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Sammendrag 

Masteroppgaven undersøker hvordan LHBTQ representeres i dataspill. Spillindustrien og 

spillkulturen er mannsdominert og preget av et maskulint hegemoni. Der LHBTQ lenge har 

vært representert i TV-serier og filmer, har dataspillene hengt etter. I en tekstanalyse som tar 

for seg ni karakterer identifisert som LHBTQ fra ulikespill, undersøkes det på hvilken måte 

disse representeres gjennom karakterdesign og historiefortelling. Et fellestrekk for 

karakterene er at mange har funnet aksept for sin legning og sin kjønnsidentitet i grupper som 

står på siden av samfunnet, enten i opprørsgrupper eller kriminelle nettverk. Oppgaven 

avdekker at representasjon av LHBTQ i stor grad skjer på heteronormative premisser. Selv 

om representasjonen i stor grad unngår negative stereotyper og skadelige troper knyttet til 

kjønn og seksualitet, følger karakterene heteronormative rammer for hvordan man gjør kjønn 

og seksualitet, som underkommuniserer delene av LHBTQ-kulturen som utfordrer det 

heteronormative hegemoniet og etablerte kjønnsnormer.   

 

Abstract 

The dissertation investigates how LGBTQ are represented in video games. The video game 

industry and gaming culture are male dominated and characterized by a masculine hegemony. 

While LGBTQ have been widely represented in TV-series and movies for several years, the 

video game industry just recently started to include LGBTQ content in a meaningful way. In 

a critical textual analysis of nine characters identified as LGBTQ from different games, I’m 

investigating how the characters are represented through character design and storytelling. A 

common factor among the characters is that they found acceptance for their sexuality and 

gender identity in groups who are in opposition to society, be it outlaws or protest groups. 

The thesis reveals that the LGBTQ representation happens on heteronormative premises. All 

though the LGBTQ representation mainly avoids stereotypes and harmful tropes connected to 

gender and sexuality, the characters adapt heteronormative performances of gender and 

sexuality. This leads to a silencing of the parts of the LGBTQ community that challenges the 

heteronormative performances of gender and sexuality.  
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Forord 

Dataspill har vært en kilde til glede og vennskap siden barndommen da pappa, lillebror og jeg 

spilte Mario Kart på Nintendo 64. Det har vært både givende og spennende å ta et dypdykk 

inn i et medium som gir så mye glede, og opptar så mye tid for mange mennesker verden 

over. Det føles litt uvirkelig å ha fullført et så stort prosjekt. Nå som jeg er i mål vil jeg bare 

fortsette å utforske dataspillene og kulturen om omgir dem. Det er noen folk som fortjener en 

ekstra takk for at dette er har vært en så fin opplevelse: 

 

Takk til min fantastiske veileder Steffen Krüger for gode samtaler, tilbakemeldinger og all 

oppmuntring. Takket være deg har det vært en fest å skrive denne oppgaven. Du har inspirert 

meg til å ville fortsette å forske! 

 

Takk til Kristine for at du har lest oppgaven og gitt tilbakemeldinger, for støtten, for gode 

ideer og for FaceTime. Takk til Hedda for alle metodediskusjonene. Takk til Mari for at du er 

en vandrende rettskrivingsbok. Takk til Kris og Amos for at dere har vært der gjennom alle 

oppturer og nedturer. Takk til mamma og pappa for å forsikre meg om at det blir folk av meg 

og. Takk til Rock In-gjengen for at jeg har fått i meg nok øl, og takk til fantastiske venner, 

kolleger og medlemmer på Elixia Carl Berner for å ha gitt meg regelmessig påfyll av energi.  

