypens uppkomst och dess funktion. 

5.3 Begreppsliga analysverktyg 

5.3.1 Subjektspositioner 

Då vår studie syftar att studera stereotyper och stereotypa språkliga framställningar är det 

fördelaktigt för oss att använda oss av begreppet subjektspositioner som analysverktyg. 

Subjektspositioner är ett välanvänt analysverktyg inom diskursivanalys och talar om en 

process varpå vi blir “subjektifierade”, genom att vi placeras i särskilda positioner och 

identiteter. Dessa positioner konstrueras genom språket och görs relevanta genom språket i en 

särskild kontext (Edley, 2001:209-210). 

     För att exemplifiera detta skulle vi kunna se till en situation där en politiker uppmuntrar 

unga att rösta i ett kommande val. I denna situation placeras unga människor i en position och 

blir tillskrivna en identitet, inte som enskilda individer, utan som demokratiska medborgare i 

det svenska samhället. Att anta en position innebär att anamma de ideologiska värderingar, 

ansvar och skyldigheter som positionen innebär och det är genom dessa subjektspositioner 

som vår identitet blir konstruerad (Edley, 2001:209-210). 

     När vi analyserarde texter som utgör vår data, söker vi efter vilka subjektspositioner som 

görs relevanta genom språket.Detta gör vi i huvudsak genom att följaEdleys (2001:210) råd 

att tänka på vem som innefattas av texten och vad de påståenden som görs säger om personen 

som uttalar dem. Det är även relevant för oss att undersöka i vilka situationer, och på vilka 

punkter som datorspelare tar avstånd från, eller gör motstånd mot att bli tillskrivna en 

subjektsposition, då detta också är ett sätt varpå det kan konstrueras en identitet. 

5.3.2 Tolkningsrepertoar 

Tolkningsrepertoarer kan simpelt ses som ett register av olika sätt att tala och vilka kan 

användas av individer för att få en förståelse för händelser i vår omvärld. Dessa 

tolkningsrepertoarer är relativt koherenta sätt att tala om objekt och händelser i världen, och 

vilka agerar som bas för en delad social förståelse (Edley 2001:197-202). 

     Ett exempel på en tolkningsrepertoar skulle kunna vara uttrycket att “inte ta sig vatten över 

huvudet”. Detta uttryck är en vardaglig metafor för att beskriva en situation där en individ 

riskerar att överskatta sin förmåga att utföra en uppgift, och således misslyckas. Genom att 

använda sig av tolkningsrepertoarer likt denna kan vi snabbt och enkelt göra oss förstådda i 

interaktion med andra människor, då dessa utgör ett kulturellt delat sätt att tala om, och tolka, 

den sociala världen.  
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     Inom ramarna för denna studie följde vi Burrs (2003:59-60) syn på tolkningsrepertoarer 

som ett kulturellt delat verktyg för individer att använda för att legitimera sin representation 

av verkligheten. Vi ser tolkningsrepertoarer som basen i konstruktionen av möjliga 

subjektspositioner. Genom att finna olika tolkningsrepertoarer kan vi visa hur dessa används 

som verktyg för konstruerandet och tillskrivandet av stereotypa egenskaper. 

I vår analys söker vi efter dessa tolkningsrepertoarer genom att titta efter mönster i 

språkanvändningen, och vi söker efter metaforer, ordspråk, beskrivningar och förklaringar 

som ofta återkommer när vi bearbetar materialet (Burr, 2003:167) 

5.3.3 Ideologiska dilemman 

Ideologiska dilemman är ett begrepp som talar om att det existerar en motstridighet i det 

”sunda förnuftet” som är rådande i ett samhälle (Edley, 2001:202-208). Edley beskriver hur 

det existerar levda ideologier som består av samhälleligt delade åsikter, värderingar och 

vanor. Dessa levda ideologier kan liknas vid ett samhälles sunda förnuft och karaktäriseras av 

motstridiga, inkonsekventa och fragmenterade riktlinjer för hur en bör tänka och agera. Levda 

ideologier tillåter oss att tolka och förstå samma fenomen eller objekt på olika sätt, beroende 

på vilken uppsättning åsikter, värderingar och vanor som vi anammar i situationen vilket 

innebär att det ofta uppstår konflikter mellan dessa levda ideologier. 

     För att exemplifiera hur levda ideologier ofta hamnar i konflikt så kan vi se till 

balansgången mellan att göra sig en framgångsrik karriär och samtidigt vara en god förälder. 

När det kommer till att uppnå en framgångsrik karriär så skulle de flesta förmodligen säga att 

det är viktigt att arbeta hårt, vara engagerad, visa framfötterna och alltid göra ”det lilla extra”. 

När det kommer till att vara en god förälder så skulle vi kunna säga att en förälder bör vara 

tillgänglig, förstående, göra sig tid för familjen samt sträva efter ett delat familjeansvar. 

När dessa två levda ideologier placeras mot varandra så uppstår en ganska tydlig konflikt 

mellan dem. Hur ska vi agera för att både kunna vara engagerade och visa framfötterna i vårt 

arbete och samtidigt vara tillgängliga och ha tid över för familjen? Är det inkomsten som ska 

styra vilken förälder som är hemma med barnen, och isådanafall, hur blir det då med det 

delade familjeansvaret? Edley beskriver hur samhället är fyllt av dessa ideologiska dilemman 

och hur detta ger upphov till olika sätt att tolka, förstå och agera inför ett fenomen eller 

objekt. 

     Under analysen använde vi begreppet ideologiska dilemman framförallt som ett mentalt 

analysverktyg, där dessa motsägelser underlättade sökandet efter tolkningsrepertoarer genom 

att vi kunde söka efter var det sunda förnuftet tog form i olika beskrivningar och 

konstruktioner av samma fenomen eller objekt. 

 

6. METOD 

I detta kapitel så diskuterar vi vårt metodologiska tillvägagångsätt genom att motivera vårt val 

av en diskursanalytisk metod, samt beskriva vår metods grundantaganden. Vidare så beskriver 

vi här vårt tillvägagångssätt gällande urval, datainsamling och analys samt ger information om 

de källor där vi hämtar vår data. Avslutningsvis så diskuterar vi vårt etiska förhållningssätt 

samt de kvalitetsaspekter som berör vår studie. 
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6.1 Motivering av metodval 

Utifrån det presenterade syftet valde vi att använda oss av en diskursanalytisk metod. 

Diskursanalysen riktar ett stort fokus åt analyser av mönster i användandet av språk och 

nyttjas därför flitigt i olika sociologiska forskningsfält såsom sociolingvistik, sociologi och 

socialpsykologi (Stephanie Taylor 2001:6-7). Nigel Edley (2001:190) beskriver hur den 

kritiska diskurspsykologin studerar det paradoxala förhållandet mellan diskurser och det 

talande subjektet. Den kritiska diskurspsykologin delar till stor del de generella 

diskursanalytiska grundantagandena, som kommer att beskrivas utförligare i avsnittet 

”metodens grundantaganden”. Den kritiska diskurspsykologin erbjuder ett angreppsätt som tar 

utgångspunkt i tanken att subjektet är en produkt av, och samtidigt producerande av, diskurser 

i samhället varpå det uppstår ett komplext förhållande (Fairclough, 1989:22-23;37). Detta 

angreppsätt kan, med fördel, användas för att titta på hur identiteter produceras och tillskrivs 

individer. Den kritiska diskurspsykologin tillkännager diskursens produktiva förmåga, det vill 

säga, hur våra subjektiva upplevelser och vår känsla av vilka vi är, styrs av de 

möjlighetsvillkor som formas inom ramarna för diskursen (Edley 2001:190-191). 

     Detta utgjorde goda förutsättningar för studiens frågeställning då stereotyper är något som 

både skapas och upprätthålls genom språket. Datorspelande sker för det mesta över internet 

och vi, som aktörer inom området, hade viss erfarenhet av fenomenet i sig genom att vi under 

lång tid varit aktiva deltagare i datorspelsgemenskaper såväl som i de gemenskaper och 

diskussioner som sker på internet. Denna erfarenhet underlättade valet av metod eftersom vi 

visste att en stor del av kommunikationen mellan datorspelare på internet uttrycktes 

textbaserat. Vår erfarenhet som aktörer på området innebar även att vi visste var denna 

kommunikation kunde hittas. Eftersom litterära texter lämpar diskursanalysen bra (Taylor 

2001:10) så föreföll det sig passande för oss att använda denna metod. Genom att studera 

material på internet hade vi tillgång till en stor mängd material och genom att variera mellan 

bloggar, diskussionsforum och media, erbjöds en stor variation av källor där material rörande 

ämnet producerades.  

     Det aktiva deltagandet på internet innebar även goda förutsättningar för oss som forskare 

då vi hade kunskap om många av de symboler som området bestod av vilket även ökade 

chanserna till att visa prov på en, för studien, nödvändig reflexivitet. Taylor (2001:12;16-17) 

nämner hur en närhet till fältet kan leda till en partisk forskning men hävdar också att en 

forskare aldrig kan bli meningsfullt avskild från sin forskning och att en reflektion över det 

hela skulle vara adekvat. Fortsättningsvis menar Taylor (2001:17) att det kan ligga en fördel i 

att utnyttja forskarens erfarenhet, genom en självmedvetenhet om relationen mellan forskare 

och studiefältet, eftersom det kan synliggöra vilka konstruktioner forskaren är med och skapar 

genom exempelvis sina ordval. 

