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Abstract
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Syfte: Undersökningens utgångspunkt är ett intresse för dataspelet Counter Strike sett utifrån
ett genusperspektiv. Det övergripande syftet med uppsatsen är att granska varför inga tjejer
nått toppen inom Counter Strike. 

Metod: Utgångspunkten för uppsatsen ligger i det hermeneutiska perspektivet.
Undersökningen utgörs av en kvalitativ studie bestående av flertalet intervjuer med mestadels
kvinnliga dataspelare av spelet Counter Strike. 

Slutsats: Resultatet av undersökningen visar att den sociala biten är den främsta orsaken till
att kvinnor spelar Counter Strike. Kvinnor väljer att spela tillsammans med andra kvinnor
eftersom de känner sig mer hemma tillsammans med likasinnade. Jargongen tillsammans med
ett killag kan lätt kännas isolerande för kvinnorna och därav verka hämmande för deras
utveckling. De specifika tjejturneringarna är ett steg på rätt riktning för fortsatt utveckling
inom girlgaming. Det dröjer dock än några år innan tjejerna helt kommit ifatt killarna i
Esports sammanhang.
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1.0 Inledning

Våren 1999 släpptes den första versionen av dataspelet Counter Strike som idag, av många,
anses vara den nya stora folksporten. Counter Strike spelas av hundratusentals människor
varje dag och trots att spelet i dataspelsammanhang anses vara ett gammalt spel fortsätter det
att växa. Electronic Sports, eller Esport som det kallas är en växande industri med turneringar
och livesända dataspelsmatcher världen över. Counter Strike är ett av de mest spelade spelen
inom Esport med flera människor som livnär sig på spelet, som så kallade Counter Strike
proffs. Det kan tyckas vara en jämlik sport med tanke på att den ej är fysisk, men ingen tjej
har någonsin lyckats spela bland topplagen i de stora turneringarna inom Counter Strike. 

Att det finns tjejer som spelar, det vet jag. Jag är nämligen själv en av dem. Jag är kvinna och
har spelat Counter Strike i snart 4 år. Numer spelar jag utan några direkta mål och har det
istället som en rolig sysselsättning på kvällarna. Men för två år sedan spenderade jag stor del
av min vakna tid framför datorn och detta spel. Sommaren 2003 spelade jag i en av de första
damturneringar som genomfördes, Electronic Sports World Cup för damer i Frankrike, med
en silvermedalj som resultat. Redan där växte undran fram, varför det skapades egna
tjejturneringar när det inte var stängt för tjejer att spela på samma villkor som männen. Trots
att det gått två år sedan jag deltog i en av de första tjejturneringarna som genomförts, spelar
fortfarande ingen tjej tillsammans med killarna i topplagen. Däremot har jag sett en ökning av
tjejturneringar och kvinnliga spelare. Jag vill i min undersökning finna svaret på vad det är
som hindrar tjejerna från att spela på lika villkor, tillsammans med killarna i toppen.
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2.0 Syfte, frågeställning, avgränsningar

I detta kapitel presenteras undersökningens syfte, frågeställning samt dess avgränsningar.

2.1 Syfte

Utgångspunkten för min undersökning är ett intresse för dataspelet Counter Strike sett utifrån
ett genusperspektiv. Det övergripande syftet med uppsatsen är att granska varför inga tjejer
nått toppen inom Counter Strike. 

2.2 Frågeställning

Frågeställningen är följande: Vem eller vad hindrar tjejer från att nå toppen inom Counter
Strike?

2.3 Avgränsningar

Jag har i min undersökning valt att endast inrikta mig på tjejer som spelar ett enda dataspel;
Counter Strike. Jag kommer inte att undersöka hur tjejer lyckats i andra dataspel.
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3.0 Bakgrund

Detta kapitel tar upp kvinnor och dataspel utifrån ett historiskt perspektiv, men även sett ur ett
genusperspektiv. Andra översikter som ges är feminism, Counter Strike samt Esport.

3.1 Feminism

Ordet feminism ansågs från början vara ett nedsättande ord främst eftersom en feminist inte
ville anpassa sig till de stereotypa könsrollerna. Ordet feminism lanserades som benämning på
kvinnosakskamp i Frankrike 1892. I Sverige introducerades feminismens moral i början av
tidigt 1900-tal men det var inte förrän i samband med den nya kvinnorörelsen under 1970-talet
som den kom i allmänt bruk. Sedan feminismens begynnelse har två inriktningar skapats,
likhetsfeminism och särartsfeminism. Särartsfeministerna hävdar att man inte får bortse från
den biologiska skillnaden mellan könen, samtidigt som de kräver lika rättigheter för kvinnor.
Likhetsfeministerna däremot menar att det är likheten mellan könen som är det väsentliga.
Likhetstänkandet har kommit att dominera den moderna feminismen, som omfattar en mängd
olika riktningar, vars minsta gemensamma nämnare är övertygelsen om att vi lever i ett
patriarkalt samhälle och åsikten att detta borde förändras (Nationalencyklopedin, www.ne.se).

3.2 Kvinnor och dataspel

Female gamers have always existed, moving silently amongst the community, taking shelter
behind genderless nicknames for fear of segregation, or ridicule, but in more recent years
they shed their collective disguises, stepped forward to be counted, and demanded to be
heard. Websites dedicated to female gamers began popping up on the Internet and women
gamers began counteracting the commonly held stereotypical view that says "But girls don't
like video games or computers.  - Vangie 'Aurora' Beal [http://www.gamegirlz.com enligt
"When Girls Play", Insert Coin Mazagine, September 2001]

Att kvinnor förekom i datorspel var fram till slutet av 1990-talet en ovanlighet. Majoriteten av
de karaktärer och hjältar som fanns i spelhyllorna var män. De få kvinnor som förekom var
oftast sexistiskt eller ogynnsamt porträtterade, som hjälplösa kvinnor vilka skulle räddas
(Harrison, Lundmark 2003). De spel som senare skapades för kvinnor handlade ofta om
matlagning och familjeliv. Trots att det nu konstaterats att även kvinnor sedan dataspelens
intågande gillat traditionellt maskulina dataspel, har det konsekvent varit ett svalt intresse för
att vända sig till kvinnor som marknad. När sedan Internets Communitys utvecklades, där
människor med samma intressen kunde mötas, har kvinnorna kommit fram mer och mer. Tack
vare sidor som feminagaming.com och gamegirlz.com har fler kvinnor kunnat hitta kvinnliga
förebilder och frontfigurer inom girlgaming. En annan viktig utveckling för kvinnors
dataspelande är den ökade mängden onlinespel likt pussel och triviaspel. Enligt en
undersökning presenterad av Digital Marketing Services spenderar kvinnor över 40 år flest
timmar på onlinespel, de slår till och med tonårspojkarna på den fronten. År 2003 utgjorde
kvinnor 42 % av dem som spelade datorspel, varav 53% av dem spelade onlinespel.
Motsvarande siffra för män var 43 %. [Harrison och Lundmark enligt Wright, 2003, IDSA,
2003 s. 9] 

3

http://www.gamegirlz.com


3.3 Esport

Esport kommer från ordet Electronic Sports och betyder Elektronisk Sport. Det är alltså sport
genom datorer. Esport har blivit en av världens största industrier, där pengar och prestige är
den stora drivkraften. I länder som exempelvis Korea livesänds dataspelsmatcher och
människor följer aktivt sina favortilag. Numer kan vissa titulera sig ”dataspelsproffs”, dvs.
människor som livnär sig på att spela dataspel. Counter Strike samt Quake är två av de
dataspel som kommit längst inom Esport. CPL (Cyberathlete Professional League), är den
största organisationen som anordnar professionella tävlingar inom Esport. CPL grundades i
juni 1997 och var den första organisationen i världen att göra dataspel till en professionell
sport. Turneringarna gjorde succé och idag finns det flera organisationer som anordnar
Esportsturneringar världen över. CPL är dock den största av dem alla och har under åren
arrangerat turneringar i 5 kontinenter och över 50 länder
(http://www.thecpl.com/league/?p=history den 11/5-05).

