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Abstract  

Denna uppsats undersöker genusskillnader i spelet World of Warcraft, om hur 

förutsättningarna ser ut, vad spelarna gör med dessa förutsättningar, samt hur detta 

reflekterar spelkulturen i spelet. Uppsatsen utgår från Judith Butlers genusteori om att 

könet är socialt konstruerat och upprätthålls genom en maktpolitisk struktur, samt 

genom språk och handlingar. Anita Sarkeesians diskussioner om kvinnliga stereotyper 

i spel tas upp för ett annat perspektiv i ämnet. Undersökningen består av en analys av 

bilder från spelet, samt en djupare diskussion där detta kopplas till tidigare forskning 

inom ämnet om spel, identitet och spelkultur.  

Resultatet är att det finns stora genusskillnader när spelaren skapar en karaktär, 

men färre skillnader i spelet i utseendet på utrustning. Däremot använder sig många 

spelare av verktyg i spelet för att objektifiera sina kvinnliga karaktärer. Det finns 

många icke spelbara karaktärer i typiskt maskulina roller, men många av de kvinnliga 

fienderna är objektifierade och deras sexualitet används som en skrämmande aspekt 

till skillnad från de manliga fienderna. Detta, i kombination med ett nedvärderande 

språk och manliga gate-keepers, speglar spelkulturen i helhet hur kvinnliga spelare 

inte är välkomna och hur kvinnliga karaktärer i spelet objektifieras.  

 

Keywords: Spelkultur, genus, World of Warcraft, feminism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
1. Inledning......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte och frågeställning ......................................................................................................... 2 

2. Teori, metod, och material ............................................................................................................ 2 

3. Tidigare forskning ......................................................................................................................... 5 

3.1 Disposition .............................................................................................................................. 9 

3.2 Avgränsningar ..................................................................................................................... 10 

4. Resultat ......................................................................................................................................... 11 

4.1 Skapandet av en karaktär................................................................................................... 11 

4.2 Under resans gång ............................................................................................................... 18 

5. Diskussion..................................................................................................................................... 26 

Referenslista ......................................................................................................................................... 29 

Bilagor .................................................................................................................................................. 31 

Ordlista ............................................................................................................................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Det en väldigt speciell känsla att vara med i en raid tillsammans med över 20 andra 

spelare, för att möta en av bossarna som visar sig bestå av fyra gigantiska modellsmala 

kvinnor, sex armar var, och iklädda bh och stringtrosor. De är demoner som, till 

skillnad från de manliga demonerna som kan vara muskulösa och barbariska, har 

objektifierats. Som en van spelare är detta vardagsmat och inget man lyfter ögonbrynet 

åt. Som kvinna får det mig att ifrågasätta min roll i spel och kulturen omkring det. 

 Detta är däremot inte första gången man som spelare stöter på objektifierade 

kvinnor i World of Warcraft, och kommer med största sannolikhet inte att vara den 

sista. Medan man spelar, från det att man skapar en karaktär till dess att man når 

maxlevel, är vägen full av sexism. I vissa lägen kommer den från spelutvecklarna, 

Blizzard Entertainment själva, i utformandet av icke spelbara karaktärer och fiender, 

så som raidbossen i ovanstående exempel. I många lägen kommer däremot sexismen 

från spelarna själva.  

 Det kanske är vad man förväntar sig från ett spel med några miljoner spelare 

varje månad, men trotts detta kan det knappt gå en dag utan att man som kvinnlig 

spelare utsätts för något som man upplever som obekvämt. Hade det inte utspelat sig i 

ett virtuellt spel hade man troligtvis lämnat platsen.  

 Som kvinna, eller om man har en kvinnlig karaktär, får man stå ut med 

trakasserier från andra spelare. Man får se kvinnliga karaktärer i världen som slåss mot 

drakar och demoner i stringtrosa och pirathatt. Medan man väntar på att bossen ska 

dyka upp får man höra flirtiga skämt från de andra karaktärerna, något som görs i 

väntan, men som snabbt blir något annat då spelarna bakom dessa karaktärer 

bestämmer sig för att beskriva i detalj vad de skulle göra med en om vi var ensamma.  

 

Spelet World of Warcraft är troligen det mest kända MMORPG, ett ”massive 

multiplayer online role-playing game”, som skapats. Det är ett levande spel i den 

meningen att det hela tiden förändras, både av spelutvecklarna och av spelarna själva, 

både aktivt och genom expansioner. Det är det perfekta exemplet på digital kultur och 

spelkultur. Det är även tydligt exempel på den mansdominerade spelkultur som 

systematiskt ignorerar och objektifierar kvinnor. Det är möjligt att den stereotypiska 

spelaren som spelföretagen vänder sig till, det vill säga den vita, heterosexuella 
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mannen, inte är medveten om hur underrepresenterade kvinnor är i spel eller hur deras 

egna handlingar påverkar. Faktum är att nästan hälften av alla spelare är kvinnor1, trots 

att spelmarknaden inte vänder sig till oss, och att vi trots detta blir ignorerade, 

underminerade och objektifierade.  

Som spelare i World of Warcraft har man möjligheten att skapa nytt och 

förändra, samt att gå in i en roll som man annars inte har tillgång till, och man har 

möjlighet att gå bortom samhällets normer och gränser gällande genus. Det är på 

grund av detta som jag har valt att skriva om just genus i World of Warcraft, med 

utgångspunkt i förutsättningarna till representation, samt vad som skapas genom dessa 

förutsättningar.  

  

1.2 Syfte och frågeställning 

Med min uppsats vill jag undersöka konstruktionen av manligt och kvinnligt i 

World of Warcraft. Det finns två typer av karaktärer: de spelbara karaktärerna skapade 

av spelarna utifrån villkor satta av spelutvecklarna och de icke spelbara karaktärerna 

skapade av spelutvecklaren Blizzard Entertainment. Jag undersöker förutsättningarna 

för diversitet och representation i spelarens skapande av karaktärer, och 

förutsättningarna för könsneutralitet under spelets gång hos både spelbara och icke 

spelbara karaktärer. 

 Mina huvudfrågor är därmed följande: 

 Hur ser möjligheten till diversitet och representation av genus ut i World of Warcraft; 

vilka alternativ finns när man skapar en karaktär och under spelets gång? 

 Vad gör spelarna med möjligheten att förändra sin karaktär inom dessa ramar?  

 

2. Teori, metod, och material 

    Teorin som jag kommer att använda mig av i min undersökning är Judith Butlers 

feministiska genusteori, så som hon beskriver den i boken Genustrubbel 2007, först 

publicerad 1990.  

 Butlers genusteori utgår från att kön är en social konstruktion. Butler menar på 

att den heteronormativa fördomen som vi har är hur vi alla är födda med ett biologiskt 

                                                           
1 Corneliussen, Hilde. “World of Warcraft as a playground for feminism.” I Digital culture, play, and identity. 
Corneliussen, Hilde & Walker, Jill (red.), s.63-86. MIT press, 2014. S.65-66. 
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kön, manligt eller kvinnligt, och som är en primär och grundläggande substans. Den 

sekundära genuskonstruktionen skapas från förlängningen av dessa könskategorier, 

vilket i sin tur skapar maskulinitet och femininet, som kommer till uttryck genom en 

heterosexuell begärsstruktur. I det heteronormativa samhället förutsätter man att könen 

är varandras motsatser och att de är attraherade av varandra. Enligt Butler utmanas 

inte denna fördom eller det heteronormativa samhället genom feminismen, därav 

hennes genusteori som försöker komma åt bottnen till konstruktionen av kön och de 

stereotyper som medföljer. Hon menar genom sin teori att kön endast är en social 

konstruktion som alla lär sig genom kultur och språk, och som upprätthålls av ett 

maktpolitiskt system. Genom detta system anses heterosexualitet vara normen, vilket 

påverkar identitetsformandet till att ständigt sträva efter den heterosexuella mall som 

satts upp. På detta vis skapas även föreställningen om att könsidentiteterna 

härstammar från en ursprunglig natur. Detta upprätthålls, frivilligt och ofrivilligt, 

genom språk och handlingar, vilket Butler kallar för ”den heterosexuella matrisen”.2  

 

Jag kommer även att använda mig av Anita Sarkeesians diskussioner från 

hennes Feminist Frequency podcast, med fokus på serien Tropes vs. Women in Video 

Games som finns tillgängligt på YouTube, för att få ett annat perspektiv i 

diskussionen. Hon använder sig av en kritisk feministisk teori och analyserar material i 

popkultur och spel utifrån genus, sexualitet och rasism. Hon baserar sitt material på 

olika troper som förekommer inom spel, så som den kvinnliga sidekicken eller 

kvinnlig kroppsdiversitet. Hon lägger ofta fram en hård kritik mot spelutvecklarna och 

har genom åren fått ta emot hård kritik tillbaka, ofta pga. att hon fokuserar på de 

negativa aspekterna och använder sig av det material som framhäver hennes argument, 

samt att hon inte tar upp grunden till problemet utan endast kritiserar produkten.  