6.2 Metodens grundantaganden 

Taylor (2001:6) nämner hur diskursanalytiska forskare huvudsakligen inriktar sig på 

användandet av språk. Detta innefattar språkanvändning som en social process men även hur 

språket byggs upp genom olika byggstenar. Taylor (2001:6) liknar detta vid hur en människa, 

vid inlärning av ett främmande språk, tenderar att fokusera på de mindre byggstenarna såsom 

vokabulär och grammatik. Genom dessa små byggstenar så kan individen efter en tid tillslut 
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lära sig att förstå helheten. Detta är relevant då diskursanalysen har som utgångspunkt att 

individer, genom språket, är delaktiga i skapandet av verkligheten snarare än att språket bara 

återspeglar denna och att det är genom språket som sanningar konstrueras. Språket anses 

således vara konstituerande, snarare än bara referentiellt (Taylor, 2001:6-7). Taylor (2001:12) 

beskriver vidare hur diskursanalysen gör grundantagandet att en absolut sanning inte är 

möjlig, då det inte existerar någon absolut verklighet på grund av den sociala världens 

dynamiska natur och komplexitet. Vidare, argumenterar Taylor, att detta är lika mycket ett 

ontologiskt som ett epistemologiskt förhållningssätt där synen på subjektens konstruerande, 

och omkonstruerande, av verkligheten ger upphov till att sanningar är i ständig förändring. 

Detta ger upphov till frågan huruvida en beskrivning av något ska ses som en spegling av 

något annat, eller som ett konstituerande av en sanning. 

     Vårt ställningstagande inför frågan följde det som Edley (2001:190) beskriver är en 

utgångspunkt för den kritiska diskurspsykologin. Språket har alltid en konstituerande funktion 

i dess framställning av verkligheten. En beskrivning av ett fenomen, objekt eller individ gör 

således alltid anspråk på att vara en sann representation av verkligheten. Detta innebar att när 

vi tog del av materialet utgick vi från att alla utsagor, oavsett bakgrund, kontext eller 

identiteten hos talaren, gjorde anspråk på en sanning som var högst verklig. Alla 

beskrivningar oavsett om de följde normen eller inte behandlades som att de gjorde anspråk 

på att vara en sann representation av hur verkligheten såg ut.  

6.3 Urval 

De källor som valdes ut var Flashbacks forum och Reddit. Dessa källor valdes ut då vi hade 

tidigare vetskap om att dessa forum är populära platser för datorspelsrelaterade diskussioner. 

Båda dessa källor har även en stor aktiv gemenskap samt ett effektivt system för att organisera 

de diskussioner som förs på forumet för att de ska vara lättillgängliga. Båda källorna erbjuder 

även ett sökverktyg för att lättare kunna hitta de diskussioner som är av intresse, vilket kom 

att underlätta vår datainsamling. 

     Gällande urval tog vi del av Pattons text om urval i kvalitativa studier. Patton (2002:230) 

beskriver hur syftet, när det gäller kvalitativa studier, inte riktas åt att uppnå en absolut 

generaliserbarhet. Istället studeras en mindre mängd individer eller företeelser som valts ut på 

basis av att vara rika på information och data som sedan kan användas för att nå en närmare 

förståelse och insikt i ett fenomen (Patton, 2002:230). Då de källor som valdes ut båda hade 

en så pass stor gemenskap och erbjöd en stor mängd olika diskussioner om datorspelare så led 

vi inte brist på relevant material och kunde sortera och välja ut de diskussioner och 

kommentarer som var rika på information. Vi eftersträvade en mättnad i materialet där vi även 

syftade till att möjliggöra tydliga resultat med så få kommentarer som möjligt. 

     I enlighet med studiens syfte var vi intresserade av vilka stereotypa konstruktioner och 

sanningsanspråk som gjordes i relation till datorspelare. Dessa konstruktioner var oberoende 

av aktören som stod bakom dem i den bemärkelsen att olika kriterier, som kön, ålder, 

härkomst, ideologi och så vidare inte påverkade vad som ansågs vara relevant material.  

     Vi utgick ifrån tre generella urvalskriterier vilka underlättade sorterandet av det material 

som samlades in. Dessa kriterier var: 
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1. Materialet måste vara skrivet på svenska eller engelska. 

2. Materialet måste innefatta beskrivningar berörande datorspel eller datorspelande 

individer.  

3. Materialet får inte vara mer än tre år gammalt. 

 

Utöver dessa generella kriterier så valde vi att undvika urvalskriterier som var alltför styrande 

för vilket material som samlades in. Detta för att vi inte ville riskera att beskrivningar av 

datorspelare skulle missas på grund av våra kriterier. Istället så betraktade vi alla 

beskrivningar av datorspelande individer som relevanta för vår studie. De generella kriterier 

som vi utgick ifrån syftade endast till att “sortera det empiriska kaoset” som kan uppstå när 

det finns en så pass stor mängd information som det gör på dessa forum.  

6.3.1 Information om källorna 

Flashback 

Flashbacks forum lanserades i maj 2000 som en del av webbplatsen flashback.se och har i år 

över 965 000 medlemmar samt mer än 46 miljoner unika inlägg. Flashback forum har som 

eget uttalat mål att värna om det fria ordet och aktivt försvara åsikts- och yttrandefrihet även 

för människor med avvikande och icke-demokratiska åsikter. Flashback forum har även en 

stor mängd regler för att se till att deras forum inte används som ett verktyg för att bryta mot 

lagen. Detta kan ha inneburit en viss begränsning för oss, då dessa inlägg skulle ha kunnat 

vara av intresse för vår studie. Däremot är det en väldigt hög tolerans för negativa inlägg 

riktade mot andra människor. Flashback forum tillåter inte varken redigering, censurering 

eller att inlägg tas bort efter att de publicerats oavsett ifall personen som skrivit texten skulle 

önska det. Detta innebar en säkerhet för studien då vi alltid kunde vara säkra på att de 

diskussioner som vi tog del av inte hade förändrats sen dess att de skrivits. Inlägg på 

Flashback forum publiceras dessutom alltid under ett pseudonym. 

Reddit 

Reddit är en nätgemenskap, grundad i juni 2005, som ämnar fungera som en mötesplats där 

människor från hela världen kan interagera och diskutera ämnen av intresse. I år har 

mötesplatsen i snitt haft 169 miljoner unika besökare från 209 olika länder och består av över 

8000 unika diskussionsforum vilket gör Reddit till den 50:e största, för närvarande aktiva, 

hemsidan i världen. Till skillnad från fundamentala utgångspunkter i Flashbacks forum, som 

att inlägg aldrig kan redigeras eller tas bort, kan inlägg postade på Reddit både ändras och tas 

bort av skribenten vid behov. Alla användare på Reddit rör sig under ett pseudonym. 

6.4 Datainsamling 

Vår datainsamling gick till så att vi först och främst använde de utvalda källornas sökfunktion 

för att hitta de diskussioner som var av intresse för vår studie. För att hitta diskussionerna så 

använde vi sökord såsom ”gamer” och ”stereotypes”, när vi sökte på Reddit, och ordens 

svenska motsvarighet när vi sökte diskussioner på Flashbacks forum. Vi slog även ihop dessa 

ord för en mer fokuserad sökning. Utöver sökfunktionen så besökte vi även de, av forumet, 

avsedda platserna där datorspelsrelaterade diskussioner ska hållas. På dessa platser så fanns 

det en stor mängd diskussioner på området där varje ”diskussionstråd” är titulerad av 
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personen som startade diskussionen. Under datainsamlingen så gick vi igenom flera olika 

diskussionstrådar och samlade in kommentarer som på olika sätt beskrev datorspelande 

individer. I vårt resultat så presenteras de kommentarer som tydligast visade tecken på de 

mönster och återkommande beskrivningar som vi fann under vår analys. Datainsamlingen 

pågick tills vi upplevde att vi uppnått en empirisk mättnad. Vi märkte efter en tid att vi ofta 

stötte på beskrivningar som vi kände igen från tidigare diskussioner, och att det blev svårare 

att hitta attityder och beskrivningar som bidrog med nya perspektiv på datorspelare och vi 

bestämde oss i detta stadie för att det inte längre var fruktsamt att fortsätta datainsamlingen. 

     Taylor (2001:27) beskriver hur idealiskt material för diskursanalysen är en naturligt 

förekommande kommunikation. Med detta menar Taylor instanser av språkbruk som inte 

påverkas av forskarens närvaro utan som skulle ha förekommit oavsett om den observerades 

eller spelades in. Vi skulle vilja argumentera för att de diskussioner som förs på internet faller 

nära vad som skulle kunna ses som naturligt förekommande. Materialet är opåverkat av vår 

närvaro som forskare och vi kunde få tillgång till det i den miljö där det uttalades. Vi kunde 

även följa diskussionerna till fullo och fick genom detta samtidigt tillgång till det i den sociala 

kontext där dem producerades. 

     När det gällde frågan om hur mycket data som skulle samlas in, eller hur många yttranden 

som behövdes samlas in för att optimera studiens förutsättningar, skulle vi vilja hävda att det 

var tal om hur länge införandet av ny data faktiskt kunde bidra till ytterligare förståelse av 

fenomenet. Taylor (2001:25) hävdar att kritiska diskurspsykologer kan anta att människors 

kunskap inom ett bestämt område faktiskt utgörs av olika förståelser och konstruktioner vilket 

argumenterar för en mindre samling data. Det naturligt förekommande talet är, i dess mest 

ideala form, informella samtal som hade skett oavsett ifall observation eller inspelning ägt 

rum eller inte. Då vårt material ligger nära Taylors definition av, för diskursanalysen, ideellt 

material så erbjuder detta en viss kvalitetssäkran för vår studie. 