3.4 Counter Strike

Counter Strike som främst spelas online är ett spel inom actiongenren. Spelets primära fokus
är striderna som sker online, med och emot andra spelare världen över. Counter Strike är en
modifikation till det mycket populära grundspelet Half-Life. Counter Strike släpptes som ett
gratistillägg till Half-Life våren 1999 och blev omedelbart en enorm succé. Det gjorde med sin
stämning och välgjorda spelmotor revolution i PC-världen och har sedan 1999 stadigt varit ett
av världens mest spelade onlinespel. Spelet erbjuder inget utpräglat singleplayer-alternativ,
utan det spelas med andra spelare eller så kallade ”botar” (datorstyrda motståndare).
Perspektivet spelaren har kallas för "first-person-view", vilket betyder att den virtuella miljön
ses direkt ur blickfånget. Detta ger en realistisk känsla som gör det lätt att leva sig in i sin roll.
För att spela krävs en Internetuppkoppling samt ett registreringsnummer som ges via spelets
cd-skiva när det köps i butik. Registreringsnumret gör varje spelare unik. Idag spelas Halflife
av 2,336,298 (http://www.steampowered.com den 20/5-05) unika användare i månaden, varav
majoriteten av dem spelar enbart Counter Strike. Versionerna av spelet uppdateras
regelbundet vilket är en av anledningarna till att Counter Strikes popularitet håller i sig.
Spelets grundtema (som är terrorism och anti-terrorism) samt dess spelkänsla ändras aldrig
vid uppdateringarna, men förbättringar likt bättre grafik, banstrukturer samt småförbättringar
görs regelbundet. I den senaste versionen av Counter Strike installerades även en applikation
under namnet Steam, med vilken spelaren kan sköta listor över favoritservrar och hålla
kontakten med andra spelare (Harrison och Lundmark 2003 s. 36 ). För att använda steam
behöver inte spelet i sig vara igång, utan steam kan även användas som ett substitut till andra
kommunikations/chatprogram likt Microsoft Messenger, MIRC och ICQ.

Att komma igång med själva spelet kan vara svårt för en oinvigd inom samma spelgenre. Det
krävs viss datorvana för att installera Counter Strike. Hur man går till väga går endast att få
reda på via spelets egen hemsida som är på engelska. När väl spelet är installerat ska
spelinställningar fixas, liksom grafik/skärminställningar. Saknas denna kunskap kan det vara
bra att ta hjälp av någon utomstående.

Spelaren börjar med att välja i vilket lag den vill ingå, antingen terrorist- eller anti-
terroristlaget. När spelaren valt lag finns det vissa uniformer att välja mellan och även detaljer
som gör karaktären mer unik. Anti-terroriststyrkorna består bland annat av amerikanska,
engelska, franska och tyska specialstyrkor och bland terroristerna finns uppdiktade terrorister
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från mellanöstern, sovjetrepubliken, samt Sverige (Harrison och Lundmark 2003 s. 36). Alla
karaktärer är män och deras klädsel är militärisk. När servern byter bana upprepas processen
åter. Counter Strike består av ett antal banor och spelmiljöerna på de vanligaste banorna
utspelas i nutid. Utseendet varierar mellan olika stora fortliknande byggnadskomplex, berg-
och ökenlandskap. Vissa andra banor utspelas under exempelvis andra världskriget.  Spelet
följer två scenarios: antingen ska terroristerna försöka placera ut en bomb på ett område som
vaktas av anti-terroristerna, alternativt ska anti-terroristerna försöka befria gissla som vaktas
av terroristerna. Alla spelets banor har sitt särskilda scenario som inte går att ändra på.
Bombscenariot är det som uteslutande spelas i matchsammanhang. Ett scenario, eller runda
som det även kallas, tar slut när det ena laget lyckats eliminera allt sitt motstånd alternativt
slutfört sitt uppdrag som exempelvis kan vara att plantera bomben och låta den sprängas. Vid
match spelas ett antal rundor, vanligtvis 12 eller 16 på vardera 2-4 minuter. Hur lång en runda
är beror på serverns förinställningar. När matchens rundor spelats får de som nyss varit
terrorister vara anti-terrorister och tvärtom i samma antal rundor som tidigare. När alla rundor
spelats vinner det lag som vunnit mest antal rundor. Spelarna av Counter Strike brukar
förkorta terrorister för T och anti-terroristerna för CT.

Rent taktiskt gäller det hela tiden att arbeta för att överrumpla motståndarna. Det är en
betydande fördel att lära sig alla banorna så att man kan dem utantill. Minsta lilla hörn eller
gömställe kan nämligen vara avgörande i stridens hetta. När en runda spelats, belönas det
vinnande laget med spelpengar, summan är individuell beroende på hur pass många
motståndare man lyckats döda. Desto fler dödade motståndare, desto mer pengar. Råkar man
döda sin egen lagspelare straffas detta genom att ge den skyldige betydligt mindre pengar
inför nästkommande runda. Även det förlorade laget får pengar, dock ej lika mycket. För
pengarna köper spelarna sedan nya vapen, ammunition och skyddsutrustning inför den
kommande rundan. Ju mer pengar, desto bättre och starkare vapen kan spelaren köpa. När alla
rundor spelats och det är dags för lagbyte nollställs penningsumman.
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4.0 Teori

I det här kapitlet behandlas teorier som varit relevanta för uppsatsen samt uppsatsens
bakgrund. Nikko Harrison och Sofia Lundmark har i sin C-uppsats Kvinnor, datorspel och
identifikation: en genusanalys av två datorspel och två kvinnors datorspelande (2003)
granskat kvinnors relation samt attityd till datorspelen Counter Strike samt Final Fantasy XI.
Jag kommer att ta upp deras teorier om varför kvinnor kan känna sig isolerade från
spelgemenskapen inom Counter Strike och huruvida dess spelmiljö påverkar. Harrison och
Lundmark har även i sin uppsats konstaterat att genusproblematiken uppstår redan vid
produktionen av spelet. 

Cassel & Jenkins behandlar könsskillnader i dataspelsanvändning från tidig ålder i boken
From barbie to Mortal Kombat – Gender and computer Games (1998 s. Chapter One).

4.1 Spelmiljön

Enligt Harrison och Lundmark vänder sig speltillverkaren av Counter Strike direkt till det
manliga könet och ignorerar kvinnan som konsument. Karaktärerna i Counter Strike består
enbart av militanta män, vilket gör det svårt för tjejer att kunna identifiera sig med
spelkaraktärerna. Spelmiljön består av våldsamma intriger vilka utspelas i krigsmiljöer som
sin främsta spelarena. Det här är något som traditionellt sett tilltalat fler män än kvinnor. Även
Counter Strikes spelgenre ”actionspel” är traditionellt sett något som tilltalat främst män.
Enligt Harrison och Lundmark stänger snarare Counter Strikes spelmiljö ute kvinnor, då de
inte känner sig välkomna. Dock är samarbetet och kommunikationen av stor betydelse för
Counter Strike och det är något som är viktiga komponenter för kvinnor i datorspelandet. 

Enligt Harrison och Lundmark kan Counter Strike ses som ett subkulturellt fenomen eftersom
spelarna använder sig av interna strategier som utestänger oinvigda. Kommunikationen sker
främst över Internet och spelare har en liknande jargong i sitt språk. Eftersom majoriteten av
dem som spelar Counter Strike är av det manliga könet bidrar detta till att denna subkultur
verkar isolerande för kvinnor. Men enligt Harrison och Lundmark vägrar de kvinnor som
spelar Counter Strike se sig själva som ett offer i en mansdominerad spelvärld. Kvinnorna
strävar istället efter att få fler av det feminina könet att börja spela och låter gärna sig själva
ses som förebilder. Det är dock svårt att få fler kvinnor att börja spela, då de ofta bemöts med
negativ respons. Att bemötas med negativ könsbunden respons från omgivningen anser
Harrison och Lundmark vara ett bekymmer, då det utgör ett hinder för kvinnors möjlighet till
identifikation. Vilket i sin tur indirekt påverkar kvinnors möjlighet till deltagande inom
Counter Strike på samma villkor som männen (Harrison och Lundmark, 2003 s. 74).

4.2 Produktionen

Den ambivalenta hållningen till genusmedvetenhet som spelen uppvisar bör också ses som en
reflektion av samhällets polemiska hållning till genusfrågor i stort (Harrison och Lundmark,
2003 s. 75).

