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Abstrakt 

Det här kandidatarbetet undersöker om karaktärer med icke-normativ sexualitet finns 

representerade i digitala spel och hur dessa framställs. Arbetet har även fokus på de 

reaktioner samhället har visat i samband med att spel som behandlar ämnet icke-

normativ sexualitet kommit ut på marknaden. Syftet är att uppmärksamma och ge 

insikt om icke-normativ sexualitet som ämne och hur diskussionen av detta kan leda 

till en utveckling inom spelmediet. Informationen som användes för att undersöka 

ämnet och dess reaktioner finns sammanställt under ett forskningsmomentet, vilket 

sedan utvecklas till flera noveller. Dessa noveller har sedan användes i en 

undersökning som genomfördes av 11 stycken deltagare. 

Nyckelord: Homosexualitet, bisexualitet, digitala spel, icke-normativ sexualitet, 

gestaltning, spelmedium. 

 

Abstract 

This bachelor thesis investigates if characters with non-normative sexuality are 

represented in digital games and how these are portrayed. The thesis' focus is also to 

study the reactions games dealing with the subject of non-normative sexuality have 

received from society, and how the discussion about this can lead to a growth for 

games as a medium. The information used to analyze this subject and its reactions is 

collected from a time of researching, which later was developed into a number of 

short stories. These short stories were then used to conduct a survey answered by 11 

respondents.  

Keywords: Homosexuality, bisexuality, digital games, non-normative sexuality, 

interpretation, game medium. 

 

 



Anna Herbertsson och Rosanna Johansson 
Kandidatarbete 2013 
Blekinge Tekniska Högskola 
 

3 
 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning 5 

Bakgrund 5 

Syfte 7 

Frågeställning 7 

Tidigare forskning 7 

Varför begreppet ‖icke-normativ sexualitet‖? 8 

Vilka sexualiteter ska vi undersöka? 8 

Övergripande information om homo- och bisexualitet 8 

Sexualitet och sex 9 

Icke-normativ sexualitet – i samhället och spel 9 

Varför finns det så få spel som tar upp icke-normativ sexualitet? 10 

Gestaltning inom befintliga spel 13 

Bioware och Electronic Arts 13 

Mass Effect 15 

Sammanfattning 21 

Tillvägagångssätt 21 

1. Idéarbete 22 

Koncept: Vad ville vi göra? 22 

Scenario 1 – What if? 22 

Scenario 2 – Slice of Life 24 

Medium 24 

Gestaltning 25 

2. Beslutstagning 26 

Budskap 27 

Könsneutrala namn 28 

Olika åldrar 29 

Avslöja kön eller bara öppna ögonen för möjligheten av karaktärernas olika kön?

 30 

Resultat 30 

Noveller 30 

Andie & Sam 30 

London & Sydney 31 



Anna Herbertsson och Rosanna Johansson 
Kandidatarbete 2013 
Blekinge Tekniska Högskola 
 

4 
 

Charlie & Terry 31 

Mika & Hayden 31 

Undersökning av våra noveller 32 

Undersökningsresultat 33 

Which story did you read? 33 

Which gender/s do you feel the characters have? 34 

Would it have changed your experience of the story if the characters belonged to 

different genders than you first imagined? 35 

Vad har vi kommit fram till? 38 

Metakunskap 38 

Diskussion 40 

Spelkoncept 40 

Tankar om arbetet 41 

Ordlista 44 

Källförteckning 45 

Bilagor 48 

Bilaga 1 48 

Andie & Sam 48 

Bilaga 2 50 

London & Sydney 50 

Bilaga 3 53 

Charlie & Terry 53 

Bilaga 4 55 

Mika & Hayden 55 

 

 

 

  

 

 

 



Anna Herbertsson och Rosanna Johansson 
Kandidatarbete 2013 
Blekinge Tekniska Högskola 
 

5 
 

Inledning 

Digitala spel idag skildrar en uppsjö av olika teman, både verkliga och fantasifulla. 

Krig skildras flitigt i spel som Battlefield-serien (Dice, 2002) och Call of Duty 4 

(Infinity Ward, 2007), medan spel som The Elder Scrolls IV: Oblivion (Bethesda 

Game Studios, 2006) och World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) ger 

spelare möjligheten att fly in i en annan värld. Sexualitet är ett ämne som tas upp 

flitigt inom spel, men som inte alltid hanteras på bästa möjliga sätt. Det som skildras 

är nästan uteslutande heterosexualitet, med en mycket liten andel som riktar sig till 

personer med andra sexuella läggningar. Andra medier så som böcker, film och musik 

tar upp olika versioner av detta: varför gör då inte spel på samma sätt? 

 

Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi att gå igenom en del av bakgrunden till icke-normativ 

sexualitet och hur det förekommer i spel idag. Dessutom kommer vi diskutera åsikter 

från både de som är kritiska eller positiva till inkluderingen av icke-normativ sexuellt 

innehåll i spel. 

 

Sexualitet är ett ämne som tas upp inom de flesta medier idag, och så även i spel. Just 

spel står ut från andra medier eftersom man som spelare kan interagera med innehållet 

i spelet och se förändringar och konsekvenser av sina handlingar.  

Teorin "The male gaze" myntades av Laura Mulvey (1975) efter att hon studerat 

vinklingar inom film. The male gaze syftar på att en film skapats av heterosexuella 

män för att bli sedd av heterosexuella män. Däri ligger fokus på vad man tror att 

heterosexuella män i allmänhet vill se, uppleva och attraheras av, vilket därför leder 

till att innehåll som kan ifrågasätta deras sexualitet, så som homo- och bisexuellt 

innehåll, utesluts. 

De senaste årtiondet har spelmediet genomgått en stor förändring. Spel, till exempel 

inom genren RPG (roleplaying games), har länge låtit spelare skapa sina egna 

karaktärer, men företag/utvecklare så som Bioware, Lionhead och Rockstar har på 

senare tid öppnat upp valen för hur spelare kan välja att interagera med NPC:er (non-
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playable characters) och vilken sexualitet man kan välja att ha i sin relation med dessa 

karaktärer. Detta initiativ har fått blandade reaktioner från samhället. Vissa hyllar 

öppenheten och fördomsfriheten hos de spelutvecklare som väljer att tillåta olika 

sexualiteter i sina spel, medan andra verkar känna sig kränkta och hotade av denna 

förändring. Ett exempel är reaktionerna som kom i samband med publiceringen av 

spelet Star Wars: The Old Republic (Bioware, 2011). När spelet släpptes kunde man 

inleda heterosexuella relationer med NPC:er och kompanjoner, men det fanns inga bi- 

eller homosexuella alternativ. Bioware gjorde ett uttalande vid spelets utkomst att 

samkönade relationer var något de ville lägga in i spelet vid ett senare tillfälle, och 

under 2012 kom ett nytt uttalande om att de skulle göra homosexuella relationer 

tillgängliga i spelet. Detta tillägg mötte vilda protester från olika aktivistgrupper så 

som Family Research Council (FRC) och Florida Family Association som båda är 

stationerade i USA. FRC är en kristen familjegrupp som värdesätter äktenskapet 

mellan en man och en kvinna högt, och har under en längre tid försökt minska 

inflytandet av icke-normativt sexuellt innehåll i media och i samhället. Tony Perkins 

från FRC lade ut en inspelning där han presenterar sina åsikter angående det nya 

tillägget i Star Wars: The Old Republic. "In a new Star Wars game, the biggest threat 

to the Empire may be homosexual activists!" (Washington Watch, 2012). Perkins 

uppmanar även i sitt uttalande att andra likasinnade ska skicka kommentarer till 

spelets hemsida för att protestera mot de samkönade relationerna i spelet. Andra 

hyllar Biowares val att ha med icke-normativ sexualitet i sina spel. Keza MacDonald, 

en skribent och författare med inriktning på digitala spel på hemsidan IGN.com, 

publicerade en artikel på IGN som handlar om inkluderingen av homo- och 

bisexualitet i spel och hur detta ämne har behandlats genom åren. Hon hyllar Bioware 

för deras inställning till icke-normativa sexuella läggningar. 

‖Sexuality isn't a big deal in BioWare's games, and in my opinion 

they've never tried to make a statement about it. It's just one more 

choice in a game full of choices designed to satisfy players' personal 

preferences, not much different from choosing your character's hair 

colour.‖(MacDonald, 2012) 
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Sammanfattningsvis har vi tagit upp den förändring som spel har genomgått på 

senare tid, och hur reaktioner på detta har varit från samhället, både kritiska, så som 

Family Research Council, och hyllande, som Keza MacDonald.  

 

Syfte 

Syftet med den här kandidatarbetet är att undersöka om icke-normativ sexualitet finns 

representerat i digitala spel och hur det framställs, eftersom vi anser att desto mer 

något synliggörs, desto fler kan få kunskap och förståelse för ämnet som presenteras. 

Syftet innefattar också att undersöka hur inkluderingen av icke-normativ sexualitet i 

spel har bemötts av omvärlden. 

 

Frågeställning 

Finns det karaktärer med icke-normativ sexualitet i spel och hur framställs i sådana 

fall dessa karaktärer? 

 

Tidigare forskning 

Vi kommer i följande avsnitt förklara icke-normativ sexualitets betydelse och gå 

igenom hur det representeras i spel. Vi kommer även gå igenom hur spel har 

utvecklats i takt med samhällets förändringar, och hur just icke-normativ sexualitet 

gestaltas. Vår undersökning kommer främst att beröra spel från Nordamerika och 

Västeuropa, eftersom det är debatten kring dessa spel som vi själva kommer i kontakt 

med till störst del, även om vi är medvetna om att det släpps ett större antal spel som 

har sexuellt innehåll och inkluderar icke-normativ sexualitet i asiatiska länder, som 

exempelvis Japan och Korea. I avsnittet som följer kommer vi därför också undersöka 

närmare varför det finns så få spel som tar upp icke-normativ sexualitet inom 

Västvärlden. 
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Varför begreppet ”icke-normativ sexualitet”? 

Normen för sexualitet anses vara heterosexualitet vilket också benämns som 

‖heteronormen‖. Då vi valt att undersöka två sexualiteter som inte går under detta 

begrepp (homo- och bisexualitet) och eftersom vi inte känner till ett samlingsord för 

det som inte inkluderas i heteronormen har vi valt att använda oss av begreppet ‖icke-

normativ sexualitet‖  som motsats till heteronormativ sexualitet.  

 

Vilka sexualiteter ska vi undersöka? 

Vi har valt att undersöka två sexualiteter; homo- och bisexualitet, och se på hur de 

framställs och gestaltas inom spel. Vi ansåg att detta var en tillräckligt begränsad 

avsmalning för att vi skulle kunna få en fokus på projektet, samtidigt som vi får 

tillfälle att visa hur brett ämnet i fråga är. 

 

Övergripande information om homo- och bisexualitet 

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) 

har en övergripande definition över de sexualiteter som de står för på sin hemsida 

(RFSL.se). RFSL är en av de främsta organisationerna som kämpar för jämlikhet för 

personer med icke-normativ sexualitet. Vi delar åsikt med RFSL angående betydelsen 

av dessa begrepp, och valde därför att använda oss av deras avskalade och 

lättförstådda förklaringar. RFSL definierar till att börja med homosexualitet på 

följande vis: ‖I grund och botten är det bara förmågan att förälska sig i och/eller vara 

sexuellt attraherad av någon av samma kön som en själv.‖ (RFSL.se, 2013) 

Sedan förklarar RFSL bisexualitet på följande sätt: ‖När man talar om bisexualitet så 

menar man förmågan att bli sexuellt attraherad och förälskad  i både tjejer och killar, 

men en bisexuell identitet kan se ut på olika sätt. Alla bisexuella är inte nödvändigtvis 

lika mycket intresserade av personer av båda könen.‖ (RFSL.se, 2013) 
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Sexualitet och sex 

Vi anser att det är viktigt att skilja på begreppen ‖sexualitet‖ och ‖sex‖. Dessa 

benämningar är ofta kopplade till varandra i många sammanhang, eftersom sex är en 

form av utövning av en persons sexualitet, men vi vill poängtera att det inte är det 

enda sättet. Sexualitet innefattar också kärlek och romantik, vilket inte nödvändigtvis 

behöver inkludera sex. 