Hon har däremot flera intressanta argument som är relevanta, så som hur 

femininet/kvinnlighet ofta används i kvinnliga monster för att göra dem både sexiga 

och skrämmande genom denna kvinnlighet, medan skrämmande manliga karaktärer 

ofta inte är skrämmande på grund av att de är män.3 Hon talar även om hur kvinnliga 

karaktärer kläs upp i spel och hur den minimala och objektifierande klädseln inte 

speglar karaktärens ofta farliga yrke, utan endast finns till för den manliga spelaren 

                                                           
2 Butler, Judith. Genustrubbel. Göteborg, Bokförlaget Daidalos, 2007.  
3 Sarkeesian, Anita. 2016, september. Sinister Seductress – Tropes vs Women in Video Games [Online]. 
https://www.youtube.com/watch?v=1oXzWzMqarU (Hämtad 2018-05-05) 
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och hur spelutvecklarna ibland hittar på bisarra ursäkter för detta, vilket bidrar till en 

hypersexualisering av kvinnliga karaktärer.4 Hon tar även upp kroppsdiversitet hos 

kvinnor i spel och menar på att den smala kvinnan med tydliga bröst är normen i 

speldesign, då det är den stereotypiska bilden av en vacker kvinna, medan manliga 

karaktärer designas i en mängd olika kroppsformer och har tillåtelse att vara udda eller 

fula. Hon menar även att manliga monster har mycket större diversitet då de kan se 

groteska och skrämmande ut, medan kvinnliga monster ofta är en normal kvinna med 

några monstruösa detaljer.5 

 

Metoden som jag kommer att använda mig av är en kritisk feministisk analys 

där jag tolkar materialet, baserat på Judith Butlers teori och Anita Sarkeesians 

diskussioner inom ämnet. Jag kommer att undersöka den första fasen i spelet när man 

skapar sin karaktär, i fråga om skillnad i utseende mellan könen, samt valmöjligheter 

inom diversitet och representation, genom att analysera screenshots. Jag kommer 

sedan att undersöka ur en spelares perspektiv vilka valmöjligheter spelaren har att 

ändra karaktärens utseende i form av kläder och utrustning under spelets gång, och 

kommer även att undersöka vad spelarna gör med dessa möjligheter. Samtidigt 

kommer jag att analysera några olika icke spelbara karaktärer och fiender som 

spelaren möter i den virtuella världen.  

Materialet som jag kommer att använda är med andra ord screenshots från 

spelet, vilket blir selektivt och jag kommer att använda mig av de bilder som jag anser 

är relevanta. Jag kommer även att infoga dessa bilder i texten för att betona 

diskussionen och ge läsaren en tydlig bild av materialet. Jag kommer även att använda 

mig av tidigare forskning, då genom att jämföra tidigare resultat och studier med det 

resultat som jag kommer fram till.  

     

 

 

 

                                                           
4 Sarkeesian, Anita. 2016, juni. Lingerine is not Armor – Tropes vs Women in Video Games [Online]. 
https://www.youtube.com/watch?v=jko06dA_x88 (Hämtad 2018-05-05) 
5 Sarkeesian, Anita. 2016, september. All the Slender Ladies: Body Diversity in Video Games [Online]. 
https://www.youtube.com/watch?v=qbqRtp5ZUGE (Hämtad 2018-05-05) 
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3. Tidigare forskning 
    Det finns mycket forskning inom ämnet genus i spel och spelkultur. Den tidigare 

forskningen som presenteras här är vad jag anser är relevant för uppsatsen.  

 

Artikeln ”Tracing female gender identity” av Lotte Vermeulen, Sofie Van 

Bauwel och Jan Van Looy6 täcker en studie om hur kvinnliga spelare uttrycker en 

“gamer identitet” och hur det relaterar till upplevelser av hot och stigmatisering. 

Studien genomfördes genom en storskalig undersökning hos kvinnliga spelare, och 

resultatet visar på kognitiva, utvärderande, och påverkande dimensioner av kvinnlig 

identitet förutsäger identifikationen som gamer. Kvinnliga spelare som känner sig nära 

kopplade till andra kvinnor har mindre sannolikhet att självidentifiera sig som en 

gamer, och de som upplever eller har upplevt diskriminering av manliga spelare tar 

avstånd från titeln gamer. Självaste gamer-identiteten kopplas ofta till den vita, 

heterosexuella mannen, vilket även avskräcker de som inte ingår i mallen från att 

identifiera sig som en gamer.7 

Den här artikeln visar på hur manliga spelare kan avskräcka kvinnliga spelare 

och få dem att inte vilja identifiera sig som en gamer, då det blir kopplat till något 

negativt utifrån sexism och handlingar. Studien visar även på att det finns ett starkt 

stigma mot kvinnliga spelare inom spelvärlden, vilket är högst relevant då detta är en 

spegling av spelkulturen som förekommer både utanför och i ett spel.  

   

Gaming at the edge av Adrienne Shaw8 handlar om representation i spel; varför 

man bör skilja sig från den stereotypiska målgruppen, hur och varför representation är 

viktigt för publiken, och ifrågasätta det typiska antagandet och vilken/vilka grupper 

som ständigt begär representation. Shaw menar på att det inte är en hemlighet att 

kvinnor alltid har spelat spel, men ändå behandlas det som en överraskning när studier 

visar på att nästan hälften av alla spelare är kvinnor. Trots detta skapas fortfarande 

spel av män och för män, då just den stereotypiska vita, heterosexuella mannen. Andra 

kategorier, så som kvinnor som boken lägger fokus på, men även icke-vita och 

HBTQA+ personer, är underrepresenterade. Länge har alla som inte är vita, 

                                                           
6 Vermeulen, Van Bauwel, Van Looy. “Tracing female gender identity.” I Computers in Human Behavior. 
Guitton, Matthieu (red.), s 90-98, 71a upplagan. Elsevier, 2017. 
7 Ibid. 
8 Shaw, Adrienne. Gaming at the edge. University of Minnesota Press, 2015. 
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heterosexuella män ändå spelat spel, trots att de inte känner igen sig eller kan 

identifiera sig med karaktärerna, och har därmed även svårt att begära representation i 

ett fält som inte är anpassat för dem.  

Författaren kritiserar även den kvinnliga rollen i spel, som den sexiga sidekicken 

eller den typiska ”damsel in distress”, och menar på att det inte är en representation 

som kvinnor kan känna igen sig i, även om det är en kvinnlig roll. Samtidigt tar 

författaren även upp det typiska manliga beteendet som uppstår när kvinnor och andra 

minoriteter pratar om hur de vill bli representerade, eller när kvinnor pratar om spel i 

allmänhet, och hur det leder till påhopp, personliga angrepp, och kravet att kvinnan 

antingen bör bli sexualiserad eller lämna den virtuella världen. Detta tyder på att 

många män inte anser att kvinnor har en plats i den virtuella världen, såvida de inte är 

där för männens njutning och nöje, vilket i sin tur speglar spelmarknaden, hur den 

anpassas efter den stereotypiska vita, heterosexuella mannen, men även spelkulturen.  

Resultatet som Shaw kom fram till är att representation i spel är ett ämne som 

ständigt är i förändring, och att man hela tiden byter ämne att fokusera på. Genom 

detta kan man se långsamma skiftningar i hur spelindustrin behandlar ämnet om 

representation av minoriteter och underrepresenterade grupper i industrin, publiken, 

och texter. Självaste kärnan till problemet finns fortfarande kvar, och det är inte 

möjligt att genast hävda att det har blivit bättre i spelindustrin. Vissa saker har blivit 

bättre, men mycket kommer inte att bli bättre såvida inte forskare, aktivister, och 

speldesignerna ändrar sättet de talar om hur och varför representation är viktigt.  

Shaw tar även upp att det sexistiska beteendet av spelare mot kvinnor och 

underrepresenterade grupper har visats sig vara vanligt även bland de manliga 

spelskaparna. Detta, kombinerat med flera exempel som Shaw tog upp, visar på hur 

spelindustrin och konsumenten har två helt olika uppfattningar av hur viktig 

representation är.  