6.5 Etik 

Inför vår studie så tog vi del av vetenskapsrådets (2002:7-14) riktlinjer gällande informations-

, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. Då det inte finns några tydliga riktlinjer 

vad gäller forskning som behandlar offentligt publicerat material så uppstod frågan hur vi 

skulle förhålla oss till dessa krav inom ramarna för vår studie. Då allt material som vi 

behandlat var publicerat offentligt med avsikt att läsas, så kan det ej anses vara av privat 

natur. Vi ansåg även att det material som vi behandlade, såväl som det resultat som vi 

producerade, ej är av känslig karaktär och riskerar inte att åsamka någon fysisk eller psykisk 

skada. Vetenskapsrådet (2002:16) understryker att det etiska ansvaret ligger hos 

projektledaren och vi bestämde därför att det, på basis av att vårt material var offentligt och 

inte berörde ett känsligt ämne, inte fanns någon relevans att uppfylla dessa krav. Inför vår 

datainsamling så togs dock hänsyn till konfidentialitetskravet på så sätt att eventuella 

personuppgifter som skulle kunna användas för att identifiera specifika individer skulle 

anonymiseras. Detta visade sig dock inte ha någon inverkan på den presenterade empirin, då 

vi ej stötte på några kommentarer där några sådana personuppgifter delgavs. 

6.6 Kvalitetskriterier 

För att försäkra en god kvalitet för studien, så använde vi oss av riktlinjer givna av Gillian 

Symon och Catherine Cassell (2012:206-211). Dessa riktlinjer kallar Symon och Cassell för 
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prolonged engagement, peer debriefing och sincerety. 

     Prolonged engagement innebär att sträva efter att nå en så pass nära relation till materialet 

att forskaren kan gå från en ytlig förståelse av fenomenet till en mer fördjupad förståelse 

(Symon & Cassel, 2012:207). Detta uppnåddes genom att vi tog oss tid att bearbeta materialet 

upprepade gånger. Vi tog oss även tid att genomgående diskutera materialet för att försäkra 

oss om att ingenting förbisågs. 

     Peer debriefing innebar för oss att vi kontinuerligt stämde av med varandra och med 

kollegor och handledare för att försäkra oss om att god kvalitet upprätthölls. Genom detta 

avstämmande så uppmuntrades ett reflexivt förhållningssätt från vår sida, genom ett 

uppmärksammande av oklarheter och ett utmanande av våra antaganden (Symon & Cassel, 

2012:207). Riktlinjerna för peer debriefing låg till grund för bland annat vårt val av 

benämningen ”datorspelare” då vi kom fram till att det var mer neutralt än ord som exempel 

”gamer”. Den reflexivitet som försäkrades genom peer debriefing gav även upphov till den 

förklarande ordlista som kan ses i bilaga 10.1. 

     Målet med de riktlinjer som vi beskrivit ovan var att uppnå Sincerety, vilket innebär att 

studieprojektet uppvisar ärlighet, transparens och reflexivitet i sitt utförande (Symon & 

Cassel, 2015:211). Vi strävade efter att uppnå detta genom att, så tydligt vi kunde, redogöra 

och argumentera för de val och eventuella avgränsningar som gjordes under studiens gång. 

6.7 Analys 

Analysen av vårt material skedde i huvudsak med hjälp av de tre kritiskt diskurspsykologiska 

begreppen, tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och subjektspositioner. Då vår studie 

syftade till att undersöka vilka stereotyper som datorspelande individer tillskriver sig själva 

och varandra, låg vårt huvudsakliga fokus i att urskilja vilka subjektspositioner som visade sig 

genom de tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman som blev tydliga under 

analysprocessen. I sökandet efter vilka positioner som möjliggörs genom språket så agerade 

Ideologiska dilemman framförallt som ett mentalt analysverktyg. Det kom således att lämnas 

litet utrymme för beskrivning och kartläggning av specifika ideologiska dilemman. 

     Inför vår analys tog vi i beaktning de reflexiva riktlinjer som Taylor (2001:17-19) 

beskriver. Vår studie genomsyras av synen på språket som konstituerande för verkligheten 

och vi tar för givet att det inte existerar en bestämd social sanning. Taylor talar om hur denna 

syn innebär att diskursanalytiska studier omöjligt kan finna ett sant inre tillstånd hos 

språkanvändare och att forskare således bör undvika att göra några anspråk på bakomliggande 

meningar eller attityder hos språkanvändarna. Vår analys riktades mot det faktiska 

språkbruket i de texter som vi tog del av och vi lade inte någon vikt vid vem som skrivit de 

texter som utgjorde vår data. 

Analysprocessen skedde i tre stadier, där det första innebar att, i enlighet med Edley 

(2001:198), upprätta en bekantskap med materialet. Vi la tid åt att noggrant bearbeta de texter 

vi samlade in, varpå vi efter en tid började uppmärksamma mönster i beskrivningar, ord, 

argument och definitioner. Under analysprocessen blev vi bekväma med materialet och kunde 

ganska snabbt, vid bearbetningen av ytterligare texter, se likheter mellan olika utsagors 

framställanden av datorspelare och individers självtillskrivande av, eller avståndstagande till, 

stereotypa beskrivningar. 

     Det andra stadiet genomfördes genom att vi, vid en bekantskap med materialet, parade 

ihop de utsagor där vi fann liknande beskrivningar eller argument och bearbetade texterna i 
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relation till varandra. Vi tittade här på vilka som innefattades av utsagorna (datorspelare, män, 

kvinnor, “icke-datorspelare” etc.) och vad utsagorna försökte göra anspråk på (är stereotypen 

sann eller osann? Hur ser verkligheten ut i skribenternas ögon?). Under det andra stadiet av 

analysprocessen började vi kunna urskilja var dessa mönster och beskrivningar övergick till 

att bli del av en, för skribenterna, sann verklighet. Dessa beskrivningar blev ett sätt för 

individerna att placera sig själva i relation till ett objekt eller fenomen och i denna situation 

kunde vi urskilja hur det gav upphov till specifika subjektspositioner som individerna använde 

för att beskriva sig själva, och andra, i termer av en möjlig identitet. 

     Det tredje stadiet genomfördes genom att vi sökte koppla de språkliga interaktionerna och 

praktiska utövanden till en större social kontext. Fairclough (1989:25-27) beskriver hur en 

forskare, genom att se språket som diskurs och som en social praktik, hänger sig till att inte 

enbart analysera texter. Istället så ska forskaren analysera relationen mellan texter, processer 

och dess del i en social kontext, både i den omedelbara situationen, såväl som dess del i 

samhälleliga sociala strukturer. Det tredje stadiet syftade således till att lyfta vårt resultat från 

den omedelbara situationen, och koppla dem till en samhällelig kontext. Detta gjordes genom 

att vi i studiens diskussionskapitel introducerade Faircloughs begrepp naturalisering och 

hegemoni med syfte att relatera studiens resultat till en samhällelig diskursiv praktik. Dessa 

begrepp var inte del i framtagandet av vårt huvudsakliga resultat utan användes med mål att 

lyfta vårt resultat, från den omedelbara situationen, till en större samhällelig kontext. Båda 

dessa begrepp togs in i studien efter att analys och resultat var genomförda. 

 

7. RESULTAT 

I detta kapitel så presenterar vi det resultat som vi funnit. Vi presenterar vårt resultat i form av 

uppsatta subjektspositioner och beskriver vad som kännetecknar dessa möjliga positioner. 

Genom att presentera flera av de kommentarer som uppgör studiens data så visar vi även hur 

det ser ut när dessa subjektspositioner konstrueras genom språkanvändning. 

7.1.1 Den stereotypa datorspelaren 

Vårt resultat visar att det existerar tolkningsrepertoarer som utgör beskrivningar av 

datorspelares utseende och beteenden. Trots att det nästan inte förekommer några exempel 

alls där datorspelare tillskriver sig själva dessa egenskaper är det beskrivningar som 

datorspelarna är väl medvetna om. Dessa beskrivningar ger upphov till en subjektsposition 

som vi har valt att beteckna som Den stereotypa datorspelaren och utgör en övergripande 

beskrivning av stereotypa tillskrivanden. Vi försöker i detta sammanhang ge en så bred bild 

som möjligt över vilka stereotypa egenskaper som attribueras datorspelare. 

Kommentar:#51 

I think the general public sees gamers as what the extreme cases of. They define a gamer as 

a lonely introvert with no friends/social life who've never touched a woman before. 

Kommentar #51 redogör för en bild av datorspelare som, av allmänheten, tillskrivs gruppen 

datorspelare. Den beskrivningen som redogörs är synen på datorspelare som ensamma och 

introverta individer utan något socialt liv och som aldrig har rört vid en kvinna förut, vilket 

insinuerar att denna beskrivning framförallt riktar sig till manliga datorspelare. 
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Kommentar: #42 

TV/Datorspelande killar = Bögvåldtäktstöntar. Typ. Osociala, fula och svettiga töntar.  

Kommentar: #26 

Tanken på en kille som sitter hemma i sitt lätt illaluktande instängda rum i halvsvettiga 

hemmakläder med en alldeles för stor konsuntion [sic] av cola och energidryck är långt 

ifrån attraktiv. 