 

Icke-normativ sexualitet – i samhället och spel 

Icke-normativ sexualitet har blivit mer och mer accepterat i samhället. Idag får till 

exempel homosexuella par gifta sig i flera europeiska länder, så som Norge 

(pinknews.co.uk, 2008) och Sverige (RFSL, 2013), och även i sexton av staterna i 

USA (ncsl.org, 2013). Den ökade acceptansen i samhället har också speglat sig i 

media, vilket gör att homosexuella och bisexuella karaktärer börjar framträda i böcker 

och film så som Brokeback Mountain (2005) och Oranges Are Not the Only Fruit 

(1985). The Sims (Maxis, 2000) är ett strategiskt relationsrollspel där karaktärens 

relationer till andra är viktigt för karaktärens välmående. De tre spelen i The Sims-

serien har haft en snarlika utveckling för samkönade par som i vårt samhälle. Du som 

spelare kan välja att inleda ett förhållande, eller att inte göra det, och kan fritt välja 

vilket kön karaktärerna i den relationen har. I det första spelet som kom ut 2000, kan 

ett samkönat par välja att flytta ihop med varandra, men alla relationer i spelet är i 

allmänhet väldigt otydliga. Alla karaktärer som bor i ett hushåll räknas nämligen som 

en familj, oavsett om de har ett blodsband med andra familjemedlemmar eller är 

ingifta. Samkönade par kan visserligen inte gifta sig med varandra i spelet, men den 

enda skillnaden mellan ett heterosexuellt par som gifter sig och ett homosexuellt par 

som flyttar ihop är att det tillkommer en social ceremoni och en fest. Efter giftermålet 

eller en inflyttning gör inte spelet skillnad på vilket kön spelarens karaktärs partner 

har. 

 

I The Sims 2 (Maxis, 2004) har utvecklingen tagit ännu ett steg framåt. Nu får 

spelaren möjligheten att låta sin karaktär ingå i ett partnerskap med sin samkönade 
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partner, vilket i spelets värld motsvarar giftermål för ett heterosexuellt par. 

Homosexuella par i The Sims 2 har samma möjligheter att leva tillsammans och 

förlova sig som ett heterosexuellt par, vilket är en utveckling från det tidigare spelet. 

I det senaste spelet The Sims 3 (Maxis, 2009) får spelaren möjlighet att gifta sig med 

sin partner oavsett kön. Om man installerar expansionspaketet The Sims 3: 

Generations (Maxis, 2011) kan ett homosexuellt tonårspar gå på studentbalen 

tillsammans. 

Ett annat exempel är de tre spelen i Fable-serien (Big Blue Box, 2004, Lionhead 

Studios, 2008 & 2010) där utvecklarna ger spelaren möjligheten till en seriös 

samkönad relation i första spelet, men i det andra och  tredje spelet får spelaren även, 

förutom giftermål med både kvinnor och män, möjligheten att ha sex med 

prostituerade av samma kön som sin egen karaktär. 

Andra exempel är Persona 4 (Atlus, 2008) som har en karaktär, Kanji Tatsumi, som 

anspelas vara bisexuell och Jimmy Hopkins från  Bully (Rockstar Vancouver, 2006) 

som på spelarens initiativ kan kyssa både pojkar och flickor.  

 

Även om vi lyckats hitta exempel på spel som innehåller icke-normativ sexualitet, så 

är det bara en bråkdel av alla de spel som finns på marknaden som faktiskt tar upp 

detta ämne, vilket gör det relativt ovanligt. Just därför började vi fundera över varför 

det inte förekommer särskilt ofta, eftersom samhället i sin helhet ändå har börjat bli 

mer accepterande, och valde då att undersöka frågan närmare. 

 

Varför finns det så få spel som tar upp icke-normativ sexualitet? 

Adrienne Shaw, som är en högskolelektor på Temple Universitys avdelning för 

mediastudier och produktion, har gjort undersökningen Putting the Gay in Games : 

Cultural Production and GLBT Content in Video Games  (2009) som diskuterar 

avsaknaden av representation av icke-normativ sexualitet och annorlunda 

könsidentitet i spel och vad det kan finnas för anledningar till detta. 
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Till att börja med kan åter sägas att sexualitet, som ofta kopplas samman med sex, i 

allmänhet fortfarande är ett tabubelagt ämne inom både spel och andra medier, vilket 

ofta leder till att spel som tar upp frågor kring sexualitet ofta får högre åldersgräns än 

exempelvis spel som bara innehåller våld. Enligt ESRB (Entertainment Software 

Rating Board), som är ett rekommendationssystem för åldersgräns på spel i USA, får 

innehåll som har med sex att göra eller på något vis anspelar på sex (vilket då kan 

inkludera sexualitet) inte får förekomma lägre än klassificeringen Mature (17+), 

medan våld i olika grad kan förekomma ända från deras näst lägsta klassificering 

Everyone (10+). Ett exempel på ett spel som fick höja sin åldersgräns från Teen till 

Mature på grund av att trejde partiska personer kunde ge andra spelare åtkomst till 

nakna karaktärsmodeller i spelet. (Adams, 2006) Enligt Shaw är en anledning till 

detta att spel ofta anses vara underhållning för barn, och sexualitet är inte något 

föräldrar vill att deras barn ska utsättas för i något sammanhang. (2009, s. 15) Därför 

är det många spelutvecklare som skyggar undan från att ta upp det i spel, just för att 

de vill ha möjlighet att nå ut till en bredare publik.  

Shaw fortsätter med att en anledning till att många spelutvecklare inte vill ha med 

något som kan relateras till sex i sina spel är för att det begränsar deras publik, så det 

finns ett extra risktagande med att ta upp frågor om icke-normativ sexualitet. Enligt 

Shaw finns det en skräck bland spelutvecklare för vad som skulle kunna hända om de 

inkluderade vare sig innehåll om icke-normativ sexualitet eller könsidentitet; så som 

att de skulle sälja mindre, få dåliga recensioner, bli censurerade och att de skulle bli 

pressade av aktivister som kämpar för inkludering av HBTQ (homo-, bi-, trans och 

queer)-innehåll. (2009, s. 14) Det finns också en rädsla,enligt Shaw, för att produkten 

ska bli märkt som "gay" och därför avskräcka heterosexuella köpare. Shaw skriver att 

"[o]ften the fear of offense and risk has more to do with what audiences might do, 

however, than what they have actually done" (2009, s. 14). 

Förutom rädslan för att få negativa reaktioner på sitt spel om det innehåller inslag av 

icke-normativ sexualitet, är många spelutvecklare oroliga för att ingen ska vara 

intresserade nog för att köpa deras spel. "If video game designers are to include GLBT 

content, they must believe there is an audience for this content" (Shaw, 2009, s. 11). 

Shaw anser att det finns ett antagande att det bara är personer som själva identifierar 

sig med att vara HBTQ som skulle vara intresserade av material av detta slag, och 
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därför läggs det inte så mycket fokus på det eftersom det bara är en minoritet som 

identifierar sig som HBTQ. Dock är detta främst ett problem för de stora företagen, 

eftersom Shaw drar en slutsats från de intervjuer hon gjort till sin undersökning att 

mindre spelföretag har lättare att rikta in sig på en smalare målgrupp eftersom de inte 

är skyldiga några sponsorer och inte spenderar lika mycket pengar på marknadsföring 

som de större företagen. (2009, s. 17) 

Ett av huvudargumenten för att inte ha med karaktärer med icke-normativ sexualitet 

eller könsidentitet i spel är för att majoriteten av spelarna inte kan identifiera med 

dem, även om det finns många bevis för att "even heterosexual, traditionally gendered 

gamers may want to play with sexuality and gender in video games" (Shaw, 2009, 

s.13). Enligt Shaw är anledningen till detta att man antar att spelare identifierar sig 

mycket närmare med sina karaktärer än i andra sammanhang, och hon citerar även 

Clive Thompson från en intervju hon haft med honom: 

"They simultaneously know they are ‗only‘ an avatar, but because 

they‘re your physical proxy in the virtual world, you wind up having a 

lot of identify bleed into them. In online games, of course, part of the 

fun is crafting an elaborate new identity—either one that riffs off your 

existing identity or wholesale discards it to try something new." (2009, 

s. 13) 

Av samma anledning som Shaw säger att det måste finnas en publik för 

representationen av personer med icke-normativ sexualitet för att spelutvecklare ska 

vara motiverade nog för att ta sig an det, så menar hon att det också måste finnas ett 

engagemang hos utvecklarna själva. För precis som med tanken att det enbart är 

personer som själva identifierar sig med icke-normativ sexualitet eller könsidentitet 

som skulle vara intresserade av att se sådant innehåll i spel, så antas det lätt också att 

det bara är de som är motiverade nog för att utveckla sådana spel. Dock har det visat 

sig att så inte alltid är fallet. Shaw berättar att "all of the game designers that I 

interviewed who worked on games with GLBT content identified as heterosexual" 

(2009, s.9). 

 



Anna Herbertsson och Rosanna Johansson 
Kandidatarbete 2013 
Blekinge Tekniska Högskola 
 

13 
 

 

Gestaltning inom befintliga spel 

Vi har tidigare i arbetet tagit upp spel som innehåller icke-normativ sexualitet så som 

Fable-serien (Big Blue Box, 2004, Lionhead Studios, 2008 & 2010) och The Sims 

(Maxis, 2000), men vi vill gå in djupare på ämnet. För att göra grundligare analys 

som ger en klarare bild av hur icke-normativ sexualitet framställs i formen av val och 

gestaltning av karaktärer som identifieras som bi- eller homosexuella, har vi valt att 

fokusera på en spelserie bestående av tre spel. Vi har valt att undersöka Mass Effect-

serien, just för att Mass Effects utvecklare, Bioware, är ett av de största spelföretagen 

som väljer att ha med icke-normativ sexualitet i sina spel. Oavsätt om de skapar spel 

som utspelar sig i en mörk fantasy-värld som Dragon Age: Origins (2009) eller i ett 

science fiction-universum som Mass Effect (2008) framställer Bioware karaktärer som 

är bi- och homosexuella, utöver de heterosexuella karaktärer som finns med. Bioware 

förstorar inte upp att de har inkluderat homo- och bisexuella karaktärer i spelen eller 

att man kan inleda förhållanden med karaktärer oberoende på om man väljer att spela 

som en man eller en kvinna. Mass Effect är en av de största spelserier Bioware har 

släppt och den har fått otroligt mycket uppmärksamhet. I denna serie finns det en 

utveckling i hur mycket icke-normativ sexualitet som representeras och just därför 

ansåg vi att det var ett bra exempel att undersöka. 

Vi kommer i följande avsnitt gå igenom de val som spelare kan göra för att själv 

bestämma över sin karaktärs sexualitet, och hur dessa val har utvidgats till att 

inkludera fler möjligheter. Vi kommer även att presentera och diskutera Biowares 

porträttering av de karaktärer som finns med i spelet och som är exklusivt 

homosexuella. 

 

Bioware och Electronic Arts 

En mycket bidragande anledning till att spel så som Mass Effect-serien blivit så stor är 

tack vare både utvecklarna Bioware och deras utgivare Electronic Arts (EA).  
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Det är utvecklarnas roll att skapa spelet medan utgivarna bistår med finansiering för 

att de ska kunna genomföra det. Utgivarnas ekonomiska resurser gör det möjligt för 

utvecklarna att lägga all sin tid åt skapandet av spelet och processen kring det, så som 

forskning och liknande resurser som kan krävas för att ett spel ska hålla så hög kvalité 

som möjligt. Det kan även öka förtroende för spelet om en känd utgivare ställer sig 

bakom en produktion och visar sitt stöd. Då indie-industrin (mindre företag som 

arbetar utan en utgivare) har vuxit sig större, har även behovet av en utgivare inte 

samma direkta inverkan i frågan om ett spel kan släppas eller inte. De större 

spelproduktionerna skulle dock ha svårt att hålla sina spelföretag ekonomiskt stabila 

under en längre tid utan stödet från en utgivare. 