Resultatet av de många intervjuerna som Shaw gjorde tyder även på att 

underrepresenterade spelare inte förväntar sig att bli representerade, men att det är en 

trevlig överraskning när de blir det.9  

 

“World of Warcraft as a playground for feminism” av Hilde Corneliussen10 tar 

upp hur man genom en virtuell värld kan utforska möjligheterna till förändring i den 

                                                           
9 Ibid. 
10 Corneliussen. “World of Warcraft as a playground for feminism”, s.63-86. 
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verkliga världen, då de båda är sammankopplade, och hon undersöker hur 

speldesignen i spelet skapar en mall för hur man uppfattar kön och hur genus 

konstrueras i designen av World of Warcraft. Författaren studerade främst de icke 

spelbara karaktärerna. Resultatet av studien visar att manliga och kvinnliga karaktärer 

i spelet skiljer sig både visuellt, hur de genom detta delvis passar in på västerländska 

normer, men även hur spelet i vissa lägen bryter mot dessa normer genom att t.ex. 

fördela yrken bland olika icke spelbara karaktärer oberoende av kön. Däremot finns 

det fortfarande fler manliga karaktärer än kvinnliga. Stereotyper existerar i spelet, men 

de blir även utmanade av spelarna, och spelet har möjligheter som gör det 

inkluderande för både män och kvinnor.11 I sin studie fokuserar författaren på icke 

spelbara karaktärer och vad spelutvecklarna har skapat genom dessa karaktärer, vilket 

är högst relevant för min undersökning.  

 

Uppsatsen Även män bär klänning av Annie Haraldsson och Linnéa Nilsson12 är 

på sina vis är den lik den undersökning som jag gör i detta examensarbete och är 

därmed ett annat perspektiv på liknande frågor. Författarna använder sig av Butlers 

genusteori, och gör observationer i World of Warcraft, samt tolkar material genom en 

kvalitativ forskning, för att studera hur genus konstrueras i spelet genom spelbara 

karaktärer. De undersöker även hur genustypifiering uttrycks i spelet hos icke spelbara 

karaktärer, samt hur det sociala samspelet påverkar hur spelaren skapar sin identitet. I 

sin undersökning skapar de ett observationsschema för att lättare kunna tolka hur 

spelbara och icke spelbara karaktärer uttrycker genus genom utseende och utrustning. 

De undersöker även vilka förutsättningar som gavs till detta, samt hur spelarna 

använder språk och det sociala samspelet för att konstruera genus. Författarna kom 

fram till att det fanns större genusskillnader hos icke spelbara karaktärer än hos 

karaktärer skapade av spelare där genus var relativt neutralt. Språket och det sociala 

samspelet hade ingen påverkan på genuskonstruktionen, och det var inte heller en 

välkomnande miljö för spelare.13 

Uppsatsen är skriven 2014, då Mists of Pandaria var den senaste expansionen 

till World of Warcraft. Sedan dess har flera andra expansioner släppts, vilket har gett 

spelarna nya möjligheter i utseende, nya icke spelbara karaktärer, nya fiendemodeller 

                                                           
11 Ibid. 
12 Haraldsson, Annie & Nilsson, Linnéa. Även män bär klänning. Högskolan Halmstad, 2014. 
13 Ibid. 
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och nya spelbara raser. Under senare halvåret av 2014 släpptes expansionen Warlords 

of Draenor, där karaktärsmodellerna uppdaterades för en bättre grafik, och gav dem 

samtidigt ett lite annat utseende.14 

 

Uppsatsen Spelar kön någon roll? av Pär Andersson15 är en studie om hur 

kvinnor uppfattar jämställdheten i World of Warcraft. Författaren genomförde 

intervjuer med tre kvinnliga spelare om hur de upplever interaktionen med manliga 

spelare i World of Warcraft, med fokus på jämställdhet. Resultatet av intervjuerna 

visar på att de kvinnliga spelarna inte anser att World of Warcraft är en jämställd 

värld, och att det finns en klar könshierarki där även positiva effekter av att vara en 

kvinnlig spelare kan vara kontraproduktiv i fråga om jämställdhet. Trots detta ansåg 

även de kvinnliga spelarna i intervjuerna att när man uppnått maxlevel och utför vad 

som kan refereras som ”slutspelet”, blir de behandlade mer jämlikt då en kortvarig 

jämställdhet råder, under förutsättning att man är en tillräckligt bra spelare.16 

Denna studie tyder på en mansdominerad spelkultur där den manliga spelaren 

inte nödvändigtvis behöver vara bra, men står ändå i högre social rank än den 

kvinnliga spelaren. Vad som hade gjort uppsatsen mer intressant hade varit att 

intervjua manliga spelare i samma ämne, och på så vis gjort de uppmärksamma om 

problemen som råder om man är en kvinnlig spelare, då den just nu endast tar upp ett 

perspektiv. Även detta perspektiv kommer till god referens i min undersökning då det 

visar på att kvinnliga spelare är vana vid sexism av andra spelare, både manliga och 

kvinnliga och i vissa fall även av varandra, och att detta är en normal del av 

spelkulturen som förekommer i World of Warcraft.  

 

”Doing gender in cyberspace” i doktorsavhandlingen The sociality of gaming av 

Lina Eklund17, undersöker hur kvinnliga svenska spelare skapar genus och sexualitet i 

World of Warcraft, med utgångspunkt från Butlers performativa teori. Studien 

genomfördes med intervjuer, och de kvinnor som ingick i studien skapade 

sexualiserade identiteter, inom ramarna av spelet, men även som förhöjdes av 

                                                           
14 Blizzard Entertainment. Warlords of Draenor, 2018. http://us.battle.net/wow/en/warlords-of-draenor/ 
(Hämtad 2018-04-21) 
15 Andersson, Pär. Spelar kön någon roll? Blekinge Tekniska Högskola, 2011. 
16 Ibid. 
17 Eklund, Lina. “Doing Gender in Cyberspace.” I The Sociality of Gaming. Diss., Stockholms universitet, 2011. 
Publicerad i Convergence, s.323-342, vol.17, 3e upplagan. Sage Journals, 2011. 
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spelstrukturen. I självaste spelet är det sociala väldigt viktigt, och många av kvinnorna 

i studien kom i kontakt med spelet genom manliga partners. Dessa manliga partners 

agerar som ”gate-keepers”; de avgör ofta vilka som får tillträde till den virtuella 

världen. Eklund menar på att eftersom det sociala är så pass viktigt i World of 

Warcraft behövs en jämställdhet så att även kvinnor kan känna sig välkomna och bli 

accepterade i spelkulturen. World of Warcraft och spel i allmänhet är inte 

bortkopplade från det verkliga livet, utan både den virtuella och den verkliga världen 

existerar i samspel. Kvinnliga spelare tar ofta med sig den identitet och sociala kontext 

de har offline in i spelet, och skapar sig själva som generaliserade och sexuella 

personer.  

Eklund kom genom studien fram till att genus och sexualitet följer traditionella 

mönster även i World of Warcraft mellan spelarna. Den virtuella världen tillåter en 

viss anonymitet och agerande, både från manliga som kvinnliga spelare, men 

kvinnliga spelare visar sig vara en marginaliserad grupp som har svårare att agera på 

samma villkor som manliga spelare.18 

Denna studie är intressant för min undersökning då den visar på hur kvinnliga 

spelare ofta skapar sina karaktärer som en förlängning av sig själva, eller hur de skulle 

vilja se ut. Samtidigt generaliserar och sexualiserar de sina egna karaktärer, vilket sker 

utifrån en performativ mall, och som möjligtvis inte sker medvetet. Eklund menar 

även att den virtuella och den verkliga världen är sammankopplade, och att ingen del 

existerar skilt från den andra, vilket även betyder att de kan påverka varandra.  

 

3.1 Disposition  

    Uppsatsen är upplagd så att den börjar med en kort beskrivning av World of 

Warcraft, därefter följer resultatet av analysen om skapandet av en karaktär, med en 

jämförelse mellan könen och vilka visuella valmöjligheter spelaren har i fråga om 

diversitet och representation. Alla exempel som tas upp här är i klassen Hunter då den 

klassen finns tillgänglig för alla raser, och utseendet är slumpmässigt valt. 

Därefter följer en analys av hur spelet behandlar kvinnan som karaktär, både 

från spelutvecklarna och från andra spelare, samt exempel på möjligheter i utseende av 

                                                           
18 Ibid. 
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utrustning som finns tillgängligt i spelet. Exempel som tas upp här i form av bilder är 

tagna av olika karaktärer i spelet, både spelbara skapta av spelare och icke-spelbara 

skapta av Blizzard. Efter det presenteras analysen av spelkulturen i World of Warcraft 

och hur genus, samt synen på kvinnan, förekommer i denna spelkultur. Exempel från 

del 4.1 och 4.2 tas upp här, samt tidigare forskning. 

