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Abstract 
This essay examines the Internet-based misogyny within the Twitter hashtag GamerGate           

created in late 2014 as a response to the allegations made against female video game               

developer Zoe Quinn regarding infidelity and using sexual relations as a way to gain              

favourable commentary with respects to a game of hers. Using a method of thematic content               

analysis combined with GamerGate as our case study we were able to construct the analysis               

into three themes focusing on different aspects of the discourse, these being titled as;              

Misogyny within GamerGate, Not All Women and The Fight over GamerGates Purpose. 

Through the analysis we were able to conclude that there are two main opposing              

narratives, both of which have resorted to ad hominem in order to push each agenda. There is                 

a clear lack of focus and centralized debate. Many of the arguments made are either based in                 

thinly veiled misogyny or try to defend or attack the perceived homogeneous identity of the               

gamer.  

 

Keywords: GamerGate, misogyny, Internet-based, representation, Twitter. 
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Inledning 

Kvinnohat är ett oerhört synligt globalt fenomen. Det förekommer privat och offentligt; i             

nära relationer såväl som online gentemot främlingar. Jennifer Golbeck gör en mycket precis             

sammanfattning av problemet med nätbaserade trakasserier i Online Harassment (2018) där           

hon skriver att “The scourge of online harassment has become a problem so severe that it                

threatens all that is good about social media. Platforms that were once lauded as media that                

could give equal voices to all, [...] are now riddled with humans and bots that spew hate,                 

threats and vitriol at anyone, but especially at women, people of color, and the vulnerable”               

(Golbeck, 2018:1). Golbeck tillägger att de nätbaserade trakasserierna driver iväg folk från            

sociala medier samt att trakasserierna förflyttar sig från online till offline och fortlöper (ibid).              

Att rapporten visar att 41% av amerikaner har blivit utsatta för nätbaserade trakasserier och              

att 66% har bevittnat andra som har blivit utsatta förebådar att det är ett vidsträckt problem.                

Emma Jane skriver att “incidences of gendered cyberhate grew slowly from the late 1990s              

before spiking around 2010, and then again in 2014 during GamerGate” (Jane, 2018:5). Detta              

visar på att nätbaserat kvinnohat, enligt Janes kontext, har varit närvarande på Internet sedan              

minst två decennier tillbaka och att det når sin höjd i samband med specifika händelser,               

exempelvis som GamerGate.  

GamerGate är en ledarlös internetbaserad rörelse som uppstod i slutet av 2014 till             

följd av de anklagelser som gjordes mot den kvinnliga spelutvecklaren Zoe Quinn av sitt ex               

Eron Gjoni i ett av hans tidigare blogginlägg. Anklagelserna rörde Quinns påstådda otrohet             

med andra professionella inom spelindustrin, vilket uppviglade till diskussion på sociala           

medier om att Quinn använt sex för att hennes spel Depression Quest skulle få bättre               

recensioner (Romano i The Daily Dot, 2014). Dessa anklagelser har dock diskrediterats av             

flera källor (ibid). Hashtaggen GamerGate myntades av skådespelaren Adam Baldwin, som           

även är en sympatisör för GamerGate.  

I samband med dessa anklagelser mottog Quinn både våldtäkts- och dödshot som blev             

så illa att hon tvingades lämna sitt hem (Romano i The Daily Dot, 2014). Strax därpå                

publicerade Gjoni så kallad hämndporr online (Sanghani i The Telegraph, 2014). Fler kvinnor             

inom spelutvecklingsindustrin mottog våldtäkts- och dödshot från personer online i samband           
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med GamerGate. Exempelvis blev Brianna Wu, likt Quinn, tvungen att fly sitt hem på grund               

av den hotbild som skapades mot henne (Abad-Santos i Vox, 2014).  

Även mediekritikern Anita Sarkeesian blev attackerad till följd av hatstormen som           

uppstod (Valenti i The Guardian, 2015). Sarkeesian skapade en kanal, vid namn Feminist             

Frequency, på Youtube dedikerad till att skildra och diskutera kvinnohat inom spelindustrin            

och annan media. Sarkeesian mottog tusentals våldtäkts- och dödshot, ett bombhot samt ett             

hot om masskjutning vid ett av hennes event på grund av hennes feministiska kritik av               

kvinnlig representation inom spel och media (ibid).  

Många av rörelsens motståndare menar att GamerGate har förklätts av dess anhängare            

och försvarare som att den handlar om speljournalistik- och pressetik men är i själva verket               

en “perfekt storm av misogyni, konservatism och revirtänkande” (Sundell i SVT Nyheter,            

2015). GamerGates anhängare argumenterar att journalistiska praktiker inom spelindustrin är          

ohederliga och partiska. Speljournalistik har enligt dem förlorat fokus; det handlar inte längre             

endast om spel och spelindustrin, utan även om politik och utomstående kritik. Kritiken riktar              

sig dock främst mot speljournalister och spelkritiker som tros ha recenserat spel positivt på              

grund av personliga kopplingar till spelutvecklarna eller eventuellt för att de själva varit             

involverade i spelet på något vis (RPS, 2014). I den här uppsatsen vill vi ta en närmare titt på                   

hur konversationen kring GamerGate såg ut på hemsidan Twitter, närmare bestämt hur            

konversationen kring kvinnohat såg ut.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka förekomsten av kvinnohat inom            

GamerGatediskursen på Twitter samt på vilka sätt detta kvinnohat tar sig i uttryck. Det råder               

oenighet gällande vad GamerGate huvudsakligen handlar om och har för intentioner,           

nämligen kvinnohat eller korrupt speljournalistik, och det argumenteras frekvent kring hur de            

två motståndarsidorna går till väga för att understödja respektive sidas agenda. Oenigheten            

har gett upphov till åtskilliga stereotypa föreställningar och representationer av diskursens två            

olika sidor och dess anhängare. Vi vill analysera vilka föreställningar och representationer            

kring kvinnor och kvinnohat som förekommer inom diskursen samt hur de olika sidornas             

narrativ reproducerar föreställningar om varandra. Uppsatsen är av genusvetenskaplig         

relevans eftersom vi kommer att undersöka sociala strukturer och representationer centrala till            
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kön och sexism och på vilka sätt de reflekteras inom kultur och internetbaserad media. För att                

vägleda oss i analysen av vårt material har vi formulerat följande forskningsfrågor:  

 
- Vilka föreställningar kring kvinnohat synliggörs i den Twitterbaserade diskursen om          

GamerGate?  

- Vilka representationer av kvinnor förekommer inom GamerGate?  

- Hur ser de starkaste narrativen inom GamerGate ut och hur reproducerar de            

föreställningar om vederbörande grupper? 

Begrepp inom GamerGatediskursen 

I samband med GamerGate har flera nya och viktiga begrepp uppstått som är essentiella för               

läsarens förståelse av rörelsen och diskursen som den genererat. Detta är begrepp vi har stött               

på i materialet som vi vill definiera för att underlätta läsningen av uppsatsen. Exempelvis              

finns det en klyfta mellan de två motståndarsidorna som karaktäriseras av begreppen ‘Gater’             

och ‘anti-Gater’. De som kallar sig för Gaters menar att GamerGate handlar om journalistisk              

integritet och pressetik medan anti-Gaters utgör motståndarsidan som menar att det handlar            

om kvinnohat. På GamerGates båda sidor finns det en blandning mellan män och kvinnor och               

även personer som menar att de är feminister. Det finns tydliga grupperingar, men motiven              

bakom valet att ingå i en av dessa grupperingar är inte lika tydligt. Således skildrar               

GamerGate en snårig arena där ingendera sida verkar vara homogen eller överens. 

Eftersom Twitter har en maxgräns på 280 tecken per tweet så förekommer ofta             

abbreviationer för att spara in på utrymme. Under tiden som GamerGate pågick var             

maxgränsen 140 tecken, så än mindre kunde bli sagt utan användning av en del              

abbreviationer. De mest förekommande abbreviationerna i samband med GamerGate är SJW,           

som står för social justice warrior, och MRA, som står för men’s rights activism. SJW               

används som ett pejorativ gentemot personer som strider emot olika typer av diskriminering,             

kränkande behandling och sexuella trakasserier online. Begreppet används oftast av          

högersympatisörer för att förringa de som stödjer feminism och politisk korrekthet (Condis,            

2018). MRA hänvisar till en rörelse som bedriver en kamp för mäns rättigheter i samhället               

eftersom de anses bli ekonomiskt, socialt och juridiskt diskriminerade emot av feminismen            

och dess påverkan på samhället. Anhängare till MRA är övertygade om att feminism skadar              
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samhället och individen mer än gör nytta. Dessa två abbreviationer förekommer främst på             

Gater-sidan av GamerGate.  

Både SJW och MRA har kopplingar till begreppet meninism. Meninism uppstod           

originellt som en term för manliga feminister att referera till sig själva, men har över tid                

utvecklats till delvis en term som används för att förringa och misskreditera            

radikalfeminismen, men även som en sorts manlig motpol till feminism. MRA och meninism             

syftar båda till kampen för mäns rättigheter.  

Ytterligare ett begrepp som frekvent förekommer inom GamerGatediskursen är         

doxxing. Doxxing innebär att ta reda på en annan persons personliga information, exempelvis             

fullständiga namn, adress, ålder, skola, arbete och dylikt och sedan lägga upp det i ett               

offentligt inlägg online. Det är främst personer som ansträngt sig för att undanhålla den              

sortens information av säkerhetsskäl som utsätts för doxxing av någon som syftar till att              

skrämma eller utsätta personen för potentiella hot.  

Forskningsfält 
Vår studie tar avstamp i det genusvetenskapliga fältet eftersom det rör genusvetenskapliga            

teman kring kvinnlig representation i media samt kvinnohat. Den tar dessutom avstamp i det              

medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet eftersom det rör teman kring         

representation i populärkultur, i detta fallet specifikt spel, samt responsen kopplad till denna             

representation. Därutöver kommer vi att använda oss av en klassisk sociologisk teori om             

folkmassor för att vidare tolka GamerGate och de två motståndarsidorna.  

Vi kommer främst att titta på tidigare forskning som specifikt rör GamerGate.            

Eftersom det var en relativt stor rörelse som fick mycket uppmärksamhet, samt skedde för ett               

antal år sedan vid detta laget, finns det en del forskning om det redan.  

I Jessica O’Donnells “Militant meninism: the militaristic discourse of GamerGate and           

Men’s Rights Activism” (2019) skriver O’Donnell om GamerGate, men undersöker främst           

relationen och kontrasten mellan de två sidorna i diskursen. Den ena sidan kopplas till vad               

som benämns som en “militant radikalfeminism”, medan denna militaristiska koppling helt           

undviks för den andra sidan, som av författaren anknyter till MRA (Men’s Rights Activism).              

Artikeln undersöker även användningen av militaristiskt terminologi under diskursen och att           

det från ena sidan målas upp som ett krig mot feminism. Författaren menar att den sida som                 
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består av så kallade meninister och MRA försöker porträttera motståndarnas kritik som en             

form av militant feminism, trots att det snarare är denna sidan själv som använder sig av                

militäriska liknelser och terminologi.  

Sarah Beth Evans och Elyse Janish skrev i sin studie “#INeedDiverseGames: How the             

Queer Backlash to GamerGate Enables Nonbinary Coalition” (2015) om hur det skapas en             

sorts falsk binaritet; “the true gamer” som är manlig och maskulin och den andre vilket blir                

en kvinna (oftast en feminist) som försöker vara en gamer. Detta som en reaktion på en till                 

synes förändrad demografi, dem som spelar spel är “inte längre” majoritet vita,            

heterosexuella cismän. Trots att detta synsätt inte speglar verkligheten, menar Evans & Janish             

att en del i varför GamerGate blev så stort, är att den ena sidan (dessa tidigare nämnda “true                  

gamers”) kände sig hotade och attackerade av kritiska blickar på deras normativa syn av sin               

egen identitet. I artikeln menar författarna att spelindustrin, spel och kulturen kring spel är              

full av intersektionella identiteter trots att dessa inte alltid representeras i spel eller i              

diskussioner kring spel.  

Liknande skriver Megan Condis i sin bok Gaming Masculinity: Trolls, Fake Geeks,            

and the Gendered Battle for Online Culture (2018) delvis om reaktionen gamers hade till att               

deras identitet ifrågasätts och kritiseras. Hon går även in mer på djupet i hur identitet syns                

och görs online och vad för påverkan det kan ha. I Internets tidiga skede sågs det som en plats                   

full av möjlighet att skiljas från sin verkliga identitet och det ansågs därför som en plats där                 

kön, etnicitet, nationalitet och så vidare inte skulle ha någon större påverkan på de band som                

skapades online eller de interaktioner som sker där. Condis lägger dock sin fokus främst på               

hur kön skapas i online utrymmen relaterade till spel.  