Kommentar: #14 

Well WoW carries a negative connotation, if anyone mentions it they are thus seen as fat 

lazy and anti social. 

Kommentarerna styrker bilden av datorspelande killar som icke-sociala, samtidigt som 

ytterligare egenskaper tillskrivs gruppen, där den icke-sociala datorspelaren även tillskrivs ett 

fult utseende, låg personlig hygien, bristande kostvanor samt att datorspelare är överviktiga 

och lata. 

     Ytterligare ett mönster som är återkommande i beskrivningar, och som redogörs av två 

individer som båda spelar datorspel, är att det existerar en allmän uppfattning om att 

datorspelande, och framförallt MMO-spel, leder till beroende och felprioriteringar i relation 

till vänner och familj. Kommentar #13 talar om att skräckexempel, såsom när familjer förstörs 

av datorspelsberoende, blir representativ för den allmänna bilden av datorspelare. 

Kommentar: #13 

There was a guy in my non-gaming circle who had a serious addiction to WoW, to the point 

where he ignored his wife and six (I'm not kidding) kids to play pretty much 24/7. Shortly 

after she finally left him I started to hear about other stories of the same things happening to 

other people - addiction tearing families apart, and it occurred to me that was the way that 

other people, non-gaming people, saw us. That was all they heard about MMOs. 

Kommentar: #20 

För att jag har sett åtskilliga män med ansvar för både det ena vuxenrelaterat till att bli 

totala grottmänniskor med noll intresse för varken omvärld, förhållandet eller sin hårväxt. 

Samtliga kommentarer visar på en gemensam tolkningsrepertoar som beskriver den stereotypa 

datorspelaren som en icke-social och överviktig kille med bristande personlig hygien, dåliga 

kostvanor, ett icke-attraktivt utseende och som har svårigheter att balansera sin tid mellan 

datorspelande och de ansvar som personen har för vänner och familj. 

Ett mönster som vi fann, eller som vi snarare fann brist på, var att den allmänna bilden av 

datorspelare lämnade litet, om något, utrymme för beskrivningar av kvinnliga datorspelare. 

     De allmänna beskrivningar av datorspelare som vi funnit i vår analys refererar, i nästan 

alla fall, specifikt till manliga datorspelare och det är först när diskussioner sker direkt mellan 

datorspelare som det är möjligt att urskilja stereotyper kopplade mer specifikt till kvinnliga 

datorspelare. Vår analys visar även att den stereotypa datorspelaren ofta är mål för ett aktivt 

avståndstagande från datorspelarna själva. Genom detta motstånd och avståndstagande mot 

den stereotypa beskrivningen kan vi urskilja flera subjektspositioner som görs relevanta i de 

situationer där det uppstår konflikter mellan olika tolkningsrepertoarer. Nedan kommer vi 

redogöra för de subjektspositioner som vi funnit genom datorspelarnas motstånd mot Den 

stereotypa datorspelaren.  
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7.1.2 Den kvinnliga datorspelaren 

När vi gick förbi den bredare, generella diskussionen, om datorspelare och började analysera 

diskussioner som förekom i forumtrådar som direkt riktade in sig till datorspelare visade det 

sig ganska snabbt att det existerar ett återkommande mönster av skillnader i framställandet av 

kvinnliga och manliga datorspelare. Dessa beskrivningar gav upphov till en särskild 

subjektsposition som vi valde att kalla för Den kvinnliga datorspelaren. Subjektspositionens 

titel bör dock inte tolkas som att vi har fångat essensen för hela den kvinnliga 

datorspelspopulationen utan snarare redogjort för empirins huvudsakliga framställning av 

kvinnors datorspelande. 

Kommentar: #4 

The issue isn't whether or not you "fit" the stereotype but whether you have agency in what 

you choose. Are you choosing Teemo as support because you honestly enjoy playing 

Teemo and realize that few people in pub games enjoy support roles, so you're filling in a 

big need? Or are you choosing Teemo because you're a girl and that's what girls do? 

Kommentar: #5 

[...]there was a discussion going on about the stereotype of girls who play LoL. People were 

saying that most only play the support role and specifically Teemo.[...] It kind of made me 

rethink the conversation and wonder why I was so upset about the fact that I partially fit 

that stereotype. I love to support, but does that make me a bad girl gamer because it's part 

of the stereotype? In the same line, why should I be ashamed of being a female healer in 

other games? 

Kommentarerna ovan är en diskussion mellan två kvinnliga datorspelare och de diskuterar hur 

det existerar en stereotyp föreställning om att kvinnor oftast spelar omhändertagande roller 

när de spelar datorspelet League of Legends. Kommentar #5 beskriver en viss skam över att 

hon stämmer in på den stereotypa föreställningen om kvinnor i datorspel då hon beskriver hur 

hon älskar att spela just omhändertagande roller. 

     Vidare ställs frågan huruvida preferensen att spela omhändertagande roller innebär att vara 

en “dålig kvinnlig datorspelare” då det överensstämmer med en stereotyp bild av kvinnliga 

datorspelare. Kommentar #4 menar att problematiken inte grundar sig i huruvida kvinnor 

stämmer in på den stereotypa föreställningen eller inte, utan snarare huruvida de verkligen 

spelar det som de vill spela, eller om de stereotypa föreställningarna tvingar kvinnor in i dessa 

roller. 

Kommentar: #8 

The feminine ideas of supporting a family/husband/wife, raising children, tending to the 

sick, using empathy, etc are similar to the role of being a support/healing class. Deciding to 

use those stereotypical feminine values to improve team play is, in a sense, choosing to be 

the mother figure. Everyone needs a good mom, but very few will admit it. The world 

thrives when nurtured, and yet it's still viewed as weakness, because nurturing is considered 

feminine, the opposite of masculine strength. 

It's interesting because there are many men who value these nurturing qualities, yet when it 

comes to games, women are pigeonholed into support roles because others believe 

generally only men are capable of traits of strength. 

Diskussionen utvecklas vidare genom kommentar #8 där den stereotypa föreställningen om att 

kvinnor spelar omhändertagande roller kopplas ihop med iden om feminina och maskulina 
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värderingar och ideal. Det beskrivs hur spelandet av omhändertagande roller i datorspel kan 

liknas vid att anta en modersroll. Att se till att andra frodas, behandla sjuka och vara empatisk 

och stöttande är egenskaper som beskrivs som nödvändiga för att spela omhändertagande 

roller i datorspel. Vidare beskrivs det hur omhändertagande, trots alla positiva kvaliteter, 

fortfarande ses som en svaghet då det är fråga om just feminina värderingar. Trots att många 

män värderar dessa omhändertagande egenskaper talas det om att kvinnor tvingas in i dessa 

omhändertagande roller då det existerar en uppfattning att enbart män är kapabla till 

egenskaper av styrka. 

Kommentar: #7 

I like taking care of things. I derive a great deal of pleasure from it. Is this because of my 

evolutionary role as a nurturer? Maybe in part. Am I ashamed of that? Hell no. 

Kommentar#7 visar på användandet av en annan tolkningsrepertoar i förklarandet av kvinnors 

roll som omhändertagare i datorspel. Kommentar #7 beskriver hur hennes preferens för 

omhändertagande roller i datorspel delvis grundar sig i hennes evolutionära roll som 

omhändertagare och att det är någonting som hon inte skäms över. 

     Kommentarerna visar på en stereotyp bild av att kvinnor framförallt spelar 

omhändertagande roller inom datorspel. I diskussioner förekommer flera tolkningsrepertoarer 

för att förklara varför kvinnor ansågs vara passande för dessa roller. Bland de 

tolkningsrepertoarer som ofta används så talas det om personlig preferens, evolutionära 

anledningar samt socialt påtvingade värderingar. Kommentarerna visar på att kvinnor, genom 

dessa stereotypa föreställningar, tvingas in i de omhändertagande positionerna. 

Analysen visar vidare på en återkommande konflikt mellan vilka roller som kvinnliga 

datorspelare vill spela och vilka roller som de upplever att de borde spela. I relation till dessa 

konflikter beskrivs känslor som skam och skuld. 

7.1.3 Datorspelaren i garderoben 

En rad olika kommentarer visar på en flykt ifrån att bli igenkänd och identifierad som en 

datorspelare. Det blir således tal om en rädsla för andra människors uppfattningar om den 

egna identiteten. De tolkningsrepertoarer som används för att beskriva de stigman som 

existerar mot datorspelande, ger upphov till en subjektsposition som vi valde att kalla 

Datorspelaren i garderoben. 

Kommentar:#49 

This is so annoying, when spending a gloomy winter evening watching crap TV is socially 

acceptable but gaming means you "have no life". 

 

Kommentar:#50 

if they ask what I'm doing this weekend or something and the answer is that a new game is 

coming out or something, the responses are usually very negative and generally sarcastic. 

Det beskrivs hur datorspelande inte anses vara ett accepterat sätt att spendera sin tid på 

samtidigt som det liknas vid TV-tittande som fullständigt accepterat. Kommentar #49 

hänvisar till olika alternativa sätt att spendera en grå vinterkväll där datorspelande hävdas vara 

synonymt med att inte ha något liv. Kommentar #50 genomsyras också av en känsla av att 

medmänniskor förkastar valet av aktivitet under helgen. Det hela indikerar en föreställning 



32 

 

om att helger är för heliga för att spenderas genom mindre acceptabla intressen, som 

datorspelande i det här fallet. 