Detta följs av en djupare diskussion där jag reflekterar över resultatet med 

relation till tidigare forskning och Anita Sarkeesians diskussioner om kvinnor i spel. 

Begrepp kopplade till World of Warcraft kommer att förklaras löpande i texten, 

samt i en ordlista i slutet.  

 

3.2 Avgränsningar 

    För att uppsatsen ska vara genomförbar under tidsramen är vissa begränsningar 

nödvändiga. Genom begränsningarna kommer det vara svårt att få en helhetsbild av 

alla sidor i spelet, men det tillåter istället en inblick av vad en typisk spelare stöter på.  

I World of Warcraft finns det flera olika servrar att välja mellan. Varje server 

tillåter i grunden lite olika möjligheter, så som PvP, PvE och/eller RP (Player vs. 

Player, Player vs. Enviorment, Roleplay) För enkelhetens skull har jag valt en 

europeisk engelsktalande PvP server där majoriteten av spelarna är från faktionen 

Horde. I skapandet av karaktär kommer jag att undersöka båda faktionerna, dvs. både 

Alliance och Horde. Under spelets gång kommer jag främst att fokusera på Horde, då 

servern jag valt har en majoritet av spelare från den faktionen. De icke spelbara 

karaktärerna kommer främst att undersökas i staden Dalaran, som är en fristad för 

båda faktioner och som ofta fungerar som en samlingsplats för spelare. Fiender som 

analyseras kommer att befinna sig i neutrala zoner, så som i raids, vilket är en typ av 

underjordisk äventyrsresa där spelare i en större grupp ställs emot svårare fiender. 

Rustningen som analyseras kommer att beröra valmöjligheterna inom utrustningsklass. 

Fokus kommer att ligga på både vad spelarnas karaktärer har på sig.  

Nya expansioner släpps med jämna mellanrum, och under augusti 2018 kommer 

Battle for Azeroth att bli tillgänglig, några månader efter att detta examensarbete 

skrevs. Förköpet av expansionen gav spelaren en försmak på expansionens innehåll, 

bland annat tillgång till fyra nya ”allierade raser” som spelaren måste låsa upp innan 

de blir tillgängliga. Dessa fyra raser (Highmountain Tauren, Nightborne, Lightforged 

Draenei och Void Elves) kommer att nämnas i den första fasen i min undersökning, 
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om skillnaden mellan manliga och kvinnliga karaktärer i skapandet av sin karaktär, då 

det är de senaste tillagda raserna sedan expansionen Mists of Pandaria med rasen 

Pandaren.  

 

4. Resultat 

    World of Warcraft är ett MMORPG, vilket står för ”massive multiplayer online 

role-playing game”, där spelare interagerar med varandra i en virtuell värld utifrån en 

egen karaktär. Det är skapat av Blizzard Entertainment och det släpptes först 2005 i 

Europa. Idag har det flera miljoner spelare världen över och finns tillgängligt på elva 

olika språk. Det har även vunnit ett flertal priser.19  

 World of Warcraft har i nuläget sex expansioner, där Legion är det senaste 

spelbara. Nästa expansion Battle for Azeroth släpps i augusti 2018, och vid förköp har 

spelaren tillgång till fyra nya ”allierade raser” som måste låsas upp genom uppdrag 

och dylikt. I nuläget, om man borträknar de nya allierade raserna, finns det 13 raser att 

välja mellan. Sex raser för varje faktion, Horde och Alliance, samt en ras som är 

neutral till dess att spelaren slutfört alla uppdrag i det första området. Det finns även i 

nuläget 12 klasser som spelaren kan välja mellan, vilket är olika beroende på rasen, så 

som t.ex. hunter, warrior eller mage. Varje klass använder sig av olika utrustning, t.ex. 

använder en mage utrustning av cloth medan en warrior använder plate, och varje 

utrustningsklass har ett eget utseende. Utrustning av cloth och plate ser med andra ord 

inte likadana ut. De utrustningsklasserna som finns tillgängliga är cloth, leather, mail 

och plate.  

4.1 Skapandet av en karaktär 

    Det första en ny spelare måste göra i World of Warcraft är att skapa en karaktär. 

Detta sker genom en mängd olika val; valet av en faktion, antingen det goda Alliance 

eller det onda Horde, och därefter valet av en ras. Om spelaren väljer Alliance finns 

alternativen Human, Dwarf, Gnome, Night Elf, Draenei (lila/blå getliknande aliens) 

och Worgen (varulv). Utav dessa är första hälften människoliknande, medan andra 

hälften är fantasivarselser. Väljer spelaren däremot Horde finns alternativen Orc (grönt 

monster), Undead (odöda lik), Tauren (stora kor), Troll, Goblin (nästan som mindre 

                                                           
19 Blizzard Entertainment. Company Profile, 2016. http://eu.blizzard.com/en-gb/company/about/profile.html 
(Hämtad 2018-04-22) 
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Orcer), och Blood Elf. Av alla Hordes raser är endast Blood Elf människoliknande. 

Det finns även alternativet att välja den neutrala rasen Pandaren, vilket är en panda, 

men spelaren tvingas senare att välja en av de två faktionerna.  

 Det finns med andra ord flera olika raser för spelaren att välja mellan där den 

ena inte är den andra lik. Spelaren får även alternativet att välja kön, antingen man 

eller kvinna, samt klass och utseende. Spelarens kosmetiska val, så som kön och 

utseende, har ingen betydelse i spelet utifrån spelfunktioner; en kvinnlig karaktär kan 

göra allt en manlig karaktär kan och karaktären behandlas inte annorlunda av de icke 

spelbara karaktärerna. Valet av kön och utseende blir genom detta något som endast 

påverkar spelaren och hur andra spelare ser på karaktären. Däremot finns det klara 

visuella genusskillnader mellan manliga och kvinnliga karaktärer, och det finns tydliga 

exempel hos alla raser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 1: två Humans; en kvinna och en man.) 

Som man kan se på Bild 1 finns det stora genusskillnader mellan en manlig och 

en kvinnlig karaktär i rasen Human. Den manliga karaktären är mer muskulös, har lite 

grövre ansiktsdrag och breda axlar. Den kvinnliga karaktären är mycket smalare, där 

armarna är nästan hälften så tjocka, det finns inga tydliga indikationer på muskler eller 

liknande, och hon har en smal midja med lite bredare höfter. Även hennes ansiktsdrag 

är mjukare; hon har en liten haka och ingen bred käke som den manliga karaktären.  
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För båda könen finns det flera alternativ att skapa en äldre karaktär, då många av 

ansiktsalternativen ger tydliga rynkor, och det finns flera olika alternativ i hudfärg och 

hårfärg, vilket gör att det finns en god möjlighet diversitet.  

I skapandet av en karaktär, oavsett ras, finns det inga alternativ att ändra 

kroppsformen. Alternativet att ändra skägg på den manliga karaktären blir istället 

alternativet att ändra smycken på den kvinnliga. Den manliga karaktären har 

ansiktsalternativ som får honom att se allvarlig eller neutral ut, medan de kvinnliga 

ansiktsalternativen ofta ger henne fylliga läppar, målade ögon och ett vänligt, 

alternativt seriöst, utseende. Hon har även ofta ansiktsalternativ med fräknar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 2: två Orcs; en kvinna och en man) 

 

 Hos rasen Orc, vilket är den typiska rasen för Horde, precis som Human är den 

typiska rasen för Alliance, syns dessa genusskillnader ännu tydligare. Den manliga 

Orcen är stor och muskulös, samt står framåthukad i en hotfull pose. Den kvinnliga 

Orcen står däremot med rak rygg, är mycket smalare utan lika tydliga muskler, och 

framställs inte lika hotfullt. Medan den manliga karaktärens ansiktsdrag och 

ansiktsalternativ är skrämmande och får honom att se sur och hotfull ut, med en något 

öppen mun som tydligt visar de djuriska huggtänderna, är det tvärtom för den 

kvinnliga karaktären. Hon saknar, precis som en kvinnlig Human, den breda käken 

och de grova ansiktsdragen. Istället har hon mjukare ansiktsdrag med en mindre haka 

och näsa, och hennes ansiktsalternativ ger henne inte ett enda hotfullt utseende eller 
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grimas. Hon har målade ögon och ansiktsalternativen får henne ibland att höja på 

ögonbrynen, och ibland ger alternativen henne några rynkor. 

