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Sammanfattning 
Här följer en sammanfattning av denna studie, vilket innefattar studiens syfte, val av metod, 

samt resultat.  
 

Det är en ständigt pågående debatt i media gällande genus och datorspel, den handlar bland 

annat om problematiken att spelets spelbara karaktärer inte är genusneutrala nog. Vårt syfte är 

att studera hur genus konstrueras i World of Warcraft med de spelbara karaktärerna som 

medierande redskap samt hur spelet uttrycker genustypifiering genom icke-spelbara 

karaktärer. Syftet är även att studera på vilka sätt identitetskapande hos spelaren sker genom 

det sociala samspelet.  
Vi har observerat hur icke spelbara karaktärer och spelbara karaktärer uttrycker genus genom 

deras utseende och utrustning. Vi har även observerat vilka förutsättningar som ges för att 

kunna konstruera genus på sin karaktär. Observationerna innefattade även hur det sociala 

samspelet konstruerar genus genom användande av redskap som samlades in med 

utgångspunkt i två olika observationsscheman.  

Observationsschemat för utseende kopplat till genus innehåller olika rubriker som gör det 

möjligt för oss att studera enskilda bitar var för sig, till exempel frisyrer eller vilket vapen 

karaktären har på sig. Observationsschemat för socialt samspel innefattar främst studering av 

förekommande ord och begrepp, samt vilka emotioner som förekommer. Materialet kodades 

och kategoriserades inom lämpliga kategorier, för att sedan analyseras. 

Utrustningsobservationerna delades upp i kön på karaktär sen delades upp i icke spelbara 

karaktärer, skapandet av karaktär samt spelbara karaktärer.  

 

Resultatet blev att manliga och kvinnliga karaktärer uttrycker större genusskillnader inom 

icke spelbara karaktärer än de gör inom de spelbara karaktärerna. Inom de spelbara 

karaktärerna är genus ganska neutralt. Språket visar inga implikationer på att språk skulle vara 

en del av genuskonstruktionen utan har en större koppling medspelarens kunskaper inom 

spelet. 

 

Nyckelord: MMORPG, sociokulturellt perspektiv, genus, karaktärer, samspel, språk 
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Inledning 
I detta avsnitt beskrivs den debatt som förs kring onlinespel och hur dessa kan påverka vår 

hälsa, samt varför vi har valt att göra denna studie.    

 

Det är fler och fler som spelar datorspel, Nordicom (2014) har offentliggjort statistik som 

visar att mellan 2007 och 2013 så ökade antalet kvinnliga spelare från 10 % till 31%, antalet 

manliga spelare ökade från 18% till 32%, denna ökning gäller de personer som spelar 

dagligen. Det är även ett aktuellt ämne som debatteras i olika medier, enbart den senaste tiden 

har det skrivits en mängd artiklar och insändare som aktualiserar ämnena datorspel och 

datorspelande. Vissa artiklar har handlat om hur mycket tid vi lägger på datorspel (Tobé, 

2014).  Det finns även andra artiklar har handlat om hur kön och genus framställs (Essell, 

2014). Responsen har inte heller låtit vänta på sig, debattartikeln om kön delades över 6000 

gånger medan Moderaternas förslag om att barn borde lägga mindre tid på datorspel har fått 

stark kritik av en känd medieprofil som vistas mycket på internet och som inte håller med 

(Nordin, 2014). Det finns till och med de forskare som går så långt och säger att de 

spelkaraktärer vi skapar är en förlängning av oss själva och vår identitet (Paika & Shi, 2013). 

Berg (2011) menar på att självpresentationen på internet är till stor del ett resultat av hur en 

person har valt att framställa sig själv och fantasin i skapandet av en karaktär online. I 

nätbaserade miljöer är verkligheten inte densamma som offline, då en individ kan gömma sig 

bakom ett alias eller en spelbar karaktär och skapar därför en annan identitet på internet. 

Samma forskare hävdar även att genus inom datorspel måste tolkas annorlunda än kön utanför 

datorspel. De skriver att genus måste tolkas som ett sätt att uttrycka sig själv och inte att det 

handlar om könet på den spelbara karaktären (Paika & Shi, 2013). När vi läser detta inser vi 

att det är ett högst aktuellt ämne som visar på att datorspel är ett område som det måste 

forskas mer inom. Säljö (2010) skriver att internet och spelvärldar är på väg att bli vår näst 

största sociala miljö.  

 

Samtidigt som vi spenderar mer tid framför datorn diskuteras vilka konsekvenser detta kan ha 

på vår hälsa (Durkin & Barber, 2002). De lyfter fram att de tonåringar som spelar datorspel 

oavsett mängd har en bättre sammanhållning inom familjen än de tonåringar som inte spelar 

datorspel alls. I denna studie har vi avgränsat oss och valt att inrikta oss på onlinespelet World 

of Warcraft, som räknas som ett Massive Multiplayer Online RolePlaying Game (MMORPG) 

då detta är en stor social arena på internet där socialt samspel är i centrum (Siang Ang & 

Zaphiris, 2010). MMORPG-spel är också ett nytt sätt att skaffa vänner eller romantiska 

partners (Blais, Craig, Pepler & Connolly (2007) & Amichai - Hamburger, Kingsbury, & 

Schneider (2013). Amchai et al (2013) framhåller även att vänner är nödvändiga för vårt 

välmående. I Eklunds (2011) intervjustudie med onlinespelande kvinnor framkommer det att 

deltagarna förde över sin genusidentitet och sociala kontext när de befann sig i spelet och i 

skapandet av sin karaktär. Studien visade även på att när deltagarnas spelbara karaktär blev 

mäktigare och starkare i spelet, förändrades även spelarnas egen känsla, och de kände sig 

själv mäktigare.  

 

Ivory (2006) riktar kritik mot spelkaraktärer, då spelkaraktärerna i dagens spel ofta är 

genustypifierade. Vi vill därför studera hur den individuella spelaren konstruerar genus när 

han eller hon skapar sin egen karaktär. Grunden för vårt intresse ligger i den diskussionen 

angående genustypifierade datorspelskaraktärer. När vi läste denna diskussion uppstod genast 

frågor om hur genustypifierad blir spelarens karaktär när spelaren själv får skapa karaktären.  

Inom datorspelet World of Warcraft har du som spelare en eller flera spelbara karaktärer som 

du spelar på och i de nyare uppdateringarna av World of Warcraft kan du som spelare också 

anpassa din utrustnings utseende beroende på hur du som spelare vill se ut, detta gör du 
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genom att förflytta ett utseende av en bit av utrustningen till samma bit du har på dig. Du kan 

även som spelare modifiera viss del av utseendet på karaktären, detta beskrivs utförligare i 

avsnittet om World of Warcraft.  

Även spelet har karaktärer, även kallade icke spelbara karaktärer. Dessa kan du som spelare 

inte påverka, men de har fortfarande ett genus som vi vill studera.  

 

Liboriussen (2013) lyfter fram att miljön i dagens onlinespel framkallar en kreativ 

lärandemiljö och menar på att onlinespel kan ses som kulturella objekt där spelaren får 

möjlighet att leva ut sin kreativa sida och spelaren lär sig att tänka bredare och se nya 

möjligheter. Därför har vi valt att studera hur spelare har valt att uttrycka sin kreativa sida 

genom sin spelbara karaktär. Fox, Bailenson och Tricase (2013) hävdar att om spelaren har 

många tankar angående sitt eget utseende så kommer detta reflekteras på den spelbara 

karaktär som personen spelar. Detta innebär alltså att vi som spelare skulle leva ut våra 

innersta tankar om det perfekta jaget på vår karaktär. Det tyder också på att genus inom World 

of Warcraft kan skapas på detta sätt. Även Dunn och Guadagno (2012) har genomfört 

forskning där de har låtit personer skapa en karaktär som ska likna dem själva, karaktären har 

sedan blivit jämförd med en bild av personen som skapade karaktären.  

 

Eftersom användandet av datorer och datorspel ökar så måste spelen måste vara så 

välanpassade som möjligt för att förändra debatten och syn på genus inom spel, och det är 

anledningen till att vi har valt att studera hur genus konstrueras i World of Warcraft, där vi ser 

det som att spelarna återspeglar en genustypifiering genom sina spelbara karaktärer. Vi vill 

även observera hur spelet framställer genustypifiering genom att studera spelets icke spelbara 

karaktärer.  

 

Syfte 

Vårt syfte är att studera hur genus konstrueras i World of Warcraft med de spelbara 

karaktärerna som medierande redskap samt hur spelet uttrycker genustypifiering genom icke-

spelbara karaktärer. Syftet är även att studera på vilka sätt identitetskapande hos spelaren sker 

genom det sociala samspelet.  

 

Frågeställningar 
 Hur konstrueras genus genom tillhandahållen utrustning och karaktärers utformning 

som medierande redskap för såväl spelbara som icke spelbara karaktärer? 

 Hur konstrueras genus i samspelet mellan spelare i spelet? 

 Hur skapas en identitet hos spelare i dialog med andra medspelare? 

 
Onlinespelet World of Warcraft 
I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation kring World of Warcraft utifrån skapare, 

utveckling, spelets karaktärer och dess funktion, hur världen i spelet ser ut, Player versus 

Environment, Player versus Player samt RolePlay, hur utseende ter sig i World of Warcraft 

samt om emotioner och samspel.  

 

Företaget Blizzard 

World of Warcraft är ett MMORPG skapat utav Blizzard. Blizzard är ett företag som 

skapades 1994 och har skapat en stor mängd spelsuccéer, deras samlingsplattform, även 

kallad Battle.net, för de olika släppta spelen har just nu miljontals aktiva spelare världen över. 

Till Warcraft serien tillhör givetvis även spelet World of Warcraft, som bygger på Warcraft 

och dess expansioner (Linderoth & Bennerstedt, 2012). 



Annie Haraldsson & Linnéa Nilsson   2014-06-05 

9 
 

 
Utvecklingen av World of Warcraft 

World of Warcraft, släpptes för första gången 2004, men kom inte till Europa förrän 2005. 

Det växte snabbt i antal spelare, och har idag över 1 miljard unika World of Warcraft konton. 

Sedan releasen av World of Warcraft så har det kommit ut fyra olika expansioner. Spelet finns 

översatt till totalt 11 olika språk världen över (Blizzard, 2014) och beroende på vilket språk 

spelaren önskar så kan spelaren välja olika servrar att spela på. En World of Warcraft server 

är den massiva dator som dina karaktärer sparas på. Först är de olika servrarna uppdelade och 

även placerade per kontinent, så att det inte ska uppstå så kallat lagg, ett ‘hoppigt’ spel, på 

grund av att det tar för lång tid för datorn att svara. Servrarna är även uppdelade efter språk 

och spelstil, om spelaren spelar PvP eller PvE. 

 

Som vi tidigare nämnt är World of Warcraft ett spel av MMORPG typen. Siang Ang och 

Zaphiris (2010) beskriver MMORPG som virituella världar där socialt samspel och 

spelvärlden kretsar runt ett tema, som oftast tillhör genren fantasy. World of Warcraft är ett 

fantasy spel med olika tema för olika expansioner, den senaste har asiatisk inriktning. I World 

of Warcraft deltar spelarna i olika aktiviteter så som att döda monster eller bossar (Siang Ang 

& Zaphiris, 2010). Detta kan ske genom quests, även kallade uppdrag, men även genom 

dugenons och raids. Förklaringar för vad dungeons och raids är finns under PvP och PvE. En 

spelbar karaktär börjar på level 1 och avancerar upp till level 90. Målet för en spelbar karaktär 

i level 90 är att skaffa bättre utrustning så att spelaren kan ta sig an och döda svårare bossar. 

 

Spelets karaktärer och deras funktion 

Innan spelet startar väljer spelaren sin karaktär och om spelkaraktären ska vara en man eller 

kvinna, därefter väljer spelaren vilken sida (även kallat faction) spelaren vill vara på: Alliance 

eller Horde. Därefter väljer spelaren karaktärens ras, de olika raserna skiljer sig åt beroende 

på vilket sida (faction)  

 

De klasser som finns hos Horde är snarare sago- och fantasyfigurer som brukar ses som 

mörka och onda, till exempel troll, orc eller tauren (stora kor). Numer finns även Panda, där 

spelaren börjar som faction neutral och som väljer sida (faction) när spelaren nått högre levlar. 

 

Beroende på vilken ras spelaren väljer kan spelaren därefter välja vilken klass hon eller han 

vill spela. De klasser som finns tillgängliga i skrivande stund är: Warlock, Priest, Mage, 

Monk, Druid, Rogue, Hunter, Warrior, Paladin samt Death Knight. Var klass har tre 

specialisationer, även kallat spec. Specet i sin tur avgör vilken roll i gruppen den spelade 

karaktären får. Tillgängliga roller för spelbara karaktärer är DPS- Damage per second, alltså 

någon som gör skada på monster. En DPS tål inte mycket skada och kan inte få upp sitt liv så 

mycket. Det finns även tank, en tank tar emot skada från monstren och kan jämföras med en 

levande sköld. En tanks mål är inte att göra mycket skada eller hålla gruppens liv uppe. För 

att hålla gruppen levande behöver gruppen en healer. Healerns jobb är att få upp 

gruppmedlemmarnas liv när de övriga gruppmedlemmarna tar skada, och därför gör inte 

healern mycket skada eller tål mycket skada. Däremot kan spelaren enbart ha två spec aktiva 

samtidigt. Vissa klasser har tillgång till spec som täcker alla tre rollerna, men kan enbart byta 

mellan två spec. Vissa klasser har spec som täcker två av rollerna. Andra klasser har enbart 

DPS spec tillgängligt, men har ändå tre spec som är olika inriktningar inom DPS.  

Dessa karaktärer kommer att kallas för spelbara karaktärer inom vår studie och spelar en stor 

roll då det är delvis dessa spelbara karaktärer som vi kommer att observera.  
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World of Warcraft har dessutom egna karaktärer som står och delar ut till exempel uppgifter 

som spelaren ska göra. De är oftast factionneutrala och kallas för NPC, Non Playable 

Character. Vi kommer att benämna dessa karaktärer som icke spelbara karaktärer. Dessa 

karaktärer är insatta i spelet och av spelet och spelaren kan därför inte påverka hur dessa 

karaktärer beter sig eller ser ut. Icke spelbara karaktärer står utplacerade över hela 

spelvärlden. 

 

Azeroth och Outland 

Azeroth är den stora världen i World of Warcraft. Världen består utav flera kontinenter: 

Pandaria, Kalimdor, Eastern Kingdoms samt Northerend. Dessa kontinenter har flera regioner 

med olika miljöer. Vilken region du som spelare spelar i beror på vilken level din karaktär är 

i. Azeroth har även flera stora städer och beroende på vilket faction du har valt har du tillgång 

till olika städer. Horde har städerna Silvermoon, Undercity, Orgrimmar, Thunder Bluff samt 

Shrine of the Two Moons, där Orgrimmar ses som huvudstaden. Var stad har koppling till de 

olika raserna och är också hem för rasernas ledare, förutom Troll då trollen har en egen ö som 

heter Echo Isles. Vi har även outland, en del av World of Warcraft som ligger utanför 

Azeroth, där levlarna är mellan 58 och 70. Outland har en stor stad och det är Shattrath, den är 

för alla spelare oavsett faction. 

 

Player versus Environment & Player versus Player samt RolePlaying 

Player versus Environment (PvE) innebär att spelarna slåss emot monster och bossar som är 

skapade utav spelet, individuellt men även i grupp (Linderoth & Bennerstedt, 2012). Typiska 

PvE upplevelser är Dungeons, Looking for Raid, Flexibel eller Raids. Dungeons innebär att 

fem personer, tre DPS, en tank och en healer grupperar sig och kör en så kallad instans.  

 

Linderoth och Bennerstedt (2012) beskriver en instans som en avgränsad plats där en grupp 

spelare dödar monster och bossar där de får belöning för mödan, även kallad loot, om de 

klarar av att få ner monstren. En Raid är en stor instans där det krävs antingen 10 eller 25 

spelare för att få ner bossen (Linderoth & Bennerstedt, 2012). Det är givetvis svårare att ta sig 

igenom en Raid och kräver bättre utrustning, även kallat gear, på den spelbara karaktären. 

Men det betyder även att looten som bossarna lämnar ifrån sig när de dör är bättre. Looking 

for Raid innebär att spelaren sätts samman med 24 andra okända spelare och har lättaste 

svårighetsgraden utav alla typer av raids.  

 

Flexibel innebär att svårighetsgraden är lättare än vid vanlig raid och svårare än Looking for 

Raid, där gruppen sätts samman av en eller flera spelare. I både flexibel och Looking for Raid 

är raiden uppdelad i fyra olika delar, där det finns 3-4 bossar i varje del. 

 

Player versus Player (PvP) innebär att spelare försöker döda varandra (Linderoth & 

Bennerstedt, 2012). Det kan vara så kallad World PvP, där spelarna kan döda motsatt faction 

på de flesta ställen inom världen. Men det kan också vara i Arena, där spelarna kan skapa lag 

på två eller fler spelare och möta andra lag med samma mängd spelare. Battlegrounds är ett 

annat sätt att spela PvP, det innebär att en större grupp spelare försöker ta sig igenom en bana 

genom att till exempel hämta flaggor eller ta över baser från motsatt faction. 

 
Spelbara karaktärers utseende i World of Warcraft 

När du som spelare skapar din karaktär får du välja hudfärg, frisyr, hudton, piercing och så 

vidare själv. Vad du har att välja mellan beror på vilken ras du spelar och varierar beroende på 

vilket kön du har valt på den spelbara karaktären. Du kan också förvandla den utrustning du 

har på dig, det kallas transmogrification. Det innebär att du ersätter själva utseendet på en av 
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dina delar med utseendet från en annan del som du har i din ägo. Detta gör det lätt för 

spelaren att anpassa sin karaktär efter eget önskemål och också efter hur pass manlig eller 

kvinnlig spelaren vill att den spelbara karaktären ska vara. Utrustningen kan skaffas på flera 

olika sätt, det finns till exempel de gamla tier-setten, ett tier-set är ett set som var aktuellt i en 

viss patch och som blev inaktuellt när det släpptes ett nytt set.  

 

Tier-set är en sammanhängande samling med utrustning där delarna passar varandra estetiskt 

och spelaren får en bonus i sin roll om spelaren har två eller fyra delar. Tier-set kan spelaren 

skaffa fram genom raids eller köpa för olika valutor inom spelet. Det finns även set som 

spelaren kan skaffa fram genom att nå en högre rang i Arena och det går även att köpa dessa 

gamla set för valuta, även kallade PvP-set.  