Bioware är ett spelföretag som har släppt många hyllade spel, men de hade haft 

svårare att hålla den kvalité som de gjort om de inte hade haft en utgivare som stödde 

dem. Det hade kanske till och med varit så illa att vissa titlar hade behövt läggas ner i 

brist på pengar. Electronic Arts stödjer många spelproduktioner från flera spelföretag, 

däribland Bioware och Maxis (the Sims, 2000) som vi skrivit om tidigare. 

Vi har även tidigare skrivit om hur människor vänder sig emot Bioware för att de tar 

upp ämnen som icke-normativ sexualitet i sina spel, men detta har även påverkat 

Electronic Arts hårt. Consumerist.com gör en omröstning varje år där deras läsare får 

nominera ett företag som varit "Worst Company in America" för det året. 

Consumerist.com publicerade först en artikel på sin hemsida med titlen "The Voters 

Have Spoken: EA Is Your Worst Company In America For 2012!" (4 april, 2012), 

och sedan även "EA Makes Worst Company In America History, Wins Title For 

Second Year In A Row!" (9 april, 2013). 

Electronic Arts har alltså under både 2012 och 2013 blivit utnämnda till "Worst 

Company in America". Peter Moore, huvudchef för det operativa arbetet inom EA, 

skrev ett svar på deras officiella hemsidas forum dagen efter företaget blivit utsett till 

denna titeln för andra året i rad. I artikeln "We Can Do Better" (5 april, 2013) ber han 

om ursäkt för de senaste årets problem som har uppstått kring några av deras spel, i 

synnerhet då problemen de hade med internetservrarna till spelet SimCity (2013). 

Eftersom spelet inte gick att spelas om man inte var uppkopplad till internet, 

resulterade detta i att ingen hade tillgång till spelet under de första dagarna, då EA's 
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servrar kraschade på grund av överbelastning från så många spelare som ville spela 

det samtidigt.   

Moore skriver även ut en lista på de delar som konsumenter klagat på med EA och 

vad för anledningar som givits till varför de röstat på EA som det värsta företaget i 

Amerika. Slutligen kommer även ett citat angående deras stöd av HBTQ-innehåll i 

spel som de ger ut. 

”In the past year, we have received thousands of emails and postcards 

protesting against EA for allowing players to create LGBT characters in 

our games.  This week, we’re seeing posts on conservative web sites 

urging people to protest our LGBT policy by voting EA the Worst 

Company in America. 

That last one is particularly telling.  If that’s what makes us the worst 

company, bring it on.  Because we're not caving on that.” (Moore, 

2013) 

En av de saker som Electronic Arts hyllas för är deras öppenhet till inkluderingen av 

icke-normativt innehåll i sina spel och Electronic Arts att står på sig, vilket Moore gör 

i tidigare citat.  

 

Mass Effect 

Mass Effect-trilogin är något som troligtvis de flesta spelintresserade har hört talas om 

på senaste år, även om inte alla har spelat dem. Publiken och uppmärksamheten för 

spelen har växt sedan 2006 då det första spelet kom ut, och de har både hurrats och 

kritiserats. Något som tidigt talades om var att man kunde inleda förhållanden med 

spelkaraktären Commander Shepard och hens besättningsmedlemmar, vilka bestod av 

ett antal NPCer. Det finns ett kvinnligt alternativ för den manliga spelkaraktären, och 

ett manligt alternativ för den kvinnliga spelkaraktären. Dessutom fanns det ett tredje 

alternativ: en utomjording som var mycket lik en mänsklig kvinna, men med blå hud. 

Denna karaktär fanns tillgänglig för båda könen eftersom hennes kultur inte gör 

någon skillnad på män och kvinnor, då de själva enbart har ett kön.  
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När Mass Effect 2 (2010) kom ut kunde man fortsätta sitt förhållande med denna 

karaktär, och det fanns dessutom nya bisexuella alternativ att inleda relationer med, 

dock var alla dessa karaktärer identifierade som kvinnor. Det fanns alltså inget 

homosexuellt alternativ om man valde att spela som en man.  

I Mass Effect 3 (2012) valde Bioware däremot att lägga till två homosexuella 

karaktärer och en manlig bisexuell karaktär. Ett av de homosexuella alternativen är 

Steve Cortez, som är exklusivt för manliga karaktärer och det andra homosexuella 

alternativet, Samantha Traynor, är exklusivt för kvinnliga karaktärer. Det bisexuella 

alternativet, Kaidan Alenko, var i första Mass Effect ett alternativ enbart för den 

kvinnliga karaktären, men blev i Mass Effect 3 tillgängligt för både könen. 

 

Porträttering av homosexuella karaktärer 

Det har funnits med bisexuella karaktärer i Mass Effect-serien sedan första spelet, 

men inte förrän i det tredje spelet har det kommit med karaktärer som är exklusivt 

homosexuella. Vi anser att det är givande att undersöka just dessa två karaktärer 

närmare, eftersom det är så ovanligt att hitta homosexuella karaktärer i spel i 

allmänhet. Vi har valt att presentera dessa två karaktärer genom att återge scenerna i 

spelet där spelaren blir introducerad till det faktum att de är homosexuella. Vi 

kommer sedan gå igenom hur dessa karaktärer gestaltas i spelet och vad deras roll är. 

 

Lieutenant Steve Cortez 

Denna scen spelas ut likadant vare sig spelaren är en manlig eller kvinnlig karaktär. 

You're on the elevator down to the shuttle bay, where you're going to prepare your 

equipment for the coming battle, or maybe you just want to talk to the part of your 

crew which often residents in that part of the ship. 

When elevator stops and the doors slide open, you can hear people talking on the 

other side. You recognize one of the voices, but there's a second one you don't know. 

You step outside the doors and see your shuttle pilot, Lieutenant Cortez, hunched over 
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the control panel in front of him. That's when you realize the voices are a recording. 

You step closer. 

"- I love you, but I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve," you hear 

the unknown voice say through the recording. 

"No, don't", Cortez' voice says. 

You're close enough now to get a view of the pilot's face, and it's hard to miss the 

tears streaming down his face. 

"Commander," Cortez says to you. "Sorry, didn't see you there. This is a recording 

from Ferris Fields... months ago." 

He dries his tears and turns around to face you. "I lost a lot of friends that day," his 

voice seems to get stuck in his throat and he hesitates. "I lost my husband." 

 

Den här scenen är första gången spelaren blir introducerad till det faktum att Cortez är 

en manlig karaktär som är intresserad av män, och som tidigare har varit gift med en 

annan man, men som nu är avliden. Spelet gör ingen särskild anmärkning på att 

Cortez har levt i ett homosexuellt förhållande, utan jämställer det helt enkelt med de 

heterosexuella relationerna i spelet. 

Vare sig under scenen som beskrivs ovan eller senare i spelet uppkommer det ingen 

möjlighet för spelaren att kommentera på Cortez sexualitet, utan det går enbart att 

poängtera att man själv är heterosexuell om man så skulle vilja.  

Om man spelar en manlig karaktär kan man välja att inleda en relation med Cortez. 

För att få igång relationen måste spelaren själv motivera fram det, eftersom Cortez är 

relativt passiv och låter spelaren ta första steget. Han verkar dessutom vara mer 

intresserad av att ha någon att ty sig till och vara förälskad i, hellre än att han är 

särskilt intresserad av den sexuella biten av relationen. 
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Cortez verkar dock vara bekväm med sin sexualitet, för det ligger inget problem i att 

han är attraherad av män, eller att det är något han vill dölja, för han talar öppet om 

sitt förhållande med sin forna make. 

Emma Feuk gjorde flera intervjuer som hon publicerade i en artikel i Aftonbladet där 

deltagarna verkade ha en bestämd uppfattning av hur homosexuella män och 

homosexuella kvinnor betedde sig och såg ut (Gaykillar är fjolliga, gillar mode & 

rosé, 2009). Steve Cortez går emot fördomen om att homosexuella män på något sätt 

skulle utmärka sig ‖omanligt‖ eller ‖kvinnligt‖ och att han, baserat på sin läggning, 

skulle ha andra intressen än heterosexuella män har. Cortez är en pilot och är 

intresserad av teknik och vapen, i likhet med de andra militärerna ombord. Hans 

utseende skiljer sig inte från någon annan i besättningen med sitt kortklippta hår och 

sin uniform, också den likadan som resten av besättningens. 

 

Specialist Samantha Traynor 

Denna scen är återgiven som den utspelas om spelaren är en manlig karaktär. 

"Oh, come on!" you exclaim and give Specialist Traynor an annoyed look across the 

virtual chess board between the two of you. Maybe calling Traynor up for a game of 

chess hadn't been such a good idea. 

"My word, Commander. It's almost as though you wanted to spare your pawns the 

indignity of living under my regime," Traynor says as she leans back in her seat with 

a pleased smile. 

"In real life, that tactic would have worked," you say defensively. 

Traynor all but rolls her eyes. "Well, in real life, one doesn't move on an eight-by-

eight square grid," she points out. 

"You know what I mean," you say seriously. "The pawns are the infantry. A good 

infantry line, like the krogan, can take a charge like that." 
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That puts a clever smile on the Specialist's face and she makes herself more 

comfortable in her seat. "That reminds me of a joke," she says with a short pause. 

"What's the difference between Commander Shepard and a krogan?" She doesn't give 

you a chance to guess, but instead continues; "One is an unstoppable juggernaut of 

head-butting destruction..." 

But before she has time to go on, a sly smile breaks out on your own face and you 

offer your own finish to her sentence: "... and the other is interested in playing 

another game." 

Traynor laughs tensely. "Such as...?" she asks before realisation strikes her face and 

she finishes with an uncomfortable "Oh." 

Trying to cover up your mistake you apologize, "Hey, I'm sorry," you say quickly. 

"You seemed interested..." 

Traynor hastily gets up on her feet. "Oh, no, I apologize," she hurries to say. "I try to 

be friendly, but you're not really my type." She draws out on the "really", as if trying 

to points out there's only a minor thing getting in the way. "Remember how I liked 

EDI's voice?" 

Now the real realization hits you. "Oh," but even so, you manage to collect yourself. 

"Sorry. I didn't realize..." 

Traynor sits back down with a smile on her face again. "Not at all. I can't wait to tell 

my friends that I broke Commander Shepard's heart and crushed him at chess." 

---- 

Scenen ovan sker när Shepard har valt att bjuda upp Specialist Traynor till sitt privata 

rum för ett parti schack, och är ett tillfälle där den manlige Shepard kan fråga henne 

om hon vill ha sex, vilket hon tackar nej till, för att hon bara är intresserad av kvinnor. 

Om man istället spelar en kvinnlig Shepard är det Traynor som gör en inbjudan till 

sexuellt umgänge. 
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Redan tidigt i spelet kommenterar Traynor att hon tycker om EDIs (en annan kvinnlig 

karaktär) röst, men det är inte något som utmärker sig särskilt eller är nämnvärt 

märkbart, men som ändå är en anspelning på hennes sexuella läggning. 

Traynor följer inte stereotypen Feuk tar upp i sin artikel (Gaykillar är fjolliga, gillar 

mode &rosé, 2009) att lesbiska kvinnor skulle vara ‖manligare‖ än heterosexuella 

kvinnor,  utan bär samma typ av uniform som resten av besättningen och har en enkel, 

axellång frisyr som inte är mer anmärkningsvärd än någon annans. Hon har dessutom 

samma kroppsform och rörelsemönster som de andra kvinnorna i spelet, vilket skulle 

kunnat ha skilt sig om Bioware hade valt att särskilja henne från andra karaktärer på 

grund av fördomar som finns om hennes sexuella läggning. 

Traynor är väldigt glad och social och vill gärna vara ens vän oavsett vilket kön man 

valt att spela. Denna vilja att socialisera kan uppfattas som ett intresse för att bli 

romantiskt eller sexuellt involverad med spelaren. Till skillnad från Cortez som är 

ganska passiv så ger Traynor mer invitationer till intimt umgänge (om man spelar som 

kvinna) och verkar i stort sätt vara mer intresserad av att ha sex än att forma en 

långvarig relation.  