Kommentar:#9 

I ask because I act ruthlessly ignorant about gaming in general, especially at work; I also 

often alt-tab when my flatmate walks in and go back to general browsing, and never raise 

examples or experiences from games with anyone I don't have on Steam. I actively feign 

ignorance about gaming in general conversation, especially around the opposite sex. 

Kommentar:#44 

[...]I titled this post "Closet Gamer Syndrome"... the syndrome part being my continued 

inability to be confident about my gaming life without the safety of numbers, and my 

tendency to let shallow mainstream culture make me feel insecure about my interests. I'll 

admit I'm an underconfident person in general, which is my own fault, but the stigma 

attached to gaming and nerd culture definitely contributes to my occasional feelings of 

inferiority. 

Genom det stigma som hålls emot datorspelandet nämns det ett flertal exempel där personer, 

med ett stort spelintresse, återigen väljer att undanhålla denna information för att inte riskera 

att falla under stereotypa och mindre fördelaktiga kategoriseringar som skulle kunna innebära 

att individens professionalitet ifrågasätts. Kommentar #9 beskriver ett intagande av ett 

ignorant förhållningssätt till datorspelandet vid interaktioner med människor som befinner sig 

utanför det virtuella kontaktnätet. Det framkommer hur detta förhållningssätt är särskilt 

viktigt när en interagerar med det motsatta könet. Relaterat till den stereotypa bilden om 

datorspelare kan det sägas handla om ett undvikande av att betraktas som icke-attraktiv.  

7.1.4 Den fysiskt aktiva datorspelaren 

Huruvida datorspelare anses vara lata och otränade eller fysiskt aktiva och hälsosamma var ett 

återkommande tema i vår data. Datorspelarnas upprepade avståndstagande från Den 

stereotypa datorspelaren gav upphov till tolkningsrepertoarer som tillsammans konstruerar en 

subjektsposition som vi valt att kalla för Den fysiskt aktiva datorspelaren. 

Kommentar:#51 

I always get the "you don't seem like a gamer" because I'm a 6 foot 260 pound male who 

competes in MMA. 

Som tidigare tydliggjordes, hur den stereotypa datorspelaren beskrivs, tycks datorspelande 

vara synonymt med lathet och övervikt. Det faktum att datorspelare dessutom uttrycks som 

icke-sociala uttrycker en bild om att spelandet tillåts ta så pass mycket tid av vardagen att det 

inte ges utrymme för träning eller socialt samspel. När det väl blir tal om en vältränad individ 

som spelar datorspel uppstår det konflikter i olika tolkningsrepertoarers beskrivningar av en 

datorspelare. Kommentar #51 beskriver hur människor blir förvånade när de får vetskap om 

att även en vältränad kampsportsutövare spelar datorspel. 

Kommentar:#16 

[...] we go camping, go to the beach, go biking and hiking together. Still, he won't stop 

making jabs at me for spending my time and money in what he refers to as a "fake world." 

Kommentar:#2 

I play soccer and I ride my (now ran over) bicycle. I climb trees at least a few times a 
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month (when I can find my gloves I use to keep my hands from getting cut up) and I ride 4-

wheelers with my dad and sister at least twice a week. 

Ett återkommande tema i en rad olika tolkningsrepertoarer uppvisar tydliga avståndstaganden 

ifrån den stereotypa föreställningen om att datorspelare anammar ohälsosamma och lata 

livsstilar. I kommentarerna #16 och #2 synliggörs ett tydligt behov av att klargöra hur fysiskt 

aktiva de är på grund av den negativa konnotation som cirkulerar datorspelande. 

     Centralt för den fysiskt aktiva datorspelaren är tydliga och upprepade avståndstaganden 

från vad som skulle kunna förknippas med den stereotypa bilden av datorspelare.  

7.1.5 Den “för unga” datorspelaren 

I diskussioner kring datorspelande finner vi mönster där olika yttranden genomsyras av en 

frustration riktad mot yngre datorspelares beteendemönster. Dessa beskrivningar ger 

tillsammans upphov till en subjektsposition som vi valt att kalla Den “för unga” 

datorspelaren. 

Kommentar:#37 

Forumet är fullt med 15 åringar som tävlar om vem som kan skrika bajs högst. 

IQ-befriade debatter och inlägg. Svordomar hit och dit utan någon substans. 

Kommentar:#39 

För att "Gamers" är finniga fega snorungar med hängbuk som tror de kan kaxa 

bäst de vill bakom en datorskärm. 

I kommentarerna uttrycks ett distinkt ställningstagande mot vissa datorspelares sätt att bete 

sig vilket tydligt tillskrivs de yngre datorspelarna. Det presenteras en föreställning om att 

datorspelssammanhang, innefattande virtuella spelvärldar eller diskussionsforum, till en stor 

del utgörs av IQ-befriade och svärande tonåringar. Det antas också att de tenderar att bete sig 

otrevligt på grund av det faktum att deras identiteter är skyddade bakom datorskärmarna, 

genom den grad av anonymitet som internet erbjuder. 

Kommentar:#2 

And yes, we do need to get rid of the 12 year olds who cant seem to think “Oh, it’s just a 

game! No need to scream bloody murder!” 

Kommentar:#40 

Ungar (de flesta som lirar idag är kring 15) orkar inte bry sig, jag tror det återspeglar lite 

hur det ser ut i verkligheten, all in full rulle - motgång - tappar lusten - blir förbannade - 

skiter i det/förstår inte. [...] Många gånger får jag påminna mig själv om att det är 7 -12 

åringar jag spelar med/mot mest troligt. 

Kommentar #2 hänvisar till ytterligare problematik i att de yngre spelarna uppfattas ha 

svårigheter med insikten om att det bara är ett spel och att det inte är berättigat att rikta 

personliga angrepp mot andra spelare. Kommentar #40 målar upp en bild och föreställning 

om att majoriteten av datorspelare är 15 år och att problemen bygger på verkliga samhälleliga 

problem. Problemen hänvisas till hur brister i personlig mognad samt förståelse inför 

motgångar ger upphov till en förlorad motivation hos tonåringar. 

     Inläggen genomsyras av en kollektiv irritation mot de yngre spelarna vilket visar att de inte 

uppfattas, och inte heller är välkomna, som en del av datorspelskulturen. Yngre spelare, 

tillskrivna mindre fördelaktiga egenskaper såsom ett omoget beteende och ett otrevligt 
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vokabulär, anses således vara ett problem som måste göras av med. Det uttrycks därigenom 

en form av informell åldersgräns för vilka människor som är välkomna att spela datorspel 

tillsammans med andra. 

7.1.6 Den etniskt gränsdragande datorspelaren 

Den etniskt gränsdragande datorspelaren kännetecknas av användandet av 

tolkningsrepertoarer som innefattar rasistiska åsikter och uttalanden. 

Kommentar:#30 

Seriöst, fy fan vad trött jag börjar bli på att lira multiplayer med och mot ryssar och andra 

skitmänniskor från det forna Sovjet. 

 

Kommentar:#33 

Jag är också jävligt less på ryssarna i alla jävla spel.  

Den fientlighet som yttras i vår data är, mer eller mindre uteslutande, riktad mot ryska 

datorspelare. Vad som tydliggörs är att människor har tröttnat och inte längre vill spela varken 

tillsammans med eller emot datorspelare av ryskt- eller ryskliknande ursprung. Det sker med 

andra ord en grov generalisering där det inte bara handlar om alla ryska datorspelare utan 

även alla datorspelare som skulle kunna uppfattas ha ett ryskt urpsrung. 

Kommentar:#32 

[...]i LoL så skulle det alltid vara ryssarna som satt och snacka massor av oförståeligt skit i 

chatten och sprang runt och feeda som fan, de är helt enkelt värdelösa på LoL! Får ni en 

ryss i laget så kan man lika gärna lägga sig på direkten[...] 

Vad som tycks vara centralt för den omfattande fientligheten gentemot ryska datorspelare är 

kommunikationssvårigheterna som dåliga språkkunskaper i engelska kan innebära. Det 

faktum att det ryska språket, istället för det latinska alfabetet, anammar det kyrilliska alfabetet 

utgör uppenbara kommunikationssvårigheter ifall en begriplig engelska inte kan nyttjas. De 

ryska datorspelarna tillskrivs också en väldigt låg skicklighetsnivå med tanke på att 

kommentar #32 hävdar att en ryss i laget ändå alltid resulterar i en förlust. Det hävdas att 

anledningen bakom detta grundar sig i ryssarnas tendens till att hjälpa motståndarna till mer 

fördelaktiga utgångslägen snarare än att hjälpa det egna laget med vederbörande lagkamrater. 

Kommentar:#33 

Varje ryss oavsett ålder (träffat på EN skön ryss som hatade ryssar själv för att dom var 

idioter på nätet och IRL, därför han spelade med oss svenskar och britter) beter sig som 12-

14 åringar. 

 

Kommentar:#30 

Kan vi inte bara bygga en stor jävla brandvägg där järnridån gick för så vi slipper skiten? 

Jag kan ju omöjligen vara den enda som tröttnat. 

I vår data talas det endast någorlunda gott om ryska datorspelare i kommentar #33. Vad som 

dock är anmärkningsvärt i uttalandet är en föreställning om att ifall en rysk datorspelare ska 

accepteras måste denna också förakta andra ryska datorspelare. Kommentar #30 beskriver de 

ryska datorspelarna som ett problem och föreslår därefter hur datorspelare med ryskt ursprung 

bör begränsas till endast ryska gemenskaper. 
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I tolkningsrepertoarer gällande etniska tillhörigheter formuleras starka åsikter huruvida 

nationalitet ska styra möjligheten och tillgången till att få interagera med människor från 

andra delar av världen när det gäller dessa virtuella gemenskaper. 