 

Emotioner och samspel i World of Warcraft 
Inom World of Warcraft finns det även tillgång till en speciell typ av emotioner där spelaren 

kan skriva till exempel /dance så dansar den spelbara karaktären. Vissa emotioner, som dance, 

tar sig uttryck rent fysiskt, medan andra emotioner, som till exempel /hug, tar sig uttryck 

skriftligt i chatten där det står att en spelbar karaktär kramar den andre. Vissa emotioner, till 

exempel /dance, tar sig olika uttryck beroende av vilken ras karaktärerna har. Listan över 

vilka typer av emotioner som finns inom World of Warcraft är lång, men några andra exempel 

är /spit, där det står i konversationen att en karaktär spottade på en annan, eller /love, där det 

står i chatten att en karaktär älskar en annan.  

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras relevant tidigare forskning om onlinespel där vi har kopplat hur 

valet av kön på karaktär kan bidra till lärande om genus, samt hur kulturen i onlinespel kan 

bidra till detta lärande om genus.    

 

Genus och karaktärer 
Större delen av den forskning som framkom gällande karaktärer och genus har handlat om 

bakomliggande orsaker till varför vi väljer de karaktärer vi gör och hur de är kopplade till oss.  

 

Calvert, Strouse, Strong, Huffaker och Lai (2009) genomförde forskning på ungdomar som 

spelar MUD, ett onlinespel där spelarna får skapa en egen spelbar karaktär och samspela med 

andra spelare. De studerade vilket kön barnet valde på sin karaktär i jämförelse till vilket kön 

barnet hade. Deras resultat visade på att av totalt 66 karaktärer som spelades utav flickor var 

endast 10 manliga och utav de karaktärer som spelades av pojkarna var endast tre feminina. 

Deras resultat visar även att pojkar har en större tendens till att välja en könsneutral spelbar 

karaktär än vad flickor har. Däremot om pojkar valde att spela en feminin spelbar karaktär 

eller en spelbar karaktär av kvinnligt kön fick han frågan om han var gay samt att han blev 

retad för att han spelade en kvinnlig karaktär (Calvert et al, 2009). Deras forskning visar även 

på att det är stor skillnad mellan de karaktärer som pojkar och flickor väljer att spela, då 

flickor och pojkar väljer olika utseende på sina karaktärer. Pojkar valde hellre att spela en 

busunge än någon annan typ av spelbar karaktär (Calvert et al, 2009).  Vi kan koppla detta till 

vår studie på så sätt att spelaren skapar en karaktär utefter sitt kön, detta påverkar givetvis hur 

den spelbara karaktären ser ut, därmed också vilket genus karaktären uttrycker.  

 

Martey, Stromer-Galley, Banks, Wu, och Consalvo (2013) studerade huruvida spelarens 

identitet reflekterade sig på karaktären de spelade, detta gällande kön och genus. Studien gick 

även ut på att studera samspelet mellan spelarna, hur spelarnas kön uttrycktes i språk och 

spelstil. Deltagarna fick först fylla i ett formulär där det frågades om bland annat ålder och 
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kön. Sedan blev spelarna uppdelade i olika grupper där de inte kände varandra, där de 

tillsammans fick genomföra ett speciellt quest i spelet World of Warcraft. Efteråt fick de fylla 

i ännu ett formulär som utvärderade deras upplevelse. Totalt var 375 spelare involverade i 

forskningen (Martey et al, 2013). Martey et al (2013)  fick resultatet att manliga spelare har en 

större tendens till att spela kvinnliga spelbara karaktärer men att kvinnor har karaktärer som är 

betydligt mer attraktiva än de manliga spelarnas karaktärer. Kvinnornas kvinnliga karaktärer 

såg också mer feminina ut än vad kvinnliga karaktärer som spelades av män gjorde. Resultatet 

visade även att kvinnor uttryckte mer känslor, till exempel använde sig av fler smileys och 

utropstecken än vad män gjorde. Sen kom män med kvinnliga karaktärer och de som använde 

sig av dessa minst var män som spelar manliga karaktärer (Martey et al, 2013). Könet bakom 

spelaren har ingen betydelse för vår forskning, däremot är det faktum att vi som spelare vill 

spela attraktiva kvinnliga karaktärer är betydligt mer intressant. 

 

Eklund (2011) genomförde en fenomenologisk intervjustudie med 8 datorspelande kvinnor 

för att få deras upplevelse av onlinespelet World of Warcraft. En av frågorna handlade om hur 

de upplever skapandet av en karaktär och varför de väljer en speciell karaktär. Eklunds (2011) 

studie visade att samtliga av deltagarna sa att de väljer att spela en kvinnlig karaktär i World 

of Warcraft. När de fick frågan om “varför vill du inte spela en manlig karaktär?” (s.327) 

svarade dem “jag antar att jag kan göra det, men jag är en tjej, så varför ska jag välja att 

vara något som jag inte är?” (s.327) Resultatet visade på att samtliga deltagarna hade svårt 

att identifiera sig med att spela en manlig spelbar karaktär och kände sig mer bekväma med 

att spela de mer kvinnliga spelbara karaktärerna och för att kunna skapa en långvarig relation 

till sin spelbara karaktär.  

 

Dickey (2006) genomförde en litteraturgranskning kring datorspel och kvinnligt orienterad 

speldesign. Det framkom att det är fler kvinnor som har börjat att spela nu, vilket har lett till 

att även spelen har förändrats över tiden för att anpassas mer till kvinnliga spelare och efter 

deras önskemål. Spelen är mer inriktade mot mode och kläddesign, och spelaren har möjlighet 

att klä och designa sin spelbara karaktär hur den vill. Dock har detta förändrats och utvecklats 

nu, och de spel som är vanligt att kvinnor spelar är även actionbaserade men innehåller även 

design där spelaren får möjlighet att välja utseende och utrustning på sin karaktär. Dickeys 

(2006) resultat av litteraturgranskningen visar även att kvinnliga spelare i högre grad väljer att 

ha en realistisk inställning när det gäller skapandet av en spelbar karaktär och väljer därför 

mer könsneutrala karaktärer, då vissa spel kan framställa de spelbara karaktärerna överdrivet 

kvinnliga eller överdrivet manliga. Det ställs inte heller samma krav på framförallt kvinnor att 

visa sin feminina sida som det gör utanför spelet, där kvinnor ska visa sig feminina för att 

bemötas som en kvinna (Dickey, 2006). Här ser vi en faktor som passar väl in på World of 

Warcraft, nämligen att spelaren själv kan bestämma utseendet och förändra utseendet på sin 

egen karaktär precis som spelaren själv vill och lär sig att det är tillåtet att ha vilket kön som 

helst på sin spelbara karaktär. 

  

Lärande relaterat till genus i datorspel 

Här nedan presenteras forskning som visar på att vi som spelare kan gömma oss bakom 

karaktären och dess identitet. Därmed blir vår egendesignade karaktär en del av oss.  

Kelly, Pomerantz & Currie (2006) genomförde en intervjustudie med 16 kvinnliga spelare 

och deras upplevelse av att vara kvinna inom onlinespel. Resultatet av deras studie visar att 

kvinnliga spelare ‘lär sig’ att det är tillåtet att vara okvinnlig när de befinner sig inom 

onlinekulturen vilket de ansåg sig ha nytta av även utanför spelet. Dels kan spelaren gömma 

sig bakom en annan identitet när de vistas på internet och ingen kan veta riktigt säkert om det 

är en kvinna eller man som de kommunicerar med. Kellys et al (2006) resultat visar också på 
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att kvinnor känner sig mer fria i onlinespel som i sin tur ger en öppning till att vara rebelliska 

när det kommer till genus.  

 

Kulturella aspekter på datorspel 

Här presenteras forskning kring den kultur som finns i onlinespel och hur denna kultur kan 

bidra till social interaktion och identitetsskapande med sin skapade karaktär som redskap för 

social interaktion. 

 

Linderoth och Olsson (2012) genomförde intervjuer på nio studenter som gick sitt första år på 

högskolan, dessa var då mellan 19 och 22 år gamla. Syftet med deras studie var att 

sammanställa onlinespelares egna berättelser om vad det innebär att mötas i spelvärldar.  

Resultatet blev att spelaren gillar det faktum att han eller hon kan sitta i samma rum som en 

annan person som också spelar. Det framkommer även att det mestadels inte är några problem 

mellan de olika kulturerna som spelarna kommer ifrån, men att det förekommer stereotypa 

åsikter och intolerans mot olikheter och oliktänkande. Det framkommer även att det skapas 

vänskaper som sträcker sig långt utanför spelet, som till och med kan innebära att spelarna 

träffas i den verkliga världen (Linderoth & Olsson, 2012). Linderoth och Olsson (2012) 

framhåller även att spelarna nämner att det är en manlig norm, där kvinnor blir till sexobjekt. 

De nämner även att det finns vardagsrasism inom spelet, där spelarna slänger med rasistiska 

begrepp.   

 

Hussain & Griffiths (2009) genomförde ett stickprov på 119 onlinespelare mellan 18-69 år 

där de fick självskatta sitt användande av onlinespel. Deras resultat visar på att onlinespel kan 

göra att de personer som har lågt självförtroende vågar bygga upp en annan identitet i den 

virtuella världen, genom att använda sig av ett annat namn och skapa en spelkaraktär. Därför 

menar de på att social interaktion online, som till exempel i MMORPG, kan ses som ett 

alternativ till social interaktion ‘offline’ och spelaren kan fly från den riktiga världen.. 

 

Varnhagen, McFall, Pugh, Routledge & Sumida MacDonald (2010) lyfter fram att en del av 

det sociala samspelet i onlinevärlden innefattar användandet av emoticons. De har genomfört 

en studie på 40 ungdomar, 23 flickor och 17 pojkar, där ungdomarna fick sammanställa en 

veckas chattkonversation. Resultatet av deras studie visar på att förkortningar, akronymer och 

egna uttryck var det vanligaste förekommande. Efter detta var emoticons och emotioner det 

vanligaste förekommande. Emoticons innebär att spelare uttrycker sig med hjälp av 

emotioners, förkortningar och emotioner istället för ord. Dock visar Varnhagens et al (2010) 

resultat att användandet av emoticons inte har någon större betydelse på det som skrivna 

språket. Ett annat resultat var att ungdomarna trots förekomsten av emotioner och 

förkortningar använde sig av ett korrekt språkbruk i övrigt. Resultatet visade också på att 

detta nya språk som uppkommit i och med användandet av emotioner har ingen större 

inverkan på det konventionella språket.  

 

Derks, Bos & von Grumbkovs (2008) studie på ungdomar, 49 män och 56 kvinnor, visar att 

användandet av emotioner och emoticons har en viktig funktion då spelaren vill förtydliga 

något i snabbmeddelanden på internet. Detta för att det inte ska skapas några missförstånd 

eftersom det inte går att se personens kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Deras resultat visar 

därför på att användandet av emotioner har en viktig funktion för att beskriva en känsla. Då 

känslor inte kan uttryckas på något annat vis på genom internet när personerna inte kan se 

varandra. Denna forskning visar på att det sociala samspelet har en stor och betydelsefull roll i 

onlinespel och därmed även i användningen av ord och begrepp. Även det faktum att spelaren 
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kan vara anonym i onlinespel har en betydelse för skapandet av en karaktär och det sociala 

samspelet.  

 

Hodson (2013) skriver om språket i ett spel som heter League of Legends, även kallat LoL. 

Hodsons (2013) artikel går ut på att lyfta fram hur LoL har tagit itu med med svordomarna, de 

fula orden och smutskastningen. Han lyfter fram att den största smutskastningen kommer 

ifrån de personer som vanligtvis har ett bra beteende. LoL har provat olika sätt för att 

modifiera språket. Hodson (2013) berättar att LoL har på sina stillskärmar, som kommer fram 

medan spelet laddas, skrivit små meddelanden om att spelaren ska använda ett vårdat språk. 

Dessa meddelanden har minskat det horribla beteendet med 11%. Men själva artikeln handlar 

om ett system som sparar och lyfter fram negativa kommentarer som senare skickas till ett 

forum där det senare röstas om beteendet var acceptabelt eller inte. Det är precis som Hodson 

(2013) säger, att ett spel är tävlingsinriktat och det händer mycket som kan uppröra spelaren, 

därför känner vi att det är applicerbart även på World of Warcraft.  

 

Är datorspel farliga för vår mentala hälsa? 
Hur nedan presenteras forskning om hälsa relaterade till datorspel. Bland annat vad datorspel 

har för konsekvenser för vår hälsa men även hur ett socialt onlinespel spelat med en spelbar 

karaktär kan påverka oss.  

 

Durkin och Barber (2002) har använt sig utav data som är insamlad 1988. Data är insamlad 

från 1304 personer i 16års åldern. Data var insamlad via frågeformulär som skickades ut till 

studenterna. De fick svara på frågor angående riskbeteende, humör, vänner, självkänsla 

kopplad till intelligens och datorer, datorbeteende, skolbetyg samt delaktighet. De har valt att 

separera pojkar och flickor i resultatet.  Det var dubbelt så hög risk att pojkar spelade mycket. 

Däremot visade det sig att de tonåringar som spelade lite mådde bättre än de som spelade 

mycket än de som inte spelade alls, oavsett kön (Durkin & Barber, 2002). Ungdomar som inte 

spelade kände sig mindre intelligenta och mindre kompetenta när det gällde datorer, däremot 

de ungdomar som spelade mycket kände sig kompetenta och intelligenta, det var framförallt 

killar som skattade sig högt. Däremot ökar datorspelande riskbeteendet, oavsett kön. Det 

innebär att spelare som spelar mycket har en större risk för att bli sur. Durkin och Barber 

(2002) framhåller även att datorspelande, oavsett mängd eller kön, skapade ett bättre band till 

familjen. De skriver även att ju mer en person spelar desto mer akademiska vänner verkar 

spelaren ha, oavsett kön. Fler flickor än pojkar deltog i fler sportklubbar, däremot så var det 

fler datorspelare som var med, oavsett spelmängd, än icke spelare (Durkin & Barber, 2002).  

 

Downing (2009) har inte skrivit i vilket spel han har genomfört sin forskning, men han har 

intervjuat och observerat spelare ur samma klan, eller guild som han benämner det. Denna 

guild var på en annan server än den han själv hade en karaktär på. Downing (2009) deltog i 

spelet i en månad och fördelade sin tid mellan tre olika servrar, men lade större tiden på den 

server där hans guild var. Hans fokus låg på klassen tjuvar. Resultatet blev att spelarna såg det 

som en rolig grej att spela en karaktär, där karaktären är en representation av oss själva inom 

spelet. Downing (2009) skriver även att spelarna ofta deltog i sociala normer, både online och 

offline, och att de spenderar även sin tid offline till att lösa problem som dyker upp online. 

Det fanns även ett mål att nå samma familjära och vänliga känsla online som offline. 

Downing (2009) lyfter även fram att om det hände något negativt i spelet så påverkade det 

spelaren bakom karaktären på ett negativt sätt. Det finns modeller illustrerade som visar hur 

vi påverkar spelet och hur spelet påverkar oss. Resultatet visar på att det finns spelare som 

låter spelet påverka så mycket att de väljer bort livet utanför spelet, det var till och med en 
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spelare som valde bort sitt äktenskap. Intervjupersonerna lyfter även fram att det inte längre 

enbart är ett spel om någon börjar uttrycka sig på ett rasistiskt sätt. 

 

Utifrån denna forskning kopplat till vår studie betyder det att spelarna lär sig att det är tillåtet 

att vara genusöverskridande eller genusneutrala inom World of Warcraft och i den kultur som 

uttrycks i spelet. Både när det gäller skapandet av en spelbar karaktär och på spelarens 

spelbara karaktär. Genom språket kan vi koppla denna forskning på så vis att anonymiteten 

som finns i onlinespel borde bidra att spelare vågar uttrycka sig på ett annat sätt i samspelet 

med andra. Denna forskning kan vi också koppla till det faktum att i onlinespel kan spelaren 

konstruera en identitet med hjälp av sin spelbara karaktär.  

 
Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt beskrivs de teorier som ligger till grund för denna studie. Vi har valt att 

använda oss utav sociokulturellt perspektiv, legitimate peripheral participation, genus som 

social konstruktion. Vi har även med en modell där olika spelelement inom World of Warcraft 

lyfts fram.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet handlar om att vi människor för vidare våra kunskaper genom 

olika hjälpmedel, fysiska som intellektuella. Dessa hjälpmedel kan vara alltifrån fysiska 

redskap, till exempel en dator, till en kunskap om hur människan kan genomföra något. Dessa 

kallas artefakter eller medierande redskap och kan delas upp i tre olika kategorier: primära, 

sekundära och tertiära. Redskapen skiljer sig kulturer emellan och används därefter på olika 

sätt (Wertsch, 1998). Språket räknas in som ett medierande redskap, där språk också varierar 

från kultur till kultur.  

 

Säljö (2010) påpekar att vi har primära och sekundära socialisationer. Det är främst med 

familj och vänner, även kallad vår primära socialisation, som vi får våra värderingar, normer, 

språk, socialt samspel, hur vi ska uttrycka oss med känslor och så vidare. Här benämns skolan 

som vår sekundära socialisation, men att olika tekniska uppfinningar håller på att ta över den 

platsen då vissa barn spenderar minst lika mycket tid på Internet eller i diverse spelvärldar. I 

vår studie utgår vi ifrån att både de icke spelbara och de spelbara karaktärerna i World of 

Warcraft är medierande redskap för att förmedla den syn på genus som finns inom World of 

Wacraft och att det är i just den kulturen och socialisationen som den här specifika synen på 

genus existerar. Vi utgår även ifrån att både spelbara och icke spelbara karaktärer sätter 

riktlinjer för manliga och kvinnliga karaktärer ska se ut. Alltså vi menar på att karaktärerna vi 

observerar uttrycker genus och genustypifiering i World of Warcraft. Denna genustyifiering 

är alltså inte tillämpbar utanför World of Warcraft.  

 

Vad är språk? 

Säljö (2000) definierar språk ur ett sociokulturellt perspektiv som ett redskap för att lagra 

kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Då vi tolkar händelser i termer 

av begrepp, kan vi göra jämförelser och lära oss utifrån erfarenheter. Språket hjälper oss att 

utforma likheter och skillnader mellan objekt och hur vi ska förhålla oss till dem i olika 

sammanhang. För att människor ska ta till sig och bevara kunskaper är kategorisering av 

information och begreppsbildning en faktor för att kunna organisera våra upplevelser. Språket 

ger oss också den förmågan att vi kan dela och uppleva erfarenheter med varandra. Vi utbyter 

information, kunskaper och färdigheter i samspel med andra människor och lär oss begrepp då 

vi kommunicerar med varandra (Säljö, 2000). 
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Utifrån denna definition av språk har vi bestämt oss för att använda oss utav Säljös (2010) 

begrepp: begreppsvärld. Detta innebär att vi kommer att studera de begrepp som uttrycks 

inom den begreppsvärld som existerar inom World of Warcraft och hur individer samspelar 

med varandra i användandet av olika begrepp. Främst vill vi studera de begrepp som är 

genusrelaterade till könet på den spelbara karaktären, men vi vill även studera övrigt samspel 

och språk mellan spelbara karaktärer.  