Om man inte genast fångar upp kommentaren Traynor gör om EDIs röst i början av 

spelet, är förväntningen att hon ska vara intresserad av den manliga karaktären, precis 

som alla andra kvinnliga karaktärer har varit, och därför kom det troligen som en 

chock för många som spelade att hon absolut inte var det. Hon är den första kvinnan i 

spelet som faktiskt säger nej till en manlig Shepard. 

Men även om det kan uppstå missförstånd om hennes sexualitet (som i ovanstående 

scen) så verkar även hon, i likhet med Cortez, vara bekväm med sin sexualitet. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att även om den största anledningen till att 

Bioware valde att göra både Cortez och Traynor homosexuella i sitt spel var för att de 

ville skapa en möjlighet för spelare att spela homosexuella om de så ville (eftersom 

det inte var möjligt om man spelade en manlig karaktär tidigare), tillför dessa 

karaktärer precis lika mycket till spelet som alla andra. Om man inte väljer att inleda 
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ett förhållande med någon av dessa karaktärer så tillför de varsin berättelse om sig 

själva, och ger spelaren en till vän. Dessutom har de viktiga positioner i ens 

besättning, som är helt orelaterade till deras sexuella läggning, eftersom Specialist 

Traynor organiserar spelarens kontakter och information, medan Lieutenant Cortez är 

spelarens transportpilot som man litar på att ta en till viktiga positioner. 

 

 

Sammanfattning 

I föregående kapitlen har vi arbetat med att etablera en bild av hur icke-normativa 

sexualiteter representeras i spel. Icke-normativ sexualitet är fortfarande ett 

kontroversiellt ämne och vi har hittat både kritiska reaktioner från bland annat en man 

vid namn Tony Perkins, som är politiker och talesman för Family Research Council, 

och som försöker minska inflytande av icke-normativ sexuellt innehåll i samhället, 

men även hyllningar från journalister så som Kaze MacDonald. Vi har också 

undersökt spel som innehåller  icke-normativ sexualitet så som The Sims-serien 

(Maxis, 2000) och Bully (Rockstar Vanconver, 2006). Vi valde att göra en djupare 

granskning av Mass Effect-serien (2008-2012), eftersom spelens skapare, Bioware, 

har valt att ha en utveckling av bi- och homosexuellt innehåll i sina spel. Vår fokus 

låg i att undersöka hur urvalet av kärleksintressen såg ut och vi valde att närmare 

analysera de homosexuella alternativen som uppkom i Mass Effect 3, eftersom de var 

de första uteslutande homosexuella karaktärerna som presenterades i Mass Effect-

serien.  

 

Tillvägagångssätt 

I följande avsnitt kommer vi att gå igenom hur vår tankeprocess såg ut för att komma 

fram till vilken form av gestaltning vi ville ägna oss åt, med exempel på olika 

scenarier och medium vi kunde tänka oss använda oss av. Vi beskriver sedan vilka 

beslut vi tagit under processen för att hitta relevans till vår frågeställning, och hur vi 

gick tillväga för att skriva våra noveller. 
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1. Idéarbete 

Koncept: Vad ville vi göra?  

Till en början diskuterade vi mycket utifrån vår tidigare forskning (se ss.3 – s.15) och 

hur vi skulle få med alla de punkter vi berört. Efter mycket diskussion hade vi två 

idéer som vi kände kunde fånga vår frågeställning. Det ena var att skapa ett scenario 

som utspelar sig i en alternativ verklighet. Vi kallar den idén för "What if". Den andra 

idén var att skildra den verklighet vi lever i med ett homosexuellt par som 

huvudkaraktärer. Denna idé kallade vi för "Slice of life". I följande avsnitt kommer vi 

att gå igenom våra idéer mer ingående för att ge klarare bild av vad vi ville uppnå för 

resultat med vår produktion.  

  

Scenario 1 – What if? 

Den här idén har funnits länge, i många olika varianter, både hos oss två och andra, 

som vi fick förståelse för efter att ha läst en fallstudie om X-Men-filmerna (Bryan 

Singer, 2000) som David Gauntlett tar upp i sin bok Media, Gender and Identity: An 

Introduction (2002). Filmerna tar upp konflikten mellan mutanter (människor som 

muterats och fått krafter eller specifika utseenden) och "vanliga" människor. Vissa av 

de vanliga människorna är rädda och förstår inte den nya förändringen, medan andra 

av dem känner sig hotade av mutanterna. En av de större motståndarna till alliansen 

mellan mutanter och människa i filmerna är Senator Kelly. Han anordnar flera 

kampanjer mot mutanter och använder sig av ett språk och retorik som återfinns hos 

personer som är anti-HBTQ enligt Gauntletts mening (2008, s.94). Gauntlett tar även 

upp  att filmskaparna anordnade en falsk hemsida, som förekommer i filmen, där det 

publicerades information som starkt påminde om innehållet på hemsidor som tillhör 

organisationer som Family Research Council (www.frc.org) och National Association 

for Research and Theraphy of Homosexuallity (www.narth.com), med flera (2008, 

s.95). Vi fann detta väldigt intressant eftersom X-Men-serietidningarna, och alla 

produkter relaterade till dem bland annat filmerna, är populär och som många kommit 

i kontakt med, men aspekterna om likheten mellan anti-mutant och anti-HBTQ 

http://www.frc.org/
http://www.narth.com/
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propaganda är något som inte blivit framlyft eller uppmärksammat när X-Men 

diskuteras.  

För att återgå till vår egen produktion, funderade vi på att låta vår egen idé utspela sig 

i tiden efter andra världskriget, men i en verklighet baserad på vad som skulle hända 

om nazisterna hade vunnit kriget. Hur skulle det se ut i vårt samhälle om utrensningen 

av människor fortsatt och Hitler styrde större delar av världen? Homosexualitet var 

under andra världskriget förbjudet enligt tysk lag (levandehistoria.se, 2012) och vi 

hade tänkt att låta detta fortsätta i samma stil under vårt scenario. Vi hade dock två 

vägar att gå här; antingen att sätta vår huvudkaraktär i rollen som en "homosexuell 

person" eller att sätta en vän till huvudkaraktären i samma roll. Detta hade påverkat 

spelet och spelarens moraliska val i stor mån. Om vi hade valt att sätta 

huvudkaraktären i rollen som förföljd av staten på grund av sin sexuella läggning så 

hade spelets handling kretsat kring spelarens egen överlevnad, och inte gett den som 

spelar särskilt stort val att avgöra om deras val var moraliskt rätt eller fel. Spelaren 

skulle i princip ha valet ‖Kämpa för att överleva‖ eller ‖Ge upp och spelet är över‖. 

Om vi istället satte huvudkaraktärens vän eller närstående släkting i rollen som 

homosexuell skulle vi ge spelaren en viss distans till situationen, medan vi fortfarande 

håller den emotionellt nära anknuten till spelarens karaktär. I detta fall skulle vi 

istället ge spelaren flera val; hjälpa sin vän, och kanske utsätta sig själv för fara för att 

skydda någon som staten förföljer, anmäla sin vän till staten om man anser att det är 

rätt, eller att välja att inte göra någonting. Spelar det emotionella bandet roll för 

spelarens val, eller skulle de bete sig annorlunda om det var en karaktär som var en 

främling till ens egen karaktär? På så vis kunde vi lägga sympatin annorlunda 

beroende på vem vi satte i den utsatta situationen. 

Ett annat förslag vi funderade över var att skapa en värld med en symbolism liknande 

X-Mens mutanter, som kan representera HBTQ-personer. Anledning till att vi ville 

symbolisera bi- och homosexualitet i formen av något annat är för att det kan vara 

lättare för en betraktare att gå in med en ofärgad bild för situationen och se det hela 

mer objektivt, eftersom de flesta redan har en fast bild av vad de tycker om just 

HBTQ. Genom att uppmärksamma problemet symboliskt kan man få en mer öppen 

diskussion om vilka samband det finns mellan ett fiktivt verk och vår egen verklighet.  
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Scenario 2 – Slice of Life 

Under vårt arbete med tidigare forskning tittade vi närmare på de homosexuella 

karaktärer som porträtterades i Mass Effect 3 (ss.11). Vi ansåg dessa gestaltningar 

vara bra och rättvisa eftersom spelet inte gjorde någon skillnad på dem gentemot 

heterosexuella karaktärer. Att behandla dem och deras sexualitet på samma sätt som 

andra karaktärers sexualitet fick oss att tänka på en lösning. Vi kunde beskriva ett 

vardagsscenario ur ett homosexuellt pars vinkel. Det skulle nog inte skilja sig från hur 

ett heterosexuellt pars vardag skulle se ut och det skulle också vara vårt fokus och 

budskap med arbetet. Vi började diskutera livssituationer och hur vi kunde skapa ett 

koncept där det framgår att det är ett homosexuellt par som handlingen centrerar kring 

utan att provocera läsaren. 

Genom att beskriva en vardagssituation ger vi mottagaren en familjär situation som de 

kan känna igen sig i och relatera till. Om man som mottagare kan relatera till något i 

situationen så kan vara lättare att ta in det som presenteras som "ovanligt" och skapa 

en förståelse av det. Vi tycker att det är svårt att förstå ett påstående om man inte kan 

få ett sammanhang som beskriver situationen där påståendet utspelar/utmärker sig.  

 

Medium 

Eftersom vi hade två scenarier som vi diskuterade fram och tillbaka valde vi att lämna 

den diskussionen för en stund för att kunna ta oss ann nästa steg; vilket medium vi 

skulle använda till vårt projekt. Genom att avgöra vilket medium vi ville arbeta med 

kunde vårt val mellan de två projektidéerna bli lättare, eftersom vi kunde jämföra 

vilket av scenarierna som passade bäst att applicera på mediet.  

Det fanns två medier som vi kände var intressanta för oss. Det första var att göra ett 

spel, eftersom vi i både vår frågeställning och tidigare forskning haft vår fokus på 

icke-normativ sexualitet inom just spelmediet. Det andra alternativet vi hade var att 

skriva noveller för att gestalta de olika scenariorna vi tänkt ut. Vi kände dock ganska 

snart att vi kunde göra större nytta av vår kompetens om vi ägnade oss åt att skriva, 
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istället för att praktiskt göra ett spel. Därför övergick våra tankar till att antingen 

skriva noveller, eller att skriva ett spelkonceptdokument. I detta spelkoncept skulle vi 

gå igenom all information som är relevant för ett påtänkt spel, så som spelmekanik, 

visuell grafik och alla beslut som behöver fastslås för att visualisera spelet både för 

oss själva och andra. Konceptdokumentet skulle fungera ungefär som en teoretisk 

ritning över hur spelet ska konstrueras i praktiken.  

 

Gestaltning 

För att kunna skriva ett spelkoncept behövde vi komma fram till hur spelet vi ville 

skriva om skulle visualiseras. Därför diskuterade vi mycket om hur våra olika 

scenarios kunde gestaltas. Frågor som: ‖Vilken uppfattning vill vi att våra mottagare 

ska få?‖ och ‖Hur framställer vi våra karaktärer som könsneutrala?‖ kändes viktiga att 

få klarhet i. Den huvudsakliga diskussionen kretsade dock kring huruvida vi skulle 

avslöja könet på våra karaktärer eller inte under någon del av spelet, och ifall 

avslöjandet i sådana fall skulle ändra på några av våra mål till spelkonceptet. Vi 

började med att undersöka geometriska former, så som kvadrater och rektanglar, och 

fann det kunde vara en lämplig grafisk representation av våra karaktärer. Vi ville 

kunna variera utseendet på karaktärerna genom att skapa en variation av storlek och 

form på de geometriska formerna för att poängtera att alla människor är olika. Om vi 

använde oss av geometriska former kunde vi ändra på höjd och bredd på karaktärerna 

utan att anspela på en definitiv maskulin eller feminin form. Valet av färg var också 

något vi tog upp, eftersom vi upptäckte att vissa färger kan ha maskulina eller 

feminina laddningar, som att rosa är en färg för flickor, och blå är en färg för pojkar 

(RFSL, 2013) och vill därför försöka hitta mer neutrala nyanser.  

En annan form av visuell gestaltning som skulle kunna användas för att framställa 

våra karaktärer som könsneutrala, var att framställa dem i formen av olika djur, 

eftersom det finns många sorters djur som inte ser annorlunda ut beroende på vilket 

kön de tillhör. Det finns dock undantag, som exempelvis påfåglar och lejon, som har 

en igenkänningsbar fjäderskrud eller man om de är handjur. 