Michael Salters “From geek masculinity to GamerGate: the technological rationality          

of online abuse” (2018) används för att få ytterligare förståelse kring hur maskulinitet är               

kopplat till GamerGate. Salter ger en utvecklad syn på hur teknologi har kommit att kopplas               

samman med maskulinitet genom historien. Han redogör även för begreppet geek masculinity            

som kommer att förklaras tydligare i det teoretiska ramverket.  

Utöver de ovan nämnda artiklarna kommer även bland annat Laura Mulveys “Visual            

Pleasure and Narrative Cinema” (1975) att användas för att få en förståelse över vad för roll                

den manliga blicken har i relation till spel och de som spelar dem. Samt kommer studier                

såsom Gabbiadini et. al. “Acting like a Tough Guy: Violent-Sexist Video Games,            

Identification with Game Characters, Masculine Beliefs, & Empathy for Female Violence           
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Victims” (2018) och nyhets- och debattartiklar användas för att få en nyanserad översikt av              

den forskning som finns kring spels påverkan, eller potentiella konsekvenser, i verkligheten.  

Teoretiskt ramverk 

Representation  
Vi kommer att använda oss av en del olika teoretiska begrepp, däribland har representation en               

stor roll. För att definiera vår användning av representation kommer vi utgå från Stuart Halls               

bok Representation (Hall, 2013). Hall introducerar en del olika teoretiker samt deras teori och              

begreppsdefinition av representation. Bland annat nämner Hall både Ferdinand de Saussure           

och Michel Foucault. Saussures ingångssätt till representation har stor fokus på lingvistik; hur             

vi skapar mening genom språk. Han ser språk som ett representativt system, det vill säga att                

språk hjälper oss a bygga ett system för hur vi sedan förstår och kan dela med oss av hur vi                    

upplever världen. Det är så vi skapar förståelse mellan varandra; när vi kan bekräfta att våra                

uppfattningar om världen kring oss stämmer. Representation i denna uppfattning syftar           

således till hur vi skapar en bild eller uppfattning av världen som vi sedan delar med andra                 

genom vår användning av specifika ord, uttryck, gester och så vidare.  

Det finns tre huvudsakliga teoretiska ingångar till hur representation skapas genom           

språk. Reflektiv ingång, avsiktlig ingång och konstruktivistisk ingång. Reflektiv ingång syftar           

till att en ser att saker, personer och idéer har en “inbyggd” mening som vi reflekterar genom                 

språk. Avsiktlig ingång menar snarare tvärt om, att en person överför sin unika mening på               

världen genom språk (Hall, 2013:10). Konstruktivistisk ingång erkänner att varken objekt           

själva eller enskilda personer kan fastställa mening i språk; vi skapar mening, genom koncept              

och tecken, och uttrycker dessa till varandra genom språk (ibid:11). Det finns en tydlig              

skillnad i denna ingången mellan den materiella världen och de praktiker vi använder för att               

diskutera dessa materialiteter. Konstruktivistisk ingång är av störst relevans för vår uppsats            

och även mest användbar inom samhällsvetenskapliga och humanistiska fält såsom          

genusvetenskapen.  
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Diskurs 
Foucault, å andra sidan, lägger större fokus på diskurs snarare än lingvistik. Det är              

produktionen av kunskap och mening som är av vikt, inte det en faktiskt säger, och han                

menar att detta sker genom både språk och sociala praktiker. Foucault menar även att saker               

har sin betydelse endast inom specifika historiska kontexter (Hall, 2013:29). Han menar att             

samma “ämne/sak” kan beroende på sin historiska kontext vara en del av totalt skilda              

diskurser. Här faller han in i den konstruktivistiska ingången och menar att mening             

konstrueras i olika kulturer, under olika historiska perioder, på olika sätt. Vad som även blir               

av vikt i Foucaults användning av representation och diskursbegreppet, är att det även             

påverkas av makt. Han anser att det finns ett förhållande mellan diskurs, makt och kunskap               

(Hall, 2013:30).  

Det är till stor del Foucaults teorier kring diskurs som kommer vara av intresse i               

uppsatsen, samt Halls reflektioner kring dem. Det hade varit möjligt att till större grad              

använda sig av en teoretiskt ingång till representation baserad på semiotik, men till fördel för               

denna uppsatsen är det inte passande. En semiotisk ingång är till stor del ahistorisk; historisk               

kontext har ingen större vikt för Saussure (Hall, 2013). Foucaults ingång är mer naturlig för               

forskning inom genusvetenskap, då den uppmärksammar förhållandet mellan representation         

och makt och inte ignorerar olika specifika sociala och kulturella kontexter. 

Vi kommer att skriva om diskurs och använda begreppet för att beskriva den samling              

av utsagor vi ämnar till att använda oss av i vår analys. Vi kommer inte att skriva om diskurs                   

i kontext av diskursteori, diskursanalys som metod eller som en skapande social praktik.             

Diskursbegreppet kommer endast användas som skildring av det sociala kontext vi har valt             

att analysera.  

Kön och sexualitet 
Här har vi samlat tre olika teorier som handlar om kön och sexualitet på olika, men i ljuset av                   

varandra, relevanta sätt. Exempelvis kan Foucaults uppfattning om diskurs därtill användas i            

kontext av kön och sexualitet eftersom relationerna mellan genus och sexualitet tillsammans            

skapar en viss representation som attribueras till människor. Foucault lade mycket vikt vid             

“the crucial role of institutions and discourses in the formation of sexuality” (Spargo,             

1999:13) där ‘institutioner’ hänvisar till de komplexa sociala strukturerna som utgörs av            
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människor och deras tillhörande idéer och traditioner. Således menar Foucault att det finns en              

högst social aspekt inom sexualitet, samt hur diskurser formas och omarbetas kring det.             

Tamsin Spargo skriver att “While there does seem to be a broader definition of acceptable               

sexual behaviour, many old prejudices remain, and new crises are always in the making”              

(ibid:5). Exempelvis är kvinnors otrohet mot män en sådan gammal fördom som Spargo             

menar lever kvar; kvinnors otrohet mot män är ett sådant oacceptabelt sexuellt beteende som              

ännu är starkt präglat av en historisk kontext av kvinnoförtryck (McDougall, 2014:206).            

Genus och sexualitet som skapande och skapade av diskurs är relevant i ljuset av GamerGate               

eftersom rörelsen skildrar tydliga föreställningar om en kvinnas genus och sexualitet.  

Skapandet av könsstereotypa föreställningar sker bland annat genom andrafiering.         

Andrafiering hänvisar till processen av görandet av “den andre” i samhället baserat på egna              

faktorer som “den andre” saknar, exempelvis könsidentitet, förmågor, värderingar och dylikt.           

De Beauvoir skriver om kvinnans “otherness” i sin klassiker The Second Sex (2010) och              

uttrycker sig i termer av dualiteter; dualiteter skildrar motpoler där makten främst ligger hos              

den förstnämnda i dualiteten. Människa/djur, kultur/natur, man/kvinna är exempel på sådana           

dualiteter. De Beauvoir använder sig dock av begreppet “otherness” snarare än “othering” för             

att förkroppsliga resultatet av en särskild position inom en social struktur istället för den              

aktiva processen av andrafiering (de Beauvoir, 2010:116).  

Harmer & Lumsden beskriver i sin bok Online Othering - Exploring Digital Violence             

and Discrimination on the Web (2019) på vilka sätt processen av andrafiering som sker på               

nätet bidrar till att skapa och upprätthålla stereotyper kring andra sociala grupper på nätet och               

vad det har för effekt på nätbaserat våld och diskriminering (Harmer & Lumsden, 2019:2).              

Harmer & Lumsden menar att “the concept of ‘online othering’ encapsulates the myriad             

power contestations and abusive behaviours which are manifested on/through online spaces           

[...] and which are resisted and challenged by various social actors and groups” (ibid).              

Exempel på sådana “power contestations” är könsbaserad andrafiering som tar sig i uttryck             

genom kvinnohat och sexism. Även gruppidentiteter såsom Gater och anti-Gater          

exemplifierar Harmer & Lumsdens “online othering” samt de Beauvoirs maktdualiteter.          

Således kan teorin om nätbaserad andrafiering bidra till vår användning av folkmasseteori för             

att tolka GamerGatediskursen. 
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The male gaze 
Även Laura Mulveys begrepp “male gaze”, eller den manliga blicken, kommer användas som             

en del av det teoretiska ramverket. Trots att begreppet främst används av Mulvey för att               

beskriva hur kvinnor representeras på filmduken i till exempel gamla Hollywoodfilmer, är det             

ett begrepp som har kommit att kunna appliceras i många olika situationer. Den manliga              

blicken syftar till stor del till hur kvinnor representeras i film eller på filmduken som “den                

andre” och som objekt snarare än subjekt. Detta för att det vi ser blir en förlängning av vad                  

män ser när de tittar på kvinnor. Kvinnan blir en ‘bild’ och mannen blir den som observerar                 

bilden. Kvinnor förlorar således sin agens och blir något som ska tittas på; de är bärare av                 

mening istället för skapare av mening (Mulvey, 1975:59).  

Termen har sitt ursprung i psykoanalys och filmteori, men kan även appliceras utanför             

dessa områden. Om kvinnor endast representeras inom spelindustrin som den andre och            

genom en övervägande manlig blick, skapas också ett specifikt synsätt kring den kvinnliga             

identiteten i detta sammanhang. Detta kan en se i den tidigare forskning som utförts kring               

GamerGate. Sättet kvinnor representeras, i spelen som karaktärer, som spelare av spel och             

som arbetare i industrin, påverkas inte bara av diskursiva praktiker utan även den manliga              

blicken och dess krav.  

The feminist killjoy 
Begreppet “feminist killjoy” myntades av Sara Ahmed för att skildra det attribut som             

glädjedödare som feminister ofta tillskrivs av de grupper som känner sig hotade av             

feminismen. Ahmed förklarar i sin bok Living a Feminist Life (2017) att när en sätter ord på                 

ett problem blir det mer påtagligt för omgivningen, men för de vars kunskap och förståelse               

för problemet i fråga är bristande kan det upplevas som att problemet föds ur orden snarare än                 

tvärtom (Ahmed, 2017:36). De som pekar ut ett problem förkroppsligar problemet; “When            

you expose a problem you pose a problem” (ibid). Begreppet knyter an till representation på               

grund av den bild som tilldelats feminister som skildrar dem som skapare snarare än utpekare               

av diverse sociala problem. Detta eftersom feminister ifrågasätter och kritiserar normer och            

utmanar den rådande sociala ordningen vilket kan uppfattas av icke-feminister, i den mening             

som Ahmed uttrycker i citatet ovan, som att feminister skapar problem och maktkonflikter.  
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Folkmasseteori  
Folkmasseteori, även känt som crowd theory, är en klassisk sociologisk teori som syftar till              

att skildra hur individens mentalitet förändras när hen deltar i en gemensam handling med              

andra. Teorin har utvecklats av bland annat sociologerna Gustave Le Bon och Gabriel Tarde.              

Le Bon beskriver en folkmassa på följande sätt; “A crowd [...] is not a mere collection or                 

gathering of individuals, but rather a distinctive psychological entity; a mental unity of people              

who may or may not be present at the same location but who, however ephemerally,               

constitute a collective mind” (citerad i Borch, 2006:85). Således går folkmasseteori att            

applicera på GamerGate eftersom trots att deltagarna inte fysiskt ingår i en grupp så bildar de                

tillsammans en gruppmentalitet som reflekterar gruppens agenda.  

Maskuliniteter 
Teknologi har i västerländsk kultur länge och ofta kopplats till män och maskulinitet. Män              

anses näst intill ha en medfödd fallenhet för teknologi. Denna stereotyp tog fäste redan i               

efterkrigstiden när programmering fick en allt högre status som yrke, och har sedan dess              

ytterligare förstärkts (Salter, 2017:1). Den starka kopplingen mellan teknologi och          

maskulinitet har enligt Michael Salter resulterat i ”technology-focused permutations of          

masculine subjectivity” (ibid:2). Salter menar med detta att det utvecklats en specifik            

maskulin identitet som är beroende av att könsstereotypa uppfattningar av män som            

teknologiskt skickliga, och kvinnor som fullständigt inkompetenta, återskapas och förstärks.          

Han använder geek masculinity som begrepp för att beskriva denna maskulinitet och menar             

att dess utbredning har påverkat hur teknologiska plattformar har utvecklats, till exempel            

genom sociala praktiker som existerar online samt könsspecifikt våld online. Detta eftersom            

“geek” är en term som uppstått i samband med en stereotyp kring manliga programmerare              

eller de med stort intresse för teknologi och videospel.  

Trots att geek masculinity tar form genom ett sorts motstånd till hyper-maskulinitet,            

vilket skulle kunna ge utrymme för mångfald, är majoriteten av geeks män, vita,             

heterosexuella och medelklass (Salter, 2017). Connell (1995) nämner olika typer av           

maskuliniteter, bland annat genom dikotomin hegemonisk och icke-hegemonisk maskulinitet.         