7.2 Sammanfattning av resultatet 

I vårt resultat har vi presenterat några olika signifikanta tolkningsrepertoarer. Dessa 

representerade olika sätt att tolka och beskriva datorspelandet och dess aktörer. Användandet 

av tolkningsrepertoarerna innebar att olika subjektspositioner gjordes möjliga och relevanta. 

     I vår resultatdel började vi med att beskriva den generella subjektspositionen Den 

stereotypa datorspelaren. Gemensamt för de utsagor som berör stereotypifieringen är hur de 

framförallt riktar sig till det manliga könet. Datorspelare beskrevs som introverta individer 

vilka inte prioriterade varken hygien eller hälsa. Genom bristande hygien och ohälsosamma 

livsstilar tillskrevs datorspelare mindre fördelaktiga utseenden och egenskaper som fet, ful, 

icke-social och felprioriterande.  

     Definitionen av Den stereotypa datorspelaren utmynnade i mönster av skillnader i 

framställandet av kön samt ett synliggörande av konflikter mellan vilka roller som anses vara 

kvinnliga respektive manliga. Dessa mönster gav upphov till Den kvinnliga datorspelaren. I 

kommentarerna framställdes den stereotypa föreställningen om att kvinnliga datorspelare 

oftast spelar omhändertagande roller. Det diskuterades huruvida kvinnor faktiskt spelar just 

den roll de vill eller ifall dessa föreställningar tvingar in kvinnor till omhändertagande 

positioner. Detta kopplades till feminina ideal och tankar om en modersroll och det görs 

anspråk på att det skulle falla sig naturligt genom att enbart män är kapabla till egenskaper av 

styrka och andra spelroller än den omhändertagande. 

     Vidare blev det tal om en stigmatisering av datorspelandet vilket i sin tur leder till ett 

undvikande av att bli identifierad som en datorspelare. Datorspelaren i garderoben 

kännetecknas av just denna rädsla för att “komma ut” och bli både igenkänd och direkt 

associerad med en datorspelande hobby. Detta görs genom att Datorspelaren i garderoben 

framställer sig som en icke-datorspelande individ. 

     Resultatet visade hur Den stereotypa datorspelaren går hand i hand med övervikt och 

lathet och därigenom har det tagits avstånd från denna föreställning vilket resulterat i Den 

fysiskt aktiva datorspelaren. Tanken om att datorspelandet blivit så pass tidskrävande att det 

inte ges utrymme för träning och ett omhändertagande av den egna hälsan har synliggjort ett 

behov hos vissa individer att tydligt redogöra för den fysiska aktivitetsnivån. 

     Medverkandet i datorspel väckte frågor hur en datorspelare bör bete sig. Det riktades 

mycket frustration mot den yngre skaran av datorspelare där en generell föreställning talade 

för att dessa uppvisar starka tendenser till ett omoget och aggressivt beteende. Det yttrades 

åsikter om att de uppblåsta karaktärerna grundade sig i den grad av anonymitet som internet 

erbjuder och är ett problem som datorspelskulturen måste göra sig av med. Diskussionen visar 

genom detta på en känsla av att de yngre datorspelarna brister i personlig mognad och därför 

definieras som Den “för unga” datorspelaren. 

     Slutligen blev det även tal om en sorts gränsdragning där det yttrades starka åsikter om en 

hierarkisk ordning vad gäller etnicitet. Uteslutande kom det att handla om en distinkt och 

uttalad fientlighet gentemot datorspelare med ryskt ursprung. Skicklighetsnivåer och 

kommunikationssvårigheter, med tanke på främmande språk, kom att bli en central 
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utgångspunkt för diskussion där ryska spelare vid varje tänkbart scenario stod som någon 

sorts syndabock. Det enda undantaget som presenterades utgjordes av en rysk datorspelare 

som lämpligt nog också föraktade sina landsmän. 

 

8. DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer vi att försöka samla det arbete som vi utfört under studiens gång och 

diskutera kring vilken kunskap som vi uppnått. Vi kommer att inleda diskussionskapitlet med 

en sammanfattning av studieprocessen följt av en diskussion av vårt resultat i relation till vår 

studies syfte och tidigare forskning. Vi kommer i detta kapitel även att djupare diskutera vårt 

resultat utifrån ett teoretiskt perspektiv. Denna teoretiska koppling görs genom 

introducerandet av begreppen naturalisering och hegemoni med syfte att koppla resultatet till 

en större, samhällelig, diskursiv produktion. Slutligen i avsnittet problematiserar vi vårt 

resultat och ger förslag på vidare forskning på området. 

En diskursanalytisk studie om stereotypa konstruktioner och tillskrivanden av 

datorspelande individer 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för vilka stereotyper som datorspelande 

individer tillskriver sig själva och varandra. Genom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

har vi undersökt språkliga utövanden i form av textkommentarer, som publicerats på internet. 

Målet har varit att fånga en bild av vilka stereotypa beskrivningar av datorspelare som 

produceras genom språket, samt vilka möjliga subjektspositioner som dessa ger upphov till. 

Dessa subjektspositioner är de möjliga sätt som individen kan tala om och definiera sig själv 

på och utgör positioner som är möjliga att anta. För att kunna urskilja dessa subjektspositioner 

har vi använt oss av de kritiskt diskurspsykologiska begreppen tolkningsrepertoarer och 

ideologiska dilemman. Genom att söka efter mönster i språkanvändning i form av 

tolkningsrepertoarer lyckades vi visa hur datorspelare genom deras anpassande till, eller 

avståndstagande från, stereotypa beskrivningar konstruerade möjliga positioner att anta. Dessa 

positioner användes av datorspelarna i deras beskrivningar av sig själva och andra människor. 

     För att underlätta sökandet efter olika tolkningsrepertoarer och positioner hade vi hela 

tiden tanken på ideologiska dilemman i huvudet under analysprocessen. Vi lyckades under 

studiens gång att urskilja sex subjektspositioner som gjordes relevanta genom de språkliga 

utövanden som utgjorde vår data och dessa har vi valt att benämna som: Den stereotypa 

datorspelaren, Den kvinnliga datorspelaren, Datorspelaren i garderoben, Den fysiskt aktiva 

datorspelaren, Den “för unga” datorspelaren och Den etiskt gränsdragande datorspelaren. 

Alla dessa subjektspositioner är olika möjliga sätt för individer att tala om och definiera sig 

själva och andra inom en datorspelande kontext. 

En socialpsykologisk studie inom ett psykologiskt fält - Vårt resultat och tidigare 

forskning 

Studiet av stereotyper inom datorspelsforskning och datorspels inverkan på individer är ett 

fält som ännu är till stor del outforskad av det socialpsykologiska forskningsfältet. Samtidigt 

har socialpsykologin mycket att bidra med för förståelsen av datorspelens plats i samhället 
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och vilken inverkan de har på datorspelande individer. Den kvantitativa forskningen, med 

dess metodologiska tillvägagångssätt blir problematisk när det gäller att fördjupa och 

nyansera det resultat som forskningen på området publicerat. Istället tenderar dessa studier att 

erbjuda ett tämligen statiskt tillvägagångssätt till stereotypforskning och det erbjuds, många 

gånger, en förenklad syn på kausalitet mellan datorspelens utformning och människors 

beteenden och tankar. Det resultat som den tidigare forskningen presenterat är stereotypa 

egenskaper och attityder som kan innefattas inom ramarna för vad vi i vårt resultat har kallat 

för Den stereotypa datorspelaren. Vårt resultat visar, likt den tidigare forskningen, att det 

existerar stereotypa beskrivningar av datorspelare relaterat till framförallt utseende, social 

kompetens, aggressivitet och popularitet. Det som vår studie har kunnat bidra med, i kontrast 

till den tidigare forskningen, är en fördjupad och nyanserad bild av dessa stereotypa 

beskrivningar samt hur dessa kommer till uttryck i det vardagliga språket. Vårt resultat visar 

på hur Den stereotypa datorspelaren, snarare än att vara ett svar på frågan, istället har kommit 

att agera som en position utifrån vilken datorspelare definierar sig själva och andra och som i 

sin tur ger upphov till nya stereotypa beskrivningar. Alla de subjektspositioner som 

presenteras i vårt resultat, är positioner och beskrivningar som förblir osynliga bakom de 

metodologiska restriktioner som definierar den kvantitativa forskningen. Genom vårt 

studerande av datorspelares vardagliga språkbruk har vi lyckats uppnå en djupare förståelse 

av hur datorspelare konstruerar och använder stereotyper för att beskriva sig själva. 

Datorspelare som position(er) - En diskussion om datorspelares identitetsmöjligheter 

Vårt resultat har visat att det finns många tolkningsrepertoarer som kan användas för att 

beskriva datorspelande individer. Tolkningsrepertoarerna används på flera sätt av 

datorspelarna i syfte att definiera sig själva genom ett anpassande till, eller ett motstånd mot, 

andra givna beskrivningar. Genom användandet av dessa tolkningsrepertoarer konstrueras 

möjliga positioner som datorspelarna kan inta i deras definierande av sig själva. Den 

socialkonstruktionistiska, anti-essentiella, syn som genomsyrar vår studie bidrar med 

infallsvinkeln att identitet inte är något som är fast eller bestämt i individen, utan identitet är 

något som görs genom språket. De subjektspositioner som konstrueras genom 

språkanvändning ses således av oss som datorspelarnas egna skapande av möjliga identiteter. 