 

Genus i en social praktik 
För att förklara hur en individ blir en del av en social praktik beskriver Lave & Wenger 

(1991) begreppet legitimate peripheral participation. Legitimate peripheral participation 

handlar om att individen får möjlighet att ta del av den kunskap från den sociala praktiken 

samt att förstå de situerade identiteter och artefakter som finns inom praktiken. Lärandet i en 

social praktik handlar även om att individen ska skapa förståelse och en relation till den 

specifika aktivitet som sker i praktiken men även att förstå de relationer som skapas mellan 

människor och som bidrar till lärande. De relationer som individen skapar till övriga 

medlemmar gör att individen blir en del av den sociala praktiken och konstruerar en identitet 

(Lave & Wenger, 1991). Detta kan vi koppla till World of Warcraft på så vis att när en spelare 

går med i en grupp i spelet blir spelaren en del av en social praktik och konstruerar därmed en 

identitet i relationen till medspelarna i gruppen.  

 

För att belysa de genusskillnader som finns inom World of Warcraft har vi valt att utgå ifrån 

Butlers (2006) teori om kön som en social konstruktion. Hennes syn på social konstruktion 

och kön beskrivs som materialiserat. Genom att se könet som något materialiserat innebär att 

kropp och kön inte enbart har en betydande biologisk skillnad utifrån de fysiska 

förutsättningar som varje kön föds med, utan könet har framförallt en betydelse genom 

handlandet av stereotypiska mönster och hur vi använder detta (Butler, 2006). Inom spelet 

World of Warcraft kan detta till exempel handla om att spelaren har konstruerat sin spelbara 

karaktär på så vis att den är mer lik det ena eller andra könet, detta beroende på vilka attribut 

eller utrustning som den spelbara karaktären har. Till exempel om en kvinnlig spelbar 

karaktär har en helrosa utrustning och långt hår så har spelaren bakom denna karaktär 

materialiserat karaktären.  

 

Det kan även handla om hur spelaren använder språket, och om det uttrycks några 

stereotypiska mönster för det ena eller andra könet. Därför vill vi studera hur spelare förhåller 

sig till detta inom World of Warcraft, där spelaren själv får styra hur han eller hon vill 

framställa genus. Till exempel om en spelare utifrån sin manliga spelbara karaktär talar om 

hur stor och manlig en yxa är, så han denne spelare använt språket för att framställa genus. 

 

Att förklara varför könsskillnader uppstår inom vissa sociala praktiker kan beskrivas som att 

reglerande normer skapas och materialiserar könet och denna materialisering uppstår genom 

att det sker upprepning av dessa reglerande normer (Butler, 1993). Vidare menar Butler 

(2006) att könet kan ses som en rad normer och föreställningar om hur en kropp från det ena 

eller andra könet bör uttrycka sig, bemötas och uppfattas av andra i en social praktik. För vår 

studie innebär detta att om större delen av de kvinnliga spelbara karaktärerna såg lika ut, om 

alla spelare pratade genom den kvinnliga spelbara karaktären eller om alla spelare gjorde 

skillnad mellan de två könen så skulle det bilda normer för det kvinnliga genuset inom World 

of Warcraft. Givetvis skulle det hända samma sak med det manliga genuset.  

 

Då vi har valt att utgå från att se könet som materialiserat innebär att vi vill studera huruvida 

kropp och kön inte är något givet utan konstruerat. Butler (2006) menar på att vi konstruerar 
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ett genus utifrån de handlingar och språk som vi använder i en social situation vilket skapar 

ett konstruerat genus utifrån könet. I en kultur kan normer om kön uppvisas genom språket 

och därmed bidra till könsskillnader och vi formar och konstruerar ett genus beroende på 

vilket kön vi har. Det vill säga att kön inte är något vi är, utan något vi blir (Butler, 2006).  

 

Normer kan dock vara outtalade och vara svåra att särskilja om de tillhör den normaliserade 

principen i en kultur eller social praktik. Då normerna tillhör den normaliserade principen 

syns de oftast genom effekterna som de skapar (Butler, 2006). Hon framhåller även att normer 

styr begripligheten inom en viss social praktik. Detta menas med att en individ skapar en 

begriplighet och förståelse kring vad som anses vara typiskt för ett visst kön och vad som 

anses vara standarden i en social praktik. Därför vill vi också studera vilka genusnormer det 

finns inom World of Warcraft, om det ens finns några distinkta normer. Vi vill även studera 

om det finns någon begriplighet och förståelse för hur en karaktär framställs. 

 

Datorspel är också en kultur! 

Eftersom vi har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv så hävdar vi att vi måste 

definiera vilken kultur och vilket sorts lärande vi har valt att utforska i vår studie. Vi har valt 

att fördjupa oss i onlinekulturen med en snävare inriktning på onlinespelande, även kallat 

gaming. 

 

Då vi har valt att studera en kultur där människor har möjlighet att leva ut sin kreativitet och 

bli en del av ett socialt samspel har vi valt att använda oss av Jenkins, Purushotma, Weigel, 

Clinton  och Robinson (2009) teori om att onlinekulturen är en så kallad Participatory 

Culture. En participatory culture har definierats som en kultur med stora möjligheter till 

kreativitet och socialt engagemang. Men kulturen måste också ha lätt för att dela de verk som 

skapas inom kulturen. Ledaren över kulturen ska vara den mest kunniga personen och sedan 

lära vidare sina kunskaper. Medlemmarna ska känna samhörighet med övriga inom kulturen 

och känna att deras bidrag räknas (Jenkins et al, 2009). De nämner även flera faktorer som 

krävs för att kunna bli fullt deltagande inom den här kulturen. Dessa faktorer kan vara till 

exempel: multitasking, att vara kritisk, att se miljön som en problemlösning, att kunna 

använda sig av flera medier än bara datorer samt att kunna hantera flödet ifrån dem. Jenkins et 

al (2009) skriver att det krävs träning för att kunna klara av detta och för att kunna sätta sig in 

i den här kulturen. Dock skriver de att de flesta unga redan är deltagande genom olika sociala 

medier eller onlinespel. Med detta syftar vi till att World of Warcraft är en sådan kultur, då 

det finns stora möjligheter till att uttrycka kreativitet och delta genom socialt engagemang. 

Det är också lätt att dela det som spelaren kan skapa med sin spelbara karaktär. World of 

Warcraft har inga spelbara karaktärer som ledare, men spelarna hjälper varandra till att bli 

bättre. 

 

Datorspel som spelsystem utifrån Järvinens modell 

För att se en sammankoppling mellan de olika komponenterna som finns i spelet har vi utgått 

ifrån Järvinens (2009) modell som han kallar för element. Modellen handlar om att se 

onlinespel som spelsystem och systemets komponenter och element. Järvinen (2009) 

beskriver tre olika element som har en betydelse för spelandet och spelarna, dessa element är 

systemelement, beteendeelement och sammanbindande element. Systemelementen innefattar 

karaktärerna i spelet och miljön i spelet.  

 

Beteendeelement innefattar spelarnas kommunikation och kontexten, alltså i vilken situation 

spelarna samspelar med varandra och datorspelet. De sammanbindande elementen innefattar 

regler, spelmekaniker, tema, information samt kommunikation med spelet.  
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De tre elementen sammankopplas med varandra och komponenterna inom varje element 

påverkar varandra. Detta innebär exempelvis att miljön påverkar det sociala samspelet, samt 

att spelmekaniken kan påverka karaktären.  

 

Nedanstående modell förklarar hur vi har använt oss utav de olika elementen i vår 

undersökning, elementen kan givetvis innefatta mer än det vi har kopplat till vår egen 

forskning. 

  

Bild 1. I ovanstående bild visar vi några av de spelelement som kan kopplas till World of 

Warcraft och som vi har valt att använda oss av i sammanställningen av vårt resultat.  

 

I denna studie har vi dels valt att observera dessa element utifrån ett genusperspektiv kopplat 

till de spelbara och icke spelbara karaktärerna som finns i spelet. Vilket innefattar de 

systemelement som finns i spelet, så som spelmiljön i World of Warcraft och möjligheterna 

till att skapa en spelbar karaktär samt de icke spelbara karaktärerna i spelet. Vi har även valt 

att observera det sociala samspelet utifrån ett genusperspektiv. Vilket innefattar 

beteendeelementet, där spelarna interagerar dels med och inom systemet samt interagerar med 

övriga medspelare . Det finns även sammanbindande element inom World of Warcraft som är 

relaterade till genus, samspel och utseende.  

Dessa sammanbindande element innefattar Spelregler; så som kunskaper och erfarenheter om 

World of Warcraft. Spelmekaniken; vilket innebär att spelaren har möjlighet att byta 

utrustning på sin karaktär. Temat i spelet; vilket innebär det tema som finns i spelet och som 

kan påverka utrustningens utseende. Kommunikation med spelet; vilket innefattar till exempel 

ett spelkonto i World of Warcraft som krävs för att skapa en spelbar karaktär.  

 

Metod 
I detta avsnitt ges en beskrivning av den metodansats vi har valt att utgå ifrån, tillförlitlighet 

och trovärdighet i studien, observation som metod samt urvalskriterier och urvalsgrupp. 

Ingen av observationerna har genomförts på personer vi känner eller har haft tidigare 

kontakt med och därför har vi inga fakta om spelarnas karaktärer eller den person som spelar 
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karaktären. Detta innebär att de personer som vi har observerat har varit främlingar för oss 

som vi inte tidigare har träffat inom spelet, spelat med eller chattat med. Detta för att vi inte 

skulle ha en personlighet kopplad till utseendet på den spelbara karaktären som kan påverka 

hur vi uppfattar karaktärens utseende och samspel.  

 
En förklaring av kvalitativ deduktiv ansats 
Som metodansats valde vi att utgå ifrån en kvalitativ ansats med observationer som metod. 

Att ha en kvalitativ ansats innebär att vi som forskare inte arbetar med siffror och stora 

kvantiteter data utan istället använder oss av metoder som går djupare ner i specifika 

situationer, texter eller personer (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Detta innebär att en kvalitativ ansats vill åt betydelsen för individen, varför en person tycker 

eller tänker som den gör, vad som sägs och varför det sägs, alltså vill en kvalitativ ansats 

skapa en djupare förståelse för det specifika. Några metoder som ingår i kvalitativ ansats är 

intervjuer, observationer samt textanalys som har utformats för att inte arbetas med på ett 

kvantitativt sätt (Ahrne & Svensson, 2011).  Säljö (2000) benämner även observationer som 

det sätt att samla in data på inom det sociokulturella perspektivet. För att läsa mer om 

observationer se kapitlet Observation som metod. 

 

En deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från vissa sanningar, till exempel teorier. 

Utifrån teorierna skapar forskaren en hypotes och undersöker om detta stämmer. Forskaren 

kan därmed prova i vilken grad teorierna håller och på så vis bygga upp ett starkt empiriskt 

stöd för teorierna. (Fejes & Thornberg, 2009) 

 

I denna studie har vi valt att utgå i från teorier så som sociokulturellt perspektiv, situerat 

lärande, Järvinens spelelementsmodell samt kön som en social konstruktion utifrån Butlers 

teori. Detta innebär att i analysen av empirin utgår vi från dessa teorier och kopplar detta till 

de resultat som framkommer genom observationerna. Sedan diskuteras hur väl dessa teorier 

har stöd i empirin.     

 

Netnografi 

Då vi dessutom valde att undersöka en miljö och kultur på internet, behövdes det även en 

metodansats som stödjer detta. Vi valde därför att även utgå i från en netnografisk ansats. 

Netnografi handlar om att undersöka nätbaserade miljöer, och den kultur som skapas på 

internet samt att skapa en förståelse kring det sociala liv som skapas i olika nätgemenskaper 

och sociala praktiker. Inom netnografin är det sociala samspelet en betydelsefull aspekt att 

studera och vilka begrepp och uttryck individer använder mot varandra och vad detta kan 

framkalla för reaktion hos andra. (Berg, 2011) 

I en social praktik studeras identiteter, samt de språkliga mönster som kan urskiljas och även 

de sociala uttryck och begrepp som individen använder sig av i sina handlingar.  

Då interaktion och samspel sker på internet kan en individ i högre grad kontrollera och styra 

vilken information som ska spridas och visas för andra i en viss gemenskap. Det som sker 

online är därför annorlunda mot vad som sker offline, då dessa handlingar online sker utan att 

vi fysiskt stöter på dem. På internet är det därför större möjlighet att tänka innan vi utför en 

handling eller uttrycker oss med språket och vi kan tänka över en handling innan någon annan 

kan få tillgång till den (Berg, 2011). 

 

Detta innebär att vi i denna studie valde att använda oss utav deltagande observationer i en 

internet miljö, där vi ville studera hur genus konstrueras i sociala sammanhang genom att 

observera icke spelbara karaktärer, skapandet av en karaktär och spelbara karaktärer. Samt 
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observera de olika begrepp och uttryck som spelarna använder sig av i dialog med andra 

medspelare i World of Warcraft. Att utföra deltagande observationer som metod är en del av 

det kvalitativa forskningsfältet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

 
De utvalda och varför vi valde dem 

I urvalet av deltagare framhåller Svensson & Ahrne (2011) att valet av dessa kan ha och göra 

med de olika sociala miljöer som ämnas studera och där deltagarna till studien kan tänkas 

befinna sig i. Dessa sociala miljöer kan till exempel vara chattgrupper på internet. Berg 

(2011) tar upp att inom netnografi är forskaren intresserad av de sociala gemenskaper som 

skapar möjlighet för social interaktion på internet. Detta för att skapa en förståelse för det 

samspel som sker där. I vårt urval valde vi därför att studera och befinna oss i den miljö som 

det var störst chans att finna de deltagare som vi var ute efter. Dels har vi använt oss utav 

bekvämlighetsurval, som handlar om att forskaren observerar de som är tillgängliga just i den 

stunden (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013) Vi har även använt oss 

utav obundet slumpmässigt urval då vi observerade, vilket menas med att forskaren 

slumpmässigt väljer ut dem som ska vara med i studien från en större population. (Fejes & 

Thornberg, 2009). Vi valde slumpmässigt ut spelbara karaktärer samt att vi gick slumpmässigt 

med i en grupp som vi observerade i.  

I våra urvalskriterier och valet av urvalsgrupp ingick även att avgränsa oss inom spelet. Vi tog 

ställning till server, icke spelbara karaktärer, factions, levlar, raser, klasser samt vilka platser i 

spelet som vi skulle observera.  

Server  
Vi har förhållit oss till att observera enbart en Europeisk engelsktalande PvP server, då vi ville 

förstå vad som sades i chatten men också för att de spelbara karaktärerna vi hade tillgång till 

fanns på denna server.  

Icke spelbara karaktärer 
Vi valde att observera de icke spelbara karaktärer som är ledare för Horde och Pandaren: 

Lor’themar Theron, Blaine Bloodhoof, Garrosh Hellscream, Lady Sylvanas Windrunner, 

Vol’Jin, Ji Firepaw, Thrall, Alexstrasza, Kalecgos, Ysera, Tyrygosa och Aggra. Vi valde att 

observera alla ledarna för Horde på grund av att vi enbart hade tillgång till spelbara karaktärer 

på Horde-sidan. De övriga icke spelbara karaktärer valdes ut på grund av att en av oss var i 

Dragn Soul och såg karaktärerna. 

 

Factions 
I vårt val av faction valde vi att observera de spelbara karaktärerna inom Horde + Pandaren. 

Vi började med att observera och jämföra skapandet av de olika spelbara karaktärerna inom 

detta faction. De raserna som finns inom Horde är troll, orc, undead, blood elf, goblin, 

pandaren samt tauren. Vi valde detta faction för att vi har tillgång till spelbara karaktärer inom 

detta faction. 

 

Levlar 
I valet av levlar i spelet valde vi att observera de som befann sig i level 1 + level 90. Vi valde 

att hålla oss till level 1 för att vi ville se vilka val spelaren har vid skapandet av en spelbar 

karaktär samt level 90 för att de flesta inte byter ut sin utrustning lika ofta och därmed är det 

större chans att de har använt sig utav transmogrification. 
 

Raser 
Hos de olika spelbara karaktärerna inom Horde och Pandaren observerade vi och jämförde de 

manliga respektive kvinnliga karaktärerna hos de olika raserna. Vi valde inte ut någon speciell 
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ras, utan tog de med den utrustning som var önskvärd för oss eftersom rasen inte gör någon 

skillnad i genus för vår studie.  

 

Klasser 
Vi har inte satt några restriktioner angående vilka klasser, utan vi har tagit de spelbara 

karaktärerna utifrån ovanstående urval. Detta innebär att vi har haft möjlighet att studera alla 

klasser: Warlock, Paladin, Priest, Hunter, Monk, Druid, Rogue, Warrior samt Death Knight. 

 

Vilka platser/städer i spelet 
Vi valde även att avgränsa oss när det gällde vilka platser i spelet där vi skulle studera olika 

karaktärer, både icke spelbara och spelbara karaktärer. De platser/städer i spelet som vi valde 

att observera i var Orgrimmar, Undercity, Thunder Bluff, Shrine of the Two Moons, 

Silvermoon samt Echo Isles. Detta innebär att vi har besökt de stora städerna inom Horde 

samt de platser där de stora ledarna, icke spelbara karaktärena, för Horde håller till. Vi har 

även observerat det sociala samspelet i raiden Dragon Soul och i raiden Siege of Orgrimmar. 

Detta är för att städerna är platser där spelarna är centrerade och vi behövde inte röra oss så 

mycket för att hitta nya spelare att observera, detta också för att det finns chatt-kanaler i 

städerna där det kan flöda olika typer av samspel. Raidsen vi observerade i är för att Siege of 

Orgrimmar är slutraiden i denna expansion och det är där de flesta spelare raidar, Dragon Soul 

är hem åt några av de mer framstående karaktärerna inom spelet, men som inte är ledare för 

Horde.  

 

Utrustning  
Vi valde att välja bort de olika PvP- samt PvE-set som finns att köpa för olika valutor i spelet, 

då det är vanligt förekommande att ha set som transmogrification. Vi har istället valt att 

inrikta oss på den utrustning som inte ingår i de sets som kommer ifrån raid eller PvP, det vill 

säga utrustning som de fått ifrån att lämna in quests eller som de olika monster har haft på sig 

när de dött. Vi har också valt att observera den utrustning de har på sig i just det tillfället och 

inte det de har liggande på något annat ställe i spelet. Detta för att det blir en större 

valmöjlighet för spelaren att verkligen modifiera utseendet på den spelbara karaktären om han 

eller hon använder sig av enskilda delar. De set som finns inom spelet skiljer sig inte mellan 

manliga spelbara karaktärer och kvinnliga spelbara karaktärer och därför hade vi inte haft 

möjlighet att observerat genusskillnad. Vi har inte heller möjlighet att se någon annan typ av 

utrustning än den utrustning de har använt sig utav i transmogrification.  