Hegemonisk maskulinitet syftar till de maskulina drag och beteende som är högst värderade             

och som på detta vis blir ett ideal andra män förväntas eftersträva. Det är dock viktigt att                 
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påpeka att dessa ideal kan se annorlunda ut beroende på klass, etnicitet, nationalitet,             

sexualitet och kultur (Connell, 1995). Geek masculinity är inte en form av hegemonisk             

maskulinitet, då den inte delar samma drag som mer traditionella maskuliniteter. Det finns             

således en motsägelse inom geek masculinity, där en både är ett offer för andra typer av                

maskulinitet men även förtryckare genom sin dominans av teknologisk makt och status över             

kvinnor både generellt och inom samma subkultur. Det är i denna dikotomi som en komplex               

maskulinitet växer fram; män som offer för andra mäns begränsande maskulinitet, men även             

som förtryckare av kvinnor.  

Till skillnad från geek masculinity, som inte riktigt passar in under kategorin            

hegemonisk maskulinitet, är toxic masculinity en aspekt av hegemonisk maskulinitet. Ibland           

används termen även som ett annat sätt att benämna hegemonisk maskulinitet. Toxic            

masculinity syftar till en form av maskulinitet som är väldigt starkt bunden till att upprätthålla               

strikta könsroller. Utöver detta har det också beskrivits som “[a] need to aggressively             

compete [with others] and dominate others” (Kupers i Parent, Gobble, Rochlen 2018:278).            

Toxic masculinity karaktäriseras delvis av det tidigare nämnda behovet av att aggressivt tävla             

och dominera andra, men även av ett både misogynt och homofobiskt synsätt. Toxic             

masculinity har dock kritiserats som begrepp eftersom det utanför akademiska sammanhang           

har förenklat komplexiteten inom maskulinitetsstudier till en konversation som menar att det            

finns en “toxic” maskulinitet och en “healthy” maskulinitet. Detta leder till ett sätt att se på                

toxic masculinity nästan som en sorts defekt del av en större helhet som kan arbetas bort och                 

efterlämna endast en hälsosam maskulinitet (Salter, 2019). Valet att ändå använda begreppet i             

uppsatsen baseras på att toxic masculinity som term är betydligt mer vanlig i de cirklar vi                

undersöker, det vill säga online på hemsidor såsom Twitter.  
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Metod 

Fallstudie som tematisk innehållsanalys 
Vi kommer att använda fallstudie som kvalitativ metod. Det är en deskriptiv forskningsmetod             

som syftar till att beskriva och förklara ämnet i fråga (Merriam, 2010:22). Merriam skriver att               

“En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, till exempel ett program, en               

händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp” (ibid:24). GamerGate är              

den specifika företeelse som vi kommer att undersöka, och kan beskrivas som ett skeende              

eller ett händelseförlopp. Fallstudier är lämpliga att använda när en vill göra en djupare              

analys av något och få fram mångfacetterade förklaringar (ibid). En kan också definiera syftet              

med fallstudier “...som att man ska komma fram till en helhetsinriktad förståelse av de              

enheter man studerar och att man ska kunna utveckla generella teoretiska påståenden om             

regelbundenhet i den sociala strukturen och det sociala skeendet” (ibid:25). Fallstudier är            

partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva (ibid).  

“Att en fallstudie är partikularistisk innebär att den fokuserar på en viss situation,             

händelse, företeelse eller person” och lägger vikt vid själva fallet i sig (Merriam, 2010:25).              

Vid användandet av en fallstudie tar inte forskaren till andra händelser och skeenden för att               

förklara den i fråga. “Att slutprodukten i en fallundersökning är deskriptiv innebär att             

beskrivningen av den företeelse man studerat är omfattande och tät” eller fullständig            

(ibid:26). En fallstudie har förmåga att säga något om ett större socialt sammanhang eller              

samhälle. “Att en fallstudie är heuristisk innebär att den kan förbättra läsarens förståelse av              

den företeelse som studeras” (ibid:27).  

“Induktiv betyder att fallstudien till största delen grundar sig på induktiva           

resonemang. Generalisering, begrepp och hypoteser uppstår ur den information man har           

tillgång till och som i sin tur har sin grund i den kontext som bildar ram till det man studerar”                    

(Merriam, 2010:27). Med andra ord så är fallstudier empiriska och grundade på erfarenhet.             

En rent induktiv ansats vore inte passande för vår undersöknings syfte och vi har således               

beslutat att vi ska ha mer en teoretiskt styrd och bekräftande ansats eftersom vår analys inte                

kommer att syfta till att generera nya teoretiska begrepp, utan snarare bekräfta det teoretiska              

ramverk som vi utgår från. Vi kommer således utföra en deduktiv fallstudie som slutar i en                

tematisk innehållsanalys.  
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Detta innebär att vår ingång till att analysera det material vi samlar in när vi forskar om vårt                  

fall, kommer att baseras på en kvalitativ innehållsanalys. Tematiskt innehållsanalys är en            

metod där teknikerna i metoden inte är särskilt väl beskrivna, men som ändå används flitigt               

av forskare (Bryman, 2011). Därav finns det utrymme för att utforma egna ansatser som är               

mer passande för ens syfte. Tillvägagångssättet baseras främst på en initial läsning av ett              

material, som sedan kodas och tematiseras utefter de kategorier som är intressanta för den              

specifika forskning en vill utföra.  

Utförande och begränsning 

Vi har valt att begränsa vår undersökning till den sociala nätverkstjänsten Twitter eftersom vi              

omöjligen skulle kunna undersöka hur kvinnohat framträder över hela Internet på grund av             

dess enorma omfattning och vår korta tidsram. Twitter är trots det en gedigen plattform med               

cirka 330 miljoner användare årligen, så vi kommer att göra en ‘avancerad sökning’ för att få                

fram ett flöde med endast tweets som handlar om GamerGate under en specifik tidsperiod.              

Som första utgångspunkt hade vi att samla in var tionde tweet från augusti 2014 till och med                 

januari 2015 för att ge oss en tidsperiod på sex månader och högre garanti för att hitta                 

tillräckligt mycket material. Vi insåg kort därefter att den valda tidsperioden och            

urvalsmetoden genererade alldeles för mycket material och bestämde således att minska           

tidsperioden till endast augusti till och med december 2014 och istället ta var tjugonde tweet.               

Detta för att ge en spridning och en tidslinje för att eventuellt kunna se hur diskursen har                 

utvecklats under månadernas gång.  

Material och urvalsmetod 
Vi använde oss av flerstegs klusterurval som var lämpligt för studiens syfte eftersom ett              

ettstegsurval, som ett klusterurval, inte hade preciserat undersökningen tillräckligt mycket för           

att vi skulle kunna besvara våra frågeställningar eller säga något om diskursen (Djurfeldt et.              

al., 2018:126). Ett klusterurval är lämpligt för en undersökning med redan befintliga kluster,             

eller grupper, inom en och samma population där sedan ett stickprov tas från varje kluster               

(Bryman, 2011). Populationen i vår undersökning är Twitteranvändare som använt sig av            

hashtaggen GamerGate. Klustren utgörs av de användare som ställer sig för och emot             

GamerGate; Gaters och anti-Gaters.  
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Dessa tweets valde vi slumpmässigt ut under vår utsatta tidsram genom att välja var              

tjugonde tweet ur flödet som genererades vid våra ordsökningar. Genom att applicera en             

bestämd variabel i stickproven blev stickproven slumpmässiga eftersom vi själva inte lade            

någon värdering i vilka tweets som inkluderades i stickprovet. Den slutliga           

undersökningsenheten blev ett gemensamt stickprov av tweets som publicerades under          

tidsperioden augusti till december 2014 som handlar om hashtaggen GamerGate (Djurfeldt et.            

al., 2018:126). Totalt samlades det in 648 tweets som vi har organiserat, kodat, tematiserat              

och slutligen analyserat.  

Avancerad sökning 
För att få fram vårt material använde vi oss av Twitters avancerade sökfunktion för att få ett                 

flöde av inlägg som på ett eller annat sätt handlade om GamerGate. I den avancerade               

sökfunktionen finns ett antal filter som en kan fylla i och applicera för att specificera sin                

sökning. De termer vi valt att använda i vår sökning är främst hashtaggen ‘GamerGate’, samt               

komplementerande sökord som MRA och SJW. Anledningen till att dessa sökord använts är             

delvis på grund av relevans, men även eftersom SJW har nämnts flitigt i samband med               

GamerGate och även att det dragits kopplingar till MRA vilket vi har intresse av att               

uppmärksamma. Vi valde att endast ta med inlägg skrivna på engelska för att ta bort               

eventuella språkliga hinder och missförstånd och även för att GamerGate var ett            

internationellt fenomen med deltagare från hela världen, vilket innebär att diskursen främst            

fördes på engelska.  

Urvalet tidsbegränsades genom att sedan avgränsa till en specifik tidsram, nämligen           

från augusti till och med december 2014. Tidsramens start valdes då GamerGate först började              

diskuteras i slutet av augusti 2014, och därefter valde vi en period på fyra månader framåt.                

Detta eftersom vi ansåg att det gav oss en tillräckligt stor tidsram för att samla material                

samtidigt som tillräckligt snäv för att lämpa sig till själva uppsatsens tidsram. Fyra månader              

genererade tusentals tweets men är samtidigt utförbart att söka igenom utifrån studiens            

tidsupplägg med vår valda urvalsmetod. Tabellen nedan ger en tydlig överblick över vilka             

söktermer som användes samt den tidsperiod som vi avgränsade sökningen till. 
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Tabell 1: Avancerad sökning 

Filter Val 

Alla dessa ord GamerGate 

Ett eller flera av dessa ord GamerGate, anti-GamerGate, antiGamerGate, Gater, anti-Gater, antiGater, SJW, MRA 

Hashtags #GamerGate, #anti-GamerGate, #antiGamerGate, #Gater, #anti-Gater, #antiGater,      
#SJW, #MRA 

Språk Engelska 

Datum Augusti 28 - 31, 2014; september 1-30, 2014; oktober 1 - 31, 2014; november 1-30,               
2014; december 1 - 31, 2014 

 

Därefter tittade vi på urvalets kluster som består av de två motståndarsidor av GamerGate,              

nämligen de som är för och emot GamerGate; Gaters och anti-Gaters. Detta för att ge               

struktur åt diskursen och för att underlätta för oss själva senare i analysen. Det lämpade sig                

att använda att klusterurval för stickprovet eftersom dessa grupperingar förekom av sig själv             

(Bryman, 2011:107). Det fanns dock en skillnad i mängden inlägg som passade in i vardera               

kluster. Det framkom fler inlägg som vi identifierade var skrivna av Gaters och därför får               

dessa även ett större utrymme i analysen.  

En nackdel med flerstegs klusterurval är att stickprovet inte blir väldigt representativt            

av populationen eftersom det blir förhållandevis snävt. Uppsatsens omfång är dock inte stort             

nog för att kunna nå en generaliserande slutsats om populationen, men det är tillräckligt stort               

för att argumentera att stickprovet blir representativt av klusterna inom den specifika            

tidsperioden (Bryman, 2011:111). Vår uppsats är relativt liten i storlek samt snäv i fokus              

vilket innebär att vi inte kan säga något rent konkret om populationen, nämligen Internet som               

helhet eller alla som varit aktiva inom hashtaggen. Däremot kan vi med hjälp av tidigare               

forskning möjligtvis få en uppfattning av hur vårt resultat hade formats av en studie              

genomförd på en större skala (ibid). Vår undersökning har en deduktiv ansats, vilket innebär              

att våra resultat blir mer representativa av de teoretiska ramverken än den generella             

populationen. Vi kommer att kunna diskutera tidigare teorier om exempelvis kvinnohat i            

generella drag, GamerGate och därmed nätbaserat kvinnohat.  

På grund av att vi gör en manuell insamling av material, det vill säga efter vår                

avancerade sökning, finns det en risk för misstag i själva insamlingen. Trots att vi utformade               

vår sökning tämligen snäv genererade den tusentals inlägg. I och med att vi har valt att ta vart                  
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tjugonde inlägg kan det hända att vi av misstag räknar fel och av misstag sparar inlägg 19, 21                  

eller 22 i flödet. Eftersom det är enormt många tweets att gå igenom så kommer vi mest                 

sannolikt räkna fel vid minst ett tillfälle, men vi anser inte att detta kommer att påverka                

reliabiliteten av vår undersökning i någon större utsträckning. Därutöver är Twitters           

avancerade sökfunktion inte ett felfritt sökningssystem och det är möjligt att även med             

samma sökval så kan det hända att andra får upp inläggen i en annan ordning eller att konton                  

har gjorts privata efter vår studies slut. Detta är dock utom vår kontroll som forskare. 