Det är redan vid produktionen av datorspel som genusproblemen uppstår menar Harrison,
Lundmark. Majoriteten av dem som producerar dataspel är unga män och deras samhällssyn,
livserfarenheter och tankar präglar nyproducerade spel. Frågan är bara i vilken grad dessa
tankar tillåts komma till uttryck i den färdiga spelprodukten. Ett datorspel är enligt Harrison
och Lundmark en virtuell bild av verkligheten, om än lite överdriven. Ett datorspel kommer
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inte att bli genusmedvetet eller jämlikt om produktionsteamet raderar de stereotyper som finns
i dagens samhälle. Först när genus problematiseras och behandlas som ett ämne med berättigat
egenvärde kommer vi som konsumenter se förändringar i de dataspel som erbjuds på
marknaden (Harrison och Lundmark, 2003 s. 75).

4.3 Skillnad i uppväxten

Cassel & Jenkins utgåva från 1998, From Barbie to Mortal Kombat – Gender and Computer
Games behandlar könsskillnader i dataspelsanvändning. Redan från tidig ålder dominerar
pojkar datoranvändandet. Även tillgången på datorer är större för pojkar vilket ger dem ett
försprång, inte bara i spelvärlden utan i IT-världen som stort, menar Cassel & Jenkins. 

Cassel och Jenkins skriver på sidan 13 om hur pojkar i en förskola totalt dominerade över
datorerna i datasalen. Tillsammans startade pojkarna i skolan en datorklubb, där de vägrade ha
med flickor. Flickorna fick ej heller ha någon tillgång till datorerna. Resultatet blev givetvis
att flickorna tillbringade väldigt liten, eller ingen tid alls, i datasalen. När lärarna sedan
reagerade på detta satte de upp ett schema för datatillgången och då visade det sig att flickorna
tillbringade lika mycket tid i datasalen som pojkarna. Detta visar på att flickor gärna använder
datorer, men inte om de måste slåss med pojkarna för att få tillgång till en dator (Cassel &
Jenkins, 1998 s. 13).

Forskning har visat att även attityden gentemot datorer har stora skillnader mellan könen från
tidig ålder. Pojkar ser datorer som en leksak medan flickor ser datorer som ett verktyg för att
få något gjort. Genom att pojkarna ser datorer som en leksak vågar de testa mer och
experimentera, vilket ökar datorförståelsen. Flickors attityd till datorspel är oftast att det är en
pojkleksak, vilket kan verka hindrande för dem. Pojkars attityd till datorspel är även den att
det är en pojkleksak (Cassel & Jenkins, 1998 s. 13).

Trots att intellektet är densamma får pojkar ett större övertag i datoranvändandet då de leker
med datorer under sin uppväxt i större utsträckning än vad flickor gör. Därför faller det sig
även naturligt att dataspelstillverkarna ser pojkar och män som sin målgrupp (Cassel &
Jenkins 1998 s. 14).
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5.0 Metod

Min utgångspunkt för uppsatsen kommer att ligga i det hermeneutiska perspektivet.
Undersökningen utgörs av en kvalitativ studie bestående av flertalet intervjuer. Själva
intervjuformuläret som används kommer att utformas med öppna frågor där det är upp till mig
själv att knyta an till dessa under intervjun. Intervjuerna sker via IRC (Internet Relay Chat)
som är en virtuell mötesplats där människor från hela världen kan träffas och ”prata”, alltså -
skriva.

5.1 Metoddiskussion

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter
hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen (Patel &
Davidsson, 2003 s. 78).

Vid en kvalitativ intervju kan inte svarsalternativen formuleras i förväg för den intervjuade.
Inte heller kan intervjuaren själv avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga. Detta kan
leda till missuppfattningar eftersom jag som intervjuare kan tolka den intervjuades svar på ett
helt annat sätt än vad som var meningen. För att hålla en kvalitativ intervju ställs höga krav på
intervjuaren. Jag, som intervjuare, måste kunna bygga upp ett meningsfullt resonemang kring
samtalsämnet samt använda mig av ett kroppsspråk, talspråk som den intervjuade kan relatera
till. Eftersom den intervjuade tillåts ge helt fria svar bör intervjuaren ha vissa förkunskaper
inom ämnet, så att inte missförstånd uppstår.

Fördelar med kvalitativa intervjuer är att intervjuaren själv inte ger svaren i form av
svarsalternativ. Genom att föra en intervju där båda är medskapare i ett samtal kan man
komma in djupare i ämnet och förhoppningsvis få fler aspekter att tillgodoräkna sig i sin
uppsats än vid en intervju med svarsalternativ. 

5.2 Material

Jag har intervjuat åtta personer som varit relevanta för min undersökning eftersom de har
erfarenhet av Counter Strike. Vissa av dem anses vara ikoner inom girlgaming. Gemensamt
för dem är att de sett utvecklingen av Counter Strike under en längre tid och således kan ge
undersökningen mer bredd. Jag får inte bara information om hur det ser ut i dagsläget, utan de
kan även informera om hur det har sett ut. 7 av de intervjuade är Counter Strike-spelande
kvinnor. En av de intervjuade en är man som sponsrar ett tjejlag. Jag valde att intervjua
honom eftersom han är den första att erbjuda ett tjejlag ett avtal på exakt samma villkor som
annars killag brukar få. Mer fakta om de intervjuade finns under resultatdelen.
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6.0 Resultat

Nedan presenteras undersökningens resultat i form av de intervjuer jag utfört.
Intervjuerna är renskrivna, dock står de intervjuades meningsuppbyggnader i originalform,
med några få undantag.

6.1 Intervju 1-3

Intervju 1. Kvinna, 21 år gammal. Spelar i en Skandinaviens mest ansedda tjejklaner
och har varit på flertalet tjejturneringar i Europa med klanen.

Hur länge har du spelat Counter Strike och vad fick dig att börja?

Jag har spelat Counter Strike i ungefär 4 år. Anledningen till att jag började spela var att min
dåvarande pojkvän satt på ett lancafé1 i staden jag bodde i. Han satt där varje dag med sina
killkompisar och spelade detta spel, som jag då inte förstod någonting av. Tillslut började jag
bli irriterad på att bara han spelade så jag provade själv och fastnade direkt.

Vad tror du själv var anledningen till att du fastnade för ett traditionellt sett maskulint
krigsspel?

För min del så var just lancafét den största anledningen. Vi var 20 kompisar som var där varje
dag och just då var inte datorerna uppkopplade till Internet. Vi satt istället och spelade mot
varandra via LAN2. Det blev sådan gemenskap, skrik å liv i den lilla lokalen. Eftersom det
gick såpass bra för mig de första gångerna så fortsatte jag. Jag har funderat över om det hade
gått dåligt, så hade jag nog faktiskt inte fortsatt spela. En mycket dålig förlorare, det är jag det!

Ser du några skillnader inom girlgaming idag om du jämför med samma scen för några år
sedan?

Stor skillnad! Först när jag satte mig vid datorn, så förstod jag inte mycket av själva spelet
utan det kom med tiden. Sedan började det här med IRC3, där jag hittade klaner, kanaler och
allt som hör till. Det var mycket på en gång där i början. Eftersom jag började spela public4, så
förstod jag inte varför jag som CT skulle hålla position när det var pcw5 med en klan. ”Vaddå
hålla position? Jag ska ju bara springa runt å skjuta?” Jag och 4 tjejer ifrån staden där jag
bodde startade sedan ett lag bara för skojs skull och vi spelade bara public. Detta var för att
reta våra pojkvänner som satt på lancafé. Vi fick plötsligt hemsida, fixade en kanal på IRC
och hade allmänt kul. Det i sin tur förde med sig att jag fick lite koll på andra tjejklaner och
såg att det fanns två andra tjejklaner i Sverige. Jag tror det var Femina Bellica samt BiTCh.
Då förstod jag att det var mer tjejer än jag själv som spelade. Jag började ta kontakt med lite
nytt folk, både killar och tjejer och hittade till och med Communitys för spelare av Counter
Strike. På ett Community hittade jag en tjejklan som spelade för fullt, alltså inte bara public
som jag satt och körde varje dag. De tog in mig i sin klan och på den vägen är det. Det här
hände för cirka 2 år sedan. Sedan dess har det hänt mycket. Tjejklaner kommer och går,

1 Ett café som tillhandahåller datorer och dataspel för en viss summa per timme.
2 Local Area Network, ett lokalt nätverk.
3 IRC (Internet Relay Chat) är en virtuell mötesplats där människor från hela världen kan träffas och prata, alltså -
skriva.
4 Spel av Counter Strike på en server öppen för allmänheten.
5 Inofficiell träningsmatch.
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många fler tjejer träder fram i detta datorspel och många lag har börjat bli riktigt bra. Mycket
sponsorer har även hamnat in i bilden, vilket jag tycker är jättekul. Bra lag, sponsorer och
mycket tjejer som dyker upp i "killarnas" scen. Jag tror att norden är det ställe som faktiskt har
världens bästa tjejlag i Counter Strike.