 

 



  XI 

  



 XII 

Innholdsfortegnelse 

 

1 Introduksjon .............................................................................................................................. 1 
1.1 Holdningsproblemer i spillkulturen ....................................................................................... 2 

1.1.1 #GamerGate .............................................................................................................................................. 2 
1.2 Noen tall ............................................................................................................................................. 4 
1.3 Problemstilling ................................................................................................................................ 4 
1.4 Struktur .............................................................................................................................................. 5 

2 Teori .............................................................................................................................................. 7 
2.1 Kjønn og seksualitet som sosial konstruksjon ..................................................................... 7 

2.1.1 Heteronormativitet og stereotyper ................................................................................................. 8 
2.1.2 Sosial konstruksjon og transpersoner ........................................................................................ 11 

2.2 Representasjon .............................................................................................................................. 12 
2.2.1 Representasjon, diskurs og makt .................................................................................................. 13 
2.2.2 Representasjon i mediene ................................................................................................................ 14 

2.3 Representasjon i dataspill ......................................................................................................... 16 
2.3.1 LHBTQ og spillindustrien ................................................................................................................. 17 
2.3.2 ”Gay betyr noe annet i spill” ............................................................................................................ 19 

3 Metode ........................................................................................................................................ 22 
3.1 Valg av metode ............................................................................................................................... 22 

3.1.1 Teoretiske betraktninger rundt diskursbegrepet .................................................................. 23 
3.1.2 Kritisk diskursanalyse ....................................................................................................................... 24 

3.2 Utvalg av dataspillkarakterer .................................................................................................. 26 
3.2.1 Protagonistene ...................................................................................................................................... 29 
3.2.2 NPC ............................................................................................................................................................ 30 

3.3 Kildemateriale ............................................................................................................................... 31 
3.4 Reliabilitet og validitet ............................................................................................................... 32 

3.4.1 Reliabilitet............................................................................................................................................... 32 
3.4.2 Validitet .................................................................................................................................................... 33 
3.4.3 Generalisering ....................................................................................................................................... 34 

4 Analyse ....................................................................................................................................... 35 
4.1 Karakterdesign: machoenheten .............................................................................................. 35 

4.1.1 Fantasy ..................................................................................................................................................... 37 
4.1.2 Realisme .................................................................................................................................................. 43 
4.1.3 Science fiction........................................................................................................................................ 48 
4.1.4 Oppsummering ..................................................................................................................................... 52 

4.2 Skeive relasjoner: familiekonflikt og romanse .................................................................. 54 
4.2.1 Familiekonflikt ...................................................................................................................................... 56 
4.2.2 Romance & Bromance ........................................................................................................................ 62 
4.2.3 Oppsummering ..................................................................................................................................... 71 

4.3 Asariene ........................................................................................................................................... 72 
4.3.1 Kjønnseksperimentet ......................................................................................................................... 73 
4.3.2 Sexy matriarker .................................................................................................................................... 74 

5 Diskusjon og konklusjon ..................................................................................................... 79 
5.1 Det skeive utenforskapet ........................................................................................................... 79 

5.1.1 Karakterdesign: no glitz, no glam ................................................................................................. 79 



  XIII 

5.1.2 Narrativ: the queer resistance ........................................................................................................ 81 
5.2 Skeiv i spillet: out of sight, out of mind? ............................................................................... 83 

5.2.1 De synlige ................................................................................................................................................ 84 
5.2.2 De usynlige ............................................................................................................................................. 86 
5.2.3 (U)synlig, og hva så? ........................................................................................................................... 87 

5.3 Queer gameplay ............................................................................................................................. 88 
5.4 Forslag til videre forskning ....................................................................................................... 90 
5.5 Konklusjon ...................................................................................................................................... 90 

Litteraturliste ................................................................................................................................. 92 

Oversikt over figurer ................................................................................................................... 99 
 
 

 

 

  

 



 1 

1 Introduksjon  
 

Dataspill har blitt en del av flere og flere menneskers liv. Det spilles Candy Crush på bussen, 

statsledere spiller Pokémon Go i viktige møter, og menn og kvinner verden over lever seg inn 

i postapokalypsen i Borderlands-serien og redder verden i Dragon Age: Inquisition. 