Etiska överväganden och forskarrollen 
Vårt val av material, på grund av dess offentliga slag, har strukit en mängd etiska               

överväganden som annars hade kunnat vara av stor vikt för oss att ta hänsyn till. När en                 

användare skapar sitt Twitterkonto får hen välja mellan att göra sitt konto skyddat, det vill               

säga privat, eller offentligt för alla användare att hitta. Detta innebär att alla de tweets som                

omfattas av vårt material är gjorda av offentliga konton och därmed öppna att ta del av.                

Under vår materialinsamling har vi inte begärt att följa några privata konton eftersom de inte               

har dykt upp i flödet som genererades av vår avancerade sökning. Följaktligen behöver vi inte               

ta hänsyn till att skydda identiteter eller anonymisera användare i de tweets vi kommer att               

exemplifiera teman och teser med. Eftersom inläggen har publicerats på en offentlig plattform             

är samma forskningsetiska överväganden som för en intervjustudie inte nödvändiga. Vi           

motiverar att samtycke till att vi får använda offentliga tweets i syfte av vår undersökning har                

getts i samband med skapandet av användarnas konton.  

Därutöver kommer vi inte säga något om själva användarna utöver om de är Gater              

eller anti-Gater. Vi kommer inte att spekulera vidare avseende människorna bakom inläggen            

eller anklaga användare för att vara kvinnohatare, utan vi kan endast tolka det användarna              

själva skriver i sina offentliga inlägg. Vår uppgift är att tolka det som sägs och diskursen som                 

uppstår som resultat; inte att analysera människorna eller deras intentioner bakom inläggen.  

Det finns alltid en risk för att vi som forskare missuppfattar eller läser in fel i vår                 

tolkning av materialet. Användarnas intentioner spelar därför ingen roll i vår analys, utan det              

är bara vår tolkning som är av vikt. Därför kan vi bara redogöra för vår uppfattning utifrån                 

materialet i våra slutsatser.  
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Som genusvetare behöver vi vara aktsamma med vilka värderingar vi ålägger           

specifika inlägg, framförallt de återkommande kontona som deltar i diskursen vid fler än ett              

tillfälle eftersom vi riskerar att bilda oss en uppfattning av personen bakom kontot till följd av                

att vi får ett mer nyanserat intryck av kontot jämfört med om vi endast läser ett enstaka                 

inlägg.  

Slutligen vill vi förvarna läsaren om språket som används i vissa av Twitterinläggen             

som vi citerar i vår analys. Förvarningen gäller främst citaten på sida 27 där språket skildrar                

grovt kvinnohat, rasism och våld mot barn. Som genusvetare vill inte reproducera sådana             

föreställningar men vi har valt att ocensurerat inkludera citat med sådant språk för att ge en                

rättfärdig skildring av diskursen.  

Analys 

Vår analys har organiserats utifrån de teman och underteman som vi upptäckt under vår              

behandling av vårt material. De formulerade temana representerar ofta förekommande          

mönster och repetitioner som utgör stora delar av diskursen under den tidsperiod vi             

undersökt. De övergripande teman är misogyni inom GamerGate, kvinnors försvar av           

GamerGate samt striden om GamerGates syfte. Vi kommer att citera inlägg där vi anser att               

det är passande för att knyta diskursen till den tidigare forskningen och det teoretiska              

ramverket. Vi kommer även att knyta an till GamerGates sociala kontext genom artiklar som              

skrivits om ämnet. Den sociala kontexten har varit till stor hjälp i förklarandet av diskursen               

på grund av dess omfattande storlek, motsägande argument, otydliga struktur och urartande.  

Eftersom Twitter begränsar inlägg till ett maximum antal tecken per inlägg innebär            

det att det inte ges utrymme för att utveckla argument och göra tydliga hänvisningar till andra                

inlägg. Detta har utgjort en försvårande omständighet för vår analys och således har artiklarna              

som skrivits om GamerGate varit till stor nytta för vår förståelse av diskursen. Att diskursen               

är kaosartad och svårnavigerad är det fler som håller med om och exemplifieras i följande               

citat;  

“Writing about #GamerGate is like jumping into quicksand full of minefields and there are              
also giant crabs” (Twitter, 10/09/2014). 
 

Citatet skildrar en twitteranvändares upplevelse av att delta i diskursen som beskrivs som en              

hopplös och hotfull miljö. Kvicksandmetaforen kan exempelvis tolkas som att betyda att ju             
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mer en försöker försvara sin sida desto djupare sjunker en ner i den fientliga miljö som                

GamerGate har blivit. Ett argument som vid upprepade tillfällen görs av Gaters är att              

anti-Gaters väljer att inte delta i diskursen genom att exempelvis svara på kommentarer, utan              

istället väljer att uttrycka sina åsikter genom andra medier där Gaters inte har möjlighet att               

försvara sig. Den fientliga miljön som GamerGate ofta skildras som kan vara en anledning till               

varför vissa väljer att inte delta på dess originella plattform. Liknande gäller för inaktivering              

av kommentarsfält, som skildras i citatet nedan;  

 

“‘I’m not accepting comments on this post, deal with it’ - according to my inbox, 400 angry men are                   
unable to deal with it”  (Twitter, 20/10/2014) 

Kvinnohat inom GamerGate 
Under detta tema beskrivs de mönster av misogyna föreställningar som cirkulerar inom            

diskursen. Temat har delats in i de två underteman av misogyni som vi identifierade inom               

GamerGate, nämligen skuldbeläggandet av spelutvecklaren Zoe Quinn och det         

kvinnofientliga språket som används av så kallade Gaters.  

Att märkas med en eldröd bokstav 
Innan begreppet GamerGate kom till ljuset kallades diskursen, dock mer inofficiellt, för            

“Quinnspiracy” som är en sammanslagning av Zoe ‘Quinn’ och ‘conspiracy’ eftersom det är             

allmänt erkänt att händelseförloppet som utspelade sig mellan Zoe Quinn och Eron Gjoni             

sågs som startskottet för vad som skulle komma att kallas för GamerGate. Följaktligen             

gjordes otaliga mord- och våldtäktshot gentemot Quinn. Vi har utgått från definitionen av             

kvinnohat som “a structural phenomenon, instantiated via norms, practices, institutions, and           

other social structures” (Manne, 2018:20); ett strukturellt förtryck bestående av bland annat            

sociala normer, förväntningar och konsekvenser som syftar till att underordna kvinnor inom            

patriarkatet. Utifrån den definitionen kan det sägas att GamerGate har sina rötter i kvinnohat              

eftersom det tog avstamp i en privat händelse inom en parrelation som offentliggjordes av              

den manliga parten i syfte att förtala och sabotera Quinn. 

Utifrån GamerGates tidigaste händelser uppenbarade sig tydliga liknelser mellan         

Nathaniel Hawthornes roman The Scarlet Letter (1850) som gav rubriken för detta            

undertema. The Scarlet Letter skildrar en kvinnas offentliga bestraffning för äktenskapsbrott i            

USA på 1600-talet. Kvinnan Hester tvingas bära ett eldrött ‘A’ utanpå sina kläder för att               
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hennes omgivning ska kunna skambelägga henne för hennes synd. Det finns paralleller            

mellan händelseförloppen trots att de utspelade sig i olika sekel; de misogyna            

föreställningarna finns kvar men de tar sig i uttryck på andra sätt. Både Quinn och Hester                

utsattes för offentlig skambeläggning till följd av otrohet mot män. Gjoni, Quinns före detta              

pojkvän, offentliggjorde sina otrohetsanklagelser mot Quinn i ett blogginlägg som lade           

grunden för det som skulle komma att bli en storm av kvinnohat, förtal, trakasserier och ad                

hominem; det vill säga att argument riktas mot motståndaren snarare än sakfrågan. 

Begreppet “slutshaming” innebär att skambelägga och trycka ned kvinnor för deras           

sexuella beteenden som inte anses vara socialt acceptabla. Slutshaming utgör en stark närvaro             

inom GamerGatediskursen så väl som i The Scarlet Letter. Vi har valt ut ett antal inlägg som                 

skildrar båda sidors attityder gällande slutshaming som därutöver leder in på “victimblaming”            

som innebär att skuldbelägga människor för de handlingar och brott som begåtts mot dem.  

 
“‘Zoe Quinn: ‘All #GamerGate has done is ruin people’s lives’’. Uh...no, I’d say you did all that pretty                  
much on your own.” (Twitter, 03/12/14)  

 
Citatet ovan skildrar en respons till ett av Quinns utlåtanden om GamerGate. Quinn menar att               

allt GamerGate har åstadkommit är att förstöra människors liv, medan den svarande menar att              

det är Quinn själv som har åstadkommit det. Den svarande försvarar alltså GamerGate som              

en rörelse om speljournalistik och pressetik snarare än kvinnohat riktad mot bland annat             

Quinn. Enligt den konstruktivistiska ingången inom Halls representationsteori kan det sägas           

att slutshaming bidrar till att fastställa kvinnans mening som ett objekt tillhörande en man              

genom att offentligt skambelägga hennes sexuella beteenden. I Quinns situation var det hon             

som ålades skuld och skam av offentligheten på grund av rykten snarare än Gjoni som gjorde                

sig skyldig till förtal så väl som andra oetiska handlingar i syfte att smutskasta Quinn.               

Representationen av “den otrogna kvinnan” för med sig historiska konnotationer av fördomar            

mot kvinnor och kvinnlig sexualitet som ännu håller sig kvar. En man som har sexuella               

relationer med kvinnor utöver sin fru har historiskt sett inte fått samma behandling som              

kvinnor. Sara McDougall (2014) skriver att, i en kontext av det senmedeltida Frankrike,             

“Adultery by women was far more serious than that by men. The church did preach equality                

in this area, that it was just as bad for a married man to violate his marriage vow as for a                     

woman to do so. In practice, however, adultery was treated seriously in cases where the               

woman was married” (McDougall, 2014:206) och vidare att “...female, not male, adultery            
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cast doubt upon paternity and and was also part of a more generalized fear and distrust of                 

feminine independence” (ibid). Det McDougall visar på i citaten är de ihärdiga patriarkala             

värderingarna som dröjer sig kvar i samhället och reflekterar det som skedde mellan Quinn              

och Gjoni.  

Med hänsyn till Foucaults fattning av diskurs gör GamerGatediskursen det tydligt att            

vi ännu lever i ett patriarkalt samhälle där mannens ord i en sådan här situation tas för givet                  

som sanning och kvinnans rykte, med väldigt lite övertygelse behövd, skändas på en offentlig              

nivå. Foucault menar att våra uppfattningar och värderingar har sina betydelser endast inom             

specifika historiska kontexter, exempelvis som den som anges i The Scarlet Letter. Den             

historiska kontexten av kvinnan som en mans egendom har betydelse ännu idag och skildras              

exempelvis genom slutshaming. Slutshaming syftar till att tvinga den kvinnliga sexualiteten           

till underkastelse och att förringa kvinnors agens. Enligt Mulvey (1975) fungerar den manliga             

blicken utifrån samma premisser om kvinnlig agens som formar representationen av kvinnlig            

sexualitet till ett supplement av mannens; när kvinnan avviker från hennes ursprungliga syfte             

som ett bihang utan egen agens reagerar och agerar samhället kvickt för att återföra makten               

tillbaka till mannen genom att fördöma kvinnans handlingar genom så kallad slutshaming.            

Således var det lätt för Gjoni att vinkla sammandrabbningen till sin fördel på grund av de                

starka samhällsvärderingar som ännu idag besitter en mycket fientlig inställning gentemot           

otrogna kvinnor.  

 
“...it never had anything to do with gaming. A jealous loser slut-shamed his girlfriend. A failed actor                 
dubbed it #GamerGate” (Twitter, 12/12/14) 
 
“If you didn’t know, #GamerGate was a fake movement created by the same ppl who posted nudes of                  
Zoe Quinn, know it now” (Twitter, 04/09/14) 
 
“And a reminder: “GamerGate was formed by Zoe Quinn’s harassers and all #GamerGate’s actions              
reflect the things they want”  (Twitter, 16/10/14) 

 
I de tre citaten ovan skildras olika försök att belysa hur GamerGate har sitt ursprung i                

slutshaming och kvinnohatiska värderingar och endast har kamouflerats som en rörelse för            

journalistisk integritet och pressetik. Det första citatet hävdar att GamerGate aldrig hade            

något med spelindustrin att göra utan endast handlade om Gjonis svartsjuka som han lät sig               

uttrycka genom slutshaming riktat mot Quinn. Citatet skildrar även det som tidigare nämnts             

om hur det finns småaktighet och dåliga uttalanden hos GamerGates båda sidor. Det andra              

citatet skildrar uppfattningen om att GamerGate var fabricerad av samma människor som            
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laddade upp nakenbilder, eller hämndporr, av Quinn online. Det tredje citatet skildrar hur             

GamerGate skapades av Quinns trakasserare, nämligen de som vid upprepade tillfällen           

skickade mord- och våldtäktshot till henne vilket resulterade i att Quinn var tvungen att fly               

sitt hem i rädsla för sitt liv. GamerGates handlingar och dess försvarare både reflekterar och               

reproducerar kvinnohatiska värderingar.  