 



Anna Herbertsson och Rosanna Johansson 
Kandidatarbete 2013 
Blekinge Tekniska Högskola 
 

26 
 

2. Beslutstagning 

Även om tanken att skriva ett konceptdokument var en lockande idé, kände vi att vi 

kunde få ut med av att göra en gestaltning i formen av skönlitterära noveller, eftersom 

det gav oss möjligheten att gå djupare i ämnen vi kände oss osäkra på. Genom att 

skapa en litterär gestaltning gick vi runt problemet med den visuella gestaltningen av 

våra karaktärer, men blev istället tvungna att handskas med frågan av vilka pronomen 

vi kunde använda oss av. Tidigare hade vi oftast använt oss av ett 

tredjepersonsperspektiv när vi skrivit texter, vilket innebär att narrativet observerar en 

situation och beskriver karaktärers handlingar med hjälp av pronomen som "han" och 

"hon". Detta är ofta något vi väljer om vi vill kunna fokusera handlingen kring flera 

olika karaktärer. I våra noveller hade vi dock istället tänkt pröva på att skriva ur ett 

förstapersonsperspektiv, vilket innebär att narrativet utgår ifrån berättelsens 

huvudkaraktär, som benämner sig själv som ‖jag‖. Vi ville använda detta för att 

komma närmare huvudkaraktärens inre tankar och ge en mer personlig synvinkel på 

novellerna. Vi anser också att det kan vara lättare för en läsare att sätta sig själv i 

rollen som huvudkaraktär när texten refererar till ‖jag‖ och ‖mig. En annan stor 

anledning till att vi valde detta perspektiv var för att vi då kunna undvika att använda 

lika många könsspecifika pronomen som "hon" och "han", eftersom det givetvis 

skulle avslöja könet på våra karaktärer. (suite101.com, 2007) 

För att skriva våra noveller tog vi hjälp av boken Så skriver du romaner och noveller 

av Lars Åke Augustsson (2009) som är författad i syfte att ge andra en bättre 

förståelse för hur man skriver noveller. Eftersom vi hade begränsad tid så valde vi de 

kapitel som kändes mest relevanta för oss ‖Att använda sinnena‖ och ‖Personer och 

andra karaktärer‖.  

I ‖Att använda sinnena‖ (2009, s.53) går Augustsson igenom vikten av att kunna 

förmedla en miljö för att sätta rätt atmosfär till sin värld. En historia kan framstå som 

platt och tråkig för en läsare om författaren inte tar sig tid att skildra världen som den 

utspelar sig i på ett målande sätt, men på samma gång så kan läsaren lätt tappa fokus 

om miljöbeskrivningarna tar allt för stor plats i texten. En miljö bör beskrivas med 

flera sinnen. Att beskriva en lukt, ett ljud och en bild kan skapa en hel scen för läsaren 

eftersom den får flera sinnen att arbeta med. Om vi som exempel tar en gata med ett 
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bageri, så kan vi beskriva att det finns en doft av nybakat bröd i luften, vilket ger 

läsaren en bild av att det finns ett bageri på gatan, utan att bokstavligen skriva ut det. 

I ‖Personer och andra karaktärer‖ (2009, s.75) skriver Augustsson om hur man med 

hjälp av egenheter och små detaljer kan få en karaktär att kännas mer realistisk och 

tredimensionell. Genom att påpeka att en karaktär omedvetet lindar in fingrarna i 

håret så visar författaren att det kan vara något som oroar karaktären. Med hjälp av 

små hintar till läsaren så kan författaren engagera läsaren i en karaktärs känslor. 

Varför lindar hen fast fingrarna i håret? Vad är det som har lett till att karaktären 

utvecklat denna ovana? 

En metod som Augustsson tar upp handlar om att tänka ut vilka ord man som 

författare använder för att beskriva sin karaktär. Han kallar metoden för Fem + Fem 

(2009, s. 83), och den går ut på att man ska hitta fem adjektiv eller uttryck som 

beskriver ens karaktär. Om dessa adjektiv eller uttryck går att applicera på fem eller 

fler andra karaktärer så är det en alldeles för ospecifik och opersonlig beskrivning. 

Denna metod kan därför vara en bra övning att gå igenom för att hjälpa sig själv 

definiera personligheten på sin karaktär i bara fem ord, och för att bevisa att den inte 

skulle kunna ersättas av vem som helst, utan är en unik person.  

 

Budskap 

I vår produktion ville vi ta fram de delar från vår tidigare undersökning som vi ansåg 

vara "bra" gestaltning av homo- och bisexuella karaktärer, så som i Bioware's Mass 

Effect 3, där det inte görs någon skillnad på homosexuella och heterosexuella 

karaktärers läggningar. Vi ville försöka förmedla känslan av att kärlek inte är 

annorlunda när det sker mellan två kvinnor eller två män istället för mellan en kvinna 

och en man. Därför satte vi våra karaktärer i situationer som vi ansåg kunde ske 

oavsett kön och låter läsarna göra en egen bedömning innan vi ställer dem mot frågan 

om de anser att en situation borde spelats ut annorlunda på grund av kombinationen 

av kön på karaktärerna, och i sådana fall varför. Men hur kunde vi befria läsarna ifrån 

att veta redan från början vilket kön våra karaktärer tillhörde? 
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Könsneutrala namn 

Sedan tidigare hade vi kommit i kontakt med boken Namnsdagsflickan av Kristoffer 

Leandoer (2012), som handlar om karaktärerna Robin och Kim som upplever en 

fantasivärld där de försöker rädda Robins syster, namnsdagsflickan, men som läsare 

får man aldrig reda på vilket kön de två huvudkaraktärerna tillhör. De är helt enkelt 

Kim och Robin utan några andra pronomen. Detta gav oss idén att använda 

könsneutrala namn till alla vara karaktärer, och undvika att sätta ett kön på dem i 

texten. Dock uppkom frågan ganska snart, "Finns det könsneutrala namn?" 

För att först ta reda på namn som ansågs vara könsneutrala började vi med att gå in på 

hemsidan behindthename.com som har ett stort utbud av namn från hela världen med 

statistik och ursprung till namnen. Vi valde att gå in på sektionen för engelska namn, 

eftersom det är de namn vi känner igen oss med och har möjlighet att över huvud 

taget bedöma, förutom svenska/nordiska namn, men utbudet på registrerade engelska 

namn är dock större, vilket gav oss större valmöjlighet. På behindthename.com finns 

en sortering av maskulina, feminina och unisex (könsneutrala) namn i varje kulturell 

sektion vilket gav oss något att utgå ifrån. 

Där utifrån valde vi ut tio namn från den könsneutrala sektionen som vi ville använda 

oss av. Men hur man än vrider och vänder på det så kommer det alltid finnas 

laddningar i namn, och beroende på ens kultur, omgivning och referenser kommer 

namn ha olika laddningar för olika personer. Detta kan göras tydligare genom att titta 

på behindthename.com:s funktion som låter medlemmar på sidan gå in och 

―betygsätta‖ namn. Bedömningen går till på det viset att medlemmarna får ett antal 

motsatsord presenterade för sig som t.ex. Masculine vs. Feminine, Mature vs. 

Youthful eller Strong vs. Delicate, varav de sedan får välja de ord som de anser 

beskriver ett specifikt namn bäst.  

På hemsidan finns också statistik på vissa namn över hur många barn som givits det 

namnet under olika år och i olika länder och över vilket kön de tillhör. 
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Som exempel kan vi ta fram namnet Jamie, vilket är ett som vi hade tänkt använda oss 

av. 60% av de som har röstat anser att Jamie är ett namn som är mer feminint än 

maskulint, men om man ser till statistiken över hur vilka barn som döpts till Jamie så 

kan man se att könen på barnen varierar beroende på var i världen man är.  

I USA används Jamie mycket mer för flickor än för pojkar, medan i Storbritannien 

och Irland verkar det vara så gott som uteslutande bara pojkar som döpts till namnet. 

Kan man då säga att Jamie är könsneutralt? Om man frågar en amerikan är det 

troligen en större sannolikhet att man får svaret att Jamie är ett namn främst för 

flickor, om man utgår från statistiken på behindthenames.com, medan svaret man 

skulle få av en engelsman eller irländare mest troligen skulle vara är ett namn främst 

för pojkar. 

Ett annat exempel som kan tas upp är namnet Mika, som vi också hade tänkt använda 

oss av i våra noveller, så är det ett namn som det finns många olika varianter på i 

olika delar av världen. I Finland är det vanligt som ett uteslutande maskulint namn, 

medan det med stavningen Mica finns i hebreisk form och är uteslutande feminint. 

Även om det kan finnas skillnader i att tillskriva namn till olika kön i världen anser vi 

att vi kan använda de namn vi valt som könsneutrala, eftersom de har möjligheten att 

ges till både pojkar och flickor, enligt statistiken på behindthename.com. 

 

Olika åldrar 

Som nämnts tidigare, diskuterade vi tidigt att skriva vår ‖Slice of Life‖ idé utifrån 

perspektivet av ett och samma par. Men efter att ha diskuterat det vidare kom vi fram 

till att vi hellre ville skriva våra noveller ur olika pars perspektiv. En stor anledning 

till att vi valde detta var för att vi ville visa att alla former av kärlek finns i olika åldrar 

och tider i livet. Homo- och bisexualitet är inte något nytt påfund, det finns referenser 

till det redan i bibeln, och det ville vi påvisa genom att ha par i olika åldrar och 

livssituationer. 
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Avslöja kön eller bara öppna ögonen för möjligheten av karaktärernas olika kön? 

Vi har tampats fram och tillbaka med om könen på våra karaktärer ska fastslås i slutet 

av novellerna eller om vi enbart ska lägga fram tanken till våra läsare att föreställa sig 

karaktärerna i novellerna med olika kombinationer av kön, och om det skulle ändra 

deras uppfattning om situationen karaktärerna är i. Dock förstod vi att det skulle 

behövas någon form av ett ifrågasättande om vi skulle kunna uppmärksamma vår 

poäng, annars skulle läsare lika gärna kunna gå igenom våra noveller och föreställa 

sig paren bestående av en man och en kvinna, och inte kanske inte få chansen att 

tänka djupare om icke-normativa sexualiteter. Vi beslutade oss dock för att låta våra 

läsare själva uppleva våra karaktärer och sedan ifrågasättas, men utan att vi kommer 

med ett svar som är rätt eller fel. 

 

Resultat 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera och reflektera kring det resultat vår egen 

undersökning gett oss. Vi kommer även gå igenom vår kunskapsutveckling kring 

ämnet icke-normativ sexualitet, både inom spel och i allmänhet, och den metakunskap 

vi fått under arbetets gång, och på vilket vis vi skulle kunna använda oss av den i 

framtiden. 

 

Noveller 

Vi kommer i följande avsnitt att sammanfatta vad våra noveller handlar om, och vilka 

ämnen de tar upp. Novellerna finns även att läsa i sin helhet i bilagor som bifogas i 

slutet av arbetet. Vi valde att skriva två på engelska och två på svenska för att göra 

det möjligt för flera att ta del av läsundersökningen som vi utförde på novellerna. 

Andie & Sam (se bilaga 1) 

Hur är det att vara på första dejten? 
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Novellen tar upp ett par med unga tonåring som är på sin första dejt, och hur de ska 

hantera frågan om de ska berätta för sina vänner om sitt förhållande. Är det bara för 

att de är bara nervösa för vad deras vänner ska säga, eller är de rädda för vad folk ska 

tycka om de är av samma kön? 

London & Sydney (se bilaga 2) 

Hur är det att ha en partner som känner en väl och kan finnas som stöd? 

Novellen handlar om London som ska framträda på en konsert, och partnern Sydney 

som agerar som stöd. Tanken bakom var också att ifrågasätta ifall London inte vill 

vara öppen med sitt förhållande med Sydney på grund av att London är en offentlig 

person, eller för att de båda är av samma kön. 

Charlie & Terry (se bilaga 3) 

Hur är det att bli äldre och sakna familj/barn? 