Vad tror du utvecklingen beror på? 

Jag tror att det beror mycket på uppmärksamhet. En tjej bakom datorn är vanlig vid msn och
Communitys, men en tjej bakom IRC och Counter Strike är mindre vanligt och det gör att fler
får syn på en. Tror uppmärksamheten kan vara lite frestande för de tjejer som inte satsar lika
hårt som vissa andra. Det finns tjejklaner som lägger ner all tid på att komma någon vart
vilket jag tycker är jättekul. Sedan finns det "uppmärksamhetsklanerna", som ändå inte
kommer någonstans. Sedan tror jag även att det beror på gemenskap. Jag lär känna massvis av
människor när jag sitter bakom min dator. Visserligen får man ta vissa med en nypa salt, men
de jag själv spelar med i klan får jag en viss gemenskap till. Vi "ses" nästan varje dag och vi
kan allt om varandra, trots att många i samma klan kanske inte har träffats in real life. Just det
är himla kul på något sätt. Men detta med att det är rena tjejlag som dyker upp lite här och där
är antagligen för att det är lättare att komma någon vart som just tjejlag. En ensam tjej som
spelar i en killklan är inte lika intressant som en ren tjejklan är. Det är trots allt "killarnas spel"
och majoriteten av spelarna är just killar. En tjejklan har också lättare att komma någon vart
inom Esport.

Varför väljer du själv att spela i en ren tjejklan?

Jag har faktiskt aldrig spelat i en killklan. Jag gillar det här med gemenskapen som är bland
oss tjejer. Vi har stor koll på andra tjejklaner, jag gillar att sitta och babbla med ”mina” flickor
och trivs med det. Sen har man det som sagt lättare för sig att komma någonstans som en
tjejklan. Men detta gäller i dagsläget. Jag tror att det kommer ändras snart. Jag hoppas på det
iallafall.

Tror du att tjejturneringarna utvecklar tjejer eller snarare minskar deras chanser att
någonsin spela på samma nivå som de bästa killarna?

Både och blir mitt svar direkt. Om man bara sitter och spelar mot tjejklaner som faktiskt har
ett annat spelsätt än killklaner, så tror jag inte att man kommer att komma någonstans. Då
kommer man stå och stampa i all oändlighet. Sen är det ingen tjejklan, mig veterligen, som
bara spelar mot tjejklaner. Tjejerna lirar mot killklaner via pcw’s varje dag, vilket är bra.
Självklart finns det även sämre killklaner så man får väl försöka hitta ett slags mellanting när
man söker sina motspelare. Jag tror att det här med tjejturneringar och själva Esportens
uppdelning kommer att finnas ett bra tag till. Jag har hört att i Sverige så spelar fler människor
Counter Strike än människor spelar hockey och fotboll tillsammans. Av alla dessa människor
som spelar Counter Strike är det tusentals fler spelare som är killar. Det kanske bara är 200
tjejer totalt i Sverige som spelar Counter Strike, så då förstår man att killarna är bättre
eftersom att alla jämför så. Standardfrågan blir "varför kan inte världens bästa tjejlag möta
världens bästa killag?". Klart att de kan mötas. Men de flesta kan redan nu räkna ut att det
faktiskt är det bästa killaget som kommer att vinna stort. Men som sagt, det är så många fler
tusen killar som spelar Counter Strike än det är tjejer, så den jämförelsen är rätt illa tycker jag.
På ett sätt är det bra att Counter Strike är uppdelat för då lockar det fler tjejer att våga testa
spelet.
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Hur bemöts du som kvinna när du spelar Counter Strike?

Ja du, det finns lite olika händelseförlopp. Ett exempel är om ”min” tjejklan spelar pcw mot
en killklan så händer det att killarna känner igen våra namn och ställer då frågan "är ni
tjejer?". När vi svarat får vi oftast höra att det är ”coolt”, men ibland stöter vi på de ironiska
kommentarerna som ”kan jag få ditt telefonnummer?". Får vi svaret "coolt" sätter vi igång
spelet direkt. Visar det sig då att ”mitt” lag storvinner mot killklanen så kan vi helt plötsligt
vara ”horor” bakom datorn. Varför det är så vet jag inte, men jag antar att de blir kränkta när
det kommer brudar som är bättre än dem på "deras" spel. Många killar tycker dock att
girlgaming är hur kul som helst. Att det är uppdelning på könen spelar ingen roll för dem.
Många tycker att det är helt onödigt med uppdelningen och blir sura för att ett tjejlag som är
bra kan få sponsorer, när en killklan kanske nyss vunnit över tjejklanen med 24-0. Just det där
med sponsorer handlar egentligen inte om hur pass bra klanen är, utan om hur mycket klanen
syns och kan nå ut till läsare/tittare. Eftersom vi just nu är mer än hälften så få tjejer som
spelar Counter Strike så hamnar vi naturligt i centrum. 
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Intervju 2. Kvinna, 22 år gammal. Har tillhört tjejeliten i flera år. Spelar idag i en av de
bästa kvinnliga klanerna i världen.

Hur länge har du spelat Counter Strike och vad fick dig att börja?

Jag har spelat CounterStrike i ungefär 5 år. Jag skulle besöka en killkompis som befann sig på
LAN. Jag testade att spela och jag blev helt stuck.

Ser du några skillnader inom girlgaming idag om du jämför med samma scen för några år
sedan?

Jo, för 3 år sedan var det inte många tjejlag, jag kan räkna dem som fanns på en hand. Nästan
alla tjejer spelade med killar, men sen kom det en tjejtävling och då började det ta fart. Nu är
det väl 1000 gånger fler tjejer som spelar än det fanns då.

Vad tror du att utvecklingen beror på? 

Counter Strike blir större och större över hela värden, inte bara bland killar. Det är stora
prispengar i tävlingarna, dessutom ”känner alla någon” som spelar Counter Strike, så det är
lätt att börja spela själva spelet. Sedan tror jag att många tjejer har märkt hur många killar som
finns inom Counter Strikes Community, vilket är något som gör spelet attraktivt.

Vad har du fått för respons som kvinna och spelare av Counter Strike?

I början fick jag mycket bra uppmärksamhet, alla tyckte det var kul med tjejer som spelade
och ingen pratade skit. Men på den tiden var jag väl inte så seriös heller. Idag är det tyvärr helt
annorlunda, det går inte en dag utan att jag får höra mycket skit som oftast beror på hur jag ser
ut och inte hur jag spelar.

Du spelar i en klan som anses vara en av världens bästa tjejklaner. Ser du några skillnader i
bemötandet från killar respektive tjejer?

Jag blir mycket respekterad av tjejer vilket är trevligt, men sedan finns det alltid någon som är
avundsjuk och snackar skit.

Tror du att tjejturneringarna utvecklar tjejerna eller snarare minskar deras chanser att
någonsin spela på samma nivå som de bästa killarna?

I början tyckte jag det var jättekul där man fick möta andra tjejer som spelade eftersom vi i
början inte var så många. Det i sin tur ledde till att fler tjejer började spela, något som vi
verkligen behövde. Men nu tycker jag kanske det är dags att börja spela med killar, för rätt
många tjejer är väldigt duktiga och kan snart matcha upp mot killarna. Dessutom är det lite
mer "challenge" i att spela mot killar.

12



Varför har du själv valt att spela tillsammans med andra tjejer?

Man får mycket enklare sponsorer, åka världen runt och spela, vinna pengar. Det lockar mer
än att bara sitta och pracca6 med ett medelteam 6 timmar om dagen och kanske få åka på LAN
en gång i året i Sverige.
 