Dessa möjliga identiteter kommer vi att diskutera i relation till samhälleliga diskursiva 

produktioner, utifrån Faircloughs begrepp naturalisering och hegemoni. Dessa begrepp syftar 

till processer varpå särskilda diskursiva beskrivningar blir överordnade, och där andra möjliga 

synsätt blir undertryckta och tillbakahållna (Fairclough, 1989:91-93; Fairclough, 1995:76-82). 

De tolkningsrepertoarer som används av datorspelarna i deras framställande av sig själva är 

diskursiva praktiker som ger upphov till naturalisering genom att dessa beskrivningar upplevs 

som de naturliga, och legitima sätten att tala på (Fairclough, 1989:91). Vidare beskriver 

Fairclough hur naturalisering är nyckeln till uppkomsten av ett samhälles hegemoniska 

förståelser där hegemonier är historiska och bestämda sätt som fenomen eller objekt kan 

beskrivas på. Genom att institutioner och organisationer såsom skolor och arbetsplatser växer 

fram och utvecklas runt processer av naturalisering blir dessa konstituerande för, och 

automatiserade av, de institutioner som existerar i samhället. För att kunna fungera inom 

ramarna för dessa institutioner krävs det således att människor lär sig rätt sätt att agera och 

tänka, varpå det hegemoniska, “sunda förnuftet” upprätthålls (Fairclough, 1989:92). 
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     Utifrån dessa begrepp kommer vi att diskutera hur de beskrivningar som ges i vårt resultat 

ger upphov till naturliga sätt att tala om datorspelare, samt koppla vårt resultat till 

hegemoniska diskursiva produktioner. 

Den stereotypa datorspelaren 

Den stereotypa datorspelaren är en övergripande subjektsposition som kännetecknas av en 

mängd stereotypa attributioner, där samtliga beskrivningar är av negativ karaktär. I vårt 

material fann vi återkommande beskrivningar av datorspelare som talade för hur 

datorspelande inkräktar på människors sociala liv, såväl som tar prioritet över individens 

intresse för sitt egna personliga utseende. Kommentarer såsom kommentar #51 förekom i en 

stor del av de diskussioner som vi tog del av under vår datainsamling och var förekommande i 

både det svenska och det internationella materialet. 

     De kommentarer som vi presenterat i resultatet under Den stereotypa datorspelaren visar 

ett mönster där de negativa beskrivningarna av datorspelande, i samtliga fall, pekar på sociala 

och utseendemässiga egenskaper. Det beskrivs hur datorspelande gör individer oattraktiva, 

hindrar personliga relationer och leder till felprioriteringar i det sociala livet. Även 

forskningen har till stor del fokuserat på datorspelandets negativa konsekvenser där Carin 

Falkner (2007), beskrivit hur forskare har befarat att datorspelande kan leda till negativa 

följder för barn och ungdomars fantasi, kreativitet och sociala umgänge. 

     Det ges en allmän bild av datorspelande som en huvudsakligen negativ och skadlig 

aktivitet och vi skulle vilja argumentera för att dessa beskrivningar ger upphov till ett 

naturaliserat sätt att tala om datorspelande och datorspelande individer. Den moraliska panik 

som Carin Falkner (2007) beskriver kan även ses i termer av att det existerar en hegemonisk 

förståelse av att social kompetens, fysiskt utseende och personliga relationer är faktorer som 

är av stor vikt för ett lyckligt och hälsosamt liv. Datorspelande beskrivs som en aktivitet som 

får prioritet över dessa faktorer och ses således som skadlig för människors välmående. Detta 

visar sig i en vardaglig kontext genom att kommentarer om datorspelande riktade in sig på 

individernas nivå av attraktivitet, sexuella aktivitet och deras intresse för sociala relationer. 

Vidare visar sig detta i en institutionell kontext genom till exempel socialtjänstens 

tvångsomhändertagande av ungdomar där datorspelandet setts som ett socialt nedbrytande 

beteende. Trots att den tidigare forskningen visat att datorspelare ofta spelar och 

kommunicerar med andra människor över internet ses datorspelande fortfarande som en 

asocial och skadlig aktivitet. Den negativa syn av datorspelande som existerar är så pass 

omfattande att det rättfärdigat tvångsomhändertagandet av ungdomar med motiveringen att 

deras datorspelande är socialt nedbrytande och utgör en påtaglig risk för deras utveckling 

(Quist, Corren 2012-10-24; Vidlund, Aftonbladet 2007-11-20). I och med datorspelandets 

ökade popularitet har denna syn dock kommit att utsättas för ett motstånd, där datorspelande 

individer genom detta motstånd sätter de allmänna beskrivningarna i obalans, och istället 

konstruerar nya sätt för datorspelande individer att beskrivas på. 

Datorspelaren i garderoben 

Datorspelaren i garderoben är en subjektsposition som kännetecknas av att individer undvek 

att tala om att de spelar datorspel, av rädslan för att bli uppfattad som icke-önskvärd. 

Datorspelaren i garderoben visade sig som konsekvens av de stereotypa egenskaper som 
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tillskrivs Den stereotypa datorspelaren och det talades om att de stigman som existerar kring 

datorspel innebär att det är lättare att helt enkelt “hålla sig i garderoben”. 

     Vi skulle vilja argumentera för att det, när det kommer till de flesta socialt avvikande 

aktiviteter, existerar en viss misstänksamhet mot de som utför dem. Denna misstänksamhet, 

och de stigman som medföljer (i form av de stereotypa egenskaper som tillskrivs Den 

stereotypa datorspelaren) innebär att individer möts av särskilda förväntningar om hur de ska 

se ut, tänka, och agera. Detta undanhållande av sin involvering i socialt avvikande aktiviteter 

skulle vi vilja argumentera är något som är vanligt förekommande i samhället. Med 

information hämtat från RFSL(http://www.rfsl.se/?p=923) kan detta liknas vid den process 

som till exempel homosexuella personer går igenom, där det ofta talas i termer av att “komma 

ut” med sin sexualitet. 

Den kvinnliga datorspelaren 

Kvinnliga datorspelare var nästan helt uteslutna ur de allmänna beskrivningarna av 

datorspelande individer, och de gånger kvinnor nämndes var det i termer av passivitet eller 

som “offer” för sina datorspelande partners. När vi däremot tog del av diskussioner som 

fördes mellan datorspelare, kunde vi urskilja särskilda sätt att tala om kvinnor i datorspel, i 

kontrast till manliga datorspelare. De kommentarer som vi valde ut i resultatet ger en tydlig 

bild av hur det existerar stereotypa bilder av kvinnor som omhändertagande individer. I dessa 

fall förekommer det tydliga naturaliseringsprocesser, där kvinnornas omhändertagande roller i 

datorspel rationaliseras utifrån tankar om feminina ideal, och deras evolutionära roll som 

omhändertagare. Det skulle, i våra ögon, vara naivt att antyda att dessa 

naturaliseringsprocesser är begränsade, enbart till en datorspelande kontext, utan vi vill 

argumentera för att detta är ett uttryck för en hegemonisk, samhällelig, diskursiv produktion 

där kvinnor länge har ansetts vara omhändertagande till sin natur. Det resultat som vi 

presenterat i relation till Den kvinnliga datorspelaren är inte överraskande då diskussioner om 

feminina, kontra maskulina, ideal och stereotypa föreställningar är vanligt förekommande. 

Synen på kvinnor som naturligt omhändertagande och rationaliserandet av kvinnors position 

som omhändertagare i samhället är en gammal jargong som på senare år kommit att 

ifrågasättas framförallt av den feministiska rörelsen. Datorspel och diskussioner över internet 

agerar här som ytterligare en arena för diskursiva utövanden relaterat till kvinnor och mäns 

egenskaper och plats i samhället. 

Den fysiskt aktiva datorspelaren 

Den fysiskt aktiva datorspelaren är den subjektsposition som tydligast konstrueras genom ett 

avståndstagande mot Den stereotypa datorspelaren. Den fysiskt aktiva datorspelaren 

kännetecknas av ett aktivt motstånd mot den stereotypa beskrivningen av datorspelare som 

otränade, lata och asociala. De kommentarer som presenteras i relation till denna 

subjektsposition beskriver hur fysiska och sociala aktiviteter, vid sidan om datorspelandet, är 

en del av deras vardagliga liv. Den fysiskt aktiva datorspelaren är en möjlig identitet som 

konstrueras genom datorspelarnas motstånd mot de sätt att tala om datorspelare som har 

kommit att bli naturaliserade. Datorspelarna bakom kommentarerna upprätthåller både en 

fysisk livsstil och balanserar sin tid mellan datorspelandet och sina personliga relationer. 

Dessa avståndstaganden handlar om rädslan inför att riskera en mindre fördelaktig 

http://www.rfsl.se/?p=923
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kategorisering i form av ett stereotypt attribuerande likt de som presenterades för 

subjektspositionen gällande just den stereotypa datorspelaren. Vi skulle vilja argumentera att 

det stillasittande, som förekommer i samband med datorspelande, går i konflikt med en 

rådande diskursiv förståelse av fysisk aktivitet som grundläggande för en hälsosam livsstil, 

varav det uppkommit stereotypa beskrivningar av datorspelare som överviktiga och lata. Den 

fysiskt aktiva datorspelaren skulle kunna ses som en anpassning till en rådande hegemonisk 

förståelse av att fysisk aktivitet, av nödvändighet, är en minst lika viktig del av det vardagliga 

livet, som deras datorspelande. 