Novellen handlar om ett äldre par som levt tillsammans under många år, där Terry 

berättar om hur de inte har kunnat skaffa familj under denna tid. Är det för att någon 

av dem är infertil, för att de inte får adoptera, eller inte har fått tillstånd till 

insemination? 

Mika & Hayden (se bilaga 4) 

Hur är det att fria till någon?  

Novellen handlar om Mika som vill fria till Hayden under deras promenad i parken. 

Mika är väldigt nervös inför detta, och tvivlar både på sig själv och Haydens reaktion 

på frieriet. Kommer Hayden svara ja? Vad kommer hända om svaret blir ett nej? 
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Undersökning av våra noveller 

I tidigare kapitel om tidigare forskning (ss.3 – s.15) har vi undersökt hur samhället har 

reagerat på inkludering av icke-normativ sexualitet i spel, både positiv och negativ, 

och ville därför göra en egen undersökning på de noveller vi skrivit. I novellerna har 

vi undvikit att tillskriva kön på karaktärerna som finns med, eftersom vi ville lämna 

det öppet för tolkning för att se hur andra personer projicerade kön och sexualitet på 

de fiktiva karaktärerna. Även om läsarna till att börja med får skapa sig en egen 

uppfattning av vilket kön och sexualitet karaktärerna har i våra texter, öppnar vi upp 

för diskussion genom att ifrågasätta om det hade gjort någon skillnad ifall det varit 

annorlunda mot det läsarna först trodde.  

Vi genomförde vår undersökning online med hjälp av hemsidan surveymonkey.com:s 

tjänst, som erbjuder möjligheten att skapa egna enkäter, genom att be deltagarna läsa 

en av de fyra tillgängliga novellerna och sedan svara på frågorna på vår enkät. 

Eftersom samma poäng framgår i alla texter räckte det med att låta deltagarna enbart 

välja en av texterna till undersökningen och utgå ifrån den för att få en mer kvalitativ 

respons. Det fanns två noveller tillgängliga på engelska och två tillgängliga på 

svenska för att ge möjlighet för både svensktalande och engelsktalande personer att ta 

del av vårt arbete. Detta är också anledningen till varför vi valde att genomföra 

undersökningen på engelska. 

Vi fick 11 individuella svar på undersökningen som vi utgår ifrån i följande avsnitt. 

Som hjälp för att analysera resultatet använde vi oss av Ad Hoc-metoden som 

beskrivs av Steinar Kvale i Den Kvalitativa Forskningsintervjun (1997). Ad Hoc-

metoden är en metod som är har ingen standard metod utan växlar mellan flera olika 

metoder så som tolkning, hitta mönster och jämförelser. Vi använde oss av svarsrutor 

som deltagarna kunde skriva fritt i vad de tyckte och tänkte och då passade denna 

metod bra. 
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Undersökningsresultat 

Which story did you read? 

Den första frågan vi ställde var ‖Which story did you read?‖ (se Tabell 1), för att få 

en klar bild av vilka karaktärer deltagarna har att arbeta med i efterföljande frågor. Vi 

såg en trend i att de engelska novellerna, Andie & Sam och London & Sydney, var de 

mer populära alternativen, då sju deltagare valde att läsa dem och fyra valde att läsa 

de svenska novellerna.  

 

 

Tabell 1 
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Andie & Sam Charlie & Terry London & Sydney Mika & Hayden

Which story did you read? 



Anna Herbertsson och Rosanna Johansson 
Kandidatarbete 2013 
Blekinge Tekniska Högskola 
 

34 
 

Which gender/s do you feel the characters have? 

Den andra frågan var uppdelad baserad på vilken av texterna deltagarna tidigare hade 

läst, och vi undrade specifikt ‖Which gender/s do you feel the characters have?‖ (se 

Tabell 2) till varje par i novellerna. Meningen med denna fråga var att ta reda på hur 

läsarna projicerade kön på karaktärerna, och på så vis också gav dem olika 

sexualiteter beroende på vilka kön det var de föreställde sig. När vi läste igenom 

svaren på frågan fick vi emellanåt förklaringar till varför deltagare hade antagit ett 

visst kön på karaktärer, som t.ex ‖Andie is definitely a girl, It was a bit of a gamble 

till i read "bit my lip". It's very unusual that a guy bits his lip in this manner.‖ och 

‖The way Sydney behaved was a typical, cocky man trying to be a little silly to ease 

his girlfriend. Ofcourse women can behave this way, but that's just the way I felt.‖ 

som exempel, men tyvärr gav inte alla deltagare någon förklaring. Det var bra att vi 

lämnade svarsalternativet till denna fråga öppen, istället för att ge färdiga 

svarsalternativ, eftersom vi fick se ett antal intressanta vinklar till hur läsarna 

resonerade. Från detta resultat kunde vi också se att det verkade som att deltagarna 

letade efter bekräftelser i texten till sina föreställningar av karaktärerna, och även att 

de verkade anta att det fanns ett ‖rätt svar‖.  

Det vi också kan utläsa från undersökningen var att majoriteten av läsarna ser ett 

heterosexuellt förhållande mellan karaktärerna eftersom åtta av deltagarna identifierar 

karaktärerna i de olika paren som kvinna och man. Detta var inte ett oväntat resultat 

eftersom heterosexualitet är den vanligaste förekommande sexualitet i världen och är 

det som förväntas av normen. Enbart etta person gissade på att båda karaktärerna i ett 

par vad av samma kön, och två kunde se karaktärerna som vilket kön som helst. 

Vi kunde se en viss skillnad beroende på vilken av texterna som deltagarna hade läst, 

eftersom det exempelvis bara var gissningar på ett heterosexuellt par i texten Charlie 

& Terry, medan Andie & Sam och London & Sydney fick mer varierande svar. 
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Tabell 2 

Would it have changed your experience of the story if the characters belonged to 

different genders than you first imagined? 

Den sista frågan vi ställde var ‖Would it have changed your experience of the story if 

the characters belonged to different genders than you first imagined?‖ (se Tabell 3) 

för att slutligen ge läsarna en anledning att fundera på icke-normativ sexualitet om de 

inte gjort det innan. Vi gav deltagarna valet att svara Ja, Nej eller Vet ej, men turligt 

nog ville alla deltagande ge oss sin åsikt. Deltagarna hade också en möjlighet att ge en 

motivering till sitt svar, men detta var ett frivilligt tillägg. Av de 11 tillfrågade var det 

dock 5 som valde att motivera sitt val. 

På huvudfrågan om det hade gjort någon skillnad om karaktärerna hade haft andra 

kön var det en knapp majoritet svarade Nej (sex röster), men svaret berodde också på 

vilken text deltagarna hade läst. Av de fyra som läste London & Sydney tyckte ingen 

att händelseförloppet borde ha utspelat sig annorlunda om de hade varit av andra kön, 

vi fick dock ett Ja med motiveringen ”It would change my mental image of them, how 

they look. Otherwise no. :)”, vilket vi tolkar som att det inte hade förändrat själva 

handlingen i novellen. Av de tre som läste Terry & Charlie svarade två Ja och ett Nej, 

och vi fick förklaringar av båda som hade svarat Ja.  
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‖Det hade varit skumt att de reagerade på de sättet till att de inte kunde få barn om 

det varit två män/kvinnor. Suprise, ni är gay och kan inte få barn. Gällande adoption 

så om man nekas det och är homosexuell blir man nog inte förvånad... Dessutomstår 

det 'kunde få barn' inte 'fick inte ha barn' vilket pekar på att det inte är adoption det 

gäller.” 

‖Inte så konstigt att dom inte kan få barn.” 

Båda respondenterna reagerade på att novellen tog upp ämnet om att ha barn, vilket 

även den tredje läsaren tar upp i sin kommentar om könsangivelsen på Charlie och 

Terry. 

‖The only thing that could be thoughts of as gender identifying is the part where 

Charlie says " Att få den chansen bortsliten från mig hade varit förödande." which 

could be construed as Charlies loss of the ability to have children. This would make 

Charlie female and Terry unknown but most likely male.” 

Det verkar som deltagarna tänker på vilka ord som används i texten så som 

”Dessutomstår det 'kunde få barn' inte 'fick inte ha barn' vilket pekar på att det inte 

är adoption det gäller. ” och ”" Att få den chansen bortsliten från mig hade varit 

förödande." which could be construed as Charlies loss of the ability to have 

children.” för att få klarhet i om det handlar om biologiska barn eller adoption, och 

verkar helt utesluta möjligheten som finns för både homosexuella och heterosexuella 

par att skaffa barn via flera olika vägar, vilket var något vi hade i tanke när vi skrev 

texten. Ett homosexuellt par med två kvinnor kan exempelvis få ett barn med hjälp av 

insemination (RFSL, 2013), vilket ger paret ett barn med åtminstone en biologisk 

förälder, vilket även kan stämma för ett heterosexuellt par där den ena parten inte är 

fertil. Det finns också möjligheten för både homosexuella och heterosexuella par att ta 

hjälp av en surrogatmamma (RFSL, 2013).  

Ett annat exempel är reaktionerna på situationen karaktärerna i Andie & Sam där vi 

har två av läsarna som tycker att berättelsen borde ha varit annorlunda på grund av 

karaktärernas personlighet,  
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‖Well, I would start to question the characters personalities and I would seem it 

strange if for example two guys would have been in the diner (I think it's a diner) But 

in e general sense no, it would not impact the moral of the story if the genders was 

reversed or otherwise both male/female”  

men också på grund av att det nämns i novellen att de inte vill berätta för sina vänner 

om sin relation. 

‖If the characters are in fact of the same gender the part about telling their friends 

seems like a big deal but if they were of different gender the story doesn't feel as 

exciting anymore.”  

Texten Mika & Hayden lästes bara av en deltagare som ansåg att texten inte hade 

ändrats om karaktärerna hade haft andra kön, men gav inte i övrigt någon djupare 

förklaring. 

 

Tabell 3 

 

Would it have changed your experience 
of the story if the characters belonged to 

different genders than you first 
imagined? 

Ja

Nej

Vet inte
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Vad har vi kommit fram till? 

Majoriteten, åtta av 11, deltagare projicerar paren som heterosexuella, med en man 

och en kvinna i relationen. Normen inom sexualitet är som vi nämnt i tidigare avsnitt 

(ss.6) heterosexualitet, så det förvånade oss inte att komma fram till denna slutsats. 

Det var dock en positiv respons att sex av 11 tyckte att det inte hade spelat någon roll 

om man bytte ut kön på karaktärerna, eftersom det är målet vi strävar efter: att det inte 

ska bli någon skillnad på olika sexualiteter. Det var intressant att se läsarnas åsikter 

om karaktärernas kön och vad de baserade sina beslut på, eftersom det är saker vi inte 

själva tänkte på när vi skrev. Det hade troligtvis varit mer effektivt att använda sig av 

en könsbundna handlingar, gester och beteenden, och blanda saker som anses vara 

både ‖manligt‖ och ‖kvinnligt‖ på samma karaktär för att utmana läsaren mer. 

Exempelvis som en deltagare i vår undersökning pekar ut angående karaktären Andie 

som biter sig i läppen vid ett tillfälle: ‖Andie is definitely a girl, It was a bit of a 

gamble till i read "bit my lip". It's very unusual that a guy bits his lip in this manner.‖ 

vilket denna deltagare anser vara feminint. En annan deltagande ger en förklaring till 

karaktären Sydney's beteende: ―The way Sydney behaved was a typical, cocky man 

trying to be a little silly to ease his girlfriend. Ofcourse women can behave this way, 

but that's just the way I felt.‖ vilket denna anser vara ett beteende som är främst 

manligt. Dessa två olika beteenden kanske skulle ha känts mindre självklara om de 

hade varit samma karaktär som utförde dem. 

Vi har också kommit fram till att läsarnas uppfattning om karaktärernas olika kön kan 

bero på vad det är för situation karaktärerna befinner sig i.  