En vanligt förekommande ståndpunkt inom GamerGatediskursen är huruvida det ens          

förekommer, eller har förekommit, några som helst trakasserier gentemot Quinn,          

kulturkritikern Anita Sarkeesian eller spelutvecklaren Brianna Wu.  

 
“I’m fucking sick of journalists acting like there is a shred of evidence that Anita ‘threats’ came from                  
anyone other than herself #GamerGate” (Twitter, 06/09/14)  
 
“The amount of abuse I’ve received from #GamerGate is unbelievable! Literally...there was none.             
Unbelievable!” (Twitter, 01/12/14)  
 

Även mediekritikern Anita Sarkeesian och spelkritikern Brianna Wu mottog en extrem           

mängd hot som tvingade dem att fly sina hem. Det första citatet ovan skildrar hur en Gater är                  

trött på journalister som menar att det finns belägg för att hoten som Sarkeesian mottog kom                

från någon annan än henne själv. Påståendet kan tolkas som ett förminskande av Sarkeesians              

situation genom att väcka misstro mot henne och därmed även de andra utsatta kvinnorna.              

Det andra citatet skildrar en annan Gaters respons till, enligt hens uppfattning, GamerGates             

påstådda trakasserier mot kvinnor inom spelkulturen och menar att eftersom hen själv har inte              

blivit utsatt för trakasserier måste det innebära att det inte sker över huvud taget inom               

GamerGatediskursen.  

Attityderna skildrar en stark misstro gentemot kvinnorna som menar att de har blivit             

utsatta för brott, vilket kan återkopplas till historiska konnotationer om mannen som            

överordnad kvinnan. Parallellt med dessa attityder om att de utsatta kvinnorna ljuger om             

hoten som gjorts mot dem driver Gaters enträget på att rörelsen i själva verket fördömer               

trakasserier, exempelvis som i citaten nedan: 

 
“#GamerGate is anti-harassment, if you see harassment happening within its ranks, call it out. Keeps us                
all focused on the main goal.” (Twitter, 10/10/14) 
 
“Anyone that thinks that harassment is the answer needs to get the hell out of #GamerGate & don’t let                   
the door hit you on the way out.” (Twitter, 05/09/14) 

 
Bell hooks skriver i Outlaw Culture (1994) att “...while most folks are willing to              

acknowledge unfair treatment of women, discrimination on the basis of gender, they are             
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usually reluctant to admit that hatred of women is encouraged because it helps maintain the               

structure of male dominance” (hooks, 1994:119). Citatet kan sägas reflektera det patriarkala            

samhällets ovilja att erkänna att den hegemoniska, även kallad “toxic”, maskuliniteten är så             

pass omfattande och uppmuntrar till ett samhälle där patriarkatet inte hålls ansvarig för dess              

handlingar och effekter. Hegemonisk maskulinitet hänvisar till den skadliga formen av           

maskulinitet som tar sig uttryck genom bland annat tuffhet, våld, mod, heterosexism och brist              

på emotionell känslighet (Wall & Kristjanson, 2005:88). Att det inom GamerGatediskursen           

cirkulerar både föreställningar om att kvinnorna ljuger samt att rörelsen fördömer trakasserier            

gentemot kvinnor exemplifierar den tvetydighet som hooks antyder i citatet. Gaters kan            

fördöma trakasserier gentemot kvinnor jämte med att trakasserierna fortlöper, försvaras, och           

förnekas av Gaters.  

 
#GamerGate is against harassment! you can tell because anytime gets harassed, they accuse her of               
doing it to herself for attention” (Twitter, 12/09/14) 
 
“‘I’m against harassment’ is a powerless statement when made by people who engage in harassing               
behaviour they call something else. #GamerGate”  (Twitter, 05/09/14) 

 
Det första citatet, med en mycket sarkastisk ton, beskriver hur GamerGate i själva verket är               

emot trakasserier eftersom dess anhängare är snabba på att anklaga kvinnan för att göra det               

mot sig själv i syfte att få uppmärksamhet. Det andra citatet skildrar att det är ett makt- och                  

meningslöst påstående att säga sig vara emot trakasserier när en ägnar sig åt trakasserande              

beteenden som de förklär som något annat, det vill säga en rörelse som tar upp problemen                

inom speljournalistik och pressetik. Det kan som mest tolkas som en föga ansträngning att              

skildra Gaters som de som kämpar för rättvisa snarare än att förtrycka kvinnor och andra               

minoriteter.  

En kvinnofientlig diskurs 
I det här undertemat analyserar vi de representationer kring kvinnor och kvinnlig sexualitet             

som skildras inom GamerGatediskursen, samt föreställningar kring makt och dess påverkan           

på representationerna med hänsyn till specifika sociala kontexter. Inom GamerGatediskursen          

cirkulerar det tydliga representationer av kvinnor, allra särskilt feminister, som arga           

manshatare vars mål är att krossa spelkulturen och förstöra allas nöje. De utvalda citaten              

nedan ger exempel på ordval och representationer av kvinnor som skildrar den            

kvinnofientliga miljö som GamerGatediskursen har åtagit sig.  
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“How was #GamerGate a way to harass women...it was about some cunt that fucked her way into good                  
reviews #gameovergate” (Twitter, 08/09/14) 
 

Citatet ovan är ett av många exempel där kvinnofientliga uttryck används i syfte för att               

förnedra och skuldbelägga Quinn. Föreställningen om kvinnor som utnyttjar sexuella          

relationer med överordnade på arbetsplatsen för att erhålla bland annat befordringar och            

förmåner, och i detta fallet bättre recensioner av Quinns nyaste spel, är inte ovanlig. Vanlig är                

även föreställningen om att kvinnor hävdar att de blev utsatta för sexuellt utnyttjade om de               

inte uppnådde det de ämnade att få ut av de sexuella relationerna, exempelvis en befordran               

eller löneförhöjning. Detta narrativ hade en särskilt stor närvaro under metoo-revolutionen           

som påbörjades under hösten 2017; i samband med att fler kvinnor klev fram och              

uppmärksammade omfattningen av sexuella trakasserier gentemot kvinnor blev dem allt          

oftare bemötta med misstro och konspirationer. Detta tydliggörs ytterligare i de två citaten             

nedan:  

“If #GamerGate was only about harassment, do you think tens of thousand of all kinds of people would                  
be standing behind it?” (Twitter, 07/11/214) 
 
“When you call everything misogyny, nothing is misogyny. When you call everything racist, nothing is               
racist. When you call… #GamerGate” (Twitter, 02/10/14) 
 
“Btw, I’m fully willing to discuss #GamerGate with anyone, just not when you start with               
muhsoggyknees or whatever” (Twitter, 03/10/14) 

 
Citaten skildrar bland annat den misstro som riktas mot anklagelserna om de utfärdade hoten              

och trakasserierna eftersom det dels inte verkar rimligt att en rörelse med sådana motiv skulle               

ha tiotusentals anhängare, och att det heller inte verkar rimligt att det finns kvinnohat i den                

utsträckning som anti-Gaters argumenterar för. Det andra citatet kan tolkas att mena att ju              

oftare något problematiseras desto mindre kraft har det bakom sig; problemet överdrivs och             

förlorar trovärdighet. Detta är ett exempel på härskarteknik som syftar till att avdramatisera             

och bagatellisera de problem som kvinnor upplever i kontext av manlig överordnad. Detta             

exemplifierar även det som hooks skrev om att inte vilja erkänna kvinnohat som en              

upprätthållande faktor av manlig överordnad (hooks, 1994:119). Det tredje citatet åskådliggör           

ett försök att förminska kvinnohat generellt genom att dels vägra engagera sig i diskussioner              

om ämnet samt genom att håna ämnet genom att benämna det som “muhsoggyknees”, det vill               

säga misogyni. Språket inom citaten bygger på en viss representation av kvinnor och det              

systematiska förtryck som kvinnor utsätts för, nämligen att kvinnohat inte är ett så stort              
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problem som feminister gör det till samtidigt som de förnekar dess existens, åtminstone inom              

GamerGatediskursen. Ytterligare ett exempel på härskarteknik är användandet av kvinnliga          

pejorativ som i citatet nedan: 

 
“What should we call the anti GamerGate movement? I vote we call them Quinita Queefs” (Twitter,                
12/09/14) 

 
Här skildras en Gaters förslag på ett samlingsnamn för anti-Gaters som består av en ordvits               

som refererar dels till Zoe Quinn och till ett vaginalt utsläpp av luft och syftar till att ha en                   

pejorativ effekt. Namnförslaget kan återkopplas till det tidigare resonemanget kring          

“Quinnspiracy” och vidare visa på hur “Quinn”, som identitetsmarkör för anti-Gaters, är            

bärare av mycket kvinnofientlig mening snarare än skapare av mening som syftar till att              

kämpa för kvinnors rättigheter. Gaters erövrade genom hot och makt symboliken som Quinn             

hade kunnat stå för och förvandlade henne till en symbol för förnedring av kvinnor och               

manlig dominans. Detta är ett tydligt exempel på hur Foucaults teori om diskurs och makt               

spelade in i GamerGatediskursen; konnotationerna av det kvinnliga könsorganet i          

namnförslaget i samband med representationen av Quinn som den otrogna kvinnan och            

sålunda den främsta förbrytaren anspelar på manlig överordnad och dess makt att forma dels              

diskurs och vidare representation av kvinnan. Ytterligare exempel på kvinnliga pejorativ           

anges av citat nedan som skildrar en Gaters uppmaning om att ytterligare förarga anti-Gaters              

och SJWs genom att skapa fler kvinnliga animekaraktärer med kojuver istället för bröst.  

 
“Japan should make more anime girls with cowtits just to piss off the anti- #GamerGate sjws” (Twitter,                 
23/09/14) 

 
Inom ekofeminismen argumenterar bland annat Joan Dunayer att det mänskliga språket står            

till grund för mycket av förtrycket gentemot kvinnor och djur. Andrafieringen av djur från              

människan och av kvinnor från män sker i viss utsträckning genom sexistiska metaforer och              

liknelser som sänker statusen av djuret och kvinnan för att höja statusen av människan och               

mannen. Dessa dualiteter är vanligt förekommande inom bland annat queerteori eftersom de            

skildrar tydligt andrafierade identiteter utöver den överordnade mänskliga och manliga          

normen inom de flesta diskurser (Lykke, 2009:204). Det är den upphöjda manliga normen             

som Dunayer menar berättigar män att utnyttja andra levande varelser. Enligt Dunayer finns             

det en korrelation mellan vilka djur som används i nedsättande uttryck och de domesticerade              

djuren som används i syfte för att tjäna människan, exempelvis ko, åsna, eller gris (Dunayer i                
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Adams & Donovan, 1995:12). Dessa djur används som pejorativ mot kvinnor eftersom de,             

liksom kvinnor, på många vis utnyttjas av män.  

Hittills har de utvalda citaten reflekterat en förhållandevis mild grad av kvinnohatiskt            

innehåll. Nedan visas ett inlägg som reflekterar en betydligt grövre grad av kvinnohat. I              

inlägget bifogades en skärmdump som visar fyra inlägg som gjordes av ett och samma konto               

vid namn “Death to Brianna”. Nedan har vi försökt representera detta genom att det första               

citatet representerar det ursprungliga inlägget medan de följande fyra representerar de inlägg            

som syntes i den bifogade skärmdumpen. Det ursprungliga inlägget innehar en mycket            

sarkastisk ton och använder sig av inläggen i den bifogade skärmdumpen för att förtydliga              

detta. Dessutom taggades Brianna Wu i varje inlägg som publicerades inom loppet av en              

minut mellan det första och det fjärde inlägget.  

 
“Remember. #GamerGate is not about attacking women. Not in any way, shape or form.” (Twitter,               
11/10/14) 

 
“If you have any kids, they’re going to die too. I don’t give a fuck. They’ll grow up                  
to be feminists anyway.” 
 
“Your mutilated corpse will be on the front page of Jezebel tomorrow and there isn’t               
jack shit you can do about it.” 
 
“How’s that for terrifying you stuck up cunt? I’m sick of you fucking feminist              
asshats.” 
 
“I’m going to rape your filthy ass until you bleed, then choke you to death with your                 
husband’s tiny Asian penis”  
 

I kontrast av citaten ovan gör sig argumentationen att GamerGate inte handlar om kvinnohat              

föga övertygande. Det som sägs i citaten ovan går inte att bortförklara och det är tydligt att                 

det är kvinnohat som äger rum snarare än en kamp för rättvis speljournalistik och pressetik.               