 

Observation som metod 

Wertsch (1998) hävdar att vi som individer inte alltid gör eller säger det vi tänker på och 

därför så skiljer sig tanke och handling åt, detta gör observation till en utmärkt metod att 

använda inom det sociokulturella perspektivet. Vi valde även att genomföra observationer på 

grund av att det var ett bra sätt att studera hur genus konstrueras på de olika karaktärerna. 

Lalander (2011) beskriver observation som när en forskare går in i miljön och ser situationen 

genom de inblandades utkikspunkt. Han gör skillnad mellan dold och öppen observation, en 

dold observation är när forskaren går in och observerar utan att hon eller han är där och 

observerar, medan en öppen observation innebär att forskaren berättar varför han eller hon är 

där och vad hon eller han tänker göra. När vi bestämde oss för att observera så var detta det 

första valet vi stod inför, det var också ett av de mer komplicerade val vi var tvungna att göra 

då en dold observation skulle bryta mot två av de etiska överväganden som Vetenskapsrådet 

(2002) framhåller. I beslutet fick vi även ta i beräkning vad det skulle innebära om vi istället 

valde att berätta att vi skulle genomföra observationer, ni kan läsa mer om detta dilemma 

under Metoddiskussion.  
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Observationer kan också delas upp i passiv eller delaktig observation, där en deltagande 

innebär att forskaren deltar i aktiviteter och så vidare som genomförs i miljön som forskaren 

vistas och en passiv observation innebär att forskaren observerar genom att närvara men inte 

delta (Lalander, 2011). Han skriver även om att deltagande kan ske på många olika nivåer och 

att en deltagande observation inte behöver innebära att forskaren deltar fullt ut, utan resurser, 

kompetenser och så vidare sätter gränser för till vilken grad forskaren kan medverka.  

Detta beslut var lätt för oss att ta, vi var helt enkelt tvungna att delta i spelet på något sätt för 

att kunna observera det vi skulle observera. Detta innebar givetvis att vi var tvungna att ha 

tillgång till en dator som orkade köra spelet, en internetuppkoppling samt ett spelkonto där vi 

antingen kunde skapa en egen eller använda oss av en redan skapad spelbar karaktär. Då en av 

oss är aktiv World of Warcraft spelare själv var det lätt att få tag på de delar vi behövde för att 

kunna sätta oss ner och observera.  

 

Detta innebar också att vi hade den kunskap med oss för att kunna deltaga fullt ut, se mer 

under metoddiskussion, och för att kunna se och uppfatta det som kan vara svårt att se eller 

förstå utan kunskap inom World of Warcraft. Det var alltså kunskapen som avgjorde att vi 

kunde vara med och spela under vissa observationer, under andra observationer var det inte 

nödvändigt att vara med i själva spelandet, läs mer under Genomförande.  

 

Lalander (2011) diskuterar även ifall en forskare ska observera på heltid eller deltid, det vill 

säga hur mycket tid åt gången en forskare ska lägga på att observera. Oftast bestämde vi oss 

för att observera tills vi kände att vi hade fått nog den dagen. När vi var med och deltog aktivt 

i spelet såg vi till att delta aktivt hela vägen ut, det vill säga tills gruppen var klar med sina 

uppgifter.  

 

Trovärdighet, tillförlitlighet & överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning används begrepp som trovärdighet och tillförlitlighet för att mäta en 

studies kvalitet. (Fejes & Thornberg, 2009). Trovärdighet och tillförlitlighet handlar om hur 

noggrann forskaren har varit under studiens gång. Samt hur tillförlitliga och trovärdiga ens 

resultat är i förhållande till hur datainsamling och analys har gått till. Fejes & Thornberg 

(2009) menar på att en hög trovärdighet och tillförlitlighet uppnås när forskaren har använt sig 

av kritiskt tänkande och kreativt tänkande och att detta ger studien en högre kvalitet. De lyfter 

fram att kvalitet i en studie handlar till stor del om forskarens kompetens kring vald metod 

men även kompetens inom det valda området som ska studeras. 

 

Då vi har olika erfarenheter av World of Warcraft så har trovärdigheten och tillförlitligheten 

varit avgörande. En av oss har nästan sju års erfarenheter av spelet, och har därför stor 

kunskap om hur det fungerar medan den andra av oss endast har erfarenheter från de 

observationer som utförts i denna studie. Denna förkunskap om spelet anser vi ger studien en 

högre trovärdighet och tillförlitlighet. Den av oss med mest erfarenhet hade därför redan 

innan studiens början mer kunskap om vad vi behövde ta hänsyn till då vi utförde 

observationerna samt vad som behövde göras för att få fram empiri. Detta gällde till 

exempelvis urvalet av våra deltagare, och hur vi på bästa sätt skulle finna dessa i spelet. Även 

hur vårt val av deltagare kunde påverka vår insamling av data och därmed ha inverkan på 

resultatet. Detta hade till exempel och göra med vilken tid på dagen vi valde att utföra de 

olika observationerna för att få tillgång till så många deltagare som möjligt. Under 

observationerna hade även erfarenheten av spelet en avgörande roll, då den med mer 

erfarenhet kunde se andra saker som den med mindre erfarenhet inte uppmärksammade. Detta 
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hävdar vi ger studien en högre trovärdighet och tillförlitlighet eftersom det var en mindre risk 

att vi missade något som var betydelsefullt för studien.   

      

Överförbarhet 

Överförbarheten är låg, det funkar enbart att överföra på liknande MMORPGspel då olika 

spel ser olika ut och har olika funktioner. Det går till exempel inte att överföra på skjutspel 

eller spel som inte spelas online. Något som kan gå att överföra är själva retoriken, alltså 

sättet som spelarna pratar på. Detta för att många spelare blir upprörda när det inte går som de 

vill. Detta gäller givetvis enbart onlinespel då spelare inte kan interagera med varandra genom 

spelet om de spelar spel offline. Överförbarheten påverkar också urvalet av deltagare då detta 

urval endast går att överföra på liknande spel som World of Warcraft, och inte på till exempel 

skjutspel eller spel som inte spelas online.  

Etiska överväganden 

Ahrne och Svensson (2011) skriver i sitt kapitel om informationskrav, det innebär att de 

medverkande har rätten om att bli informerade om vad studien innebär samt att de själva får 

välja om de vill delta eller inte. Det innebär också att deltagarna har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst under forskningsprocessen. Vetenskapsrådet (2002) framhåller även 

att alla forskningens moment måste redovisas för, det vill säga att allt som kan påverka 

individen till att tänka om måste redovisas. Vetenskapsrådet (2002) framhåller att vid 

forskning så som observation kan informationskravet förstöra själva forskningen och behövs 

därför inte ges i förväg, de framhåller dock att information ska ges i efterhand. Detta är ett 

krav som vi bryter emot då de vi observerade inte visste om att vi observerade dem, och vi 

gav dem ingen information efteråt om vår studie. Detta eftersom vi inte kunde få tag på alla 

dessa människor efter våra genomförda observationer.  

 

Sjöberg (2010) har argumenterat för att hennes forskning skulle ha påverkats för mycket, att 

deltagarna skulle ha betett sig annorlunda om de visste att det fanns en forskare i 

chattrummet. Det kan vi applicera på vår forskning också, att spelarna förmodligen hade 

betett sig annorlunda om de hade vetat att de var observerade.  

Ett annat övervägande är samtyckeskravet, det innebär att forskaren ska skaffa fram ett 

samtycke mellan forskare och deltagare. I studier där deltagarna är under 15 år så krävs 

målsmans tillstånd (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav fick vi förbise eftersom vi 

genomförde en dold observation där deltagarna inte visste om att de blev observerade och 

kunde ge sitt samtycke till att delta i studien. Vi visste inte heller om åldern på dem vi 

observerade och om de var under 15 år vilket hade krävt målsmans godkännande. Även detta 

motiveras med att vi inte skulle kunna få tag i dessa personer igen. Återigen måste vi referera 

till Sjöbergs (2010) argument om att de deltagande hade betett sig annorlunda om de hade 

vetat om att vi observerade dem.  

 

Det tredje övervägandet är konfidentialitetskravet, som innebär att deltagarnas identitet ska så 

långt som möjligt hållas hemliga och inte avslöjas. Det innebär att det som sägs eller 

genomförs i studien inte ska gå att koppla till en viss individ eller ett visst företag 

(Vetenskapsrådet, 2002). Sjöberg (2010) beskriver att hon valde att inte använda de riktiga 

användarnamnen på de hon observerade, inte heller valde hon att använda sig av det som 

kunde identifiera en specifik person som deltog i chatten. Detta krav följde vi då vi inte 

avslöjade namnen på de spelbara karaktärerna som vi observerade i studien och därmed kunde 

inte heller spelarnas identitet i World of Warcraft avslöjas. Detta innebar givetvis att vi inte 

kunde använda oss utav bilder på någon annans karaktär. Vi fick därför efteråt rekonstruera 
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bilden på den spelbara karaktären för att läsaren ska få ett hum om hur det ser ut utan att vi 

ska hänga ut en spelares karaktär.  

 

Det sista övervägandet är nyttjandekravet som innebär att vi inte får använda vår insamlade 

data till något annat än den forskning vi håller på med. Det innebär att vi inte får sälja 

forskningen till någon annan eller låna ut den till något som inte har med forskning att göra 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 
Genomförande 

I detta avsnitt ges en beskrivning av de observationer som genomförts. Det kommer även att 

beskrivas hur vi gick tillväga gällande analys och tillvägagångssätt. 

 
Våra genomförda observationer 

Vi har genomfört totalt sex observationer som har blivit totalt 18 timmar observation. De fyra 

första observationerna var dolda observationer, det vill säga att vi enbart tittade på utan att 

göra något. De två sista observationerna var dolda deltagande, det vill säga att vi deltog i 

spelandet för att få en bättre chans att få se samspel mellan spelare. Den enda av 

observationerna som inte krävde en spelbar karaktär tillgänglig var den första observationen. 

Tidpunkterna på förmiddagen har varit för att vi inte har behövt några andra spelbara 

karaktärer till observationerna. När vi skulle observera spelare så observerade vi på 

eftermiddagen då det var fler aktiva spelare än på förmiddagen.  

 

Observation 1- Att skapa en karaktär 

Första observationen genomfördes på morgonen. Vi började med att observera de spelbara 

karaktärer som var i level 1 genom att använda oss utav verktyget där spelaren skapar 

karaktärerna. Detta innebär att den spelbara karaktären inte har fått någon annan utrustning än 

startutrustningen och har därför inga direkta detaljer på själva utrustningen som kan skapa 

genus. Då observerade vi vilka möjligheter det finns för spelaren till att konstruera ett 

utseende på sin spelbara karaktär som kan förstärka femininitet eller maskulinitet utifrån: 

hårfärg, frisyrer, hudton, utsmyckningar som örhänge eller skägg samt storleken på den 

spelbara karaktären.  

 

Observation 2- Observation av icke spelbara karaktärer och början på de spelbara 

karaktärerna 

Observation nummer två genomfördes på förmiddagen. Då övergick vi till att observera de 

icke spelbara karaktärer som Blizzard har skapat, hur dessa karaktärer såg ut samt vilket kön 

de var. Då tog vi oss runt i spelet och observerade på de stora ledarna inom Horde och vi tog 

noga anteckningar på hur utrustningarna såg ut, vilka färger de hade, om det var något som 

stack ut och så vidare. Sammanlagt observerade vi 12 icke spelbara karaktärer, 7 manliga och 

5 kvinnliga. Vid samma tillfälle ställde vi oss även i Shrine of the Two Moons, en stor stad i 

spelet där de flesta i level 90 håller till. Vid detta tillfälle hittade vi 6 spelbara karaktärer som 

uppfyllde våra krav. 

 

Observation 3- Fler spelbara karaktärer och deras utseende 

Observation nummer tre genomfördes på eftermiddagen. Vi fortsatte vid detta tillfälle att leta 

spelbara karaktärer utifrån samma kriterier vi hade i observation nummer två, att spelaren 

skulle ha uppnått level 90 samt att de inte skulle ha transmogrifierat sin utrustning. Vi letade 

efter spelbara karaktärer i Shrine of the Two Moons, Orgrimmar, Undercity, Silvermoon samt 

Thunder Bluff. Vid tredje tillfället hittade vi 17 level 90:or som uppfyllde våra krav. 
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Observation 4- De sista spelbara karaktärerna och deras utseende. 

Observation nummer fyra genomfördes mitt på dagen. Vi letade vid detta tillfälle upp 

ytterligare fem spelare då det var ojämnt i antal mellan de olika könen. Det slutgiltiga antalet 

spelbara karaktärer som vi observerade var 28, 14 manliga och 14 kvinnliga. 

 

Observation 5- Socialt samspel i Looking for Raid 

Observation nummer fem skedde på eftermiddagen och då övergick vi till att observera det 

sociala samspelet.  På observation nummer fem gick vi med i en Looking for Raid i raidet 

Siege of Orgrimmar, där vi kunde observera det sociala samspelet med dem som var med i 

gruppen. Detta var då en observation av 24 helt okända spelare som antagligen inte kände 

varandra sedan innan. Vi observerade då vad som skrevs i chattfönstret för just det raidet och 

tog skärmdumpar, stillbilder på skärmen, på det som vi ansåg var intressant. 

 

Observation 6- Socialt samspel i Flexibel 

På observation nummer sex som skedde på eftermiddagen letade vi efter en Flexibelgrupp, 

detta är då en sammansatt grupp där ledaren själv har valt spelarna som är med i gruppen.  

Även denna gång observerade vi det som sades i raidets och gruppens chattfönster. Vi körde 

tre av fyra delar i Flexibel Siege of Orgrimmar. Vi spelade även en del i Looking for Raid 

Siege of Orgrimmar, där vi också studerade språket och hur de spelbara karaktärerna använde 

sig utav det och tog skärmdumpar på det som inte var direkt relaterat till själva bossfighten 

utan det samspel som uttryckte någon typ av känslor eller olika kopplingar mellan spelare.  

 

Till de olika typerna av observationer hade vi två olika observationsscheman, detta för att de 

ska vara så välanpassade efter syftet med observationen som möjligt. Se bilagor för båda 

observationsscheman (se. Bilaga 4). 

 

 
Bild 2. Här är ett utdrag ifrån det observationsschema gällande genus och utrustning som 

användes i studien. Rubrikerna som inte står med kommer i följande ordning: level, ras, klass, 

kön på karaktär, spelare eller NPC samt Frisyr - Hårfärg - Kroppsbehåring - Smycken. Det 

finns även rubriker som inte visas på den här bilden.  

 

Analys av karaktärer samt buren utrustning   
Denna del kallar Rennstam och Wästerfors (2011) för kodning, där forskaren först börjar med 

generella kommentarer för att sen gå in djupare i materialet där forskarna kan välja om de vill 

betona det vanliga eller ovanliga i texten. Vi valde där att ta med både det vanligaste och 

ovanligaste i vår forskning, alltså allt som var förekommande men har lagt störst betoning på 

det vanligast förekommande. Utifrån kodningen kommer forskaren sedan på olika kategorier 

där forskaren sorterar in det som ryms under var kategori.  

 

Vi började med att dela upp manliga karaktärer och kvinnliga karaktärer för sig, sedan tog vi 

icke spelbara karaktärer, skapande av karaktärer samt spelbara karaktärer. Dessa uppdelningar 

gjordes för att enkelt kunna se likheter och skillnader mellan könen men också mellan de 

olika karaktärstyperna.  
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Gällande icke spelbara karaktärer så hade vi kategorierna: Utrustning, färger, utseende & 

frisyr, detaljer samt vapen. Detta för att helt enkelt studera hur genus hade skapats just på de 

icke spelbara karaktärerna. Då skrev vi ner om de hade byxor, tröja, kjol och så vidare samt 

hur många av de icke spelbara karaktärerna som hade denna typ av plagg, detta för att få med 

alla typer av plagg och så vidare som fanns representerat hos dem olika. 

 

Under skapandet av spelbar karaktär hade vi enbart kategorierna: utrustning, utseende & 

frisyrer samt vapen. Detta för att det inte fanns särskilt mycket att observera, på grund av att 

det är enbart basen för karaktären och därför inte har några detaljer än.  

 

När vi kategoriserade spelare så hade vi större rubriker, så under utrustning skrev vi också ut 

vilken kroppsdel utrustningen satt på samt extrema detaljer på den utrustning de hade på sig. 

Vi hade även med kategorierna färger på vapen & utrustning, frisyrer & utseende samt vapen.  

När vi var klara med kategoriseringen hade vi en lättöverskådlig överblick av det som 

kännetecknade manliga och kvinnliga spelbara karaktärer och kunde därefter dra slutsatser om 

vad som sågs som manligt respektive kvinnligt. 

För fullständigt kategoriseringsschema (se. Bilaga 1). 

 

Analys av det sociala samspelet 

Sedan började vi på observationerna som vi genomförde gällande genus kopplat till socialt 

samspel, denna analys utgår ifrån samma princip som ovan förutom att det krävdes en 

transkribering och uppdelning samt kategorier är annorlunda.  

 

Vi tog då de skärmdumpar vi tagit och transkriberade dem i ett nytt dokument. Därefter tog vi 

ut de ord eller citat som var relevanta för oss och la in dem i olika kategorier. Kategorierna vi 

använde oss utav var: genusförstärkande utav spelad karaktär, svordomar, tilltal, emotioner 

samt öknamn. Utifrån detta kunde vi också tolka materialet genom att studera hur många 

begrepp eller meningar som fanns i använda kategorier, vi tolkade det som att den kategori 

med flest begrepp eller meningar var det som blev vårt resultat. 

 

Metodkritik 
I detta avsnitt förs en kritik mot studien utifrån en etisk synvinkel, frivilligheten som råder i 

spelet samt vår egen påverkan och påverkan utifrån erfarenheter. 

Etik 

De dolda observationerna vi genomförde avvek mot Vetenskapsrådet (2002) etiska 

överväganden gällande informationskravet och samtyckeskravet och det är vi mycket väl 

medvetna om. Dessa spelare bakom dessa karaktärer fick inte chansen att samtycka till att ha 

blivit observerade, inte heller hade de någon möjlighet att dra sig ur eller förtydliga något de 

har uttryckt sig om. Om vi inte hade brutit mot dessa krav så hade vi inte kunnat studera hur 

karaktärerna egentligen samspelar med varandra.  

Öppna servrar och frivillighet 

Som vi nämnt tidigare är World of Warcraft servarna öppna för alla, det innebär att spelarna 

kommer och går som de själva vill. Vi upptäckte då att det var skillnad i mängden spelare 

beroende på tidpunkt på dagen. Då vi observerade på morgonen eller förmiddagar var där 

oftast mindre folk, och det var därför lite svårare att hitta folk som passade till vårt urval. 