Dataspillene, i likhet med filmer, TV-serier og skjønnlitteratur, forteller oss historier som sier 

noe om samfunnet vi lever i. Å bli inkludert, eller representert i disse historiene kan sees som 

en form for anerkjennelse i sosiopolitisk forstand (Shaw 2014:147). Der film og TV de siste 

årene har blitt bedre også på skeiv representasjon (GLAAD 2016), henger dataspillene 

fremdeles etter. Majoriteten av mannlige karakterer er hvite menn, og andelen blir enda 

høyere om man kun ser på hovedkarakterene, som kan sies å speile spillindustrien (Ask & 

Svendsen 2014:22, 28; Shaw 2009:234). I tillegg er det en berøringsangst fra spillindustriens 

side når det kommer til LHBTQ-representasjon i spill. Å inkludere LHBTQ1-karakterer blir 

sett på som kontroversielt, og som et politisk budskap til støtte for skeives rettigheter (Shaw 

2009:233, 236). Det er allerede laber interesse for å inkludere LHBTQ-karakterer i industrien 

(Shaw 2009:233; Wennlund 2014:11), og frykten for ”the gay game”-stempelet gjør at 

representasjonen ofte blir skjult i ”optional gay”2-alternativer når den først forekommer 

(Shaw 2014:206; Østby 2016:13-18). Dette fører til at spilleren selv blir ansvarlig for å 

oppsøke og inkludere LHBTQ-representasjonen om spillet har gjort det mulig (ibid). Til tross 

for dette har LHBTQ-karakterer vært å finne i dataspill siden 1980-tallet med Birdo fra Super 

Mario Bros 2 (1988) som det kanskje mest kjente eksempelet (Shaw 2015:67), og flere og 

flere spill inkluderer skeive karakterer blant NPC3-er og andre essensielle sidekarakterer, i 

tillegg til å la spilleren selv velge seksualitet på sin karakter. Det er dog ingen garanti for at 

karakterenes skeivhet blir tydelig kommunisert til spillerne, eller at de skeive narrativene 

kommer tydelig frem for de som ikke velger å utforske likekjønna romanser.  

 

 

 

 

                                                        
1 LHBTQ: lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queers  
2 Optional gay: når spilleren selv kan velge om hen ønsker å utforske romanser med karakterer av 

samme kjønn eller ikke.  
3 NPC: non-playable character, en karakter spilleren ikke styrer selv.  
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1.1 Holdningsproblemer i spillkulturen 

 

Spillkulturen har et problem med sexisme, homofobi og rasisme (Chess & Shaw 2015:209; 

Wennlund 2014:8). Kvinner og skeive rapporterer at de har blitt trakassert som spillere, og at 

representasjonen både er mangelfull, stereotypisk og sexistisk når den først forekommer (Ask 

& Svendsen 2014; Wennlund 2014). ”Gay” er det mest brukte skjellsordet sammen med 

”retard” i online spill og i spillfora (Ask & Svendsen 2014:33), og homofobe og transfobe 

kommentarer forekommer hyppig både fra medspillere online og i fora, og fra karakterer i 

spillet (Wennlund 2014:8). Til tross for at mange kritiserer homofobi, sexsime og rasisme i 

dataspill og spillkultur, og uttrykker et ønske om at spillverdenen skal bli mer mangfoldig, 

blir kritikken sjeldent godt mottatt av en kjernegruppe spillere som ønsker hegemoni over hva 

dataspill er og skal være (Evans & Janish 2015:126). Kritikk blir oppfattet som et angrep på 

spill og spillkultur, og det blir hevdet at gaming nettopp handler om fritak fra problemene fra 

”den virkelige verden” (Ask & Svendsen 2014:8). 