Det görs därefter fler försök att rikta fokus bort från det uttalade kvinnohatet till den korrupta                

journalistiken, exempelvis som i de två citaten nedan: 

 
“Just a reminder that #GamerGate is about journalism corruption. Death threat topics are irrelevant and               
don’t need to be honored with defenses” (Twitter, 12/09/14) 
 
“Feminists, don’t repost death threats you receive. It’s clear you do not feel threatened and just want to                  
force #GamerGate to look bad.” (Twitter, 12/12/14) 
 
“Sorry anti-#GamerGate but you’ll have to pry my fun from MY COLD DEAD HANDS.” (Twitter,               
24/09/14) 
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Det första citatet uttrycker argumentet att GamerGate handlar om den korrupta           

speljournalistiken och uppmanar andra att inte bevärdiga dödshoten med försvar eftersom de            

är irrelevanta. Citatet skildrar den attityd om att feminism och SJWs inte hör hemma inom               

spelkulturen genom att peka ut de sociala problem som rör kvinnor som irrelevanta till              

GamerGates ändamål. Det skildrar en viss representation av feminister och SJWs som            

vilseledande och icke-tillhörande inom diskursen.  

Det andra och tredje citatet kan tolkas som att bygga den väl igenkända idén om att                

feminister och kvinnorättskämpar endast vill förstöra för män; idén om “the feminist killjoy”.             

Ahmed skriver att “...when you name something as sexist or as racist you are making that                

thing more tangible [...]. But for those who do not have a sense of the racism or sexism you                   

are talking about, to bring them up is to bring them into existence.” (Ahmed, 2017:36).               

Begreppet “feminist killjoy” delar således många likheter med begreppet social justice           

warriors. En kan säga att Internets “social justice warriors” är motsvarigheten till den             

feministiska akademins “feminist killjoy” eftersom SJWs avslöjar ojämlikheter på nätet och           

internetrelaterade kretsar, exempelvis spelkulturen, och således utgör ett problem för de           

nämnda utrymmen. Det tredje citatet ger även en mer konkret skildring av hur Gaters              

upplever att anti-Gaters, alltså feminister och SJWs, ämnar att bända loss Gaters nöje från              

deras kalla döda händer. Det kan tolkas som att citatet bär en ton av krigisk sinnesstämning                

och visar upp ett motstånd mot det hot mot spelkulturen som feminister, enligt Gaters, menas               

utgöra. 

Diskurs som ett system av representationer, enligt Foucault, innebär för feminister att            

de ofta bemöts med negativitet och förnekelse eftersom feminister avslöjar (eller skapar)            

problem inom kretsar där problemen inte uppdagats (eller funnits) innan. Således påverkas            

diskursen om bland annat sexism och rasism i stor utsträckning av representationer av             

feminister som att de hittar på ojämlikheter för främja den feministiska propagandan och             

därmed reducerar feminismens handlingskraft.  
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Inte alla kvinnor 
Under detta tema beskrivs på vilka sätt GamerGatediskursen har formats av användandet av             

hashtaggar, vilka gruppidentiteter som har vuxit fram och vad de har haft för konsekvenser              

för diskursen. 

En hashtag som vi såg vid upprepade tillfällen var #notyourshield som skildrar            

kvinnliga Gaters motstånd mot anti-Gaters argument om kvinnoförtryck inom spelvärlden.          

Inläggen inkluderar ofta bilder på tjejer och kvinnor som håller upp ett pappersark framför sig               

på vilket de skrivit #notyourshield för att belysa att de är kvinnor som varken upplever               

könsförtryck eller könsdiskriminering inom spelkulturen. Hashtaggen NotYourShield       

används även som ett motargument gentemot anti-Gaters som har uttryckt sig om att den              

kvinnliga Gatern förmodligen inte ens är en “riktig kvinna”. Hashtaggen NotYourShield kan            

således sägas ha blivit spelkulturens adaptering av slagordet “inte alla män” som används av              

motståndare i samband med feministisk kritik mot män som grupp. Själva frasen syftar till att               

markera anhängarnas vägran om att bli använda för att att utgöra en sköld för feminismens               

ändamål. De centrala resonemangen som förekommer inom hashtaggen skildras av citaten           

nedan: 

“Remember, #GamerGate is for journalistic integrity. Don’t let Anita Sarkeesian use us for her own               
agenda. Ignore her. #notyourshield” (Twitter, 14/09/14) 

 
“We have anti-#GamerGate people openly attacking and mocking abuse victims, promoting           
discrimination and nepotism. #GamerGate #notyourshield” (Twitter, 22/09/14) 
 
“Why all of you special snowflakes can’t accept that there are REAL women (with uterus and all other                  
necessary parts) supporting? #GamerGate” (Twitter, 18/09/14) 

 
Dels handlar motståndet som utmålas av hashtaggen om att media- och kulturkritikern            

Sarkeesian utnyttjar gruppen “kvinnor inom spelkulturen” för att främja sin egna feministiska            

agenda. Detta kan återkopplas till Ahmeds “feminist killjoy” eftersom Sarkeesian påpekar           

problem inom en kultur som tidigare inte uppmärksammats och utgör därför ett hot mot              

kulturen som helhet. Dessutom används hashtaggen för att skildra anklagelser gentemot           

anti-Gaters som betett sig illa och på ett hycklande sätt. Under materialinsamlingen såg vi              

flera sådana påståenden men aldrig några exempel på anti-Gaters som gjorde sig skyldiga till              

anklagelserna om att uppmuntra diskriminering eller hånade offer som blivit utsatta för            

övergrepp. Det går förstås inte att utesluta att dessa anklagelser är falska eftersom den totala               

mängden inlägg som handlar om GamerGate är enorm. Det kan till och med finnas ännu fler                
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inlägg som inte har använt sig av några av de orden som vår avancerade sökning genererade                

och därför saknas i sökresultatet . Däremot såg vi flera exempel på anti-Gaters som jämförde               

Gaters med ISIS och Hitler, till exempel som i följande citat:  

 
“#GamerGate Hitler was the first gamer so it’s not surprising that gamers emulate his violent,               
disgusting tendencies” (Twitter, 28/08/2014)  
 

Det sista citatet av de fyra tidigare citaten skildrar inte bara en negativ ton gentemot dem hen                 

kallar “snowflakes” utan även transfobi gentemot transkvinnor genom att konnotera riktiga           

kvinnor med havande av livmödrar och dylikt. “Snowflakes” som pejorativ används för att             

ringa in feminister, SJWs och andra rättighetsaktivister som användare av begreppet menar är             

överdrivet känsliga och besitter en obefogad känsla av total rätt.  

En aspekt av folkmasseteori är deindividualiseringen och anonymiseringen som sker          

när en befinner sig i en folkmassa eftersom konsekvenserna av det egna beteendet upplevs              

som smärre på grund av massans storlek. Något som bidrar till deindividualiseringen är             

användandet av hashtaggar vars symbolik innebär att markera grupptillhörighet och således           

bli en liten beståndsdel av en mycket större kontext. Ziller (1964) menar att             

deindividualisering är ett sätt för folkmassan att decentralisera ansvar för de handlingar som             

gruppen utför. Både #GamerGate och #NotYourShield är således identitetsskapande och          

förstärkande av grupptillhörighet utöver ett praktiskt verktyg för att delta i en Internetbaserad             

diskussion och rörelse.  

Användandet av hashtaggar bidrar även till andrafiering av andra grupper som           

närvarar inom samma diskurs. Harmer & Lumsdens (2019) teori om nätbaserad andrafiering            

kan förklara varför dessa två gruppidentiteter har uppstått. Harmer & Lumsden skriver om             

“The proliferation of social media hashtags designed to challenge social and political            

inequalities…” (Harmer & Lumsden, 2019:10) och nämner #MeToo och #Blacklivesmatter          

som exempel på hashtags som utmanar sociala och politiska ojämlikheter. I kontrast till den              

aktivistiska aspekten av användandet av hashtaggar skriver Harmer & Lumsden även att “By             

defining itself against an ‘other’, the dominant group silences or delegitimises the ‘other’”             

(ibid:15). Det sker sålunda en ömsesidig andrafiering mellan de polariserade identiterna där            

båda har en tystande och delegtimerande effekt. Detta kallar de för en “symbolic             

degradation” av den andre (ibid:19). #NotYourShield syftar till att degradera den feministiska            

agendan genom att sticka hål i dess argument. Genom att hävda sig bort från den stereotypa                
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föreställningen om “gamer” som en vit man och visa att de till exempel är en icke-vit kvinna                 

så förstärks deras gruppidentitet som “den gode” samtidigt som de förstärker sin uppfattning             

om att den andra sidan har fel. Vidare andrafiering sker genom de två avatarerna som               

GamerGate har gett upphov till.  

Avatarerna representerar vardera gruppidentitet inom diskursen, nämligen Lilian        

Woods som representerar Gaters och Vivian James som representerar anti-Gaters. Dessa           

avatarer blir ett sätt att använda den kvinnliga kroppen för att försvara kvinnoförtryck             

ytterligare genom att fungera som representationer av bra och dåliga kvinnor inom            

spelkulturen. Avatarerna är skapade av en Gater och är därmed redan från början sprungna ur               

ett partiskt synsätt. Avatarerna syns främst i sammanhang av illustrationer, bildserier och            

profilbilder. Det finns den goda kvinnan som stöttar GamerGate, som är medveten om             

rörelsen handlar om speljournalistik och pressetik och som förkastar att hon och andra             

kvinnor utsätts för förtryck och diskriminering. Sedan finns det den dåliga kvinnan som är              

emot GamerGate, som menar att spelkulturen är diskriminerande och förtryckande av kvinnor            

och att det är det som syftet med rörelsen. För att skildra Vivian James feltolkning av                

GamerGate uttrycks James ofta som känslomässigt styrd, grälaktig och enträgen jämfört med            

Woods som uttrycks som rationell, lugn och korrekt. Denna dualitet skildrar en tydlig             

maktstruktur som kan attribueras till den mellan män och kvinnor.  

Dualiteter och andrafiering ges mycket utrymme i Simone de Beauvoirs bok The            

Second Sex (2010). De Beauvoir skriver att “It is understandable that the duality of the sexes,                

like all duality, be expressed in conflict” (de Beauvoir, 2010:30) eftersom det är genom              

andrafiering som dualiteter uppstår som det äger rum maktkonflikter inom, exempelvis           

förtryck och diskriminering (Harmer & Lumsden, 2019:2). Andrafiering är en främst en            

process för att skilja sig själv från andra och förhöja sin egen grupp i syfte att känna                 

grupptillhörighet och trygghet. Därtill skriver de Beauvoir att “Everything that men have            

written about women should be viewed with suspicion, because they are both judge and              

party” (ibid), vilket innebär att den som erövrat maktpositionen inom dualiteten i fråga har              

makten att uttrycka sig fritt om den andre eftersom den med makt avgör vad som är korrekt                 

och inkorrekt. Makt spelar därmed en oerhört stor roll i andrafiering. Att Gaters således              

använder sig av kvinnliga avatarer, varav en bär konnotationer av den överordnade mannen             

den andra av den underordnade kvinnan, för att uttrycka vad GamerGate handlar om, gör och               

inte gör, bör betraktas med skepticism.  
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Det är flertalet anti-Gaters som menar att Gaters använder sig av en kvinnlig avatar att               

gömma sig bakom när de ställs inför kritik. Detta skildras av citaten nedan: 

 
“It’s ALMOST as if #GamerGate uses #notyourshield precisely as their fucking shield, which nobody              
totally figured out two months ago.” (Twitter, 06/10/14) 
 
“#GamerGate isn’t a benign movement being co-opted by misogynists. It’s a movement started by              
misogynists using ignorant ppl as shields.” (Twitter, 21/10/14) 
 
“I don’t know how saying that #notyourshield exists is a counter to the claims of #GamerGate’s                
misogyny as if minorities can’t be misogynists” (Twitter, 09/09/14) 

 
Citaten uttrycker att det är genomskinligt att GamerGate använder #NotYourShield just som            

en sköld mot kritik och att människor med misogyna värderingar som utnyttjar dess             

anhängare som bidrar till att upprätthålla skölden. Detta är skepticismen som de Beauvoir             

menar att en grupp såsom Gaters bör betraktas med eftersom gruppen i stor utsträckning              

utgörs av män som gör påståenden om kvinnor, både inom och utanför gruppen. Agendan              

som Gaters bedriver kan beskrivas som reaktionär eftersom den syftar till motarbeta            

anti-Gaters framåtsträvande och radikalfeministiska agenda som eftersträvar att belysa         

problematik av och förbättra kvinnors och andra minoriteters ställning inom spelkulturen. 