Som vi tidigare nämnt så bestämmer spelarna själva när de vill sluta spela, det innebär att 

under våra observationer så har spelarna i grupperna vi har gått med i bytts ut mot andra 

spelare. Detta kan ha påverkat vårt resultat genom att en utåtriktad person har lämnat och en 
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lite mer tillbakadragen spelare som inte pratat har kommit med i gruppen, vilket innebär att vi 

kan ha gått miste om viktiga detaljer gällande samspelet. Detta gör givetvis också att vi har 

haft svårt att kontrollera antalet personer som vi har observerat, då spelare har ersatts med 

andra spelare. Givetvis är det också frivilligt att prata på spelet och detta innebär att inte alla 

spelare vi har spelat med har sagt något, utan att det är samma personer som har pratat 

tillfällena igenom. Detta påverkar givetvis vårt samspelsresultat negativt då det minskar vår 

datamängd och resultatet blir mindre trovärdigt. 

Vår påverkan och våra erfarenheter inom World of Warcraft 
Vi har helt olika tidigare upplevelser av World of Warcraft, en av oss har inga tidigare 

erfarenheter medan en av oss har sju års erfarenhet. Då vi har olika erfarenhet av World of 

Warcraft och därför har vi också lagt märke till varierande saker under observationer samt 

under tolkning och analys. Till exempel har den personen med mer erfarenhet lagt märke till 

ord och begrepp samt kunnat urskilja vad som sägs med förkortningar. 

 

Kompetensskillnaden mellan oss har påverkat vem av oss som är mest bekväm och mest säker 

i World of Warcraft, och det har gjort att det har funnits en starkare och en svagare åsikt.  

Med detta menar vi att om vi har diskuterat ämnet så har det funnits en tendens till att den 

starkare åsikten har vunnit och den svagare åsikten har hamnat lite i skymundan.  

Vi vet också att vi har påverkat genom att vi var tvungna att välja ut de icke spelbara 

karaktärer vi använde oss utav, då Blizzard har alldeles för många utplacerade i spelet för att 

vi skulle kunna ha en möjlighet att hinna observera alla.  

 
Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultaten av utförda observationer utifrån studiens syfte.  

Vårt syfte är att studera hur genus konstrueras i World of Warcraft med de spelbara 

karaktärerna som medierande redskap samt hur spelet uttrycker genustypifiering genom icke-

spelbara karaktärer. Syftet är även att studera på vilka sätt identitetskapande hos spelaren 

sker genom det sociala samspelet. Materialet har sedan analyserats och tolkats. 

Sammanställningen av resultatet har sin utgångspunkt i vår modell som utgår ifrån Järvinens 

(2009) modell om spelelement.  

 

Först presenteras utrustningens utseende & genus på icke spelbara karaktärer, uppdelade 

efter kön på karaktär. Därefter presenteras resultatet gällande skapandet av en karaktär. Sist 

gällande genus och utrustning presenteras spelbara karaktärer, som även de är uppdelade 

efter kön på karaktär. Därefter presenteras resultatet av samspel och genuskonstruktion. 

Första rubriken lyder använt språk inom spelet, där vi presenterar den språkanvändning vi 

har sett. Därefter kommer emotioner där vi presenterar de emotioner som användes.  

 

Vi har även lagt till en analys utav vårt resultat och denna analys ligger sist i kapitlet. 

Analysen är uppdelad i två kategorier: utrustning kopplat till genus samt språk & emotioner. 

Vi har i analysen kopplat våra resultat till våra grundläggande teorier: sociokulturellt 

perspektiv, Järvinens spelelement, Butlers genusteori om att genus är socialt och kulturellt 

skapat samt situerat lärande med situerade identiteter. 

  

Utrustningens utseende kopplat till genus 

Vi har utgått ifrån vår modell om spelelement i World of Warcraft. Systemelementet i spelet 

World of Warcraft innefattar de icke spelbara karaktärer som spelskaparna har skapat samt 

vad de erbjuder för grundförutsättningar i skapandet av en karaktär. Det innefattar bland 

annat det tema som spelet har för denna expansion och därmed utseendet på de spelbara 
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karaktärerna. Vi har även observerat beteendelementet vilket innebär att vi har studerat hur 

spelaren har använt sig utav det som spelet erbjuder på sin spelbara karaktär. Vi har även 

observerat de genustypifieringar som finns representerade på karaktärerna.  

 

Icke spelbara karaktärer och deras utrustning  

Här nedan redogör vi för resultatet för icke spelbara karaktärer, de karaktärer som står 

utplacerade i spelvärlden.  

 

Manliga icke spelbara karaktärer 
Vi har studerat sju manliga icke spelbara karaktärer och de är: Ji Firepaw, Garrosh 

Hellscream, Vol’jin, Lor’themar Theron, Baine Bloodhoof, Thrall samt Kalecgos. På de 

manliga icke spelbara karaktärerna är maskuliniteten förstärkt och detta visas bland annat 

genom tatueringar (Garrosh Hellscream), bar överkropp (Garrosh Hellscream & Vol’Jin), 

stora muskler (Thrall, Garrosh Hellscream, Vol’Jin, Baine Bloodhoof, Lor’themar Tehron & 

Kalecgos), höftskynke (Vol’Jin , dödskallar (Garrosh Hellscream & Baine Bloodhoof)  samt 

kedjor (Thrall & Garrosh Hellscream). Ji Firepaw uppvisade inga direkta maskulina drag 

förutom sitt skägg som hängde ner från hakan.   

 

“Tatueringar på överkroppen, han har även stora muskler. Han har hål i öronen, 

stora betar och lite skägg, men inget hår på huvudet. Hans ögon lyser gult och hans 

mun är lite öppen, det gör att han ser farlig ut.”  

 

Utdraget ovan kommer ifrån observation nummer två och handlar om en manlig icke spelbar 

karaktär, nämligen Garrosh Hellscream.    

 

 
Bild 3. Manlig icke spelbar karaktär med förstärkta maskulina drag, denna karaktär heter 

Vol’Jin.  

 

Maskuliniteten förstärks även genom tydligt framträdande drag så som stora betar (Vol’Jin, 

Garrosh Hellscream), stora horn (Baine Bloodhoof) eller skägg (Ji Firepaw, Garrosh 

Hellscream & Lor’themar Theron) hos de icke spelbara karaktärerna, som hade en eller flera 

av dessa detaljer. Flätor var en annan detalj hos de manliga icke spelbara karaktärerna 
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(Thrall), de var då långa och hängande. Skägg är det enda av dessa dragen som endast 

återfinns på manliga karaktärer.  

 

Ett annat synligt framträdande drag var att de manliga icke spelbara karaktärerna hade synliga 

vapen. Maskuliniteten förstärktes på dessa då vapnen var i form av släggor, knivar eller yxor. 

Yxan och släggan var även stora i storleken.  

 
Kvinnliga icke spelbara karaktärer 
Vi har studerat 5 kvinnliga icke spelbara karaktärer. Dessa var: Ysera, Tyrygosa, Aggra, 

Alexstrasza och Lady Sylvanas Windrunner. Kvinnornas femininitet uttrycktes främst genom 

den kroppsform de blivit givna men även genom deras utrustning. De kvinnliga icke spelbara 

karaktärerna var ofta kurviga och storbystade (Ysera, Tyrygosa, Alexstrasza & Lady Sylvanas 

Windrunner), något som vi under observationerna kallade för drömkroppen.  

 

Ett tydligt framträdande drag hos de kvinnliga icke spelbara karaktärer var att de hade denna 

typ av framhävande kropp, och det var endast en av dessa fem kvinnliga icke spelbara 

karaktären som hade en grövre kropp (Aggra). Ytterligare ett framträdande drag hos de 

kvinnliga icke spelbara karaktärerna, var att de hade lysande ögon (Ysera, Alexstrasza samt 

Lady Sylvanas Windrunner) av olika färger vilket också kan ses som en förstärkning av 

femininitet.  

 

Färgskalan var bred bland de kvinnliga icke spelbara karaktärerna och det finns färger som 

lila (Alexstrasza), guld och blå (Tyrygosa), men också färger som grön (Ysera), brun (Aggra) 

och grå (Lady Sylvanas Windrunner).  

 

Ysera, Alexstrasza samt Lady Sylvanas Windrunner hade alla tre en BH till topp och ett par 

byxor. Aggra hade en lång brun-grön dräkt med djup urringning. Tyrygosa hade en guld-blå 

topp som slutade högt upp och guld-blå byxor som var höga i midjan men som inte täckte 

ända upp till toppen.  

 

Ett exempel på hur vi antecknade när vi observerade är: 

 

”Toppen hon har på sig är endast en axellös bh, byxorna är heltäckande. Hon har en 

röd luva och en röd mantel. Resten av utrustningen är grå-brun.” 

 

Det var dock inte vanligt att de kvinnliga icke spelbara karaktärerna hade några synliga vapen, 

de som utmärktes hos de kvinnliga icke spelbara karaktärerna var en slägga (Tyrygosa, 

Aggra), sköld (Aggra), pilbåge och ett korg (Lady Sylvanas Windrunner). Horn (Ysera & 

Alexstrasza)och betar (Aggra) förekom även på kvinnliga icke spelbara karaktärer, men de 

var mindre samt att de hade en design som gjorde dem mer feminina.  
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Bild 4. Kvinnlig icke spelbar karaktär med tydligt förstärkta feminina drag, denna karaktär 

heter Lady Sylvanas Windrunner.   

Skapandet av en karaktär och möjligheter att skapa genus utifrån de skillnader 
som finns 
I skapandet av en spelbar karaktär finns det en grundläggande skillnad i design, till exempel 

kroppsstorlek, möjliga frisyrer, kroppsbyggnad och så vidare. Vilka detaljer karaktären kan 

använda sig utav beror på vilken ras det är. Detta illustreras på dessa två bilder som visar hur 

det kan se ut i skapandet av en karaktär (se. Bilaga 2). Vi har studerat alla tillgängliga raser 

inom Horde, nämligen Tauren, Undead, Blood elf, Pandaren, Orc, Goblin samt Troll. Detta är 

i skapandestadiet av en karaktär och inte en karaktär som redan är skapad.  

 

Manliga spelbara karaktärer 
Är oftast stora i kroppsstorleken (Tauren, Orc & Troll). Manliga karaktärer kan ha dessa 

frisyrer: tuppkam (Orc, Undead, Troll, Goblin & Pandaren), hästsvans (Orc, Undead, Blood 

elf & Goblin), flätor (Orc, Troll & Pandaren), långt hår (Undead & Blood elf), spretigt hår 

(Undead, Troll, Blood elf & Goblin), renrakat (Troll & Pandaren) samt pannband (Blood elf) 

 

Manliga karaktärer kan ha dessa detaljer: skägg (Orc, Tauren, Blood elf & Pandaren) 

ansiktsdrag (Undead), horn (Tauren), betar (Troll), piercings (Goblin) 

 

Utrustningen som manliga spelbara karaktärer börjar med varierar beroende på vilken klass 

spelaren väljer att spela. Den skiljer sig mellan raser, men alla raser kan inte spela alla klasser. 

Monk är den klass som har samma utrustning oavsett ras.  

 

Orc, Tauren och Troll är tre raser där startutrustningen enbart skiljer sig mellan klass, det vill 

säga de klasser de har gemensamt. Alla tre raserna kan inte spela följande klasser, Taurens 

kan inte spela Warlock eller Mage och Orcs kan inte spela Priest. Vi har trots det valt att 

presentera dem tillsammans för enkelhetens skull. När någon dessa tre ska spela Shaman, 

Priest, Warlock eller Mage så börjar de med en liten topp och en kjol och antingen en stav 

eller slägga med sköld (enbart för Shaman). När någon av de tre raserna ska spela Warrior 

börjar de med hängselbyxor och en liten xya. Ska de spela Hunter börjar de med en väst och 

shorts samt en liten bössa. Om de ska spela Death knight så börjar de med en mörk dräkt med 

ett stort svärd, med en heltäckande huva.  
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Undead har en ljusbrun väst och shorts med en yxa när de ska spela Warrior, samma utstyrsel 

fast med ett gevär om de ska spela Hunter. Ska de spela Rogue så har de en grön väst med 

gröna shorts och två knivar till vapen. Ska en Undead spela Priest eller Mage har han en lång 

dräkt med en trästav. Som Warlock har han en röd väst med öppen korsett där fram och en 

röd kjol. Och ska karaktären spela Death knight har han en mörk dräkt med ett stort svärd, 

med en heltäckande huva.  

 

Som Blood elf Warrior har karaktären en silvrig och röd utrustning med ett svärd. Som 

paladin har karaktären en lika dan utrustning fast med grön färg istället för röd. Som Hunter 

får Blood elf en grön tröja och gröna byxor med ett gevär. Som Rogue får karaktären en 

lilaguldig tröja med matchande byxor samt två knivar. Ska en Blood elf spela Mage, Warlock 

eller Priest får karaktären en lång heltäckande dräkt som varierar i lila, röd och grön beroende 

av klass. Som Death knight får Blood elf en mörk dräkt med ett stort svärd, med en 

heltäckande huva.  

 

Som Goblin Warrior får karaktären en mörk t-shirt och mörka byxor och en träslägga. Som 

Hunter får karaktären en röd t-shirt med brun väst och bruna byxor och ett gevär. En Goblin 

får samma utrustning när karaktären ska spela Shaman eller Rogue, fast med olika vapen och i 

olika färg. När en Goblin ska spela Priest, Warlock eller Mage kommer karaktären ha samma 

heltäckande dräkt men i olika färg. Som Death knight får Goblin en mörk dräkt med ett stort 

svärd, med en heltäckande huva.  

 

Däremot är Pandaren den enda rasen som har samma svarta utrustning med rött skärp oavsett 

klass.  

Kvinnliga spelbara karaktärer  
Är oftast små i kroppsstorleken (Troll, Tauren, Undead, Blood elf & Troll).  

Kvinnliga karaktärer kan ha följande frisyrer: tuppkam (Orc, Troll & Goblin), hästsvans (Orc, 

Troll, Blood elf, Goblin & Pandaren), hängande hår (Orc & Blood elf), flera hästsvansar (Orc, 

Troll, Goblin, Tauren & Pandaren), renrakat (Orc), spretigt (Undead & Tauren), rakt uppåt 

(Undead), flätor (Troll, Goblin, Tauren & Pandaren), lockigt hår (Blood elf), diadem (Blood 

elf), lugg (Blood elf & Pandaren), kortklippt hår (Blood elf & Goblin) 

 

kvinnliga karaktärer kan ha följande detaljer som ersätter det skägg som manliga karaktärer 

kan ha: örhänge (Pandaren, Blood elf, Goblin), piercings (Orc), ansiktsdrag (Undead), horn 

(Tauren) samt betar (Troll). Nedan följer ett utdrag ifrån observation nummer 1 på hur det kan 

skilja sig i skapandet av manliga respektive kvinnliga karaktärer 

 

“När det gäller ansiktet så kan spelaren välja så att mannen ser betydligt grymmare ut 

än kvinnan, kvinnan har till exempel bara detaljer i ansiktet medan männen kan se ut 

som om de har tappat halva ansiktet.” 

 

När det gäller utrustningen är Orc, Tauren och Troll är tre raser där startutrustningen enbart 

skiljer sig mellan klass, det vill säga de klasser de har gemensamt. Alla tre raserna kan inte 

spela följande klasser, Taurens kan inte spela Warlock eller Mage och Orcs kan inte spela 

Priest. Vi har trots det valt att presentera dem tillsammans för enkelhetens skull. När någon 

dessa tre ska spela Shaman, Priest, Warlock eller Mage så börjar de med en liten topp och en 

kjol och antingen en stav eller slägga med sköld (enbart för Shaman). När någon av de tre 

raserna ska spela Warrior börjar de med hängselbyxor och en liten xya. Ska de spela Hunter 
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börjar de med en väst och shorts samt en liten bössa, de visar även lite av magen. Om de ska 

spela Death knight så börjar de med en mörk dräkt med ett stort svärd, med en heltäckande 

huva.  

 

Undead har en ljusbrun väst och shorts med en yxa när de ska spela Earrior, samma utstyrsel 

fast med ett gevär om de ska spela Hunter. Ska de spela Rogue så har de en grön väst, som har 

en ganska djup urringning, med gröna shorts och två knivar till vapen. Ska en Undead spela 

Priest eller Mage har han en lång dräkt med en trästav, båda dessa dräkter har en stor och djup 

urringning. Som Warlock har han en röd väst med öppen korsett där fram och en röd kjol. 

Och ska en Undead spela Death knight har karaktären en mörk dräkt med ett stort svärd, med 

en heltäckande huva.  

 

Som Blood elf Warrior har karaktären en silvrig och röd utrustning med ett svärd, med fjup 

urringning. Som Paladin har karaktären en lika dan utrustning fast med grön färg istället för 

röd, med samma djupa urringning. Som Hunter får Blood elf en grön tröja, som gör att hon 

visar magen och med en djupare urringning och gröna byxor med ett gevär. Som Rogue får 

karaktären en lilaguldig tröja, med djup urringning, med matchande byxor samt två knivar. 

Ska en Blood elf spela Mage, Warlock eller Priest får karaktären en lång heltäckande dräkt 

som varierar i lila, röd och grön beroende av klass. Som Death knight får Blood elf en mörk 

dräkt med ett stort svärd, med en heltäckande huva.  

 

Som Goblin Warrior får karaktären en mörk t-shirt och mörka byxor och en träslägga. Som 

Hunter får karaktären en röd t-shirt, med djup urringning, med en brun väst och bruna byxor 

och ett gevär. En Goblin får samma utrustning när karaktären ska spela Shaman eller Rogue, 

med precis samma urringning som fanns på hunterutrustningen, fast med olika vapen och i 

olika färg. När en Goblin ska spela Priest, Warlock eller Mage kommer karaktären ha samma 

heltäckande dräkt men i olika färg. När en Goblin ska spela Death knight får hon en mörk 

dräkt med ett stort svärd, med en heltäckande huva.   

 

Däremot är Pandaren den enda rasen som har samma svarta utrustning med rött skärp oavsett 

spelbar klass. Goblins är den enda klass som inte har någon storleksskillnad beroende av kön. 

Spelbara karaktärer och deras genusanpassade utrustning 
Vi har observerat hur spelarna interagerar i spelsystemet med hjälp av sina karaktärer. 

Spelbara karaktärer innefattar beteendeelementet eftersom det är spelaren bakom som 

interagerar i spelet och väljer attribut.  

 

Manliga spelbara karaktärer  
Ett typiskt attribut är heltäckande hjälm eller huva och heltäckande tröja. Skägg är inte ett 

jättetypiskt attribut, men det fanns några karaktärer som använde det. Det är också ett typiskt 

attribut att ha stora och breda axelskydd. Det mest typiska attributet som nederdel är byxor. 

Ett inte lika typiskt attribut var det att en manlig karaktär bar en lång dräkt som kan ses som 

en klänning. Ett annat mindre typiskt attribut var höftskynke. Typiska detaljer är cape, horn, 

vassa spetsar och dödskallar.  