Varför tror du själv att tjejer ligger steget bakom killar i framgångar inom Esport och främst
då Counter Strike?

Det är bevisat att tjejer har en annan uppfattning av 3D, så jag tror inte vi har lika lätt för att
bli lika bra som killar. Men framförallt tror jag det beror på antalet som spelar. Det är väl
hundratusentals gånger fler killar som spelar än tjejer. Säger sig självt att det blir mycket
enklare att finna naturtalanger bland dem då.

6 Slangord för att träna på inofficiella träningsmatcher.
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Intervju 3. Kvinna, 26 år. Spelar i en framstående tjejklan, arbetar volontärt med
NordicArts Gaming League för kvinnliga Counter Strike-spelare och nyhetssidan
FemingaGaming.

Hur länge har du spelat Counter Strike och vad fick dig att börja?

Jag började spela under början av 2003, då jag var hemma och sjukskriven under min
graviditet. Jag ville veta vad det var min sambo spelade så jag testade. Det blev då ett utmärkt
tidsfördriv.

Vad tror du själv var anledningen till att du fastnade för ett traditionellt sett maskulint
krigsspel?

Det var helt och hållet den sociala delen runtomkring spelet, främst då just lagspelet. Precis
som i vilken annan lagsport som helst så hittar man en otrolig känsla inom laget.

Vad hade du för vana av datorer innan du började spela Counter Strike?

Tiden jag spenderade framför datorn innan jag upptäckte FPS spel var ganska obefintlig, jag
hade testat en del andra spel innan, men inget som var så tidskrävande som detta. Heller inget
som hade den sociala delen omkring sig.

Vad var din syn på datorer och dataspel innan du började spela Counter Strike?

Min sambo har alltid haft datorer, och innan jag själv började spela så var datorer och
datorspel ett hett ämne här hemma. Min syn då var att det tog för mycket tid från det
vardagliga livet. Det i sig skapade naturligtvis irritationer, så i stora drag så skulle man kunna
säga att jag tyckte datorer och dataspel var dammsamlande och irriterande. Fast sedan jag
själv provat ändrades bråken från "du sitter alltid vid datorn" till "Nu är det faktiskt min tur att
ha datorn”

Ser du några skillnader inom girlgaming idag om du jämför med samma scen för några år
sedan?

Sedan jag själv började spela i ett lag bestående av bara flickor så tycker jag att det har
kommit otroligt många fler flickor in i gaming-industrin. Det kan bero på all uppmärksamhet
som blir kring flickorna som spelar, men också att det är mer och mer accepterat i dagens
samhälle att man spelar olika typer av spel.

Har det blivit mer accepterat att vara tjej och spela Counter Strike och i så fall, varför?

Jag skulle tro att tjejscenen i sig har vuxit till sig sakta men säkert och precis som med allt
annat som får ta sig lite tid, så vänjer man sig vid att det finns där.

Tror du att tjejturneringarna utvecklar tjejerna eller snarare minskar deras chanser att
någonsin spela på samma nivå som de bästa killarna?

Man skulle kunna se det som en lägre division, ett steg i rätt riktning, för att ta sig högre upp i
rankingen. Oavsett om du är tjej eller kille spelar du aldrig i den högsta divisionen från början.
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Vad har du fått för respons som kvinna och spelare av Counter Strike?

Mestadels på ett bra sätt, men som på vilken annan scen som helst så finns det alltid några
som envisas med att kasta tomater.

Varför tror du själv att tjejer ligger steget bakom killar i framgångar inom Esport och främst
då Counter Strike?

I majoriteten av fall så har killar spelat olika typer av spel betydligt längre än de flesta flickor.
De har känslan för spelet och då en helt annan typ av grundträning. Jag betvivlar inte att en
tjej skulle kunna bli minst lika bra, men det krävs samma typ av träning för det.

Varför har du valt att spela tillsammans med andra tjejer?

På grund av den gemenskap som man får när man är ett gäng flickor.
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6.2 Intervju 4-7

Intervju 4. Kvinna, 35 år. Har spelat i tjejklan men spelar numer i en blandad klan
tillsammans med män.

Hur länge har du spelat Counter Strike och vad fick dig att börja?

Jag har spelat sen 2001 men inte speciellt mycket i början. Mer regelbundet sen andra hälften
av 2002 då vi fick bättre uppkoppling. Jag började eftersom min man spelade. När han och
hans kompisar hade LAN provade jag spela mitt första FPS spel som var UnReal. Jag blev
dock totalt åksjuk. Första gången jag provade Counter Strike var när de hade LAN i vår
källare när vi flyttat in i vårt nya hus. Spelade mot en kille och kan lova att jag dog massor av
gånger, men jag är envis så jag gav inte upp. I början så blev det inte så mycket spelande.
Riktig fart tog det först när vi fick var sin dator och kunde sitta båda två. Första klanen
joinade7 jag hösten 02, sedan fick jag förfrågan av en tjejklan och gick med dem och där lärde
jag känna en annan tjej bättre och vi skapade i vår tur en gemensam mixad klan. På den vägen
är det.

Vad hade du för vana av datorer innan du började spela Counter Strike?

Datavanan innan jag började med Counter Strike var mestadels som ett arbetsredskap. Jag
spelade lite Diablo2 singelplayer och spelade lite patiens ibland. Internet använde jag för
sökande av fakta samt skickade lite E-mail. 

Vad var din syn på datorer och dataspel innan du började spela Counter Strike?

Jag var nog rätt positivt inställd till det. Jag var faktiskt dataansvarig på jobbet eftersom jag
kunde lite mer än att hitta on/off knappen.  Dock såg jag datorer mest som ett arbetsredskap,
inte som leksak eftersom jag inte spelade så mycket.

Ser du några skillnader inom girlgaming idag om du jämför med samma scen för några år
sedan?

Tyvärr inte, för två år sedan var det mycket uppmärksamhet runt tjejerna men sen har det varit
tyst och inte lika mycket uppmärksamhet, eller så är det jag som inte hänger med lika bra.
Däremot så tror jag det är fler och fler tjejer som börjar spela och det är bra för förr eller
senare så kommer de att slå igenom. Jag tror att de tjejer som börjar i tidig ålder har
förutsättningar att bli lika bra som killar.

Vad tror du utvecklingen beror på?

Jag vet inte riktigt. Tjejer har ju en tendens att mer verka i det tysta och inte vara framme och
hävda sin rätt och tala om att de finns. Sen tror jag att det är lite inställningen inom sporten att
det är killar som spelar punkt slut och tjejer behandlas lite som mindre vetande. Sen finns det
ju de tjejer som förstör för de seriösa tjejerna genom att använda spelet som ett sätt att få killar
och mer eller mindre vika ut sig. Det gör att de tjejer som är seriösa inte tas för seriösa. 

7 ”Gå med i”.

16



Vad har du fått för respons som kvinna och spelare av Counter Strike?

Mest positiv av spelare man möter och som får reda på att man är tjej, man talar ju inte alltid
om det. Sen är det inte så ovanligt med kommentarer som "du kan inte vara tjej, du kan ju
spela" och liknande. Eller så ska de ragga på en fast då känner jag för att säga, ”men lilla
vännen jag är 35 år och har man och två barn, du ska nog leta efter någon annan att stöta på”
fast det tror ju ändå ingen på så det är ingen idé.

Varför tror du de flesta tjejer väljer att spela med andra tjejer istället för att spela med
killar?

Ofta tror jag för att man inte riktigt får chansen i blandade klaner. Många killar har nog svårt
att riktigt lita på att tjejer kan, med undantag naturligtvis. Jag tror också att det ofta kan vara
en råare stämning bland killarna som man som tjej inte känner sig hemma med.

Vad har du själv för funderingar kring varför inte tjejer varit lika framgångsrika inom
Counter Strike som killarna?

För att vi har börjat spela senare. Jag tror att de unga tjejer som börjar nu kan bli minst lika
bra om inte bättre än killarna om de bara får tid att utvecklas, stöd och uppmuntran.

Tror du att tjejturneringarna utvecklar tjejerna eller snarare minskar deras chanser att
någonsin spela på samma nivå som de bästa killarna?