 Orcer är, till skillnad från Humans, mer monsterliknande och barbariska då de 

tillhör Horde. Däremot har den kvinnliga Orcen mer gemensamt med de mänskliga 

karaktärerna än med den manliga versionen av samma ras. Det enda som faktiskt 

skiljer den kvinnliga Orcen från en kvinnlig Human, är det faktum att hon är grön, har 

små huggtänder i underkäken, samt längre öron.  

Även övriga raser i Horde, förutom Blood Elf, följer detta mönster där den 

manliga karaktären ser hotfull ut medan den kvinnliga karaktären är smal och mer 

människoliknande än lik sin egen ras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 3: två Blood Elves; en kvinna och en man) 

 

 En Blood Elf ser möjligtvis inte ut att passa in i faktionen Horde, på grund av 

den ljusa hyn med inga alternativ till mörkare hudfärg, och det människoliknande 

utseendet. De är, troligen på grund av deras stereotypiska attraktiva utseende, en 

väldigt populär ras bland spelarna.  

 Även här ser man de tydliga genusskillnader som finns hos Humans och Orcs, 

men genus presenteras här ännu tydligare i den kvinnliga karaktären. En kvinnlig 

Blood Elf är mycket smalare än en kvinnlig Orc eller Human, med smalare armar och 

smalare midja, med breda höfter som förstärks i karaktärens pose. Till skillnad från 

kvinnliga Human och Orcs har en kvinnlig Blood Elf lite mer varierade 
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ansiktsalternativ. Hon har fortfarande fylliga läppar och målade ögon, samt ett 

alternativ med fräknar, men hon har även alternativen att se sur ut med neddragna 

ögonbryn och tjurig mun.  

 Manliga Blood Elves följer däremot inte genusmallen som övriga exempel har 

satt upp. Till skillnad från en manlig Orc eller Human är han inte lika muskulös. Han 

har fortfarande betydligt mer muskler än en kvinnlig Blood Elf, men jämfört med 

andra raser har han en smal modell och de många alternativen för långt hår och väldigt 

kort skägg, ger intrycket att en manlig Blood Elf inte är lika maskulin som övriga 

raser. Man kan ändå hävda att en manlig Blood Elf är lika populär som en kvinnlig.  

 Rasen Blood Elf lades till i den första expansionen, The Burning Crusade 

200720, och många spelare var till en början oroliga att en manlig Blood Elf skulle 

vara för feminin.21 På grund av kritik från spelare ändrades modellen innan spelet 

släpptes för att verka mer maskulin, vilket gjordes genom att ge modellen mer 

kroppsmassa. Blizzard menade också att Hordes raser var mer hotfulla i utseendet och 

att även Blood Elves skulle reflektera detta.22 En manlig Blood Elf är fortfarande inte 

lika maskulin som en manlig Orc, men är fortfarande manligt kodad och skiljer sig 

starkt från en kvinnlig Blood Elf eller en manlig Human. Även om en manlig Blood 

Elf inte har samma hypermaskulinitet som övriga raser, är han ändå tillräckligt 

maskulin för att upprätthålla genusskillnaden och könsstereotyperna.  

 Att spelare var oroliga att en manlig Blood Elf skulle vara för feminin, och att 

en manlig Blood Elf än idag är mindre maskulin än övriga raser, hör samman med den 

heterosexuella mall som satts upp. Genom att se manligt och kvinnligt som två binära 

motsatser skapar man en heterosexuell norm. I det här fallet har strävan efter den 

binära motsatsen lett till en hypermaskulinitet hos de manliga karaktärerna, medan en 

objektifiering och stark femininet presenteras hos de kvinnliga. En manlig Blood Elf 

fick med andra ord inte se feminin ut då det stred mot den heterosexuella mallen och 

könsstereotypen om hur män bör presenteras.23 

 

 Med expansionen Battle for Azeroth, som släpps i augusti 2018, kommer 

spelaren att få tillgång till flera nya raser, så kallade ”allierade raser” som låses upp i 

                                                           
20 Blizzard Entertainment. The Burning crusade, 2018. http://eu.blizzard.com/en-gb/games/burningcrusade/ 
(Hämtad 2018-05-05) 
21 Corneliussen. “World of Warcraft as a playground for feminism,” s.73. 
22 Ibid.  
23 Butler. Genustrubbel, s.56. 
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spelet. Förköpet av spelet gav tidig tillgång till fyra nya allierade raser, två för varje 

faktion, och eftersom det är de första nya spelbara raserna sedan expansionen Mists of 

Pandaria som släpptes 2012, är det värt att nämna dem.  

 För faktionen Alliance kommer raserna Lightforged Draenei, vilket ser ut som 

vanliga Draenei och som går i ett gult tema, samt Void Elf, vilket använder samma 

modeller som Blood Elf och går i lila nyanser. För faktionen Horde tillkommer 

Highmountain Tauren, vilket ser ut som vanliga Tauren med lite mer fjädrar och 

kroppsmålningar, samt Nightborne. I det här läget är Nightborne den mest intressanta 

rasen då den har ett nytt utseende som skiljer sig från övriga raser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 4: två Nightborne; en kvinna och en man) 

 

 Expansionen Battle for Azeroth släpps 13 år efter grundspelet och 

genusskillnaden är fortfarande stor. Nightborne liknar däremot mer Blood Elves än 

Night Elves som deras modell är tagna ifrån; både de manliga och kvinnliga 

karaktärerna är smala, och den manliga karaktären än smalare än en manlig Blood Elf. 

Även om genusskillnaden fortfarande är stor har den jämnats ut något med 

Nightborne.  

 Trots detta finns det fortfarande stereotypiska drag. Den kvinnliga karaktären 

har samma kroppsbyggnad som övriga kvinnliga karaktärer i andra raser, och även om 

Nightborne har ett äldre utseende med endast ansiktsalternativ med rynkor, har hon 
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fortfarande stora ögon och fylliga läppar med en liten haka och mjuk käke, precis som 

andra kvinnliga karaktärer i övriga raser.  

 Det som skiljer sig mest från andra raser är den manliga karaktären. Om spelare 

argumenterar att en manlig Blood Elf ser feminin ut, kan man konstatera att en manlig 

Nightborne är mindre maskulin än en manlig Blood Elf. Det finns fortfarande 

genusskillnader; den manliga karaktären har bredare käke och haka, samt har flera 

ansiktsalternativ där han grimaserar. 

 

Vad man kan dra för slutsats av dessa fyra bilder, är att de kvinnliga 

karaktärerna är väldigt lika varandra, även om de är av olika raser. De manliga 

karaktärerna visar upp ett hav av variation där de ser muskulösa, starka och i vissa 

lägen hotfulla ut. De kvinnliga karaktärerna är på så sätt mer enfaldiga. Spelaren har 

med andra ord inte lika mycket valmöjlighet när det kommer till kvinnliga karaktärer, 

oavsett ras, som de har med de manliga karaktärerna.  

I helhet stämmer ovanstående bilder tydligt överens med Anita Sarkeesians teori 

om hur kvinnor i spel endast framställs som smala och vackra, medan de manliga 

karaktärerna ofta får grövre drag och får lov att se udda ut.24 Även när man ser till 

klädseln, vilket är ett standardexempel på hur utrustning kan se ut i World of Warcraft, 

är den annorlunda på den manliga karaktären och den kvinnliga. Det är inte stor 

skillnad, men den kvinnliga modellen får en kortare tröja som visar hennes mage och 

smala midja, och den är formad över bysten för att visa var hennes bröst är.  

Det finns inga skillnader mellan dessa karaktärer rent spelmässigt; de börjar med 

samma vapen, utrustning, förmågor och fördelar. Det enda som skiljer dem åt är hur 

den kvinnliga karaktären objektifieras genom utrustningen medan den manliga 

karaktären är opåverkad. Detta är inte ovanligt i spelvärlden25 och just den här 

skillnaden på utrustning mellan manliga och kvinnliga karaktärer förekommer för alla 

valbara raser. Vi kan då dra slutsatsen att utrustning kan ha två möjliga utseenden; ett 

för den manliga karaktären och ett för den kvinnliga. Utseendet på utrustningen 

påverkas då inte av den valda rasen utan av könet på karaktären.  