 

Färgtemat hos manliga spelbara karaktärer bestod utav guld, brinnande eld, grön, gråröd, röd, 

blå, ljusblå, gul, blågrå, blå, lila, grönblå, silver samt brun.  
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Ett typiskt vapen är stort och det är sköldarna likaså. Släggor, pilbågar, svärd, trollstavar, yxor 

och stav var de vapen som förekom på de manliga spelbara karaktärerna. Färgerna på vapnen 

var: grön, blå, gul, mörkblå, ljusblå, guld, röd, grågrön, silver, lila samt brun.   

 

“Han en stor slägga som ser ut som en grön boll och han har en stor blå sköld med en 

gul prick i mitten”.  Är ett utdrag ifrån observation 3, om en manlig karaktär och hans 

vapen. 

 

Manliga spelbara karaktärer hade långt hår, taggigt hår och skägg. Och de hårfärgerfärger som 

manliga spelbara karaktärer använde sig av var blond och rött. Detta syntes då på de 

karaktärer som inte täckte ansiktet med en hjälm.  

 

Kvinnliga spelbara karaktärer 
Ett typiskt drag hos de kvinnliga spelbara karaktärerna är att de har heltäckande hjälm och 

stora axelskydd. Både tröjor och heltäckande dräkt är vanliga attribut hos kvinnliga 

karaktärer, tröjor är däremot något mer typiskt. Typiskt för de kvinnliga karaktärerna vi 

observerade var att dräkter och tröjor skulle visa mycket hud genom urringning eller så 

kallade cut-outs, där hud visas genom hål i plagget.  

 

 
Bild 5. En spelare har valt att förstärka genus på sin kvinnliga spelbara karaktär 

(efterkonstruerad bild) 

 

“Hon har en lång dräkt som är rosa med guldiga detaljer utan ärmar, urrigningen går 

långt ner på låren nästan ner till knäna och på magen är det endast en gulddetalj som 

sträcker sig som ett streck över magen. Själva toppen ser ut som en BH. Axelskydden 

är lilaguldiga…” Är ett utdrag ur observation nummer 3 och är knutet till bild 5, där 

vi har observerat en kvinnlig spelbar karaktär.  

 

Kvinnliga karaktärer använde även byxor som nederdel. Det var en kvinnlig karaktär som 

även där använde cut-outs.  

 

“Byxorna ser ut som ett par trosor och ett par lårhöga strumpor, det vill säga att 

karaktären visar mycket hud.” Är ett utdrag hämtat ifrån observation nummer 2.  

 

Capes är en vanligt förekommande accessoar för att komplettera en utrustning.  
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Färgschemat hos kvinnliga spelbara karaktärer var vit, mörkgrå, röd, gråbrun, rosa, guld, 

svart, turkosblå, gråblå samt grön.  

 

Frisyrerna som de kvinnliga spelbara karaktärerna hade var långt hår, hästsvans med lugg, 

långt hår med lugg och diadem, uppsatt hår med två knutar, två hästsvansar och spretig lugg. 

Färgerna som återfanns på frisyrerna var svart, ljusbrun, rödbrun, blond, röd lugg, blå samt 

lila lugg.  

 

Kvinnliga karaktärer använde vapen av olika former och färger. Färger som återfanns var 

guld, silver, blå, lila, vit, grön, grönbrun och grågrön. De kvinnliga karaktärerna hade yxor, 

släggor, svärd, pilbåge och stavar till vapen. Det fanns även en kvinnlig karaktär med sköld.  

 

“Hon har två svärd, som har stora guldiga handtag med ett spetsigt blad på.” Är ett 

utrdag ur observation nummer tre.   

 

Sammanfattning av resultat gällande utrustningens utseende och genus 
Manligt genus på icke spelbara karaktärer konstruerades genom att låta dem ha stora, och ofta 

synbara muskler. Vårt resultat visar även att de manliga icke spelbara karaktärerna har skägg 

och var barbröstade. De manliga icke spelbara karaktärerna hade även tatueringar och 

dödskallar som detaljer. Vårt resultat på kvinnliga icke spelbara karaktärer visar att genus 

skapas genom kvinnor med en drömkropp, att visa mycket hud men även genom att ha djupa 

urringningar.  

 

Vid skapandet av karaktär skiljer sig frisyrerna och detaljerna mellan de olika könen. Däremot 

har Blizzard valt att vid startpunkt ha samma utrustning på manliga och kvinnliga karaktärer, 

men konstruerat kön på de kvinnliga genom större urringning och genom att låta karaktären 

visa magen.  

 

I resultatet gällande manliga karaktärer så ser vi att en heltäckande hjälm var genustypiskt för 

män, att ha frisyr var inte lika typiskt. Resultatet blev även att något som var genustypiskt för 

manliga karaktärer var att det skulle vara stort, stora axelskydd och vapen.  Kvinnliga 

spelbara karaktärer konstruerar genus genom att mestadels använda sig utav ljusa färger.  

Det används både byxor och tröja men även heltäckande dräkter för att konstruera genus.  

Vapnen som de kvinnliga spelbara karaktärerna använder är av alla dess slag och är allt ifrån 

svärd till stora stavar. Som vi ser i resultatet så hade de kvinnliga spelbara karaktärerna hade 

långt hår. 

 

Samspel och genuskonstruktion 

Här under presenteras den dialog som framkom under våra genomförda observationer i 

Flexibelgrupp och Looking for Raid (se förklaring i avsnittet om Onlinespelet World of 

Warcraft) och om det framkom några tydliga genustypifieringar genom språket eller genom 

användandet av emotioner. Vi kommer även presentera om det är en manlig eller kvinnlig 

karaktär som har uttryckt sig. Vi själva har spelat en kvinnlig karaktär.  

 

I sammanställningen av dessa resultat har vi utgått i från vår modell om spelelement och de 

två beteendeelementen; spelarna och kontexten. Vi har även utgått i från de sammanbindande 

elementen; spelregler, spelmekaniken samt kommunikation med spelet. Detta innefattar det 

sociala samspelet mellan spelare, och hur detta ser ut samt i vilken miljö samspelet sker men 

även spelregler och kommunikation med spelet. Något som läsaren behöver ha i åtanke är att 
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det inom spelet går snabbt och en situation är lätt förbi, för kommunikationen innebär detta 

att den är kortfattad och inte så välutvecklad.  

Konsten att kasta skit på varandra - använt språk inom spelet 
Episod 1: Looking for Raid - en spelare gjorde narr av en annan spelares namn på grund av 

att denne ansåg att spelaren gjort något fel. 

En manlig spelbar karaktär attackerade fel monster och några i vår Looking for Raid tyckte 

inte om det och då kom en annan manlig karaktär och hävdade att denne karaktärs namn 

betydde på ett visst språk någon som gillade analsex. Därefter började en annan manlig 

karaktär i raidet säga: “**** you anal loving cunt!”och därefter sa en tredje manlig karaktär 

“kick that cunt” för att denne spelare ville bli av med den här personen ur gruppen. Vi kan 

därmed se på språket att World of Warcraft har ett grovt språk. Det som läsaren ska fästa sin 

uppmärksamhet på är hur spelaren inte använder sin karaktär för att uttrycka genus utan 

istället uttrycker sig spelrelaterat och har som avsikt att exkludera en medspelare. Det betyder 

också att spelarna inte tvekar på att frysa ut eller exkludera den person som inte följer 

gruppens regler.  

 

Episod 2: Looking for raid - bossattack i Flexibelgrupp. 

Inför en bossattack i vår Flexibelgrupp sa en manlig karaktär: “stand in purple swirly shit for 

haste buff boys” . Med detta menas att vi allihop skulle ställa oss i en lila virvel för att få en 

fördel gentemot bossen. Vi frågade då: “aand what about girls?” då fick vi svaret ifrån 

samma manliga karaktär: “behave, girls don’t exist in World of Warcraft.”. Detta är främst 

menat som ironi, men det visar på att spelare inte förväntar sig att kvinnor spelar. Identiteten 

som skapas är dessutom att du som spelare automatiskt blir en man, oavsett vilket kön du har.  

 

Episod 3: Looking for Raid grupp - tankning (tank - personen som agerar mänsklig sköld 

mellan monstret eller bossen och de övriga spelarna) i vår Looking for Raid grupp. 

En kvinnlig karaktär frågar i vår Looking for Raid grupp om en annan manlig karaktär 

kommer att tanka, då svarar en tredje manlig karaktär automatiskt med “no, his gear sucks” 

utan att de två manliga karaktärerna visade några tecken på att känna varandra. Detta tyder på 

att spelare inte drar sig för att kritisera varandra om de anser att någon inte är tillräckligt bra. 

 

Episod 4: Flexibelgrupp - vi var osäkra på om vi ville fortsätta i vår Flexibelgrupp. 

Vi var den bästa healern i vår grupp (healer- en person som håller resten av gruppen vid liv) 

och vi var osäkra på om vi ville fortsätta i gruppen. Då fick vi kommentaren “u dont leave me 

:@“ från den manliga karaktär som var gruppledare. Detta visar på att om en spelare är bra på 

sin roll så blir spelaren bra bemött och de andra vill att du ska stanna. Det blir då en del av din 

identitet, att de andra ser dig som en bra spelare.  

 

Episod 5: Looking for Raid grupp - misslyckande i vår Looking for Raid grupp. 

När det skedde ett misslyckande i vår Looking for Raid grupp uttryckte en manlig karaktär 

denna kommentar för att visa sitt missnöje “fucking mongoloids some” och “you’re all shit” 

när spelarna i vår Looking for Raid grupp misslyckades med att ta död på ett monster. Det 

innebär att spelare enbart bryr sig om vad du gör i gruppen och inte vilken karaktär du spelar.  

 

Episod 6: Flexibelgrupp - skämt om en spelare och mellan spelare. 

Två manliga karaktärer diskuterade en annan manlig karaktär och skämtade om att just denna 

karaktär alltid dör i spelet och en manlig karaktär sa “we all got that retarded friend” , vilket 

menas med att vi alla har en efterbliven vän. Då svarade en annan manlig karaktär med “ I 

dont :D” och då svarade en tredje manlig karaktär “maybe you’re the retarded one (nn) who 
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knows?. Vi märkte att om någon sa något som inte var elakt, så som skämt eller snälla 

kommentarer, så påverkade det de övriga spelarna genom att chatten blev betydligt gladare 

genom att de andra spelarna skämtade tillbaka eller kom med en annan kommentar. Detta 

kopplar vi till att spelarens identitet visas här, genom att ge snälla kommentarer och skämta.  

 

Episod 7: Looking for Raid grupp - klagande på gruppen. 

En manlig karaktär klagade på att gruppen var dålig och fällde en kommentar som “can we 

kick offliners?”, vilket betyder att personen ville exkludera de spelare som inte var tillräckligt 

bra och en annan manlig karaktär svarade då med att “kick the cunt” och ytterligare en 

kommentar från en manlig karaktär var “so many spastic cunts thinking its funny to mass 

pull”. Om någon sa något taskigt eller otrevligt till en spelare så följde andra spelarna med 

och fällde kommentarer som i sin tur ledde till att chatten fick en hårdare ton. Då spelaren kan 

vara anonym bakom sin karaktär, och därmed skapar en annan identitet i spelet och i 

samspelet med sina medspelare så vågar personen att uttrycka sig på ett sätt som den kanske 

inte skulle sagt till någon utanför spelet. 

 

Episod 8: Looking for Raid grupp - kommentarer gällande klass och ras på karaktärer. 

En manlig karaktär fällde en kommentar angående en specifik ras: “blood elves are gay”.  

Då svarade en annan manlig karaktär och sa: “bloodelfs so hot”.  En annan manlig karaktär 

fick kommentaren på sin karaktär “warlocks sucks” på grund av att denne enbart använde 

vissa specifika attacker. Vi såg därmed att det kan fällas kommentarer angående en persons 

spelbara karaktär gällande den klass eller ras de spelar.  

Att visa känslor - använda emotioner 
Vi valde att titta specifikt på emotioner, då dessa kan användas som en förstärkning av det 

språk som användes och är en del av det samspel mellan två spelare. Vi observerade att det 

användes en hel del, vilka kan tolkas som en förstärkning av ett uttryck eller en kommentar 

som fällts. Här nedan presenterar vi de emotioner som användes i chatten samt en förklaring 

till vad de olika betyder och i vilka situationer de användes. Läsaren ska uppmärksamma att 

emotionerna förstärker samspelet mellan spelarna och inte förstärker karaktärens genus eller 

kön.  

 

Episod 1: Flexibelgrupp - En manlig spelbar karaktär fick en portal av en annan manlig 

karaktär och tackade. 

<3 - “ty <3” (thank you). Denna emotion menas som ett hjärta, den användes bland annat när 

en spelare fick något av en annan spelare. Den spelbara karaktären säger något snällt till en 

annan spelbar karaktär, och därmed får den karaktären en identitet som visar på trevlighet och 

tacksamhet.  

 

Episod 2: Flexibelgrupp - En manlig spelbar karaktär frågade en annan manlig spelbar 

karaktär varför han valt just det namnet på sin karaktär (namnet på en svensk stad) 

och undrade om han var svensk, men det var han inte och han förklarade att han gillade 

namnet bara. Då skrattade den andra spelaren åt detta.  

^^ - “haha^^”. Denna emotion användes när en spelare var glad eller skrattade åt något. 

Denna episod visar på att den manliga spelbara karaktären visade nyfikenhet hos en annan 

manlig spelbar karaktär och får en identitet som uttrycker nyfikenhet. 

 

Episod 3: Flexibelgrupp - Skämt mellan två manliga spelbara karaktärer. 

xD - “got aggro xD”  En manlig karaktär sa detta högt i raidet. Då svarade en annan med 

“you got death”. En manlig karaktär sa till raidet, på ett skämtsamt sätt att han tankade en 
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liten stund (tank- en person som agerar levande sköld). Då svarade en annan manlig karaktär 

att den karaktären som tillfälligt tankade tankade dog. Denna emotion användes när någon var 

glad eller lite skämtsam. Episod visar på att de spelbara karaktärerna skapar en identitet som 

uttrycker skämtsamhet och en viss jargong mellan de spelbara karaktärerna.  

 

Episod 4: Looking for Raid - Det går dåligt för gruppen och en manlig spelbar karaktär 

har attackerat fel monster. Då frågar en manlig spelbar karaktär vad gruppen håller på 

med.  

lol - “lol wtf is this shit”. lol betyder Laugh out Loud och står för när någon skrattar, kan 

även användas som ett svar på något som spelaren inte vet vad han eller hon ska svara. I 

denna episod uttrycker sig den manliga spelbara karaktären om gruppen och får en identitet 

som någon som klagar.   

 

Episod 5: Flexibelgrupp - Någon i gruppen startar bossen och en spelbar manlig 

karaktär blir överraskad.   

:D - En manlig spelbar karaktär sa “omg you almost gave me a heartattack” då svarade en 

kvnnlig spelbar karaktär med “:D” . Denna emotion användes när någon log stort åt något, 

eller sa något skämtsamt. I denna episod visar den spelbara karaktären en skämtsam sida, och 

får därmed en identitet som uttrycker skämtsamhet och en annan spelbar karaktär svarade 

också med en glad emotion. 

 

Episod 6: Flexibelgrupp - En manlig spelbar karaktär dansade med ett monster som 

gruppen ska döda.  

/dance - Detta är en emotion i spelet som gör att karaktären börjar dansa. I denna episod 

uttrycker den manliga spelbara karaktären en identitet som visar på någon som vågar ta för sig 

och utmana risker.  

 

Episod 7: Flexibelgrupp - Vi hade tänkt lämna gruppen på grund av att vi inte visste om 

vi ville fortsätta med att köra flexibel och en manlig spelbar karaktär i gruppen svarade 

med detta. 
:@ - “(nn) u dont leave me!!!:@” Spelaren visade missnöje då han blev ensam med den 

uppgift som både vår och hans karaktär skulle utföra i gruppen. Denna emotion användes för 

att förstärka att spelaren skulle bli besviken och arg om vi lämnade. I denna episod uttrycker 

den manliga spelbara karaktären ett missnöje och uttrycker en identitet som visar på att han 

inte klarar sig utan oss.  

 

Episod 8: Flexibelgrupp - En kvinnlig spelbar karaktär skickar kärlek till bossen som 

gruppen precis ska döda.  

/love - Detta är en emotion i spelet som visar kärlek. I denna episod uttrycker den kvinnliga 

spelbara kraktären kärlek mot bossen, och uttrycker en identitet som visar på någon som vill 

fjäska in sig hos bossen för att inte bli dödad.  

 

Episod 9: Looking for Raid - En kvinnlig spelbar karaktär blev förvånad över att 

gruppen enbart skulle döda ett monster på ena sidan och inte på båda.  

:O - “:O we just do left engeneer or ?” Denna emotion användes när någon var förvånad eller 

undrade över något. Engineers (ingenjörer) är en del av en boss, och det står en till höger och 

en till vänster. Minst en av dessa måste dödas för att gruppen ska kunna överleva. Spelaren 

blir förvånad över att över att bara ena ska dödas. I denna episod uttrycker den kvinnliga 

spelbara karaktären en identitet som visar på lite okunskap om gruppen och spelet. 
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Episod 10: Looking for Raid - En manlig spelbar karaktär blev besviken på en annan 

spelbar karaktär för att denna karaktär är den som ska döda den vänstra ingenjören på 

bossen. De hotar med att om denna manliga spelbara karaktär inte gör det eller 

misslyckas med att få död på den så kommer de att kicka spelaren ur gruppen .  

;< - “tyvm putting that on me ;< ” Vilket innebär: tack för att du lägger det på mig. Detta 

visar på gråtande, besviken emotion. Den manliga spelbara karaktären visar också på att 

denne accepterar detta villkor, utan att säga emot. Det innebär att hans roll i gruppen inte är 

den bästa och detta i sin tur påverkar dennes identitet eftersom denne inte ser sig som någon 

som har något att säga till om.  

 

Episod 11: Looking for Raid - En manlig spelbar karaktär ville tanka bossen, då 

svarade en annan manlig karaktär att hans utrustning var för dålig för det.  

-.-  En manlig spelbar karaktär ville tanka bossen, då svarade en manlig spelbar karaktär med 

“no his gear sucks” och då svarade den manliga karaktären som ville tanka med “-.- sob”  - 

Detta är en emotion som beskriver en djup suck. En spelare skrev “sob”, vilket innebär att 

någon var ledsen eller nere. I denna episod visar den manliga spelbara karaktären en 

besvikelse och klagomål på en annan manlig spelbar karaktär och får en identitet som 

uttrycker detta.  

 

Sammanfattning av Konsten att kasta skit på varandra - använt språk inom spelet 

Sammanfattningsvis av dessa resultat gällande språk och emotioner kopplat till genus, kan vi 

konstatera att i dialogen mellan spelare handlar det mestadels om hur spelet fortskrider samt 

hur spelarna tar sig an uppgifter. Under våra observationer har vi inte hittat några tecken på att 

språket skulle konstruera genus på de spelbara karaktärerna. Kopplat till resultatet av våra 

observationer visar det istället att språket används som ett medierande redskap för att 

framhäva spelaren som sitter bakom skärmen och inte karaktären i spelet. Vi kan konstatera 

att inte heller karaktärens kön framhålls speciellt i dialogen mellan spelare, och därmed har 

karaktärens kön eller utseende ingen betydelse för vad det används för språk mellan spelare. 