Jag tror att det kan vara en bra början att få igång tjejer som kanske inte riktigt törs, men i
längden tror jag att det kan hämma utvecklingen.
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Intervju 5. Kvinna, 21 år. Spelar i en av nordens främsta tjejklaner.

Hur länge har du spelat Counter Strike och vad var det som fick dig att börja? 

Jag har spelat i 4 år. Jag var hemma hos en killkompis när han satt och spelade och han tyckte
det skulle vara roligt om jag provade. Jag vägrade i början eftersom jag tyckte det såg mycket
avancerat ut. Men han ”tvingade” mig och jag provade. Jag blev fast direkt. Satt i någon
timme tills han ville spela igen. Han åkte senare och köpte spelet åt mig och då var det kört.

Vad tror du själv var anledningen till att du fastnade för ett traditionellt sett maskulint
krigsspel?

Jag vet faktiskt inte. Det var ett roligt spel som tillslut blev ett av mina största intressen. Jag
har alltid varit intresserad av datorer och datorspel. Jag spelade Age of Empires, Sims,
SimCity och Doom innan. Counter Strike körde man online vilket var kul. Det var en helt
annan känsla att möta en annan människa som spelade än att köra mot datorn som man gör i
de flesta andra spel. 

Ser du några skillnader inom girlgaming idag om du jämför med samma scen för några år
sedan?

Femalescenen har utvecklats otroligt mkt. Fler tjejer har vågat ta för sig och fler spelar. Man
ser även allt fler tjejer på LAN vilket är roligt. Dock så behöver den utvecklas mycket mer.
Killarna måste börja acceptera tjejerna inom scenen och ge oss en chans. 

Vad tror du utvecklingen beror på?
 
Fler tjejer vågar ta för sig mer och mer, samt att flera tjejer upptäcker att man kan göra mer
roliga saker på en dator än att hänga på olika Communitys, göra skolarbeten med mera. Sen så
finns det mycket killar i scenen som kanske lockar. Oftast är det någon pojkvän som visar
tjejen spelet och sedan fastnar hon. 

Får du någon särskild respons för att du är kvinna och spelar Counter Strike?
 
Absolut. Att jag är tjej och därför inte kan spela lika bra som en kille är väl det vanligaste.
Sedan om jag då bevisar att jag minsann visst kan spela lika bra som grabbarna, då hade jag
bara "lotto"8 eller något liknande. Ofta så vill killarna även förklara för en hur man ska spela,
tänka och så vidare trots att jag själv vet att jag kan bättre.

Varför har du valt att spela tillsammans med andra tjejer?

Min första klan var en tjejklan. Efter det så hoppade jag runt i olika klaner bestående av killar.
Efter ett tag träffade jag på några andra tjejer som jag började mixa med och vi trivdes jättebra
ihop. Vi startade då upp en av Skandinaviens bästa klaner som finns idag. De tjejerna trivs jag
med så jag antar att det är anledningen till att jag spelar med tjejer och inte killar. Som jag sa
tidigare så tror inte killar att tjejer kan på samma nivå som de själva, så det är svårt att hitta en
killklan att få spela tillsammans med som tjej.

8 Vanligt förekommande slangord för tur inom spelvärlden.
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Vad har du själv för funderingar kring varför inte tjejer nått toppen inom Counter Strike? 

Vi spelar på ett helt annat sätt än vad killar gör. Om man sätter sig och kollar på en tjejmatch
och en killmatch så ser man genast skillnader. Tjejer pratar inte med varandra på samma sätt,
vi spelar mkt mer defensivt och rör oss på ett helt annat sätt än vad killar gör. När jag ser ett
topplag, killar vill säga, spela på LAN blir jag alltid lika imponerad. Deras prat sinsemellan är
på en helt annan nivå. Listan kan göras lång på alla skillnader. Sedan behöver vi tjejer mer
killar som tror på oss och inte skrattar oss rakt upp i ansiktet när vi vill försöka med något
inom Counter Strike.

Tror du att tjejturneringarna utvecklar tjejer eller snarare minskar deras chanser att
någonsin spela på samma nivå som de bästa killarna?

Jag tror det minskar våra chanser. Jag har personligen inget emot tjejturneringar. Man får
alltid frågan om vilken tjejklan som är den bästa, och vilket annat sätt finns att jämföra på?
Men jag vet från egen erfarenhet att om man spelar med killar så utvecklas man något enormt.
Fast och andra sidan så spelar vi tjejer mot killar varje dag när vi praccar. Fast en pracc9 är
alltid en pracc, ingen tar det lika seriöst som en match. Men om tjejer spelade i killarnas
turneringar skulle vi nog utvecklas mer.

9 Att träna under inofficiell träningsmatch.
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Intervju 6. Kvinna, 32 år. Spelar i en av nordens bästa tjejklanerna.

Hur länge har du spelat Counter Strike och vad var det som fick dig att börja?

Jag började spela Counter Strike för 4 år sedan. Jag hade tidigare spelat en del andra spel,
bland annat Diablo som jag fastnade en rätt lång period för. När jag slutat spela det så
rekommenderade min sambo Counter Strike för mig eftersom han trodde det skulle vara en
typ av spel som passade mig. I början spelade vi lite tillsammans.

Vad hade du för vana av datorer innan du började spela Counter Strike?

Jag hade 4 års vana vid datorn från jobb och fritid.

Vad hade du för syn på datorer innan du började spela Counter Strike?

Jag jobbade vid dator och, spelade spel så det var en del av mitt liv.

Ser du några skillnader inom girlgaming idag om du jämför med samma scen för några år
sedan?

Jag upptäcker hela tiden att fler och fler tjejer spelar. Utvecklingen inom girlgaming är att det
finns fler som engagerar sig och utvecklar möjligheter för tjejer. Skillnaden idag till skillnad
för ett år sedan är att det finns sponsorer och fler tävlingar för tjejer.

Vad tror du utvecklingen beror på?

Allt fler tjejer upptäcker Counter Strike och att det kan vara både seriöst och otroligt kul. En
annan faktor är nog att det är ett stort nätverk av kompisar som byggs upp runt omkring
Counter Strike. Det är nog en av största anledningarna till att jag spelar. Man pratar, spelar
och träffas på LAN eller på annat sätt. Det har hänt mycket senaste tiden, förut var det många
som blev förvånade av att tjejer spelade. Nu är det inte lika märkligt på grund av att alla
Communitys skriver om att tjejer spelar, så nu vet flera om att det finns många tjejer som
faktiskt spelar.

Får du någon särskild respons för att du är kvinna och spelar Counter Strike?  

Många vill hjälpa till för att jag är tjej och jag tror faktiskt att jag har haft lättare att få hjälp
för att jag är just tjej. Inget konstigt i det mer än att vi är kvinnor och män och trivs ihop. En
del möter mig med fördomar om att en tjej kan väl inte spela, men det finns också en del som
säger, ”jag har alltid trott du är en kille när jag mött dig i en match”. 

Varför har du valt att spela tillsammans med andra tjejer?

Tjejtävlingar har påverkat mig så att jag spelar i ett lag med tjejer, om inte tävlingarna fanns
skulle det inte spela någon roll om det var killar eller tjejer i mitt lag. Det har öppnats
möjligheter för tjejlag att tävla internationellt och det är faktiskt en lättare väg in, att få tävla
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om prispengar och vara med om roliga evenemang både i Sverige och internationellt som
tjejlag, än att försöka slåss om platserna i killtävlingarna.

Vad har du själv för funderingar kring varför inte tjejer nått toppen inom Counter Strike?

Det finns så många fler killar än tjejer som spelar och jag vet inte någon tjej som platsat i
toppen av killagen. När mängden killar är så stor kommer det nog alltid vara lättare att hitta
elitspelare bland killarna. Får vi upp antalet tjejer som spelar så behövs nog inte tjejligor och
tjejtävlingar utan tjejer kan bli lika bra.

Tror du att tjejturneringarna utvecklar tjejer eller snarare minskar deras chanser att
någonsin spela på samma nivå som de bästa killarna?