 

                                                           
24 Sarkeesian, All the Slender Ladies. 
25 Sarkeesian, Lingerine is not Armor. 
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4.2 Under resans gång 

    Under tiden man spelar får man tillgång till flera olika utrustningar och vapen, 

genom uppdrag, monster som man dödat, eller som går att köpa för spelets valuta. När 

karaktären tar på sig en utrustning läggs det utseendet till i en kollektion och utseendet 

sparas på alla karaktärer spelaren har på sitt konto. Detta är en funktion som kom med 

expansionen Cataclysm som släpptes i slutet av 201026, då den nya funktionen 

Transmogrification, förkortat transmog, blev tillgänglig. Transmog tillåter spelaren att 

ändra utseende på sin utrustning om det utseendet redan är upplåst på kontot. Detta ger 

spelaren flera möjligheter när det kommer till den visuella aspekten. Spelaren behöver 

inte längre anpassa sin utrustning efter hur bra den är gentemot hur den ser ut, utan 

tillåts att kombinera dessa två aspekter. Transmog tillåter även spelaren att ha ett mer 

sammanhållet utseende under spelets gång och i maxlevel. Utrustning som innan kan 

ha sett udda ut i sina olika stilar kan ignoreras och utseendet bytas ut. Det är en 

funktion som är väldigt populär och det är sällan man som spelare ser en karaktär utan 

transmog.  

 Däremot används transmog även för att objektifiera karaktärerna, främst de 

kvinnliga. Detta kallas för slutmog av spelarna, vilket är en kombination av transmog 

och slut (slampa), och målet är att sexualisera karaktären. Detta görs möjligt inte 

endast genom transmog-funktionen, utan även av spelutvecklarna då de har gjort 

utseendena tillgängliga i spelet. Det objektifierande utseendet på utrustningen, vilket 

inkluderar underkläder, korta tröjor och lika korta byxor, förekommer i alla 

utrustningsklasser. Det finns med andra ord alternativ att klä sin karaktär i 

objektifierande utrustning oavsett vilken klass man spelar, vilket utnyttjas starkt av 

spelarna. Slutmog är så pass vanligt att man som spelare ständigt ser kvinnliga 

karaktärer i lättklädd utrustning eller i underkläder.  

                                                           
26 Blizzard Entertainment. Cataclysm, 2018. http://eu.blizzard.com/en-gb/games/cataclysm/ (Hämtad 2018-05-
07) 
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(Bild 5: tre kvinnliga Blood Elves i slutmog; cloth, leather och plate. Alla tre är i 

maxlevel, dvs. level 110)  

 

 Som Bild 5 visar finns det stor variation av vad spelare gör med transmog, här 

slutmog, och möjligheterna till det. Utseendet på dessa tre karaktärer var skapta för att 

sexualisera den kvinnliga karaktären. Den första karaktären är klädd i utrustning av 

cloth, där majoriteten av utseenden att välja mellan består av klänningar för både 

manliga och kvinnliga karaktärer. Den andra karaktären är klädd i utrustning av 

leather, vilket i det här läget har gett ett någorlunda barbariskt eller primitivt utseende 

då hon är klädd i päls och läderremmar. Den tredje karaktären är klädd i utrustning av 

plate, vilket är den tyngsta utrustningsklassen och endast bärs av de klasser som 

traditionellt agerar som tank i en dungeon eller raid. En tank är den som ska tåla att bli 

slagen i spelet och överleva, och är den som tar mest skada. Därför kan beslutet att låta 

en karaktär med en sådan roll ha en utrustning som inte är speciellt praktisk verka lite 

förvirrande, men på grund av transmog-funktionen är det möjligt att fortfarande ha en 

stark karaktär medan hon är klädd i trosor.  

Detta kan ha skett omedvetet, som Eklund menar på i sin forskning, där hon 

kom fram till att kvinnliga spelare medvetet och omedvetet sexualiserar sina kvinnliga 

karaktärer. Viss sexualisering av karaktärerna sker däremot passivt, genom 

spelfunktioner, som hur t.ex. de kvinnliga karaktärerna dansar på ett sätt som de 

manliga karaktärerna inte gör.27 Däremot kan man inte med säkerhet påstå att alla 

                                                           
27 Eklund. “Doing Gender in Cyberspace”, s.334. 
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dessa tre karaktärer i Bild 5 är skapade av kvinnliga spelare, då spelaren bakom 

skärmen inte ingick i undersökningen, och att den objektifiering som skapats inte är 

omedveten då en transmog kräver medvetna beslut om hur karaktären ska se ut. Det 

finns även fler kvinnliga karaktärer än manliga i spelet, trots att fler män spelar World 

of Warcraft än kvinnor. Dessa kvinnliga karaktärer kan tyda på ett försök hos spelare 

att uppleva en identitet som inte överensstämmer med sin egen, vilket MMORPG 

tillåter genom olika karaktärer som spelaren skapar själv, men det tyder även på att 

män väljer att spela med kvinnliga karaktärer på grund av den visuellt estetiska 

aspekten.28 

Märk väl att i Bild 5 är alla tre karaktärer Blood Elves, vilket är den mest 

populära rasen i faktionen Horde, och den mest populära rasen att använda slutmog på. 

Slutmog är även vanligt bland Humans och Draenei i Alliance, och förekommer sällan 

bland de raser som är mindre människoliknande.  

Slutmog förekommer även hos manliga karaktärer, men långt ifrån samma 

utsträckning som hos de kvinnliga, och utseendet skiljer sig starkt från den kvinnliga 

sidan, samt har mer variation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 6: två manliga Blood Elves i slutmog; cloth och leather.) 

 

 Medan slutmog hos de kvinnliga karaktärerna visade mycket hud vid byst, midja 

och ben genom underkläder, är det lite annorlunda hos de manliga karaktärerna. Den 

                                                           
28 Ibid, s.328.  



21 
 

första manliga karaktären i bilden använder utrustning i cloth, och utseendet är 

detsamma på en kvinnlig karaktär. Hos den manliga karaktären fyller inte den övre 

delen av klänningen någon större funktion, då den är utformad att framhäva bysten hos 

en kvinnlig karaktär. Han visar ändå en del hud, men är på gränsen till slutmog och 

vanlig transmog.  

 Den andra manliga karaktären i Bild 6 visar desto mer hud och visar på att 

spelaren skapade utseendet med detta i åtanke. Han bär korta byxor och endast två 

bälten över bröstet, vilket ger honom ett mer barbariskt utseende, liknande den 

kvinnliga karaktären i mitten av Bild 5 då de båda använder utrustning i leather.  

 Något som skiljer en slutmog på en manlig karaktär gentemot en kvinnlig är 

syftet bakom. En slutmog på en kvinnlig karaktär används för att framhäva hennes 

former och objektifiera henne, medan en slutmog på en manlig karaktär även kan vara 

ett utlopp för spelarens sexualitet eller ett sätt att framhäva den manliga karaktärens 

muskler utifrån ett maktperspektiv.  

 

 I Bild 5 och 6 användes en lättklädd utrustning genom slutmog. Däremot består 

inte all utrustning av underkläder och läderremmar, och majoriteten av all utrustning i 

spelet är genusneutralt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 7: två Blood Elves, en kvinna och en man, iklädd i utrustning av cloth från 

raiden Antorus på normal svårighetsgrad.) 
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 Det är generellt svårare att få tag på utrustning från raids, då det krävs en större 

grupp med god samarbetsförmåga. Utrustning från svårare raids och på svårare nivåer 

är därmed en indikation på status. Utrustningen från Bild 7 är från den senaste raiden 

Antorus the Burning Throne, på normal svårighetsgrad. Det finns ingen skillnad på hur 

utrustningen ser ut på den manliga och den kvinnliga modellen, vilket är ett vanligt 

tema på utrustning från de raider som finns tillgängliga i expansionen Legion. Många 

av de PvE-set som finns tillgängliga är genusneutrala; de ser likadana ut på en manlig 

karaktär som på en kvinnlig. Detta förekommer även i alla utrustningsklasser och är 

till skillnad från utrustningsexemplet i del 4.1, helt neutralt då utrustningen på den 

kvinnliga karaktären inte visar några förändringar från den manliga.  

 Utrustning som i Bild 7 används inte i en slutmog då den saknar den visuella 

objektifieringen, men är vanlig i transmog för att skapa ett sammanhållet utseende och 

för att visa status. Här vittnar istället utrustningen om spelarens förmåga och 

skicklighet, då det krävs flera försök i raiden innan hela utseendet har låsts upp, och 

utrustningen är generellt bättre än övrig och blir bättre ju högre svårighetsgrad den har 

införskaffats på.  

 

 Denna könsneutralitet bland de spelbara karaktärerna återfinns bland de icke 

spelbara, speciellt hos de kvinnliga vakterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 8: två kvinnliga vakter i staden Dalaran; en Draenei och en Blood Elf) 
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 Som man kan se på Bild 8 är det två kvinnliga karaktärer, på grund av den smala 

modellen och bristen på muskler, i rollen som vakter i den neutrala staden Dalaran. 