Utifrån våra observationer kan vi därför säga att de två systemelementen inte har någon större 

betydelse på språket, då språket inte reflekterar det kön eller utseende som finns på den 

spelbara karaktären. Det handlar alltså mer om den erfarenhet och kunskap som spelaren 

besitter gällande spelet, som är av betydelse i dialogen med andra spelare. Vilket kan kopplas 

till de två beteendeelementen, spelare och kontexten, samt sammanbindandeelement, så som 

spelregler. Dock visar resultatet på att alla spelare blir tilltalade som män, och det används ord 

som boys och he när någon blir tilltalad. Vi kan även konstatera att det i många fall används 

ett grovt och därmed ett språk åt det maskulina hållet mellan spelare. Det vi såg var att det 

inte var ovanligt att spelare kastar svordomar mot varandra eller kritiserar varandra om det är 

något som inte passar dem. 

 

Analys av resultat 

I detta avsnitt kommer vi att analysera de resultat som framkom kopplat till valda teorier 

utifrån en deduktiv ansats. Först analyseras Utrustningens utseende och genus där vi har 

använt oss utav vår spelelementmodell som är inspirerad av Järvinens (2009) 

spelelementmodell, Säljös (2010) idéer om att allt är socialt och kulturellt skapat samt Butlers 

(2006) teori om materaliserat kön.  Vi kommer även koppla våra resultat inom Samspel och 

genuskonstruktion där vi har använt oss utav Säljö (2010), Butler (2006), Järvinen (2009) 

samt Lave och Wenger (1991) 
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Analys av utrustning kopplat till genus 
Vi såg att spelet, det vill säga systemelementet, konstruerar genus genom att skapa icke 

spelbara karaktärer som lyfter fram femininitet och maskulinitet samt framhäver sexualiteten 

hos karaktärerna på ett tydligt sätt.  

 

De manliga icke spelbara karaktärerna är bredaxlade, muskulösa, tatuerade och har stora 

vapen, medan de kvinnliga icke spelbara karaktärerna är lättklädda med urringat, bystiga och 

kurviga. Utifrån Butlers (2006) teori om att se könet som materaliserat och att ha 

utgångspunkt i att kropp och kön inte är något givet utan konstruerat såg vi i våra 

observationer att Blizzard konstruerar sina icke spelbara karaktärer på så vis att de vill visa på 

skillnaderna mellan könen och framhäva det maskulina eller feminina i de olika karaktärerna. 

Detta innebär att vi såg att de icke spelbara karaktärerna hade fått sitt kön materaliserat. Vårt 

resultat pekar även på att de icke spelbara karaktärerna inte är ett bra medierande redskap för 

att spelarna ska ta efter genustypifieringen.  De kvinnliga karaktärerna hade en avslöjande och 

utmanande utrustning där ett framträdande drag hos de kvinnliga icke spelbara karaktärer var 

att de hade utrustningar som visade mycket av kroppen. Det var vanligt med utrustningar som 

bestod enbart av en BH och någon typ av underdel till. En av de kvinnliga icke spelbara 

karaktärerna hade en djup urringning medan en annan vi observerade enbart visade lite hud 

mellan toppen och byxorna 

 

I skapandet av en spelbar karaktär såg vi att spelaren har stor möjlighet att vara kreativ och 

kan skapa sin karaktär som den vill genom interaktion med spelet. Denna möjlighet är en del 

av de spelelement som vi har lyft fram i vår modell, där spelelement som samarbetar med 

spelmekaniken, det vill säga att spelmekaniken ser ut sådan att spelaren kan skapa sin egen 

karaktär. Spelsystemet ger spelaren en stor frihet att själv välja utrustning och attribut på sin 

spelbara karaktär, och kan förstärka eller förminska genustypifiering på sin karaktär. Detta 

betyder att spelet ger en stor möjlighet att materialisera kön utifrån Butlers (2006) mening.  

 

Vi menar också att i skapandet av en karaktär har en koppling till hur spelaren väljer att 

uttrycka sig gällande vad han eller hon tycker om att se på den här typen av kroppsbyggnad 

och på den här typen av utseende, vilket kan kopplas till beteendeelementet. Detta eftersom 

beteendeelementen innefattar spelaren bakom karaktären men också den kontext som spelaren 

är i (Bild.1), där vi menar på att karaktärens utseende utgör kontexten. Detta innebär att den 

spelbara karaktären reflekterar den genustypifiering som World of Warcraft tillhandahåller, 

inte den genustypifiering som den riktiga världen har. Detta innebär att vi ser Järvinens 

(2009) definition av spelmiljö kontra verkligheten som två skilda världar, där spelet är den 

kreativa och orealistiska världen.   

 

Butler (2006) skriver om normer som skapar kön och genus, detta innebär att de spelbara 

karaktärerna återspeglar de normer och det som ses som normalt inom spelet. Det innebär 

också att spelet ger stora möjligheter för spelaren att verkligen materalisera könet, då 

spelelementen tillåter detta. Vi såg däremot att det inte fanns direkt uttalade normer, utan att 

spelaren klädde sin karaktär efter det som personen anser är snyggt.  

 

Vi kan även koppla detta till Säljö (2010) och social konstruktion då vi kan välja att se 

spelbara karaktärernas utrustning samt verktygen där utseendet kan förändras som medierande 

redskap.  
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Analys av språk och emotioner 
Vi kan se att det är den sociala kontexten och miljön i spelet som skapar vilket språk som 

används mellan spelare. Spelaren lär sig därmed vilket språk som ska användas genom att 

befinna sig i denna situation. Vi kan jämföra detta med Säljö (2010) som talar om 

begreppsvärldar och socialisationer, begreppsvärlden inom World of Warcraft är hårdför och 

det gäller att spelaren har skinn på näsan för att kunna klara av att hantera de begrepp som 

används mot varandra. Det kan vara kontexten som gör att med- och motspelaren blir sedd 

som en man. Detta menar vi på är de två beteendeelement som påverkar varandra (se. Bild.1). 

Butler (2006) menar på att genus är socialt konstruerat även genom språket, detta innebär att 

genus oavsett kön på spelbar karaktär är manligt. Vi kunde se att det är mer personliga åsikter 

och spelregler om själva spelandet och spelarnas olika erfarenheter som framkommer genom 

det sociala samspelet och språket, vilket är en del av beteendelementet (se. Bild.1) 

 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de resultat som framkom genom alla observationer kopplat till vårt 

syfte. Vi har diskuterat utseende på karaktärerna vilket innefattar icke spelbara karaktärer 

skapande av en spelbar karaktär samt spelbara karaktärer. Vi har även diskuterat det sociala 

samspelet vilket innefattar språk, emotioner samt identitet. 

 

Utseende på karaktärerna 

Här under diskuterar vi de resultat vi fått fram genom de observationer vi gjort på 

karaktärerna i spelet. Det innefattar icke spelbara karaktärer, skapandet av en spelbar 

karaktär samt spelbara karaktärer.  

Icke spelbara karaktärer och deras genustypifierade utseende 
Då vi har observerat hur Blizzard konstruerar genus hos de icke spelbara karaktärer som 

Blizzard har skapat, fann vi att det finns en norm kring hur en kvinnlig respektive manlig 

karaktär ska se ut.  

 

Dessa icke spelbara karaktärer har en dessutom en betydande roll i spelet då de är ledare för 

olika raser och klasser. Vi ser därför att de icke spelbara karaktärerna utseende och attribut 

sätter normen för hur den perfekta idealkroppen hos kvinnan eller mannen ska se ut. Vi 

hävdar, precis som Hussain & Griffiths (2009) tar upp, att den kreativa och orealistiska 

världen behövs för många människor, då de får lov att uttrycka sig på ett annat sätt än i den 

verkliga världen. Detta innebär givetvis att genus i spelet inte är samma som genus utanför 

spelet då genus är konstruerat i sin kontext. 

 

Vi hävdar att Blizzard själva har valt att skapa genus på sitt eget sätt eftersom de har fått 

chansen till att göra det, till att själva uttrycka sin kreativa sida. Detta innebär att Blizzards 

egna icke spelbara karaktärer sätter en helt annan genustypifiering än den som finns hos den 

individuella spelaren. Vi ser det som att de icke spelbara karaktärerna utseende inte sätter 

några normer för hur en spelbar karaktär ska se ut, speciellt inte när det gäller de kvinnliga 

karaktärerna. Detta innebär att icke spelbara karaktärer inte är ett effektivt medierande 

redskap, utan att de är där mer för prydnad och funktion. 

 

Möjligheten att själv skapa genus 
Vi observerade att vissa manliga spelbara karaktärer har ett mer feminint utseende, med 

exempelvis långt ljust hår. Medan andra manliga spelbara karaktärer har ett maskulint 

utseende och är stora, muskulösa och har lite hår på huvudet. Samma sak gäller det för 

kvinnliga spelbara karaktärer, då vissa har ett mer maskulint utseende och är muskulösa och 
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korthåriga. Andra kvinnliga spelbara karaktärer har ett mer feminint utseende med långt hår, 

är smala, och har ofta djup urringning. Tidigare forskning visar på att det skiljer sig lite 

mellan könen när det gäller skapandet av en spelbar karaktär (Calvert et al, 2009). Vi kunde 

dock se att de spelbara karaktärerna inom de olika raserna och klasserna är relativt neutrala 

från början, och det är framförallt i valet av vapen och utrustning i högre levlar som det skiljer 

sig åt mellan könen hos de spelbara karaktärerna. 

Precis som Dickey (2006) skriver så har möjligheten att designa sin karaktär ökat med åren 

även på World of Warcraft, och detta ser vi som positivt eftersom spelaren kan anpassa och 

förändra sin spelbara karaktär precis som spelaren vill ha den gällande utrustning och 

utseende. Detta är som vi nämnde tidigare är en del av spelmekaniken, då spelaren har stort 

inflytande över hur genus kan skapas och framställs inom spelet. Därmed är spelarnas 

karaktärer de stora medierande redskapen av genus. Vi måste däremot ha i åtanke att dessa 

raser som de spelbara karaktärernas grundform kan vara kommer ifrån olika mytologier och 

har därmed en satt standard långt innan World of Warcraft kom ut på marknaden. Detta 

innebär att även om den slutgiltiga designen ligger hos Blizzard så är det inte enbart dem som 

har bestämt hur de spelbara karaktärernas grundform ska se ut. Vi hävdar därför att själva 

systemelementet har gjort sin tolkning av redan existerande monster inom de ramar som finns 

för hur monstren kan se ut. Däremot ser vi att Blizzard bär större delen av ansvaret för hur de 

spelbara karaktärernas grundform ser ut, då det är dem som ritat upp och tolkat historiens 

monster. 

 

Genustypifieringar på spelbara karaktärer 
Det finns forskning som visar på att det är mer accepterat för manliga spelbara karaktärer att 

ha annorlunda utrustning på sig än vad det är för kvinnor (Martey et al, 2009). Vår 

undersökning visar dock tvärt om, att de manliga karaktärerna var betydligt mer lika varandra 

gällande utseendet på utrustningen. 

 

Det var ungefär samma färgschema, samma typ av utrustning och så vidare hos de båda 

könen, dock var antalet färger mer varierat hos kvinnliga spelbara karaktärer, samt att det var 

större variation på om det var en dräkt eller byxor. Kvinnliga spelbara karaktärer hade också 

större möjlighet att välja mer urringade kläder, för de kläder som var urringade hos manliga 

spelbara karaktärer var ofta manliga till övrigt utseende och hade inga som helst kopplingar 

till femininitet. Det stöjder även Eklund (2011) & Marty et al (2009) forskning om att den 

spelbara karaktären snarare speglar spelaren bakom karaktären än det utseende som spelaren 

väljer att karaktären ska ha. Med detta menar vi på att detta innebär att lärandet av genus inte 

är framträdande, och att det är den redan inlärda bilden av genus som faktiskt används.  

Med detta menar vi att personen bakom den spelbara karaktären använder sin redan inlärda 

bild av det som är manligt och kvinnligt när personen i fråga bestämmer utseendet på sin 

karaktär.  

 

Vårt resultat visar på att det inte är särskilt troligt att det skulle finnas någon förväntning på 

hur manliga respektive kvinnliga spelbara karaktärer ska se ut. De flesta spelare uttrycker sig 

på många olika sätt och det verkar det finnas generella åsikter om vad som är snyggt och vad 

som är mindre snyggt. Som till exempel att heltäckande hjälm var betydligt mer vanligt än en 

hjälm som visade hela ansiktet, däremot var det ingenting som var kopplat till genus på den 

spelbara karaktären då det var vanligt förekommande på båda könen. Däremot visar vår 

undersökning att om det var något som skiljde de båda könen åt mer än färgschema så var det 

detaljerna på utrustningen, männen hade till exempel mer spetsiga detaljer på sin utrustning 

än vad kvinnor hade. Kvinnliga spelbara karaktärer hade däremot mer urringning än vad de 
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manliga spelbara karaktärerna hade. Vi hävdar också att eftersom det är personens kunskaper 

om genus sätter riktlinjer för hur en spelbar karaktär kan se ut så ser vi att verklighetens 

genusramar kan skapa motsägelser inom spelet, precis som Calvert et al (2009) visar i sin 

forskning när pojkarna blir retade för att spela en tjejkaraktär. Med detta menar vi på att 

ramarna för hur en spelbar karaktär får se ut och för hur en karaktär får användas inom spelet 

beror på medspelarnas osäkerhet. 

 

Vi ser det här som en möjlighet för spelaren att vara kreativ och använda sig utav det som 

spelaren kan och tycker om inom genus, och att få utlopp för sin kreativa sida hävdar vi kan 

ha en betydelse för en individs hälsa. Precis som Eklund (2008) tar upp är att exempelvis en 

kvinnlig spelare kan känna sig mäktig och mer självsäker när den spelbara karaktären blir 

mäktig, och denna känsla kan även spelaren använda sig av utanför spelet. Då det inte finns 

några regler färger eller något utseende som är förbjudet på varken manliga eller kvinnliga 

spelbara karaktärer. Vi syftar till att det är till och med okej för manliga spelbara karaktärer att 

ha något som skulle kunna kallas för klänning på sig och det är inte vanligt att män har i 

verkligheten.  

 

Vi hävdar att spelet inte har några direkta och distinkta genusnormer så som det finns i 

verkligheten, men att verklighetens normer kan återspegla sig i den spelbara karaktären på 

vissa sätt då vissa färger och så vidare är vanligare på det ena könet. Vi menar att precis som 

Hussain och Griffiths (2009) framhåller så kan MMORPG spel vara en verklighetsflykt där 

spelaren kan anta en annan identitet och på så sätt skapa sig bättre självförtroende. Detta kan 

troligtvis bidra till de genusskillnader som finns inom spelet.  

 

I vårt resultat lyfter vi fram att både manliga och kvinnliga spelbara karaktärer inte uttrycker 

genus då de spelbara karaktärerna har alla typer av utrustning och färger oavsett kön, och 

därmed blir de spelbara karaktärernas roll i genustypifiering stor. Martey et al (2013) och 

Eklund (2011) påstår att vi som spelare överför oss själva vid valet av karaktär. 

 
Socialt samspel och genus 
Här under diskuterar vi de resultat vi fått fram genom våra observationer av det sociala 

samspelet. Detta innefattar språket, emotioner samt identitet.  

 

Det talade språket och gruppdynamik 
Som vi lyfte fram i vårt resultat ser vi att valet av utseende på den spelbara karaktären och 

könet på den spelbara karaktären inte har så stor inverkan på hur spelarna kommunicerar med 

varandra. Det vi kan konstatera är att det används samma sorts språk oavsett om den spelbara 

karaktären är en kvinna eller man. Det är i denna sorts socialisation och genom interaktionen 

med andra i datorspelet som du kan vara anonym mot dina medspelare. Detta leder till att du 

vågar uttrycka dig och använda dig utav begrepp som du inte vanligtvis skulle ha använt mot 

en person i det riktiga livet (Berg, 2011). Vi hävdar också att denna anonymitet kan ha en 

positiv betydelse för hälsan. Då personer som har svårt att ta social kontakt med människor i 

det riktiga livet, kan ha lättare att skapa ett socialt nätverk genom onlinespel och att 

kommunicera med människor på detta sätt. Precis som Blais et al (2007) tar upp är att 

MMORPG är en stor social arena som har en stor potential att utveckla vänskaps och 

kärleksrelationer mellan människor. 

Det faktum att miljön i spelet domineras av män och att de flesta spelare förväntar sig att de 

spelar med en man hävdar vi också kan ha en betydelse för språket och användandet av 

begrepp. Linderoth och Olsson (2012) nämner just den manliga normen, att alla spelare är 
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män tills motsatsen har bevisats. Precis som Dickey (2006) framhåller, är en av anledningarna 

till att det hårda språket finns kvar är att World of Warcraft länge var en starkt 

mansdominerad arena där kvinnliga spelare var en minoritet, vilket vi även kan koppla till 

våra observationer. Många av de manliga spelarna som spelar har därför inte så stor vetskap 

om att de kvinnliga spelarna har ökat, detta innebär då att även begreppsvärlden är manlig 

eftersom den ännu inte genomgått någon större utveckling. 

 

Som vi presenterade i vårt resultat påverkades hela chattdynamiken så fort en person lade 

fram en negativ kommentar. Downing (2009) presenterar att så fort en person får en elak 

kommentar emot sig så påverkar det spelaren i verkliga livet, om dessa kommentarer 

påverkade denna person i det verkliga livet vet vi inte, men det vi kan säga är att denna 

kommentar påverkade resten av gruppen.  

 

Hodson (2013) framhåller att de som uttrycker sig på ett negativt sätt egentligen har bra 

uppförande utanför spelet, vilket gör att vi kan hävda att språket är ett kulturellt problem.  

Det verkar som att så fort en person uttrycker sig på ett sätt så sätter det standarden för hur 

chatten ska fortgå. Det var inte bara negativa kommentarer som satte standarden för hur 

samtalet fortgick, utan även i de bra grupperna satte positiva kommentarer standarden för 

fortsatt kommunikation. Det är också få i gruppen som försöker förändra riktningen på 

konversationen, utan det var många som var passiva och enbart ignorerade chatten. 

Negativa emotioner och misslyckanden 
De flesta av de emotioner som vi observerade, uttryckte dessutom positivitet snarare än 

negativitet. Detta kan bero på att en vänligare samtalsmiljö stimulerar till kreativitet och att en 

negativ samtalsmiljö snarare handlar om smutskastning och användande av fula ord. Vi såg 

även att en vänligare samtalsmiljö innebar en bättre grund för samarbete för de uppgifter som 

gruppen stod inför, som i sin tur ledde till större framgång för gruppen.  