 

Metakunskap 

Under arbetets gång har vi haft en stor kunskapsutveckling angående sexualitet i sin 

helhet och bi- och homosexualitet i synnerhet. Vi har haft tillfälle att ta reda på och 

förklara skillnaden mellan sexualitet och sex, och fått förståelse för begrepp så som 

romantisk och sexuell attraktion.  
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Det har gynnat vårt projekt mycket att vi kunnat hitta karaktärer i spel som är 

framställda på ett vis som främjar personer med icke-normativ sexualitet och 

förekomsten av detta både i spelets värld och i den värld vi lever i genom att ta upp 

ämnet. Vi hade kunnat välja att fokusera på att fokusera på hur homo- och bisexualitet 

framställs negativt i spel, men bestämde oss istället för att bemöta ämnet med en 

positiv inriktning.  

Under vårt andra år på Blekinge Tekniska Högskola gick vi en kurs som hette 

ME1179 Storydesign, där vi hade författaren Jessica Schiefauer som gästlärare. 

Genom henne blev vi introducerade till en intressant metod för att skapa spel. Vi fick 

i uppgift att skriva noveller, som vi sedan skulle utgå ifrån när vi gjorde våra 

spelprojekt. Metoden lät oss använda ett annorlunda tillvägagångssätt för att utveckla 

spel, och gav mer fokus till förmedlingen av en berättelse, hellre än att skapa en 

avancerad spelmekanik. 

 

Vi hade denna metod i baktanke när vi skrev våra noveller, men det var också något 

som vi valde att inte bygga vidare på, eftersom vi ville lägga all vår fokus på 

gestaltningen i texterna under projekttiden.  

Denna metod kan dock vara svår att använda sig av just på grund av bristen av 

spelmekanik eftersom det kan bli svårt att i efterhand applicera en passande mekanik 

till spelets handling utan att den blir missvisande eller känns påtvingad. En 

spelmekanik som inte känns som ett naturlig element tillsammans med handlingen 

kan förstöra inlevelsen för spelaren.  

Metoden är dock bra att använda sig av när man vill skapa en interaktiv upplevelse 

där fokus ligger i att förmedla en handling, en stämningsatmosfär eller liknande 

inlevelsemoment. I detta fall nedprioriteras spelmekaniken för att främja 

förmedlingen av spelets narrativ. När spelskapare använder sig av simplare mekanik 

så som exempelvis ‖peka-klicka‖, vilket innebär att spelaren använder sig av sin 

datormus för att integrera med föremål och karaktärer i spelet, kan man skapa en värld 

som spelaren kan utforska på egen hand, och få en historia berättad för sig genom 

interaktion med elementen i spelet. Ett exempel på ett spel med simpel mekanik, som 
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har fått mycket uppmärksamhet, är Dear Esther (thechineseroom , 2012), som 

fokuserar på att förmedla sin handling genom att låta spelaren förflytta sig till olika 

delar spelvärlden, varpå olika ljud och bildelement spelas upp. Att spelaren kan 

förflytta sig är dock den ända spelarstyra mekanik som finns. 

 

 

 

Diskussion 

Spelkoncept 

Under arbetets gång har vi diskuterat om och hur vi skulle kunna gestalta våra 

noveller i formen av ett spel, och kom fram till vissa planer för detta. Tanken var att 

alla noveller skulle kunna användas i en serie av kortare spel med fokus på en eller 

två mekaniker. Det är intressant med att göra dessa scenarier som spel är att 

slutscenariot kan variera för varje scen beroende på hur interaktiv spelaren väljer att 

svara.  

Vi diskuterade en av novellerna, Mika & Hayden, som en tänkbart scenario där 

karaktärerna genom en park. Fokus skulle ligga i narrativet och hur vi skulle 

framställa den spända stämningen som karaktären Mika känner under scenen.  

Händelsen i scenen går ut på att Mika tänker fria till karaktären Hayden, men blir 

nervös och tvivlar på både sig själv och deras förhållande och är orolig över hur 

Hayden kommer att reagera. Alla dessa negativa och nervösa tankar skulle gestaltas 

som tankebubblor som flyter runt Mikas huvud. Spelmekaniken skulle gå ut på att 

spelaren använder sin datormus för att klicka bort alla de negativa tankarna. Om 

spelaren gör detta kommer Mika sakta men säkert få upp modet att våga fråga. Om 

spelaren istället skulle välja att inte interagera med tankebubblorna slutar scenen med 

att Mika inte vågar fråga och visar sin besvikelse på sig själv. Det skulle även kunna 
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bli så att spelaren kan interagera med omgivningen, vilket leder till att Mikas 

uppmärksamhet dras till något annat än de negativa tankarna, och får upp humöret, 

men kanske istället missar det rätta tillfället för att fria. Det finns oändligt många 

scenarier att skapa utifrån en kort scen som Mika och Hayden:s novell utspelar sig i, 

vilket då kan bidra till att spelaren kommer vilja komma tillbaka och spela om scenen 

för att få chansen att upptäcka de andra sluten.  

 

Tankar om arbetet 

Vi tycker att inkluderingen av bi- och homosexuella karaktärer inom spel är ett 

aktuellt ämne idag när spel som medium håller på att verkligen finna sin plats i 

samhället, precis som böcker, film och musik redan har gjort. För att få människor att 

se spel som ett artistiskt medium krävs att vi som skapare börjar att behandla ämnen 

som sexualitet på ett mer moget sätt och inte utför det på ett kränkande vis bara för att 

skapa underhållning. Det krävs även att vi som konsumenter ska uppmuntra och 

stödja marknaden för spel som sätter sig utanför normerna, så det kan produceras fler 

sådana. Översexualisering är något som sker runt omkring oss i flera medium, men 

eftersom spel fortfarande anses som en leksak för barn och tonåringar för många 

skapar det mer uppmärksamhet, än i exempelvis film. Vi behöver diskutera och ta upp 

dessa vuxna ämnen som mogna människor och expandera våra målgrupper. När 

Nintendo släppte sin konsol Wii blev spel något som alla, oavsett ålder och intressen, 

kunde ta del av och mediet expanderade rekordfort. Om vi som industri väljer att göra 

spel tillgängliga för fler människor borde vi inte exkludera minoriteter från innehållet 

i spelen. 

Många som är emot bi- och homosexualitet i spel kommer med argument som baseras 

på att de inte vill utsätta sina barn för innehåll som de inte anser är lämpligt för deras 

ålder. Detta motstrider åldersgränssystemet för spel, eftersom ämnen som sex och 

sexualitet bara får förekomma i spel med hög åldersgräns. Åldersgränssystemet är inte 

regler, utan enbart rekommendationer för att meddela vad för ämnen och händelser 

som skildras i ett spel, och vilken åldersgrupp det är lämpat till. Om en förälder köper 
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ett spel till sitt barn med en högre åldersgräns än barnets ålder, så finns det givetvis en 

möjlighet att barnen då kommer utsättas för ämnen som inte lämpar sig för deras 

ålder. Och ifall känsliga ämnen skildras i ett spel med låg åldersgräns är det kanske 

inte spelskaparnas fel, utan åldersgränsmärkningen som är inkorrekt. Problemen med 

åldersgränser verkar skapa en ond cirkel kring spelmediet, vilket påverkar både 

föräldrarnas syn på spel och spelskaparnas utrymme för att utveckla spel.  

Men det är inte bara konsumenterna som drar gränser för vad som anses vara 

acceptabelt att ha med i ett spel. I mars i år (2013) fick vi ett smakprov på hur svårt 

det är att våga satsa på något nytt. Jean-Max Morris gick ut med nyheten att hans 

företag, Dontnod Entertainment:s, senaste spel Remember Me, blivit nekat av flera 

utgivare med enda förklaringen att deras spels huvudkaraktär är en kvinna, vilket 

utgivarna anser gör det svårare att tjäna pengar på. Under en scen ville Dontnod att 

den kvinnliga huvudkaraktären, Nilin, skulle kyssa en man som hon är i ett 

förhållande med. Detta scenario var otänkbart enligt utgivarna, eftersom det då skulle 

placera den förutsatte manlige spelaren i rollen som den som kysser en virtuell manlig 

karaktär. Detta skulle enligt dem kunna uppfattas som homosexuellt, och därför 

stötande mot heterosexuella män. Efter mycket letande fick dock Capcom, ett stort 

utgivarföretag som släppt titlar som Resident Evil-serien (Capcom, 1996), reda på 

idén till Remember Me och valde att ställa sig bakom den. 

I studien som Shaw genomförde (s.6) skrev hon om att det fanns en uppfattning om 

att spelutvecklare som tog med ämnen som icke-normativ sexualitet i sina spel också 

själva identifierade sig med sådana sexualiteter. Dock kom hon fram till att alla de 

spelutvecklare som hon intervjuat identifierade sig som heterosexuella, och ändå hade 

valt att arbeta med frågor om icke-normativ sexualitet. Det hade kunnat vara 

intressant om vi också hade kunnat hitta en trend i vår egen undersökning och se ifall 

deltagarnas kön och sexualitet påverkade vilka kön de projicerade på våra karaktärer. 

Något som tagits upp ett flertal gånger angående vårt arbete är att vi inte har med lika 

mycket argument emot inkluderingen av icke-normativ sexualitet i spel som argument 

för detta. Den största anledningen är att det har varit svårt att hitta argument som 

faktiskt går emot varför detta ämne inte ska diskuteras i just spel, utan att 
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motsättningarna går utanför spelmediet och istället handlar om homofobi och 

exkludering av minoriteter i allmänhet. Vi finner det svårt att argumentera för denna 

exkludering, och valde istället att bara ge vissa exempel på att det finns personer med 

motsättningar. 

Om vi återgår till vår frågeställning ‖Finns karaktärer med icke-normativ sexualitet 

med i spel och hur framställs i sådana fall dessa karaktärer?‖ kan vi säga att vi kom 

fram till att det finns karaktärer med icke-normativ sexualitet i ett antal spel, men det 

är inte särskilt många. Därför valde vi att undersöka varför det var på det här viset, 

och tog reda på anledningar som olika spelutvecklare givit för valet att inte ta sig ann 

ämnet. Vi studerade också ett antal karaktärer med icke-normativ sexualitet från 

spelet Mass Effect 3 (Bioware, 2012), för att se närmare på hur Bioware hade 

framställt dessa karaktärer på ett verklighetstroget och välgjort sätt.  

Vi känner att vi har lärt oss mycket av vårt arbete, både om sexualitet, spel som 

medium och kringliggande ämnen. Även om det finns mycket som skulle vara 

intressant att undersöka djupare, som både positiva och negativa framställningar av 

karaktärer med icke-normativ sexualitet, och saker vi skulle vilja jobba vidare med, 

som att göra fler undersökningar, av personer och olika spel, så känner vi oss nöjda 

med den kunskapsutveckling vi fått under arbetets gång.  
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Ordlista 
Bisexualitet - När en person kan förälska sig eller blir attraherad av personer av båda 

könen. 

HBTQ - Homo, bi, trans och queer, sammanslagning av icke-normativa sexualitet och 

könsidentiter.  

Heteronormen - Normen för sexualitet som anses vara heterosexualitet. 

Heterosexualitet - När en person kan förälska sig eller blir attraherad av en person av 

motsatt kön. 

Homosexualitet - När en person kan förälska sig eller blir attraherad av en person av 

samma kön. 

Icke-normativ sexualitet - Innefattar de andra sexualiteter som heteronormen 

utesluter. 

NPC - Non-playable character, en karaktär som man möter i ett spel men inte kan 

kontrollera. 

Rollspel - En genre inom spel där spelaren har möjlighet att gå djupt in på 

karaktärsutveckling som de själva kan bestämma över. 

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 

RPG - Roleplaying Game. Se Rollspel. 

Sex - Det här är ett relativt komplext begrepp, men vi kommer sammanfatta det som 

vi kommer använda det. Sex är attraktion/åtro och/eller fysiskt utövande av denna 

åtro. 

Sexualitet - Detta är också ett väldigt komplext begrepp, men vi kommer även här 

sammanfatta det som vi kommer använder det. Förälskelse och/eller attraktion/åtro av 

i största mån andra personer. 

The Male Gaze - En filmteori om att film skapas för att attrahera heterosexuella män. 

Samkönade par - Ett par där båda personerna är av samma kön. 
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Bilagor 
Nedan följer de noveller som skrevs till vårt projekt. 