Just nu är det jättebra med något som stimulerar tjejer att börja spela. Att få möjligheten att
spela seriöst och vara med i det som förut nästan bara varit killarnas värld. Jag tror att
uppmärksamhet kring girlgaming gör att fler tjejer kommer börja spela eftersom de får upp
ögonen för något de kanske inte vetat om tidigare. Vill man bli elitspelare i ett topplag och
inte bara spela i tjejligor så ska man se det som en början till att lära upp laget, men sedan
bryta sig ut och möta de killag man vill tävla mot. Jag hoppas på att tjejlag blir bättre och kan
spela på samma nivå som killar i samma ligor och tävlingar.
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Intervju 7. Kvinna, 28 år gammal. Spelar Counter Strike i en av nordens främsta
tjejklaner. Hon är även aktiv inom ett Community för kvinnliga dataspelare.

Hur länge har du spelat Counter Strike och vad fick dig att börja spela?

Jag har spelat Counter Strike och Quake3 i fem år. Började spela av ren nyfikenhet när jag var
hos en kompis och fick se Quake3 för första gången. Då beslöt jag mig för att testa lite och
sen fastnade jag i dataspelandet totalt. Sedan kom Counter Strike in i bilden med.

Vad tror du själv var anledningen till att du fastnade för ett traditionellt sett maskulint
krigsspel?

Teamkänslan! Att spela tillsammans med andra och samtidigt lära sig att kontrollera allting
inom spelet. Att vara taktisk och använda hjärnan till att försöka överlista sin fiende. Sedan är
det självklart även spelkänslan som fascinerar.

Ser du några skillnader inom girlgaming idag om du jämför med samma scen för några år
sedan?

Det har blivit en enorm förändring i gamingvärlden. När jag började spela fanns det ungefär
tiotalet tjejer som spelade aktivt och syntes utåt. Nu är det många hundra som spelar. På så
sätt har det förändrats en hel del. Till det bättre måste jag säga.

Vad tror du den utvecklingen beror på?

Jag tror att det beror på att tjejer har blivit mera accepterade inom gamingvärlden och även för
att det ständigt utvecklas tjejligor och folk skriver mera om tjejer som det är just nu. Mycket
har nog att göra med det faktum att tjejklanerna har börjat visa sig mer utåt. Eftersom det inte
varit så accepterat tidigare så hade man som tjej inte vågat säga att man faktiskt är tjej när man
spelade public. Men nu vågar alla komma fram.

Får du någon särskild respons för att du är kvinna och spelar Counter Strike?  

I början blev jag dåligt bemött och visst, det händer fortfarande. Det är många yngre killar
som inte alls visar någon respekt. Om det är specifikt för just Counter Strike kan jag dock inte
svara på. Det har blivit lugnare nu och bättre på alla sätt.

Tror du att tjejturneringarna utvecklar tjejer eller snarare minskar deras chanser att
någonsin spela på samma nivå som de bästa killarna?
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Jag tror att det alltid utvecklar att spela mot folk som är bättre. Jag kan tycka att den bästa
tjejklanen borde spela i dom manliga ligorna också. Men jag tror att tjejligorna behövs för att
få fler tjejer att bli intresserade och tills killarna är mer accepterande av att vi faktiskt finns så
behövs det verkligen. Jag tror inte att någon tjejklan spelar mot enbart tjejer. De flesta spelar
mot killklaner och tränar väldigt mycket. Det syns utåt inte på samma sätt.

Varför har du själv valt att spela tillsammans med tjejer i en klan?

För att jag tycker att det är skoj. Jag har spelat med tjejer i 5 år, men jag har även spelat med
killar. Tjejer har roligare tillsammans. De jag spelar med nu är mina bästa vänner och den
gemenskapen vi har tillsammans tror jag inte att man kan uppnå i någon annan klan alls.
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6.3 Intervju 8

Intervju 8.  LG Mattsson aka OldMan, 40 år.

Vad har du för anknytning till Counter Strike?

Jag driver ett it-café som heter HiGhland i Gävle. Förutom att bara vara ett rent it-cafe så har
vi en tävlingsverksamhet. Vi har två av Sveriges bästa lag inom CS. HLO.Gävle (herrlag) och
HLO.Gävle WAYLAY (damlag), dessutom spelar jag själv en hel del.

På er hemsida går att läsa att ni är den första organisation att erbjuda tjejer ett avtal på
samma villkor som killar i vanliga fall brukar få. Varför valde ni att sponsra ett tjejlag?

Det finns flera olika anledningar. Det största och bästa för oss i marknadsföringen är att synas
så mycket som möjligt i Counter Strike Communityn och genom att tjejgaming växer så
snabbt kändes det helt rätt. Sedan vill vi vara med och utveckla hela gamingcommunityn. För
det tredje så är HLO.Gävle WAYLAY ett bra lag som har och kommer att vara framgångsrika
och kan bidra till en ökad inkomst för oss genom prispengar och sponsorsavtal. Att sedan
tjejerna i klanen är så otroligt trevliga är bara en bonus.

Tror du att fler organisationer kommer att följa erat exempel och erbjuda tjejklaner liknande
avtal som ni har med HLO.Gävle WAYLAY?

Hmm, svårt att säga, men om tjejgamingen fortsätter att växa så snabbt som den gjort det
senaste året så tror jag att flera "organisationer" ser möjligheterna med tjejgaming, alltså
kommer fler vara beredda att satsa tid och pengar på det. Precis som vi har gjort.

Hur har reaktionerna från omgivningen varit? 

I det stora hela positivt. Vi har bland annat sett en ökad tillströmning av tjejer till caféet.

Vad är era förhoppningar med HLO.Gävle WAYLAY?

Vi hoppas naturligtvis att de ska vara framgångsrika i allt tävlingsspel, att de ska dra fler tjejer
till caféet och att vi bidragit till att göra både tjejgaming och gaming överhuvudtaget mer
"accepterat". Sedan tror jag att det behövs mer tjejer i Communitys, det blir ett annat språk då
och de flesta tjejer som spelar är lite "äldre" än många av killarna.

Det senaste året har det skett en enorm utveckling inom girlgaming, vad tror du utvecklingen
beror på?

Tror nog att många tjejer tar gaming på större allvar, vilket leder till att de blivit bättre rent
spelmässigt. Om "varan" är tillräckligt bra blir det intressant för andra att stötta den. Till
exempel anordnas det större tävlingar med mer prispengar, fler företag och organisationer blir
intresserade av att sponsra och stötta på annat sätt. Det ger att fler tjejer satsar mer och så
vidare. Hjulet har liksom börjat rulla.
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7.0 Analys och tolkning av resultatet

Harrison och Lundmark menade i sin C-uppsats Kvinnor, datorspel och identifikation: en
genusanalys av två datorspel och två kvinnors datorspelande (2003) att samarbete och
kommunikation var av stor betydelse för Counter Strike. Samarbetet och kommunikationen
var enligt dem viktiga komponenter för kvinnor i datorspelandet. Av de kvinnor jag intervjuat
var just gemenskapen och sammanhållningen de största anledningarna till att de spelade just
Counter Strike. Enligt Harrison och Lundmark finns det en särskild jargong i språket som
används av Counter Strikespelare. Eftersom majoriteten av spelarna är män, blir jargongen lätt
”grabbig”, vilket kan verka isolerande för tjejer. Detta var något som de intervjuade i denna
undersökning kände igen. De intervjuade valde att spela tillsammans med andra tjejer till stor
del för att jargongen var densamma och de kände sig således mer ”hemma”. 

I undersökningen kom det även fram att killar i viss mån kunde verka hämmande eftersom de
tog för givet att tjejer inte kan spela Counter Strike. En annan av anledningarna för de
intervjuade att spela med andra tjejer är möjligheten att bli sponsrad och då få spela på stora
turneringar runt om i världen. Även om majoriteten av de intervjuade ansåg att det till viss del
hämmade utvecklingen på lång sikt med tjejturneringar, ansåg även de flesta att det i sin tur
öppnade upp möjligheter för nytillskott inom girlgaming. LG Mattsson, vars it-café sponsrar
ett tjejlag, hade sett en ökad tillströmning till it-cafeét sedan de gick ut med nyheten att de
sponsrar ett tjejlag. Detta tyder på att ju fler tjejer som syns, desto fler vågar sig på att spela.
Gemenskapen man får via tjejturneringarna tjejer emellan lockar enligt de intervjuade fler
kvinnor till gamingvärlden och inom en snar framtid bör tjejerna kunna konkurrera på samma
villkor som killarna. Många av de intervjuade kommenterade det faktum att kvinnor spelar
mot män varje dag via pcw’s, något som oftast glöms bort. 