Det tredje alluderar till så kallat internaliserat kvinnohat och hur andra maktdualiteter            

spelar in diskriminering; att minoriteter kan dela de misogyna föreställningarna. Även           

kvinnor kan bära på misogyna föreställningar och utöva kvinnohat. Alla människor växer upp             

med bestämda representationer av genus och kön som överensstämmer med de sociala och             

kulturella normerna som råder i respektive samhälle. Internaliserad misogyni är när en kvinna             

observerar könsstereotyper som är utformade enligt patriarkala värderingar och därför ålägger           

sexistiska attityder och beteenden gentemot sig själv och andra kvinnor. Internaliserad           

misogyni, utifrån premissen av att stark närvaro av patriarkala värderingar påverkar kvinnor            

inifrån, kan således säga ha en stor närvaro inom spelkulturen som dessförinnan länge             

dominerats av män (McCullough, 2020). Trots att det nu är vanligare att minoriteter tar plats               

inom spelkulturen så sker det på ett villkorligt sätt; de får inte avvika från eller utmana den                 

rådande heterosexuella manliga blickens norm. De som avviker från eller utmanar normen            

riskerar att lida konsekvenser såsom bland annat Quinn, Sarkeesian och Wu har fått göra.  
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Striden om GamerGates syfte 
Många Twitterinlägg inom hashtaggen pratar om censur och det verkar finnas en uppfattning             

att SJWs och feminister vill censurera spel, delvis när det kommer till våld men även till hur                 

de representerar kvinnor. I detta finns även idén att SJWs och feminister som är emot               

GamerGate sätter press på journalister, och media generellt, att hålla med dem. Gaters tar              

alltså även en position mot censur och menar att anti-Gaters försöker förespråka censur.  

Hot mot en identitet 
En aspekt av GamerGate och dess kamp är att anti-Gaters och speljournalistik ses som ett hot                

mot en subkulturell identitet. Gaters menar att den kritiken som har riktats mot spel och               

spelkulturen är en attack mot inte bara spel i sig, utan även mot spelare eller gamer som en                  

identitet. Vem som helst kan inte identifiera sig som en gamer; att någon spelar spel gör dem                 

inte per automatik en spelare/gamer, utan termen syftar specifikt till de personer som har ett               

väldigt starkt intresse av spel och även en stor investering av tid, pengar och emotionellt band                

till spelen.  

I samma skede som GamerGate publicerades det ett antal artiklar som diskuterade hur             

gamer-identiteten höll på att dö ut. Dessa artiklar skrevs bland annat av nyhets- och              

spelrecensionshemsidan Kotaku, tidningen Forbes och ett flertal andra nyhetssidor som          

främst fokuserar på spel och spelindustrin. Vad dessa journalister syftade till var således inte              

spel i sig eller spelindustrin, utan den specifika synen som fanns på gamers som i majoritet                

manlig, vit, cis och heterosexuell. Identiteten gamer hade länge haft en relativt stor påverkan              

på hur spelmarknaden såg ut. Medieforskaren Dan Golding kommenterade bland annat att            

spel numera riktades till en bredare och mer mångfaldig publik. Detta innebar att den              

traditionella spelaren inte längre var, i Goldings ord, “consumer-king” (Golding citerad i            

Condis, 2018:10). Golding menade således att denna skift i spelutveckling gjorde att de             

förlorade en del av sin makt som de tidigare hade hållit över spelmarknaden (ibid). Denna               

förlust av privilegium verkar vara något som har bidragit till drivkraften bakom GamerGate             

och varför hashtaggen och den generella konversationen där i och kring pågick i flera              

månader.  

Under 1990-talet, i uppkomsten av Internet och allt mer onlinecentrerande utrymmen,           

fanns det en teknoutopisk (originellt: technoutopian) retorik som menade att Internet hade            

33 



 

kapaciteten att bli en plattform där identitet inte längre spelar roll. Tanken var att eftersom en                

inte har en fysisk kropp online är inte etnicitet, kön, ålder, nationalitet och utseende något en                

behöver redogöra för (Condis, 2018:13). I spelkulturen online finns inga specifika markörer            

för vad ens identitet i det verkliga livet offline är. När en interagerar med andra spelare inom                 

ett spel representeras en av en karaktär som inte behöver bära några liknelser med personen               

som styr den och som ofta kan modifieras på en rad olika sätt. Detta har således blivit inramat                  

som en tillgång; ett sätt för alla spelare att se sig själva och andra som jämlikar. Medie- och                  

genusforskaren Lisa Nakamura utförde år 2002 ett experiment där hon blev medlem i ett              

textbaserat onlinespel för att utforska hur ras och etnicitet behandlas och vad de har för vikt i                 

det specifika spelet. Nakamura nämner att spelet ger möjligheten att modifiera sin            

spelkaraktär genom att välja en hudfärg snarare än ras eller etnicitet och att detta enligt               

hennes tolkning verkar vilja skapa ett utrymme där kroppsliga och kulturella attribut blir             

bortkopplade från verklighetens förtryck (Nakamura, 2002:53). Hudfärgen på ens karaktär          

blir endast en fråga om estetik för spelarna, och inte om ras eller etnicitet. Condis (2018:13)                

menar att spelet Nakamura undersökt försöker representera framförallt kön och etnicitet, men            

även andra attribut, som accessoarer som en kan sätta på sig och ta av utan några större                 

svårigheter eller konsekvenser. Dock menar Condis att även om den teknoutopiska tanken            

kring hur identitet förs på Internet, och i onlineutrymmen så som spel, är på många vis                

välmenande är det inte så onlinelandskapet ser ut. Istället för att spel skapar utrymmen där               

spelare kan utforska olika identiteter bortkopplade från verkligheten, har spel och kulturen            

däromkring istället blivit en plats där verklighetens strukturer reproduceras. Spelare tolkas           

automatiskt som vita, heterosexuella cismän om de inte väljer att själva nämna en annan              

identitet (Condis, 2018:11). Detta går i linje med teorier om geek masculinity, där             

gamer-identiteten kopplas till en viss sorts maskulinitet som hävdas genom kunskaper om            

teknologi (Salter, 2018:2). Både “geek” och “gamer” som termer för att beskriva en             

subkulturell identitet har många liknelser, och gamers kan ofta likställas med geeks. Detta             

delvis för att både gamer och geek tolkas, som tidigare nämnts, som vita, heterosexuella              

cismän. Identiteten gamers har därför kommit att frammana bilden av en homogen grupp,             

trots att statistik från 2015, 2017 och 2019 visar på att könsfördelningen är relativt jämn               

bland dem som spelar spel (Duggan i Pew Research Center, 2015; ESA, 2017; ESA, 2019).  

Inom hashtaggen GamerGate kan en se att många upprörs av att identiteten gamer             

liknas med och kopplas till misogyni samt diverse stereotypa uppfattningar av hur en             
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misogyn man är och ser ut. Det framstår inom diskursen som att Gaters anser att anti-Gaters                

missrepresenterar dem och gamers generellt genom att dra dem alla över en kam och kalla               

dem alla för kvinnohatare. En Gater gör till exempel narr av anti-Gaters i följande citat: 

 
“‘I’m gonna stereotype gamers for their hobby, erase their identities, and call them pathetic              
manchildren no-lifers! Equality!!’” (Twitter, 31/08/14) 
 

Citatet skildrar den uppfattning av anti-Gaters som att de endast syftar till att stereotypisera              

gamers för deras intresse för spel, radera deras enskilda identiteter och tillgripa pejorativ i              

jämlikhetens namn. Trots att det säkerligen funnits en bekvämlighet i att gamer-identiteten            

medvetet eller omedvetet kopplats till en priviligerad identitet i samhället är GamerGate full             

av personer som inte vill bli begränsade av en så fast och snäv stereotyp. Inlägg inom                

hashtaggen vittnar om att många Gaters är upprörda över föreställningen att det bara är              

misogyna män som engagerat sig i GamerGate och att detta i sig sprider uppfattningen att               

gamers generellt är misogyna män. Till följd syns inlägg som de två nedan: 

 
“Hi, I’m Greg. I play a lot of video games, and I’m also kind of into anime. I am not a woman-hating                      
terrorist.#GamerGate” (Twitter, 30/08/14) 
 
“#GamerGate You know what trope I’m tired of? That gamers are socially inept misogynerds one.               
#OpSKYNET” (Twitter, 04/12/14) 

 
Vad som hade kunnat komma ut ur den initiala kritiken mot gamer-identiteten som en              

homogen och överväldigande vit, manlig och heterosexuell identitet med misogyna          

tendenser, är en ny syn på gamers som en betydligt mer mångfaldig grupp. Som nämnts av                

bland annat Golding är de som spelar, köper och engagerar sig i spel eller spelindustrin inte                

längre en överväldigande majoritet män. Detta understryks även av Evans & Janish (2015)             

som i sin studie diskuterar hur spelkulturen och spelindustrin är full av intersektionella             

identiteter som inte ges något utrymme på grund av manliga gamers vilja att hålla fast vid sin                 

privilegierade position. Det verkar därför inte som att intresset för att inte stereotypiseras             

ligger i att uppdatera synen på gamers eller gamer-identiteten, utan snarare specifikt i att inte               

relateras till misogyni och kritiseras där utefter.  
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Spel och moralitet 
En idé som präglar hashtaggen GamerGate är att anti-Gaters, SJWs och feminister (tre termer              

som används utbytbart i denna kontext) vill censurera innehållet i TV-spel. Det som antyds är               

att ett av problemen med speljournalistik är att speljournalister låter sig påverkas av en              

högljudd minoritet som vill fundamentalt förändra hur spel ser ut och vad som är tillåtet inom                

spelets värld. Under slutet av år 2013 släpptes ett nytt spel i serien GTA (Grand Theft Auto)                 

som kritiserades bland annat för inkluderingen av grafiska tortyrscener, våld och sin            

porträttering av kvinnor (Morris i CNCB; Hern i The Guardian, 2013). Denna tidigare kritik              

av spelet diskuterades inom GamerGate och användes som ett exempel av hur journalister har              

vikit sig för kritik från icke-gamers vars syfte är att sabotera spel och smutskasta              

gamer-identiteten. 

Att spel kritiseras för att vara omoraliska reflekterar negativt på dem som spenderar             

tid och pengar på dessa spel. Tanken verkar vara att när ett specifikt spel kritiseras i media                 

blir konsekvensen att spel som helhet dras in i diskussionen och anses vara dåliga både på en                 

samhällelig- och en individnivå. Ett exempel på ett tweet som uttrycker detta är en användare               

som under GamerGate-hashtaggen skriver:  

 
“Resist the ideologues who pretend games cause IRL violence!” (Twitter 04/12/14)  

 
De har även taggat spelutvecklarna av GTA V och bifogat en bild som bland annat inkluderar                

följande meddelande:  

 
“Target Australia has decided to pull GTA5 from shelves following customer feedback about             
‘depictions of violence against women.’ You know who’s behind this. Fight selective censorship in              
art!” (Twitter, 04/12/14)  

 
Detta syftar till att GTA V spelet temporärt slutade säljas i affärskedjan Target i Australien               

efter att spelet fått den kritik som tidigare nämnts. Västerländsk media har länge fört en               

debatt kring ifall TV-spel kan ha konsekvenser i det verkliga livet, såsom att orsaka våldsamt               

beteende. Detta är en del av en större och mycket komplicerad diskurs som länge varit knuten                

till frågor om moral och etik inom spel och som fortfarande är relevant (O’Kane, Haoues i                

CBS News; Draper i NYTimes, 2019). 

Gabbiadini et. al. studie Acting like a Tough Guy: Violent-Sexist Video Games,            

Identification with Game Characters, Masculine Beliefs, & Empathy for Female Violence           

Victims (2016) ger en insikt till hur spel kan påverka den nivå av empati en känner för andra                  
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människor, med specifik fokus på att undersöka ifall våld och sexism i spel kan leda till                

minskad empati för kvinnor som utsatts för våld. Resultaten av studien visar enligt forskarna              

som ledde den att beroende på hur mycket en person identifierar sig med karaktären dem               

spelar, kan detta bidra till att dem utvecklar ett liknande tankesätt som karaktären i fråga               

(Gabbiadini et. al., 2016). Enligt resultaten visade de deltagare som spelat ett spel med både               

sexism och våld i sig mindre empati för kvinnor och tjejer som blivit utsatta för våld i                 

verkliga livet. Specifikt de manliga deltagarna visade att de identifierade sig mer med den              

manliga huvudkaraktären de spelade och således hade en mindre empatiskt reaktion till våld             

mot kvinnor. Dock finns det inget bevis i denna studien att detta skulle leda till att våld mot                  

kvinnor skulle utföras i högre grad på grund av att folk spelar sexistiska och våldsamma spel.  

Precis som i andra former av media, såsom tv-serier och film, kan sexistiska             

stereotyper, tankesätt och beteende reproduceras i spel (Malkowski & Russworm, 2017).           