Det finns även manliga vakter, men utseendet skiljer sig inte mycket då de bär samma 

utrustning som inte är objektifierad och inte visar på en större genusskillnad.  

 Den första icke spelbara karaktären i bilden bär en utrustning som är formad 

över bysten, vilket direkt talar om att det är en kvinnlig karaktär, men hon är i övrigt 

täckt av en praktisk rustning och visar ingen hud eller svaga punkter. Det samma kan 

sägas om den andra karaktären i bilden, som är täckt från topp till tå där endast de 

typiska Blood Elf öronen syns genom hjälmen. Hon bär även en tunika med en symbol 

som visar på att hon är en vakt i staden.  

Detta utseende är typiskt för icke spelbara karaktärer i World of Warcraft. De är 

designade i utrustning för sitt yrke, vilket inte diskriminerar mot kön, och många 

kvinnliga karaktärer kan hittas som försäljare, tränare, eller i typiskt maskulina roller. I 

Bild 8, som exempel, skulle man inte lägga märke till att det var kvinnliga vakter om 

inte karaktärsmodellerna hade skiljt sig så drastiskt åt mellan könen.  

De icke spelbara karaktärerna är skapade med traditionella västerländska 

normer, trots att alternativen för andra möjligheter existerar, och det finns fler manliga 

icke spelbara karaktärer än kvinnliga. Detta speglar bristen på representation av 

kvinnor i media, då man kan argumentera att icke spelbara karaktärer är minst lika 

viktiga som spelbara då de befolkar den virtuella världen. Vad som skiljer 

representationen av kvinnor i World of Warcraft åt är att kvinnliga karaktärer tillåts ha 

otraditionella feminina yrken, och man kan ofta hitta kvinnliga vakter där utrustningen 

är densamma som på manliga. 29 

 

 Medan det råder en stark könsneutralitet bland de icke spelbara karaktärerna i 

städerna, finns det desto större skillnad bland fienderna som man möter som spelare. 

Där återfinns samma genusskillnad som i skapandet av manliga och kvinnliga 

karaktärer, i hur modellerna är designade och vad för funktion de fyller.  

 Ett typiskt exempel på detta är två bossar i raiden Antorus; Varimathras och The 

Coven of Shivarra.  

 

                                                           
29 Corneliussen. “World of Warcraft as a playground for feminism”, s.75-78 
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(Bild 9: raidbossarna Varimathras och en av fyra fiender i The Coven of Shivarra) 

 

 Alla fiender och bossar i Antorus är demoner, och man förväntar sig att de ska 

ha ett demonliknande utseende. Detta stämmer för Varimathras, som har en typisk 

manlig modell med tillagda vingar, horn, klor, klövar, och ett skrämmande ansikte. 

Det samma kan inte sägas om The Coven of Shivarra, som består av fyra smala 

demonkvinnor med sex armar var och klädda i underkläder. Jämförelsevis är 

Varimathras därmed mer demonliknande och skrämmande än den stereotypiskt 

kvinnliga design som The Coven har. Däremot är de båda klädda i underkläder, men 

precis som med slutmog tjänar det olika syften. Medan den manliga demonen endast 

har ett skynke över höften, tyder kedjan om hans handled om att han är en typ av 

fånge, vilket gör hans klädsel kopplat till situationen. Övriga detaljer, så som vingarna 

och hornen, samt ansiktet, tyder på det demonliknande och utrustningen används för 

att förtydliga detta då det visar upp hans muskler och klövar.  

 The Coven of Shivarra är väldigt olik denna demoniska bild som Varimathras 

har designats efter. Hon har, precis som övriga kvinnliga modeller i spelet, en smal 

midja, breda höfter, och inga tydliga muskler. Även hennes ansikte skiljer sig starkt 

från den manliga demonen; hon har fylliga läppar, liten näsa och liten haka, med 

attraktiva drag. Hon är dessutom sminkad, och det enda som gör henne till en demon 

är hennes onaturliga hudfärg och sex armar.  

Medan Varimathras minimala utrustning visar upp musklerna och det 

demoniska i hans modell, är den kvinnliga demonens utrustning objektifierande då den 

består av en korsett som framhäver henne byst, högklackade stövlar som når över 
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hennes knän, samt metall som framhäver hennes höfter och ett tunt skynke emellan. 

Hennes sexualitet framhävs och används som skrämmande på ett sätt som den manliga 

demonens sexualitet inte görs.  

Alla kvinnliga demoner, med få undantag, har samma typ av modell. Det 

sexualiserade kvinnliga monstret förekommer bland flera andra fiender, som t.ex. 

harpyor. De finns i flera olika varianter och är populära fiender i spelet då de ofta 

dyker upp på olika platser. De blir ofta refererade som häxor av icke spelbara 

karaktärer, och är klädda i endast underkläder. Det finns inga manliga harpyor, endast 

kvinnliga. Även här används den kvinnliga sexualiteten som något skrämmande 

genom det objektifierade utseendet.  

 

Detta är däremot inget nytt för just World of Warcraft, då det ofta förekommer i 

spelvärlden. Kvinnor objektifieras ständigt och deras sexualitet används emot den 

manliga spelaren som något manipulativt och skrämmande. Hennes sexualitet 

demoniseras och reducerar kvinnan till något ondskefullt.  

Även i andra sammanhang kan man tydligt se detta mönster, som i folksagor 

och myter, t.ex. häxor och myten om Medusa, om hur kvinnor lurar män genom sin 

sexualitet och kvinnlighet medan de egentligen är onda eller skrämmande varelser. 

Denna onda, sexualiserade kvinnan besegras sedan av den stereotypiska spelaren; den 

vita, heterosexuella mannen. Genom att besegra och vinna över den kvinnliga 

demonen återställer den manliga spelaren sin dominans över kvinnan.30  

Detta syns tydligt i de kvinnliga fienderna i World of Warcraft, främst de 

kvinnliga demonerna som i Bild 9, då de är designade för att verka attraktiva med 

smala kroppar och mjuka ansiktsdrag. Eftersom de är fiender i spelet används deras 

attraktivitet för att översexualisera karaktären, och ger den kvinnliga sexualiteten en 

demonisk karaktär. Detta är unikt för de kvinnliga fienderna, då de manliga 

karaktärerna inte framstår som hotfulla på grund av deras sexualitet, utan snarare för 

att de är designade för att verka naturligt hotfulla genom övriga skrämmande element.  

 

 

                                                           
30 Sarkeesian. Sinister Seductress. 
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5. Diskussion 

    Möjligheterna till diversitet och representation i World of Warcraft av kvinnor och 

män är väldigt blandat. När spelaren skapar en karaktär finns det större möjlighet till 

variation hos den manliga karaktären än hos den kvinnliga, och de kvinnliga 

karaktärerna är mer lika varandra än sina manliga motsvarigheter. Spelmodellerna 

upprätthåller en stereotypisk syn på könen och förstärker det; de manliga modellerna 

uppvisar en hypermaskulinitet medan de kvinnliga förblir feminina och attraktiva. 

Däremot finns det de modeller som bryter mot detta, som t.ex. Blood Elf och den nya 

allierade rasen Nightborne, men när den manliga karaktären är mindre maskulin blir 

den kvinnliga karaktären desto mer feminin. De manliga karaktärerna tillåts även att 

vara skrämmande och fula, medan de kvinnliga karaktärerna endast har alternativ som 

gör henne attraktiv. Man kan argumentera att denna stereotypiska bild är skadlig för 

både män och kvinnor, då det förmedlar att endast män har möjlighet att vara 

hypermaskulina och skrämmande, medan kvinnor tvingas upprätthålla en feminin 

skönhet. Detta är vanligt i den verkliga världen, vilket speglas och förstärks i spelet.  

 Under spelets gång får spelaren tillgång till flera möjligheter till diversitet, och 

majoriteten av alternativen till utrustning har könsneutrala utseenden, men det finns så 

pass stor variation att utseendet ibland skiljer sig åt beroende på om karaktären är en 

man eller en kvinna. Det finns även lättklädda alternativ, vilket används i stor 

utsträckning av spelare på kvinnliga karaktärer. Detta återkommer även bland de icke 

spelbara karaktärerna, då det finns stor variation även hos dem, och de begränsas inte 

av sitt kön då manliga karaktärer kan ha typiskt feminina roller och kvinnliga 

karaktärer kan ha typiskt maskulina. På så vis kan man argumentera att World of 

Warcraft är en virtuell värld som bryter mot könsnormer i vissa ämnen, men som 

ständigt upprätthåller och förstärker de könsstereotyperna som existerar i den verkliga 

världen. 