Alla de intervjuade i undersökningen har någon gång utsatts för dåligt bemötande inom
gamingvärlden just av den anledningen att de är tjejer. Att bemötas med negativ könsbunden
respons från omgivningen anser Harrison och Lundmark vara ett bekymmer som påverkar
kvinnors möjlighet till deltagande inom Counter Strike på samma villkor som männen.
Majoriteten av de intervjuade har sett en förbättring det senaste året då fler tjejer börjat spela
Counter Strike. De anser att desto fler kvinnliga spelare, desto mer accepterat blir det med
tjejer som spelar Counter Strike och desto bättre bemötande får de kvinnliga spelarna. De
flesta ansåg att det alltid finns människor som beter sig illa, det är dock inte något som
behöver vara specifikt för just Counter Strike, enligt de intervjuade. 

Gemensamt för tjejer i undersökningen är det faktum att de introducerats för spelet Counter
Strike via killar. Många av tjejerna introducerades via sin partner som spelade och tillslut ville
tjejerna testa själva. En av de intervjuade menade att hon idag ser datorn som en leksak fast
förr mer som ett verktyg. Det stämmer bra överens med Cassel & Jenkins, From Barbie to
Mortal Kombat – Gender and Computer Games(1998) påstående att pojkar ser datorer som en
leksak medan flickor ser dem som ett verktyg. Några av de intervjuade påstod att Counter
Strike anses vara killarnas scen och att det är svårt att som tjej känna sig helt välkommen.
Enligt Cassel & Jenkins ser pojkar från tidig ålder datorn och dataspel som sin domän där
tjejer inte hör hemma. Detta är dock något de intervjuade anser sig se en minskning av, då det
tillkommit kvinnliga Counter Strikespelare bara det senaste året. De intervjuade anser att
uppsvinget beror på att scenen vidgats och det numer även välkomnas flickor med turneringar
och egna Communitys. Det är lättare för tjejer att hitta likasinnade och därmed få andra
spelande kvinnor att identifiera sig med, vilket annars har varit svårt i ett traditionellt sett
maskulint spel. Enligt Harrison och Lundmark ser gärna dataspelande kvinnor sig själva som
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förebilder, så att fler tjejer vågar sig på att spela. Trots att de intervjuade anser att uppsvinget
bland female gaming är positivt, fasar de dock för de tjejer som börjar spela enbart för att få
uppmärksamhet av killar. De tjejer som börjar spela av den anledningen ger enligt de
intervjuade de seriösa kvinnliga spelarna dåligt rykte.

Att det aldrig funnits några proffsspelare bland tjejer inom Counter Strike anser de intervjuade
bero på det faktum att tjejerna är en minoritet. Oftast när det pratas om killklaner nämns
topplagen och de medelmåttliga lagen glöms bort. Majoriteten av klaner är just så kallade
medelmåttor, men de som får uppmärksamhet är toppklanerna som endast utgör en minimal
del av alla som spelar Counter Strike. Att det då inte finns några kvinnliga toppspelare beror
enligt de intervjuade på att antalet kvinnliga spelare är så pass få. Att finna en naturtalang av
tvåhundra spelandes tjejer är precis lika svårt som att finna en naturtalang bland tvåhundra
spelandes killar. Då det dock finns tusentals killar som spelar är det helt naturligt att det
kommer fram naturtalanger. Dessutom menar de intervjuade på att tjejerna får det tuffare att
slå sig in i eliten, då språket och jargongen inte är densamma som om man spelar tillsammans
med tjejer. 

26



8.0 Slutsats

I undersökningen har det framkommit att den sociala biten är den främsta orsaken till att
kvinnor spelar Counter Strike. Att kvinnorna väljer att spela tillsammans med andra kvinnor
beror på att de känner sig mer ”hemma” i jargongen och språket som används under
träningstimmarna. De kvinnor som blivit intervjuade tycker att de specifika tjejturneringarna
är ett steg i rätt riktning för fortsatt utveckling inom girlgaming. De ser dock klara skillnader
mellan hur killar och tjejer spelar i dagsläget. Idag ser killarna fortfarande Counter Strike som
”sitt” spel och det i sin tur kan verka hämmande för tjejer. De intervjuade anser att om det
funnits lika många tjejer som spelar Counter Strike, som det finns spelande killar i dagsläget,
skulle tjejerna spela på lika villkor eftersom det då varit lättare att få fram naturtalanger.
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9.0 Slutdiskussion

Jag har i min undersökning funnit några faktorer som hela tiden upprepats oavsett
intervjuperson. Det första är det faktum att alla intervjuade introducerats till spelet av killar.
Det andra är det faktum att alla tjejer fastnat för Counter Strike på grund av gemenskapen och
känslan av ett samarbete laget emellan. Att tjejer introduceras av killar beträffande datorspel
kan jag tänka mig vara hämmande i sig. Killar som börja spela datorspel har oftast själva lekt
sig fram och testat olika typer av spel innan de fastnat för specifikt Counter Strike (Cassel &
Jenkins 1998). Tjejerna introduceras för spelet av välkomnande killar, men när de sedan ger
sig ut på egen hand blir många av dem bemötta med negativ respons. Jag tror Counter Strike
tappar många kvinnliga spelare redan där, ute på servern de första gångerna. 

En idé vore att introducera nya kvinnliga spelare till Communitys för girlgaming, före de
introduceras för själva spelet i sig. Att de tjejer jag intervjuade var riktigt envisa med skinn på
näsan var uppenbart, då det för de flesta tog flera månader innan de ens insåg att det fanns fler
kvinnliga Counter Strikespelare än de själva. För tjejer, som anser att gemenskap och
kommunikation är så pass viktiga faktorer för huruvida de trivs i ett sammanhang eller ej
(Harrison och Lundmark 2003), kan förebilder och fler kvinnliga spelare som välkomnar
nytillskott in i spelvärlden vara skillnaden mellan att fortsätta spela Counter Strike eller ej.
Alla de intervjuade ansåg att just gemenskapen och den sociala biten är den främsta
anledningen till att Counter Strike är det självklara spelet.

Att det tillkommit fler tjejer som spelar Counter Strike det senaste året är uppenbart. Aldrig
förr har intresset bland sponsorer och tjejturneringar varit större. Tjejerna inom Counter Strike
har skapat sig egna Communitys. Vissa människor gillar det, andra inte. Det är dock inget som
kommer att hindra tjejerna från att fortsätta spela, enligt de intervjuade. De flesta ansåg att
tjejturneringarna är ett steg i rätt riktning och jag är benägen att hålla med. Jag anser att de
tjejer som spelar i toppen av Counter Strike idag får nöja sig med att vara i toppen av
kvinnliga klaner. Nästa generation dataspelande tjejer kommer dock introduceras i en
gamingvärld där tjejer redan spelar Counter Strike och således själva får möjligheten att skapa
ett intresse från tidig ålder. Rent fysiskt finns det inga hinder att komma framåt, men
problemet för dagens tjejer är den psykiska biten. 

I vår uppväxt har vi blivit inpräntade att dataspel och datorer är killarnas domän och således
känt oss som outsiders när vi själva använt oss av dem. Ju fler kvinnliga spelare, desto mer
accepterat kommer det att bli. Om tio år tror jag inte skillnaden kommer vara så uppenbar som
den faktiskt är idag. Hade inte tjejturneringarna växt de senaste åren tror jag ej heller att
branschen i sig hade utvecklats. Counter Strike har spelats av miljontals killar sedan 1999, då
det först introducerades. Men först för ungefär två år sedan började tjejsidan växa sig allt
starkare, precis i samband med att de första tjejturneringarna presenterades. Jag ser ett
samband mellan att synas och att växa. Företag sponsrar tjejlag, vilket för en del kan sticka i
ögonen då de bästa tjejlagen håller samma klass som en bra killklan. Men vi måste dock se det
på lång sikt. Ska sporten i sig någonsin bli jämlik måste tjejerna få en ”spark i rumpan” och
visst är det motiverande i sig att få möjligheten att kunna leva på sitt intresse. För att citera LG
Mattson ur intervju 8; Hjulet har liksom börjat rulla…
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