Många spel inkluderar kvinnliga karaktärer som passar väl in i en representation som             

anpassats efter den manliga blicken. De kvinnliga karaktärerna i spel reduceras ofta till             

passiva objekt då de syns endast genom en manlig karaktärs perspektiv och dessutom             

anpassats efter vad en manlig, heterosexuell publik lär tycka är attraktivt. Detta inte helt              

annorlunda från hur Mulveys diskussion kring den manliga blicken nämner kvinnors           

representation på filmduken (Mulvey, 1975). Det är möjligt att det manliga perspektiv som             

många spel utgår ifrån, påverkar unga mäns syn på kvinnor och våld mot kvinnor, i linje med                 

vad Gabbiadini et. al. diskuterar utifrån resultaten av sin studie. Det manliga perspektivet i              

samband med den manliga blicken kan vara en av anledningarna till varför spel har och               

fortsätter att kritiseras för sina sexistiska representationer av kvinnor. Att kvinnor också            

spelar dessa spel ändrar inte det faktum att de är anpassade efter en väldigt specifik målgrupp,                

samma målgrupp som nämnts tidigare som “consumer-king”.  

Censur eller kritik? 
Det som främst syns inom hashtaggen som benämns som censur centreras kring kvinnor och              

hur dem representeras i spel. Ett exempel är ett inlägg i respons till kritik från               

Youtubekanalen Feminist Frequency, som drivs av Anita Sarkeesian, som menar att den            

sexistiska representation av kvinnor som syns i spel påverkar både kvinnor och män negativt.              

Det är enligt henne inte nog att säga att en kan undvika att spela med sexistiska                
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representationer av kvinnor, utan att en måste kritisera det och således att både spelarnas och               

spelutvecklarnas syn på kvinnor måste ändras.  

 
“‘Nobody wants to take your games,’ they said. Make no mistake: their goal is the suppression of art.                  
#GamerGate” (Twitter 02/12/14) 

 
Citatet ovan skildrar en Gaters respons till anti-Gaters argument att syftet inte är att ta spel                

ifrån gamers; personen menar att det är censur och att det i verkligheten handlar om               

förtryckandet av vissa spelutvecklares konst. Det är ett återkommande tema att Gaters menar             

att det de försöker försvara är artistisk frihet. Det artistisk frihet verkar syfta till är               

spelutvecklares rätt att designa karaktärer efter eget tycke, samt skapa de spel som dem själva               

vill, oavsett vad det kan inkludera eller innebära. Artistisk frihet definieras på följande sätt:              

“Artistic freedom is the freedom to imagine, create and distribute diverse cultural expressions             

free of governmental censorship, political interference or the pressures of non-state actors.”            

(UNESCO, 2017:211). Det syftar därmed främst till att hindra stater och regeringar från att              

censurera konst i dess olika former.  

 
“If u think #GamerGate has it bad, imagine game devs being told their art is sexist Remind devs that                   
gamers <3 their art. #RebuildInitiative” (Twitter, 20/11/14) 
 
“You know if I was a developer I’d be truly terrified of designing a female character #GamerGate                 
nothing is ever seen as good enough.” (Twitter, 18/12/14) 
 

Här menar två Gaters att det är synd om spelutvecklare som måste höra att deras konst är                 

sexistisk. Detta synsättet har dock inte speciellt stor förankring i verkligheten, då konst av              

alla dess slag ständigt kritiseras, vare sig det handlar om konst i form av kända målningar                

eller amatörkonst. Kritik av normativa och sexistiskt designade karaktärer eller kritik av            

skadliga händelser i spel betyder inte per automatik att spel i sig endast är normativa och                

skadliga. En Gater skriver:  

 
“‘What’s more ethical than critiquing what you love…’ Leigh Alexander on @femfreq. LOOOOOL              

#GamerGate Sorry, I just now saw that quote, wow” (Twitter 22/10/14) 
 
Kritik verkar endast ses som något negativt, och inte något som potentiellt kan förbättra och               

utveckla. Det är en väldigt snäv syn på kritik som presenteras i vissa delar av               

GamerGate-hashtaggen. Att vara kritiskt mot något en tycker om ses som ett svek snarare än               

ett potentiellt försök till en produktiv diskussion. Det finns dock Gaters som håller med Leigh               

Alexander, exempelvis som i citatet nedan:  
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“Remember #GamerGate. Criticism = good. Personal insults = bad. Be better than the opposition.”              
(Twitter, 02/10/14) 
 

Det blir således svårt att hitta en faktiskt konsensus om vad Gaters tycker och tänker, även                

om många av de inlägg inom hashtaggen lutar mot en majoritet som jämställer den kritik som                

har getts till ett försök att censurera spel.  

En annan aspekt av konversationen kring censur som till hög grad verkar undkomma             

GamerGate tas upp i följande tweet av en anti-Gater:  

 
“So the new Dragon Age is barred from some countries due to pro-LGBT content..I assume               
#GamerGate is out in full force protesting this censorship?” (Twitter, 19/11/14) 
 

Det som Gaters främst refererar till när de diskuterar censur verkar främst vara relaterat till               

representationen av kvinnor, vare sig det handlar om design av kvinnliga karaktärer eller             

sexistiska händelseförlopp. I vårt insamlade material finns det ingen större diskussion eller            

ens omnämnande av censur som inte är relaterat till just det.  

 
“Antis: ‘Why doesn’t #GamerGate care about censorship of DA in other countries?’ Why don’t you               
Feminists care about misogyny in hip hop/rap?” (Twitter, 19/11/14) 
 

En Gater verkar antyda att orsaken bakom att GamerGate inte diskuterar exemplet med spelet              

Dragon Age ovan ligger i att det inte är relevant eftersom det handlar om censur i andra                 

länder. Trots detta efter att diskussioner tidigare förts i hashtaggen kring att GTA V              

censurerades i Australien. Det finns således en väldigt snäv syn på vad censur kan innebära               

inom GamerGatediskursen, eller möjligtvis en snäv syn på vilken sorts censur som bör             

uppmärksammas och förhindras.  

Eftersom GamerGate är en ledarlös rörelse kan bristen på ledare leda till att             

gruppernas handlingar blir ostrukturerade och osammanhängande på grund av att inga           

konkreta regelverk för gruppens agerande har etablerats av sidornas överhuvud. Därav finns            

det utrymme inom grupperna för att det ska spåra ur, eskalera och fortlöpa utan ett naturligt                

avslut (Tutenges, 2015:285). Detta kan förklara varför diskursen tycks ha blivit tvetydig och             

motsägande. Ett inlägg inom hashtaggen GamerGate som speglar detta resonemang skildras i            

följande citat: 

 
“I keep reading that #GamerGate will fade out because it has no leaders. If it was a physical                  
movement--maybe- But it’s a digital movement.” (Twitter, 26/11/14) 
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Således kan GamerGate liknas vid den initiala sprängningen av biljardbollar som sker i             

samband med ett påbörjat spel; den initiala händelsen satte igång en mängd olika reaktioner,              

grundade sig i olika resonemang, vilket resulterade i att rörelsen blev diffus och att              

hashtaggen används ännu idag.  

Slutsatser 
Vi har gjort en tematisk innehållsanalys utifrån GamerGatediskursen på Twitter som           

fallstudie. De upptäckta teman var kvinnohat inom GamerGate, inte alla kvinnor, och striden             

om GamerGates syfte. I vår analys av det insamlade materialet har vi funnit inlägg på Twitter                

som ger en djupare insyn i dessa tre teman samt respektive underteman. 

I vår analys upptäckte vi att det finns två huvudsakliga narrativ inom diskursen, varav              

båda använde sig av personliga påhopp, skällsord och förolämpningar för att framföra            

respektive agenda. Diskursen visade sig även brista i fokuserad debatt och fattas en röd tråd.               

Majoriteten av argumenten för GamerGate grundade sig antingen i dåligt förklätt kvinnohat            

eller i försök att antingen försvara eller anfalla den antagna homogena gamer-identiteten.  

De föreställningar om kvinnohat som framgick inom diskursen är präglade av tydliga            

historiska mönster som ändå är av samtida relevans. Allra tydligast ansåg vi var parallellen              

mellan Hawthornes roman The Scarlet Letter (1850) och den så kallade slutshaming som             

Quinn utsattes för och markerade GamerGates början. Därutöver kunde Halls (2013) teori om             

representation användas för att förklara hur särskilda representationer om kvinnor dröjer sig            

kvar och anpassas med nya verktyg såsom slutshaming. Foucaults uppfattning av diskurs som             

ett system av representationer bidrar till förståelsen av den konstruktivistiska ingången av            

Halls representationsteori; att olika representationer samverkar genom att upprätthålla         

varandra med hänsyn till historiska kontexter. Inom GamerGatediskursen cirkulerar det dels           

föreställningar om att kvinnorna ljuger om trakasserier samtidigt som rörelsen fördömer           

trakasserier gentemot kvinnor. Därtill har rörelsen präglats av en kvinnofientlig diskurs som            

använder sig av kvinnliga pejorativ, härskartekniker och hot. Ahmeds (2017) teori om “the             

feminist killjoy” användes för att skildra huruvida föreställningen om kvinnohat kan betraktas            

av dess utövare som blott ett sätt för kvinnor att förstöra för män genom att bära offerkofta                 

och anklaga män och deras intressen.  
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De representationer av kvinnor som framgick inom diskursen är centrerade kring två            

olika slags kvinnor; feminister och SJWs som är anti-GamerGate och de kvinnor som står              

med GamerGate genom sitt bruk av hashtaggen NotYourShield. Hur dessa kvinnor bemöts            

och representeras genom det språk som används i inläggen på Twitter skiljer sig till hög grad                

åt. De kvinnor som uttalade sig emot GamerGate, såsom Anita Sarkeesian, Brianna Wu och              

Zoe Quinn, fick utstå en hel del Twitterinlägg som kritiserade inte bara deras åsikter men               

även dem personligen. Detta ofta i form av hat- och hånfulla kommentarer från Gaters. De               

kvinnor som stod på GamerGates sida däremot verkar till synes inte fått utstå samma mängd               

av negativ respons. Dock blev de kvinnor som använde sig av hashtaggen NotYourShield             

ibland hånade av anti-Gaters som menade att dem näst intill utnyttjades av Gaters i syfte att                

understryka att GamerGate som rörelse inte endast består av män. Vi använde oss av Halls               

(2013) diskussion kring representation genom språk för att bilda en uppfattning kring hur             

kvinnors representerades i de inlägg vi samlade in. Även Harmer och Lumsdens (2019)             

teorier kring nätbaserad andrafiering hjälpte oss i vår analys av materialet. Vad som framgick              

är en relativt endimensionell syn på kvinnor som baserades på var deras lojalitet ansågs ligga.               

De kvinnor som höll med GamerGate nämndes nästan enbart av andra som ett argument emot               

att rörelsen skulle vara misogyn, medan de kvinnor som var emot GamerGate representerades             

som radikala SJW som var ute efter att censurera eller smutskasta Gaters och spel i sig.  

De två starkaste narrativen som förekommer inom GamerGate är främst vad syftet            

med GamerGate egentligen är; kvinnohat eller korrupt speljournalistik. Folkmasseteori gav          

en förklaring till varför narrativen har tagit sig i uttryck på sätten de gjort eftersom båda sidor                 

saknar ledare och officiella agendor och regelverk för agerande och således fattas en röd tråd.  

Därtill finns det ytterligare två narrativ som förespråkade att Gaters inte är en homogen grupp               

bestående av vita heterosexuella män samt att minoriteter upprätthålla såsom kvinnor,           

HBTQ-personer och rasifierade personer kan vara delaktiga i upprätthållandet av sitt eget            

förtryck. De sistnämnda narrativen kan sammanfattas som att variationer inom grupper alltid            

förekommer och total konsensus aldrig kommer att finnas. Detta betyder dock inte att             

problem som upplevs av endast en del av totalen kan avfärdas. I vår utforskning av detta                

specifika tema använde vi oss i hög utsträckning av tidigare forskning för att dra paralleller               

till det resultat vi genererade i vårt material och genom vår analys.  

Inom GamerGate är det många som påstår sig vara feminister men vi vet egentligen              

ingenting om vilka värderingar som ingår under den beskrivningen för respektive person eller             
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om de överensstämmer med den intersektionella och kritiskt reflekterande feminismen som           

främjas inom genusvetenskapen. Vi ställer oss kritiska inför Gaters som kallar sig för             

feminister och i samma inlägg hävdar att en kan vara feminist och MRA samtidigt eftersom               

det utifrån en genusvetenskaplig ansats inte samstämmer med varandra.  

Analysresultaten kan sägas ha vidare implikationer för genusvetenskaplig diskussion         

bortom vårt specifika material eftersom de bidrar till att skildra hur föreställningar om             

kvinnohat, och maskuliniteter, förändras över tid och utvecklas jämte teknologin; eftersom           

teknologin ständigt utvecklas kommer därför även uttryck av kvinnohat göra det. Det            

kommer att skapas nya sätt för människor att andrafiera varandra och finna nya plattformar              

för att utöva diskriminering och därmed behöver genusvetenskaplig diskussion hålla jämna           

steg med den teknologiska utvecklingen.  
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