 

Bilaga 1 

Andie & Sam 

The murmur in the fast food restaurant came from every direction. There were 

families with children, students, old couples and teenagers in my own age all around 

me, and maybe that was just as well, since I don't think I would've managed if it was 

quiet around me. In the pit of my stomach butterflies were twirling and fluttering, 

making the tingle almost unbearable. When I finally dared to look up over my 

milkshake for the third time, I couldn't help but to giggle. Sam was sitting opposite 

from me and seemed to feel the same way, because every time I did look up I was 

greeted by a nervous, but happy, smile. Neither of us had actually called it a date, but 

this felt different from before. Now it was just the two of us, without any other friends 

joking around. Just us. 

We had been quiet for a long time now, ever since we got our food served, because I 

wasn't sure I could utter a whole sentence without bubbling with laughter. 

Luckily it was Sam who broke the silence. 

"So, how are we supposed to do this?" 

I looked up again and finally dared to meet Sam's dark eyes. I could see that Sam was 

trying to look serious, but a smile was threatening to break the straight lips. 
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"I don't know," I said honestly and leaned back in my seat. A smile was stretching 

from ear to ear on my face now and I couldn't possibly help it. 

"Fat lot of help you are," Sam muttered, but I could tell that my smile was contagious, 

because the edges of the mouth was twitching.  

I brushed a stray bang from my face and bit my lip. "Should we tell the others?" 

Sam shrugged and slurped some milkshake. "It's not like we have to..." 

With another smile tugging at my lips I scratched the paper cup in front of me. "Do 

you think you could be quiet about it?" 

Sam laughed before shyly looking down into the table. "No way." 

We sat in silence for another while, and as I was poking at the remains of my food, 

trying to come up with what to say next, I felt a feathery touch on my hand. When I 

looked up Sam forced a nervous smile and squeezed my fingers. Looking at me with 

open, honest eyes, Sam started to say something. "I guess..." A deep breath. "I guess 

we are going out now?" 

My heart was racing and my breath caught in my throat. I squeezed Sam's hand 

tightly when I probably returned the same open look. "Yeah," I said quietly. After 

clearing my throat I repeated it in a surer voice. "Yeah, I think we are." 
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Bilaga 2 

London & Sydney 

In a bright, crowded room behind the stage I was staring intently at the clock hanging 

on the wall opposite from me and the desk I was leaning my hip against. Twenty 

minutes to eight. Twenty minutes until I was standing on stage, microphone in hand 

and - forgetting the lyrics. I knew I shouldn't think like that, but I couldn't help it. 

Every concert, every show, the nightmare-ish thoughts returned and sweat started 

pickling at the back of my neck. There were so many things that could go wrong, 

even though I always did my best to avoid them. I could trip on a cable, maybe I 

ended up hitting a sour note or maybe the microphone stopped working.  

I sighed and knot my hands together when I looked at the time again. Seventeen 

minutes. I glanced around the backstage room just to watch everyone rushing to and 

through, seeing Keith and Alice setting up guitars and microphones, and Michael 

being nowhere to be found as usual. Everyone seemed just as stressed as I felt. 

Sometimes I wondered if someone else had the same kind of worrying thoughts, if 

Keith ever was afraid to get the cords wrong, to slip and miss a few tunes. What if 

Alice was worried she would mix up the settings on the keyboard in the middle of a 

song? We had never really gotten a chance to get into detail with those things, I knew 

everyone was nervous and excited and- 

A vibration came from my trousers' pocket. I quickly fished up my phone to look at 

the screen. 

Sydney. 
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I picked up, but before I ever had time to say hello the voice on the other end spoke 

up. 

"Stop thinking about it." 

It felt as though a hand grabbed hold of my heart then, warm, but squeezing just a 

little too tightly, because for a moment it was hard to breathe. 

"London, I know what you're thinking. So stop it." 

That another person knew me better than I knew myself was unreal, and the fact that 

that person would be someone else with a silly city-name was on a whole other level 

of reality. 

"If it were that easy, I wouldn't be," I muttered in return, eyeing everyone in the room 

suspiciously this time. 

"I know that," Sydney said patiently. "That's why I need you to at least try. You'll do 

great. Flawless as usual." 

I rolled my eyes at the phone. Talk about being a sap. "You must've been watching 

another version of me." 

Sydney seemed to ignore me completely in favor of talking. "You know what you 

need? You need to put your mind on something else. Like me. Nothing can go wrong 

with me." 

A smile crooked the corner of my mouth while I spoke quietly. "And what about that 

time with the coke bottle?" 

"That was supposed to happen, I've told you!" 

I couldn't help the laugh that rose in my throat, but in the same moment someone 

gently tapped me on the shoulder. Quickly my eyes snapped up to meet Alice's. "It's 

time", she mouthed and my heart fluttered nervously. 

"I've got to go," I hurried to say into the phone. 
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"Remember: You're great. And I love you," Sydney answered. 

I smiled weakly. "Right back at you," I breathed before I cancelled the call. I wanted 

to return the phrase properly, but I didn't know who was listening, or what they would 

tell the media.  

When I turned off the phone and slipped it back into my pocket I caught a glimpse of 

the clock on the wall. Eight minutes to eight. People were gathering up around me, 

collecting the last equipment. Suddenly the manager was there, opening the door and 

staring me right in the eye. 

"Ready?" 

Thinking of Sidney launching a bottle of ketchup into the air and spraying everyone 

present at the time with its contents, I smiled to myself and nodded.  

"Let's do this." 
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Bilaga 3 

Charlie & Terry 

Det var kallt i huset. Vi hade bott här länge, men antingen hade elementen blivit sämre på 

senare år eller så hade jag blivit mer frusen av mig. Jag tittade missnöjt efter en filt, men jag 

måste ha lämnat den i ett annat rum. Jag tyckte mig höra slammer och skrammel ifrån köket 

men jag var inte säker, min hörsel hade ju inte varit så bra sedan jag fyllde sextiosju. Det hade 

varit svårt att acceptera det, musik hade varit en stor del i mitt liv, men Terry hade hjälpt mig 

igenom det. Terry, min stora kärlek här i livet. Tillsammans hade vi gått igenom jobbiga tider, 

men också fått uppleva underbara ögonblick.  

Det hade varit svårt för mig att acceptera att vi inte kunde få barn, jag ville krypa ihop till en 

boll för det gjorde fortfarande så ont. Terry hade också blivit besviken, men stöttat mig fullt 

ut. Jag var drivande i frågan, för jag hade alltid velat ha en familj. Att få den chansen 

bortsliten från mig hade varit förödande. Jag såg mina syskon och vänner bilda familjer och 

jag kände mig ensam. De små gulliga ansiktena som mötte mig när jag hälsade på dem och 

som kramade och drog i mina kläder. Jag var barnvakt så ofta jag kunde för att få låtsas att jag 

hade ett eget litet barn. Att få känna ett barns armar som sträcker sig efter mig för att få tröst 

var det underbaraste jag visste. 

En dag, inte allt för många dagar efter min femtioårsdag, kom Terry hem med en 

överraskning. I famnen på min älskade satt en liten, vit, fluffig boll. De djupa, svarta ögonen 

letade sig nyfiket runt i vår villa. Jag mötte dem i hallen och trodde knappt mina ögon. Det 

var en liten valp. Du berättade att den varit så liten att valpens egen mamma hade stött bort 

den, så den behövde nya föräldrar. Paret som ägde hundarna hade frågar dig om du kunde ta 

hand om den. Du såg på mitt ansikte hur glad jag blev. Vi hade pratat om att skaffa djur 

länge, men det hade aldrig blivit av eftersom vi hade arbete och fritidsintressen att ta hand 

om, och jag hade ju även tagit på mig barnvaktstjänster. Jag älskade den hunden av hela mitt 
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hjärta. Folk tyckte säkert att jag var patetiskt, det var ju bara ett djur, men för mig var det det 

efterlängtade lilla livet jag suktat efter så länge. Flera nätter fick vi sitta uppe och mata det 

lilla pojken, men det var värt det. Terry älskade valpen lika mycket som jag och vi hade turen 

att jag kunde ta med mig den till jobbet så att den inte blev ensam. Barnen jag vaktade 

älskade honom och han älskade dem tillbaka. På kvällarna hoppade han upp på soffan och sov 

i våra knän. Vi fick tillbringa nio år tillsammans som en familj, innan den lille fick somna in 

efter att veterinärerna upptäckt cancer. Jag älskade den hunden mer än någon kunde föreställa 

sig och Terry stod bredvid mig under hela processen. Min Terry, med det fina, bruna, lockiga 

håret som på senare år blivit vitt och tunt, men med lika klara ögon som alltid. Vi hade 

tillbringat så lång tid tillsammans. 

Jag kände hur något strök sig runt mina ben och upp på soffan hoppade en vit, fluffig 

boll. Det var Minnie, hunden vi skaffade oss för några år sedan. Hon tittade på mig och jag 

klappade henne. Hon njöt och la sig i mitt knä och somnade. Det var fortfarande kallt, men 

den lilla hunden värmde litegrann i alla fall. Terry kom in och ställde ner en bricka med té 

och några småkakor. Trots att du var äldre än mig så var du piggare och tog hand om mig och 

jag älskar dig för det. 

‖Du ser frusen ut älskling, vill du ha en filt?‖ Jag log, du visste alltid vad jag ville och 

behövde och jag var så glad att vi fann varandra. Du satte dig tätt intill mig och lindade en filt 

runt oss båda, innan du hällde upp två koppar te.  

Jag var lycklig, och trots att jag inte kunde ha haft ett eget litet barn med dig, så hade jag haft 

ett underbart liv. 
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Bilaga 4 

Mika & Hayden 

Jag kände hur det ryckte i benen men mina steg blev kortare och kortare. Jag ville inte 

att de här ögonblicken skulle gå så fort. Tänk om det blev fel; det här kunde förändra 

vårat förhållande för alltid. 

Fåglarna pratade glatt med varandra, men det lät som om de hånade mig. Du hade ett 

stadigt tag om min hand och verkade inte ha ett enda bekymmer i hela världen. Det 

varma leendet och de mörka ögonen som alltid såg igenom mig. Det var min 

uppfattning, även om jag visste att du inte kunde se mig.  

I början tyckte jag att det var läskigt: jag ville inte att du skulle göra dig illa när jag 

inte var där så jag höll mig alltid i närheten, men med tiden lugnade jag mig. Du 

brukade leta upp mina händer och kyssa dem. Samma händer som nu kändes kalla och 

osäkra. Skulle jag våga fråga? Asken vägde tungt i fickan. Älskade du mig så mycket 

att vi skulle kunna ta det till nästa steg eller skulle det här bli slutet? Jag började bli 

mer nervös när tanken slog mig: att jag kunde bli ensam, tvingad att leta ny lägenhet. 

Det gjorde ont i bröstet. Det kändes som om jag svalt glassplitter som letat sig in till 

hjärtat och slitit sönder det. Jag kommer dö utav inre blödningar for genom mitt 

huvud. Nej, men nu måste jag skärpa mig, man kan inte dö av ett sprucket hjärta. 

Jag ökade takten när jag kom på mig själv med att stanna upp, men du märkte det. 

‖Är något påt tok?‖ 

Jag rodnade och tittade ner i marken trots att jag visste att du inte kunde se. Du är så 

bra på att läsa människor; jag är ofta avundsjuk på dig för det, men nu ville jag bara 

sjunka genom jorden. Vi stannade och jag fick syn på en bänk. 

‖Vi går till bänken. Det är fint väder så vi kan väl njuta lite?‖ Du lade huvudet på 

sned, som om du kunde se mig, men nickade och fortsatte. 

‖Ja jag känner värmen från solen.‖  

Vi satte oss ner och jag ångrade det genast. Att sitta ner hjälper inte mot nervositet 

och rastlöshet. Jag fingrade på asken och visste inte hur jag skulle fråga. Jag tog upp 

asken: tittade på den. Jag öppnade munnen men sa inget. Jag tänkte på den ensamma 
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lägenheten och på hur ont det skulle göra, men sedan bestämde jag mig. Nu eller 

aldrig. 

‖Hayden…‖ jag stannade upp, men tog satts igen. ‖Hayden, vill du gifta dig med 

mig?‖ 

 

 

 