 

Derks, Bos & von Grumbkov (2008) menar på att emotioner har en viktig funktion då 

spelaren vill förtydliga något i det som sägs, för att det inte ska skapas några missförstånd hos 

de andra medspelarna. Detta eftersom det inte går att avläsa personens kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck i konversationen på internet. Å andra sidan menar Varnhagen et al (2012) att 

användandet av emotioner inte förändrade det redan skrivna ordet. Martey et al (2013) såg i 

sin forskning att det var främst kvinnliga spelare eller manliga spelare med en kvinnlig 

karaktär som använde sig utav emotioner. Vi vet visserligen inte vem som satt bakom, men 

vår undersökning visade att emotioner var en stark del i den positiva konversationen, då det 

uttrycktes betydligt fler emotioner där än i en konversation med negativ betoning. Vi såg 

alltså att det inte hade någon direkt koppling till könet på karaktären. Vi hävdar däremot att 

användandet av emotioner är en del av samspelet när spelarna känner sig bekväma med 

varandra och ett fenomen som kommer fram när det är en positiv och lättsam miljö och det 

går bra för gruppen.   

Att skapa identiteter inom World of Warcraft 
Detta skulle i sin tur innebära att den spelbara karaktär som spelaren skapar inte reflekterar 

den identiteter som spelaren har i verkligheten och då behöver inte individen heller uttrycka 

de åsikter som personen har i verkliga livet. Det ger oss däremot en möjlighet att kunna säga 

att vår World of Warcraft-identiteter inte bryr sig om genus, utan snarare bryr sig om det som 

är relevant för identiteten. Genus är inte relevant för identiteten, det är redan fastställt att alla 

är män, oavsett hur den spelbara karaktären ser ut och vilket kön den har. Det verkar även 

som att den spelbara karaktären inte är relevant för identitetens syn på genus eller för 

identiteten rent generellt, utan snarare att den spelbara karaktären är en fristående bild av 
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spelarens kreativitet och ett sätt för spelaren att leva ut sin situerade identitet. När spelaren 

träffar en annan spelare i spelet så skapas en identitet, Lave och Wenger (1991) framhåller att 

så fort en person har skapat en relation till övriga medlemmar så blir vi också en del av den 

sociala praktiken, detta i sin tur ger oss en identitet. Detta innebär att spelaren har en situerad 

identitet, det vill säga en identitet för enbart den specifika situationen som finns i spelet och i 

dialog med sina medspelare (Lave & Wenger, 1991). 

 

Kelly, Pomerantz & Currie (2006) skriver att kvinnor lär sig att vara okvinnliga på internet då 

de kan gömma sig bakom en annan identitet. Vi håller med om detta, då vi inte vet säkert om 

vi enbart spelade med män, vi vet visserligen inte vem som satt bakom skärmen eller vilket 

kön den personen hade. Det var ingen som sa rakt ut vilket kön personen hade, helt enkelt för 

att det inte var relevant för spelet. Detta innebär att din verkliga identitet inte spelar någon roll 

för spelets fortgång, inte heller din spelbara karaktärs identitet har någon påverkan på spelets 

fortgång. Alltså handlar det om spelet, om spelarens kunskaper & erfarenheter samt om 

kvaliteten på spelarens karaktär. Dock hävdar vi att den spelbara karaktärens identitet kan ha 

betydelse för spelares hälsa, då denna kan vara en tillflykt och bli något positivt om en person 

upplever att den riktiga identiteten känns svår eller ohanterbar. Vidare kan vi koppla detta till 

Durkin & Barbers (2002) studie om att ungdomar som spelar måttligt med datorspel visar sig 

ha bättre självkänsla och en lägre risk att drabbas av depression. Vi kan till exempel relatera 

till personer som har någon form av psykisk ohälsa eller personer som blir utsatta för 

mobbning. Hussain och Griffiths (2009) lyfter också fram detta och hävdar att vi får bättre 

självförtroende i den identitet vi antar oss inom spelet. Det hävdar vi även skapar bättre 

mental hälsa hos spelaren bakom den spelbara karaktären, då vi som individer mår bättre om 

vi har större självförtroende.  

 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras vald metod kopplat till etiska dilemman kring dolda observationer, 

observation som metod, vår erfarenhet kring ämnet samt vårt urval.   

Problematiken kring dolda observationer 
Lalander (2011) skriver om forskning som han genomförde på ett kasino, där han stod vid 

spelborden och observerade social samvaro. Han påstår att han inte hittade en utväg i att 

berätta för alla dessa människor han såg om forskningen utan att kunna påverka resultatet, 

eftersom han inte kunde säga det högt i till exempel högtalare.  

 

Då World of Warcraft har möjligheten att gruppera den individuelle spelaren med upp till 24 

andra spelare som förmodligen är främlingar och då spelarna har möjlighet att lämna gruppen 

precis när som helst så ser vi det som ytterst problematiskt att skaffa samtycke och uppfylla 

informationskravet. När uppgiften som gruppen har genomfört är klar så lämnar de flesta 

spelarna gruppen så fort som möjligt, detta hindrar oss också ifrån att genomföra dessa två 

krav efteråt. Lalander (2011) lyfter även fram att om miljön ses som relativ offentlig och om 

forskaren inte går in i relationer med deltagarna i observationen samt om det som 

dokumenteras inte kan knytas till en individ, det vill säga namn eller beskrivning av personen, 

så är det förmildrande omständigheter. Vi hävdar att en World of Warcraft server är relativ 

offentlig då alla som spelar eller vill börja spela har en möjlighet att själv välja vilken server 

han eller hon vill spela på, det innebär att servern är öppen för alla som vill spela där. Vi har 

inte heller gått in för att lära känna de vi observerar och har därför bedragit eller lurat någon 

som är deltagande. De detaljer vi känner till är den spelade karaktärens utseende samt vilken 

server personen spelar på, alla andra detaljer, så som namn eller vart personen kommer ifrån, 

är helt okända. 
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Ett annat etiskt dilemma vi har brottats med är åldern på de vi observerar, vi kan inte veta om 

de är över 15 eller inte. Men vi hävdar att i och med att observationen sker på internet så 

skulle vi inte kunna veta säkert hur gamla de är, även om vi hade frågat. Vi hävdar även att 

det inte är ovanligt att människor ljuger om sin ålder och speciellt inte på internet.  

Observation  
Vi har tidigare diskuterat det etiska dilemmat bakom den valda metoden och de dolda 

observationerna, här kommer vi att diskutera själva metoden. Som vi lyft fram tidigare så 

menar Wertsch (1998) på att observationer är det bästa sättet att få fram data inom det 

sociokulturella perspektivet, därför kände vi också att det var bäst att förhålla oss till det. 

Lalander (2011) lyfter fram att vid dolda observationer kan inte kompletterande intervjuer ges 

för att förstärka det som observatören sett. Vi hävdar att kompletterande intervjuer inte var 

nödvändigt då intervjuer först och främst inte ingår inom det sociokulturella perspektivet. 

Men också för att de svar vi behövde finna inte låg i vad spelarna hade att säga utan deras 

erfarenheter genom spelandet. Berg (2011) framhåller detta faktum att studier inom netnografi 

främst håller sig till användargenererade platser på internet eftersom det är där det sociala 

livet och samspelet äger rum. 

Vår erfarenhet 
Under rubriken metodkritik har vi har lyft fram kritik mot hur våra tidigare erfarenheter har 

påverkat vårt arbete. Lalander (2011) framhåller vikten av att passa in i miljön som personen 

observerar för att inte skapa distans till fältet. Även Berg (2011) framhåller att det inom 

netnografin är av stor vikt för forskaren att känna till fältet på grund av att tillvägagångssätt 

och metodik behöver anpassas efter situationen. Här ser vi att den erfarenhet vi har, har hjälpt 

oss in i fältet, erfarenheten har hjälpt oss att delta i de händelser som har skett och därför gett 

oss större tillgång till fältet. Erfarenheten gav oss möjligheten att kommunicera med andra 

spelare, att förstå och uppfatta situationer. Med detta menar vi att vi hade tillgång till den 

begreppsvärld som rör sig inom denna kultur, till exempel förkortningar. Erfarenheten gav oss 

även en chans att anpassa studien redan vid uppstarta och utgå ifrån den tidigare 

förförståelsen som en av oss hade. 

Borde vi ha valt några andra? 
Som vi tidigare har nämnt spelade erfarenheten stor roll, och den spelade även stor roll i 

urvalet. Vi hade genom det stora tillträdet inom fältet haft stor frihet att kunna välja kriterier 

för urvalet. Det vill säga kunskapen om att de olika seten som finns inom spelet är mycket 

vanliga som transmogrification och är därför inte aktuella. Erfarenheten har också hjälpt oss 

när vi skulle observera icke spelbara karaktärer, att veta var de fanns, att de fanns och så 

vidare. Urvalet av icke spelbara karaktärer grundar sig på den server vi befann oss i då vi 

observerade, men även det faktum att vi ville ha lika många icke spelbara karaktärer av varje 

kön. Visserligen fanns det icke spelbara karaktärer som vi valde nästan enbart på grund av 

utrustningen, men också på grund av att de faktiskt är framstående inom spelets historia.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vi ser att det saknas forskning där det beskrivs varför kvinnliga spelare blir särbehandlade i 

denna kultur och varför de tvingas tuffa till sig och bli som män i spelandet. Vi ser även 

utifrån vårt resultat att det behövs forskning gällande hur emotioners och andra interaktioner 

påverkar en konversation och spelandet i sig.  

Eklund (2011) lyfte fram att det saknades forskning angående att kvinnor kan känna sig 

starkare även offline när de känner sig starka online med hjälp av sin spelbara karaktärs 

utseende, och vi ser också en brist av den här typen av forskning. Vi ser också att det saknas 
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forskning gällande hur språket kan kopplas till genus, och de erfarenheter som kan skapas 

genom språket.    

 

Slutsats 
Vårt syfte var att studera hur genus konstrueras i World of Warcraft med de spelbara 

karaktärerna som medierande redskap samt hur spelet uttrycker genustypifiering genom icke-

spelbara karaktärer. Syftet är även att studera på vilka sätt identitetskapande hos spelaren sker 

genom det sociala samspelet.  

 

Vår slutsats är att gällande Blizzards egna icke spelbara karaktärer så finns det fler manliga än 

kvinnliga icke spelbara karaktärer och de spelar mycket på de köns- och genusnormer som 

finns i det verkliga livet. Dock är de icke spelbara karaktärerna mest till för att uttrycka 

kreativitet och den sexighet som finns inom denna spelgenre och i skaparnas fantasi.  

Dock har Blizzard varit noga vid skapandet av spelbara karaktärer att ge de olika könen 

utrustning, det finns också en möjlighet för individen att skapa sin karaktär som den vill och 

skapa den gällande genus. Vi ser att mängden funktioner och det stora urvalet av frisyrer och 

så vidare som ett betydelsefullt redskap för att skapa genus och att de båda könen behöver ha 

tillgång till både det som ses som manligt och kvinnligt för att själva kunna välja, vilket de till 

stor del har. Vi ser givetvis att det finns små förstärkningar av de genusnormer som finns i 

verkliga livet hos spelbara karaktärer i level 1, men detta menar vi på är Blizzards tolkning i 

hur dessa sagomonster ser ut. När det gäller spelarna fanns det inga direkta normer som kunde 

kopplas till de olika genus, inga speciella färger, typer av utrustning, vapen och så vidare som 

kunde kopplas till något kön, även om kvinnor hade lite mer urringning. Vi ser det som att 

den spelbara karaktären är en kreativ skapelse av ett redan inlärt genus som återspeglar en bild 

av vad individen tycker om och tycker passar på just den karaktären. 

 

Vår slutsats gällande språk är att språket i sig handlar mer om personen bakom, det handlar 

om att spelaren lyfter fram sin egna situerade identitet som snarare ger en 

verklighetsförankring än ett spelkonstruerat genus. Det används emotioner för att förstärka det 

sociala samspelet och den verbala situationen än för att framhäva genus. Språket innehåller 

fler svordomar och mer smutskastning än genusskapande begrepp.  

 

Rent generellt handlar spelet inte mycket om varken den spelade karaktären eller identiteten 

bakom karaktären, utan det har en större koppling till medspelarens erfarenheter, kunskaper 

samt färdigheter och har alltså inte med genusskapande att göra. När spelaren själv får 

konstruera sin egen karaktär så blir karaktärens genus mindre framträdande. Vi har även gett 

en tydlig bild av hur spelelementen inom World of Warcraft interagerar med varandra och att 

det är dessa element som utgör spelet och hur spelet utformas. Ett av de större elementen 

inom denna undersökning är spelaren, då spelaren är den som använder sig utav elementen på 

det sätt som spelaren uppfattar som passande efter sin situerade identitet.   

 

Rekommendationer 

Detta faktum att spelare har möjlighet att leva ut sin kreativa sida och på så sätt skapa sig en 

annan identitet i onlinespel ser vi som ett framtida hjälpmedel inom hälsopedagogiskt arbete. 

Då onlinespel som World of Warcraft kan användas som ett redskap för att främja den sociala 

hälsan hos de individer som har svårt att skapa sociala kontakter offline. Vi vill även 

rekommendera spelskapare att göra spelkaraktärerna så genusneutrala som möjligt vid start, 

för att spelaren själv ska kunna utveckla den karaktär han eller hon önskar. Detta innebär 

givetvis att spelskaparen ska lägga in så många möjligheter som möjligt för att spelaren ska 

kunna anpassa sin karaktär som spelaren vill ha den.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

I skapandet av vårt observationsschema har vi har utgått ifrån vårt syfte.  

 

Syfte 

Vårt syfte är att studera hur genus konstrueras i World of Warcraft med de spelbara 

karaktärerna som medierande redskap samt hur spelet uttrycker genustypifiering genom icke-

spelbara karaktärer. Syftet är även att studera på vilka sätt identitetskapande hos spelaren sker 

genom det sociala samspelet.  

 

Frågeställningar 
 Hur konstrueras genus genom tillhandahållen utrustning och karaktärers utformning 

som medierande redskap för såväl spelbara som icke spelbara karaktärer? 

 Hur konstrueras genus i samspelet mellan spelare i spelet? 

 Hur skapas en identitet hos spelare i dialog med andra medspelare? 

 

Detta innebär att vi har valt att observera vilka funktioner spelet erbjuder till att skapa en 

spelbar karaktär, hur företaget som har skapat spelet, Blizzard, har valt att framställa deras 

icke spelbara karaktärer, som står utspridda över spelvärlden samt hur spelarna har valt att 

anpassa sina egna karaktärer efter det kön de har valt att ha på sin karaktär. 

 

Observationsschema 

 

Observationsfrågor   
Blizzard och deras icke spelbara karaktärer 

Hur framhäver Blizzard manliga respektive kvinnliga icke spelbara karaktärer? 

Hur stor skillnad är det mellan de olika genus på manliga och kvinnliga icke spelbara 

karaktärer? 

 

Möjligheter vid skapandet av en spelbar karaktär 

Kan kvinnliga spelbara karaktärer se manliga ut och kan manliga spelbara karaktärer se 

kvinnliga ut? 

Hur många valmöjligheter har spelaren vid skapandet av en karaktär? 

Hur anpassad efter kön är den utrustning som karaktären börjar med? 

 

Spelarna och deras karaktärer 

Har spelarna anpassat sin utrustnings utseende till könet på den spelbara karaktären? 

Har spelarna anpassat attributen på sin karaktär så de passar könet? 

     

Socialt samspel i aktivitet 

     Vad är det för sorts aktivitet som spelaren håller på med? 

     Vad använder spelaren för begrepp i utförandet av aktiviteten? 

     Används det några övriga emotioner som påverkar det sociala samspelet? 
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Kategoriseringsschema 

 

Kategoriseringsschema till kategorisering av utrustningens utseende 

 

Icke spelbara karaktärer 
Män och maskulinitet 

Utrustning: 

Färger: 

Frisyrer & utseende: 

Vapen: 

Antal 

Kvinnor och femininitet 

Utrustning: 

Färger: 

Frisyrer & utseende: 

Vapen: 

Detaljer:   

Antal: 

 

Skapandet av en spelbar karaktär 
Män 

Utrustning: 

Frisyrer & utseende: 

Vapen: 

Kvinnor 

Utrustning: 

Frisyrer & utseende: 

Vapen: 

Spelare i level 90 
Män 

Utrustning: 

Hjälmar: 

Överdelar: 

Axlar: 

Underdelar: 

Händer: 

Fötter: 

Detaljer: 

Färger på utrustning & vapen: 

Frisyrer & utseende: 

Vapen: 

    Antal: 

 

Kvinnor 

Utrustning: 

Hjälmar: 

Axelskydd: 
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Överdelar: 

Underdelar: 

Händer: 

Fötter: 

Detaljer:   

Färger på utrustning & vapen: 

Frisyrer & utseende: 

Vapen:         

Antal: 

 

Kategoriseringsschema socialt samspel och genus 

Genusförstärkande av karaktär:  

Svordomar: 

Tilltal:  

Öknamn:  

Emotioner: 

Referenser: 
Nordvall (2012)  

Johansson och Persson (2011)  
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Bilaga 2 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild6: Detta är en bild som visar hur skapandet av karaktär går till. Till vänster sida väljs kön 

och ras. På höger sidan väljs vilken klass karaktären ska ha.  

 

Bild 7: Detta är också en bild som visar hur skapandet av en karaktär går till. Till vänster väljs 

hudfärg, ansiktsdrag, frisyr, hårfärg och piercings. Till höger väljs vilken frisyr denna karaktär 

ska ha. 
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Bilaga 3 

Bildindex 
 

Bild1: Vår tolkning av spelelementen i World of Warcraft utifrån Järvinens (2009) modell 

 

Bild2: Utdrag ur vårt observationsschema. 

 

Bild3: Bild av en icke spelbar manlig karaktär, Vol’Jin. 

 

Bild4: Bild av en icke spelbar kvinnlig karaktär, Lady Sylvanas Windrunner. 

 

Bild5: Efterkonstruerad bild av en spelbar kvinnlig karaktär. 

 

Bild 6: En bild på hur skapandet av en karaktär kan se ut – Kön & Ras. 

 

Bild 7: En bild på hur skapandet av en karaktär kan se ut – Hudfärg, hårfärg, hårstil, piercing, 

ansiktsdrag.  
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Bilaga 4 

 

 

Observationsschema – Utrustning och genus 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observationstillfälle/tid Level Ras Klass kön på 

karaktären 

Spelare/NPC Frisyr, hårfärg, 

kroppsbehåring & smycken 

Utrustning- färger, storlek, 

urringningar 

Vapen - storlek och 

utseende 

Övrigt 
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Observationsschema – Samspel 
 

Aktivitet: Vad håller spelaren på med? 

Begrepp: Vilka begrepp används? 

Övrigt: Till exempel vilka emotioner som används. 

 

Tidpunkt/tillfälle Aktivitet  Begrepp     Övrigt 
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