Den “för unga” datorspelaren 

Den “för unga” datorspelaren är en subjektsposition som gjordes tydlig genom att 

datorspelare uttryckte frustration mot att yngre individer deltog i datorspelande online. Unga 

datorspelare beskrivs i kommentarerna som ett problem, där unga datorspelare tillskrivs ett 

otrevligt och omoget beteende. Kommentarerna uttrycker en form av informell åldersgräns för 

vilka människor som är välkomna att spela datorspel tillsammans med andra. Kommentarerna 

rationaliserar de negativa beteenden som beskrivs genom att påpeka individernas unga ålder 

som orsaken till det uppvisade beteendet. Att beteenden rationaliseras med ålder som 

förklaring är ingenting som är unikt för en datorspelande kontext. Istället skulle vi vilja 

argumentera för att kommentarerna visar på hur datorspelskontexten, än en gång, agerar som 

en arena där redan existerande samhälleliga diskursiva produktioner kan ges uttryck. 

Kommentarerna ger uttryck för liknande åldershierarkier och fall av åldersdiskriminering som 

redan förekommer i samhället (Gottzén, 2008:97-113). Rationaliserandet (och det, således, 

legitima ignorerandet) av ungas beteende och önskningar genom beskrivningar såsom 

“tonårsrevolt” och “icke-världsvan”, ger upphov till naturaliserade sätt att tala om unga som 

inkapabla till att delta i meningsfulla aktiviteter och diskussioner tillsammans med vuxna. 

Yngre datorspelare ses som meningslösa fall, som behöver separeras från andra, äldre, 

datorspelare, snarare än ges utrymme att delta. 

Den etniskt gränsdragande datorspelaren 

Den etniskt gränsdragande datorspelaren var en subjektsposition som kännetecknades av ett 

avståndstagande från särskilda folkgrupper, där framförallt ryska datorspelare inte var 

uppskattade att spela tillsammans med. De kommentarer som presenterades i relation till Den 

etniskt gränsdragande datorspelaren visar tolkningsrepertoarer som naturaliserar ett rasistiskt 

sätt att tala om särskilda folkgrupper. I vårt resultat presenterar vi även kommentarer som 

visar att en stor del av denna rasistiska naturalisering grundar sig i de 

kommunikationssvårigheter som uppstår genom att människor som spelar med varandra inte 

delar samma språkkunskaper. Den etniska gränsdragning för vilka som tillåts delta i datorspel 

över internet innefattar inte enbart ryska datorspelare. Istället agerar den “ryska 

nationaliteten” som en samlingskategori för de människor som misslyckas med att uppfylla de 

förväntningar som ställs på deltagare i datorspel över internet, såsom språkmässiga och 

skicklighetsmässiga förväntningar. Vi skulle även vilja argumentera att det rasistiska sättet att 

tala om ryska datorspelare speglar den negativa attityden gentemot Ryssland som existerar i 

Europa och västvärlden, som bland annat kunde ses ges uttryck under 2014 års Eurovision 

song contest, där Rysslands bidrag möttes av burop under evenemanget (Nilsson, Ek & Trus, 
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Aftonbladet 2014-05-06; Nordin, Aftonbladet 2014-05-07). Dessa burop har, enligt Nordin, 

hyllats för att vara “ett effektivt sätt att protestera politiskt” och det existerar således ett 

politiskt legitimerat motstånd, där ryska individer hålls utanför en global samhörighet, inte 

bara inom datorspel, utan även i andra sammanhang där ryska individer kommer i kontakt 

med andra nationaliteter. 

Slutdiskussion 

Inom ramarna för vår studie har vi lyckats visa hur datorspelare, genom språkliga praktiker, 

ger upphov till olika möjliga identitetspositioner som datorspelare kan anta. Dessa identiteter 

anammas av datorspelarna själva genom deras språkliga framställning av sin egen identitet 

eller påtvingas individer genom andras språkliga framställningar av dem. Vi har i 

diskussionen kopplat dessa subjektspositioner till en större, samhällelig kontext, där vi 

diskuterat dem i termer av hegemoniska och naturaliserande produktioner. De möjliga 

identiteter som vi presenterat skapas genom språkliga praktiker som inte är unika för en 

datorspelande kontext. Vårt resultat visar hur datorspelande individer anpassar sig till, och 

anammar samhälleliga problem och fenomen, såsom åldersdiskriminering, genusordning, 

rasism och stigmatisering. Datorspelandet agerar som en plattform där samhälleliga diskursiva 

produktioner kan ges ett ocensurerat uttryck. De stereotyper som tillskrivs datorspelare och 

som datorspelare tillskriver sig själva är i många fall en återanvändning av stereotypa 

beskrivningar som redan förekommer i det moderna samhället. När stereotypa beskrivningar 

av datorspelare kopplas till en större samhällelig kontext så blir det svårt att upprätthålla 

bilden av datorspelande som en synnerligt skadlig eller farlig aktivitet.  

Reflektion och framåtblick 

När vi formulerade syftet för vår studie hade vi båda, utifrån vår erfarenhet som datorspelare, 

en egen bild av vilka stereotypa egenskaper som tillskrivs datorspelare. Det visade sig dock 

snabbt att våra förväntningar var ofullständiga. Den bild av stereotyper kopplade till 

datorspelare sträckte sig inte längre än till de beskrivningar som uppgör Den stereotypa 

datorspelaren. Vi förvånades över hur brett och komplext studiet av stereotyper visade sig 

vara och det gjorde sig under analysprocessen snabbt uppenbart att vårt syfte skulle innefatta 

ett bredare resultat än vi först förväntat oss. Det resultat som vi uppnått har enbart lyckats 

skrapa ytan för vilka möjliga identiteter som konstrueras inom en datorspelskontext. Under 

analysprocessen kände vi att vi inte kunde gå alla spår in på djupet utan vi var tvungna att 

avbryta analysprocessen tidigare än vi hade önskat för att ha möjlighet att avsluta studien 

inom vår uppsatta tidsram. Vårt resultat bör således inte ses som en färdig sammanfattning av 

datorspelares stereotypa egenskaper och identiteter, utan som några möjliga egenskaper och 

identiteter som datorspelare kan beskrivas utifrån. Vår studie bör läsas som en förstudie, där 

vidare forskning med fördel kan använda dessa subjektspositioner som mål för en djupare och 

mer riktad undersökning. Inledningsvis hade vi som delsyfte att visa hur stereotypa 

tillskrivanden av datorspelare kommit att förändras, ur ett historiskt perspektiv. Det blev dock 

uppenbart att detta skulle innebära en alltför bred studie, vilket skulle kunna komma att 

ytterligare begränsa hur djupt vi kunde följa de fenomen som vårt material pekade på. Det 

skulle således vara relevant att i vidare forskning applicera ett historiskt perspektiv på 

datorspelandets utveckling och förändring. Vårt resultat erbjuder vidare möjligheter för 
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framtida studier kring fenomen såsom rasism, åldersdiskriminering och genusordning inom 

datorspel och kan med fördel nyanseras och fördjupas med andra teoretiska perspektiv. 

Genom att fokusera syftet till att innefatta specifika fenomen är det även möjligt att få en 

djupare bild av stereotypa egenskaper kopplade till varje individuell subjektsposition. Det 

skulle även vara relevant för vidare forskning att undersöka hur datorspelare som spelar på en 

professionell nivå förhåller sig till, och blir mål för, stereotypa tillskrivanden och det kan vara 

fruktsamt att genomföra intervjuer med dessa datorspelare. 
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10. BILAGOR 

10.1 Ordlista: 

E-sport: Spel som spelas på en professionell nivå benämns idag som en sport (Elektronisk-

sport) och tituleras därav som E-sport. 

MMO-spel: Står för Massively Multiplayer Online och skiljer sig från traditionella 

Multiplayer Online spel genom mängden datorspelare, som kan uppgå till hundratusentals 

samtidigt spelande. 

MMORPG-spel: Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Ett MMO-spel som i sin 

tur innebär ett rollspelande. Vanligast förekommande är kontrollen över en egenskapad 

karaktär som befinner sig i en stor virtuell värld. 

Multiplayer: Ett flerspelarläge som möjliggör för fler än en spelare att spela. 

WoW: World of Warcraft är ett MMORPG-spel skapat av spelföretaget Blizzard 

Entertainment. 

LoL: League of Legends är ett av de populäraste spelen idag, skapat av Riot Games. 

Teemo: En spelbar karaktär i League of Legends. 

Healer: Hänvisar till en spelbar klass av karaktärer i rollspel som kan hela sig själv och 

lagmedlemmar. 

Support: Hänvisar till en spelbar klass av karaktärer i rollspel som genomsyras av ett 

omhändertagande av de andra lagmedlemmarna. 

Pub games: Refererar till termen Public Games och innebär ett spelande på en offentlig 

server möjlig för vem som helst att delta. 

Steam: En mjukvara som utgör en samlingsplats av alltifrån spelare till olika spel med 

tillhörande diskussionssidor. 

Feeda: Att hjälpa motståndarlaget snarare än det egna laget till fördelar i spelet. 

IRL: Betyder In Real Life och hänvisar till skeenden som äger rum utanför den virtuella 

världen och således i det verkliga livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