Trots att spelaren får flera olika möjligheter till variation, är de ändå begränsade 

av den heteronormativa mallen som har satts upp i spelet. Även fiendemodellerna 

visar på detta då de kvinnliga fienderna har demoniserats utifrån sitt kön och sin 

sexualitet, medan det inte förekommer hos de manliga karaktärerna.  

 Det är möjligt att argumentera, utifrån ovanstående, att det inte är sexism om det 

finns flera olika alternativ. Om spelaren har alternativet att klä sin karaktär i 

heltäckande utrustning, liksom de har alternativet att klä karaktären i lättklädd 
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utrustning, har de flera olika alternativ och man kan därmed se på det lättklädda 

alternativet inte nödvändigtvis som sexistiskt, utan en möjlighet att utforska sin 

sexualitet genom karaktären. Däremot kan man även hävda att det är syftet bakom 

som är det viktiga; om syftet är att objektifiera blir det lättklädda utseendet sexistiskt, 

om annat kan det vara t.ex. ett rent estetiskt val eller möjligheten för en kvinnlig 

spelare att utforska en identitet olik sin egen. Genom detta uppkommer då frågan om 

alternativen att klä sin karaktär i underkläder främst används av kvinnliga spelare som 

utforskar sin sexualitet, eller främst utnyttjas av manliga spelare för att objektifiera 

den kvinnliga karaktären, eller för att det är visuellt snyggare än andra alternativ.  

Oavsett vad spelaren gör med sin karaktär, baseras valen på möjligheterna i 

spelet, vilket är en reflektion av vår kultur i den verkliga världen, men även kulturen 

så som den förekommer i den virtuella världen. Spelkulturen i World of Warcraft är 

tydligt mansdominerad och livnär sig på en negativ attityd och kränkningar av andra 

spelare. 31 Den är uppbyggd på status och skicklighet, och kvinnliga spelare känner sig 

inte välkomna, och välkomnas ofta inte av de manliga spelarna, oavsett hur skickliga 

de är. 32 Detta gör att kvinnliga spelare inte identifierar sig som gamers, då ordet 

kopplas till något negativt. 33 Kvinnliga spelare visar även på en generell dålig attityd 

mot varandra. 34 Med andra ord är spelkulturen i World of Warcraft mansdominerad 

och objektifierar ständigt kvinnor genom t.ex. slutmog på sina kvinnliga karaktärer 

eller hur kvinnliga spelare behandlas. Objektifieringen av kvinnliga karaktärer 

uppmuntras av Blizzard då de gjort denna lättklädda utrustning tillgänglig, samt skapat 

monster som demoniserar kvinnlig sexualitet. Kvinnliga spelare tillåts sällan att 

medverka, och de blir behandlade annorlunda på grund av deras kön, då det ses som 

att de ”inkräktar” på mannens medium som var ämnat åt honom, för att den manliga 

spelaren förväntar sig något av kvinnan, eller för att han anser att hon endast ger sken 

av att vara intresserad av spelet för att träffa en partner.  

Synen på kvinnan ingen positiv bild i World of Warcrafts spelkultur, vilket 

hämmar utvecklingen av en mer jämställd spelkultur. Detta är däremot något som är i 

förändring, då det finns olika grupper och Communitys för kvinnliga gamers, så som 

föreningen Female Legends som aktivt arbetar för att inkludera kvinnor i e-sport och 

                                                           
31 Haraldsson & Nilsson. Även män bär klänning, s.35-38. 
32 Andersson. Spelar kön någon roll? s.33. 
33 Vermeulen, Van Bauwel, Van Looy. “Tracing female gender identity”, s.95-96. 
34 Ibid, s35.  
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skapa en mer öppen attityd i spelvärlden.35 Detta visar även på hur den virtuella 

världen är sammankopplat till den verkliga, vilket betyder att en förändring av den 

mansdominerade spelkulturen måste börja i den verkliga världen. Kritik av den media 

och de produkter man konsumerar är ett steg på vägen, men det krävs en större 

förändring i självaste grunden i spelföretagen. Spel idag är skapade av män och för 

män, ofta den stereotypiska vita, heterosexuella mannen som används som mall, och 

kvinnor exkluderas. För att en förändring ska kunna ske krävs fler kvinnor i dessa 

mansdominerande områden, både kvinnliga spelutvecklare, men även fler kvinnliga 

gamers som står upp för varandra. Detta är inte något exklusivt för kvinnor, då även 

män måste bidra genom att låta kvinnor ta plats och förändra ett medium som typiskt 

varit riktat åt dem. Medan den verkliga världen rör sig mot bättre jämställdhet, måste 

även de virtuella världarna följa i samma spår.  

Mitt resultat av studien är att mycket har förändrats i World of Warcraft 

angående genus, men att mycket är detsamma så som beskrivet i tidigare forskning. I 

grunden är spelet könsneutralt då könet på karaktären inte har betydelse för 

spelupplevelsen; en kvinnlig karaktär kan göra allt en manlig karaktär kan. Även 

majoriteten av utrustningen är neutral, och man kan överskrida det heteronormativa 

genom att t.ex. klä sin manliga karaktär i klänning. Spelet och spelarna visar även på 

att det är en mansdominerad och sexistisk miljö då sexualiteten hos kvinnliga fiender 

används för att göra dem skrämmande, och kvinnliga spelbara karaktärer har 

möjligheten att vara lättklädda. Däremot visar spelarna även potential till en 

utveckling av en mer jämställd spelmiljö, både online genom spelet och offline. 

Vidare forskning inom ämnet är intressant, och det finns en brist på forskning 

om hur miljön har förändrats för kvinnliga spelare under åren och vad kvinnliga 

spelare idag har för erfarenheter. Även vidare forskning om spelkultur och hur genus 

presenteras i detta hade varit intressant, samt hur HBTQA+ kommer till utryck i 

World of Warcraft.   

 

 

 

 

                                                           
35 Female Legends. Female Legends - E-sportscommunity för tjejer och icke-binära, 2017. 
https://femalelegends.com/ (Hämtad 2018-05-14) 
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Bilagor 

Ordlista 

   En alfabetisk ordlista av vanligt förekommande begrepp inom World of Warcraft, 

med en kort förklaring av innebörden.  

 

Alliance – En av de valbara faktionerna. Består främst av människoliknande raser.  

Antorus – förkortning av Antorus the Burning Throne, vilket är den senaste, och sista, 

raiden i expansionen Legion.  

Dalaran – Storstad där både Alliance och Horde blandas, utan PvP tillåtet. Även 

vanlig samlingsplats för de flesta spelare i maxlevel.  

Dungeon – En typ av underjordisk äventyrsarea där spelare i en grupp om fem ställs 

emot bossar och svårare fiender, vilket i slutändan ger bättre belöningar.  

Faktion – En av två valbara sidor, i detta fall Alliance och Horde, vilket brukar 

förenklas som den goda och den onda sidan.  

Guild – Samling av spelare. Bunden till en server, har ofta olika teman.  

Horde – En av de valbara faktionerna. Består främst av monsterliknande raser.  

Mount – Ridbart djur eller monster som spelaren använder för att kunna ta sig runt 

snabbare. Vissa kan flyga.  

PvP – Player vs. Player, i detta fall möjligheten att slåss mot en spelare från den andra 

faktionen.   

PvE – Player vs. Enviorment, i detta fall möjligheten att slåss mot vanliga fiender och 

inte andra spelare.  

Raid – En typ av underjordisk äventyrsresa där spelare i en större grupp, ofta om tio 

upp till 25 spelare, ställs emot mycket svårare bossar där taktik och lagsammarbete 

ofta är nödvändigt på svårare nivåer. Är ofta tidskrävande och kan ta upp till flera 

timmar från början till slut, men ger bland de bästa belöningarna i spelet.  

RP – Roleplay, när man går in i karaktären och ändrar sitt tal, utseende och beteende. 

Slutmog – en kombination av transmog och ordet slut (slampa), där spelaren använder 

sig av transmog-funktionen för att objektifiera och/eller sexualisera sin karaktär.  

Tank – roll i dungeons och raids. Den spelaren som står i stridens hetta och tar all 

skada, tål därför mer än andra spelare.  
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Transmog/Transmogrification – förmågan att förändra utseendet på sin rustning, 

förutsatt att utseendet redan har låsts upp av spelaren. Det är inte kopplat till 

karaktären då utseendet låses upp på självaste spelkontot.  
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