 

 

1.1.1 #GamerGate 

 

August 2014 dukket #GamerGate opp for første gang fordi en mann ville ta hevn på eks-

kjæresten sin (Evans & Janish 2015:125; Lees 2016; Mortensen 2016:2). Zoe Quinn jobber 

som spillutvikler, og ble falskt anklaget av eks-kjæresten for å ha byttet seksuelle tjenester 

mot gode anmeldelser (ibid). Spillere assosiert med nettstedet 4Chan og hackergruppa 

Anonymous startet en bølge av trusler og trakassering på bakgrunn av en konspirasjonsteori, 

skjult bak en påstand om at spilljournalistikken var uetisk (Evans & Janiss 2015:126; 

Mortensen 2016:2). Forsøkene på å inkludere feministiske elementer, samt akademisk og 

feministisk kritikk mot dataspill ble sett som en konspirasjon for å ødelegge spillindustrien og 

spillkulturen (Chess & Shaw 2015:209-210; Evans & Janish 2015:126; Richard 2015). Dette 

førte til en bølge av trakassering og trusler mot progressive stemmer spesielt, og kvinner og 

minoriteter generelt i spillindustrien og -kulturen (Lees 2016; Mortensen 2016:2). De som 

kanskje ble hardest rammet av #GamerGate var Quinn selv og Anita Sarkeesian. Sarkeesian 

er kjent for sitt arbeid med Feminist Frequency, en organisasjon som retter et kritisk blikk på 

representasjon av marginaliserte grupper i mediene, og har fått mest oppmerksomhet for 
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YouTube-serien ”Tropes vs Women in Video Games”. Serien tar for seg hvordan kvinner 

fremstilles i dataspill i lys av feministisk teori (Ask & Svendsen 2014:9; Mortensen 2016:2). 

Begge kvinnene ble utsatt for grov trakassering og gjentatte draps- og voldektstrusler. 

Sarkeesian mottok trusler i lang tid etter at den verste #GamerGate-stormen hadde lagt seg 

(Chess & Shaw 2015:210), og kommentarfeltene på Feminist Frequencys YouTube-kanal har 

fremdeles stengt kommentarfeltene sine, også på nytt innhold.  

 

Det handlet aldri om spilljournalistikk, men om sexisme i spillkulturen, og en kamp om å 

opprettholde det hvite, heterofile, mannlige hegemoniet (Ask & Svendsen 2014:10). Ved å 

hindre debatt om sexisme, rasisme og homofobi i spillkulturen, inkludert representasjon i 

dataspill, opprettholdes hegemoniet til den hvite, mannlige spilleren (Condis 2015:202). 

Denne spilleren ønsker å holde ”den virkelige verdens problemer” borte fra dataspill, og 

behandler dataspill som en enhet separert fra virkeligheten. Han er sterkt skeptisk til 

inkludering av grupper som har vært utelatt eller marginalisert i dataspill, da han ser det som 

en trussel mot hans hegemoni (Condis 2015:203, 206; Evans & Janish 2015:136).   

 

#GamerGate var et uttrykk for sexismen, homofobien og rasismen som finnes i 

spillindustrien og spillkulturen, men også i det øvrige samfunnet (Shaw 2014:2), og ble en 

synliggjøring av hatytringene som har rammet enkeltspillere i lang tid (Evans & Janish 

2015:126). I debatten rundt #GamerGate ble ”politisk korrekt” og ”social justice warrior” 

brukt som skjellsord, en retorikk som går igjen i ”alt-right”-bølgen som sprer seg i USA og 

Europa. Progressive og liberale verdier blir sett på som en trussel (Lees 2016). #GamerGate 

handlet om mannssjåvinisme, avvisning av feminisme, multikulturalisme og alt det et 

moderne pluralistisk samfunn står for (Bjørnbekk 2017), trekk som også kjennetegner 

høyrebølgen som sprer seg i Vesten (Mortensen 2016:2). Sammenhengen mellom GamerGate 

og høyreekstremisme kan sees tydelig i Breitbart.com’s dekning av fenomenet. Nettstedet 

støttet #GamerGate-bevegelsen offentlig, og daværende Breitbart-skribent Milo 

Yiannopoulos var blant hovedaktørene, enda han tidligere hadde uttalt seg svært kritisk til 

gamere (Mortensen 2016:2, 4).  

 

Forbindelsen mellom #GamerGate og høyreekstreme krefter som vinner terreng i USA og 

Europa viste tydelig at spill og spillkultur ikke eksisterer i et vakuum, slik spillere som 

sympatiserer med #GamerGate har hevdet (Mortensen 2016:13-14). Samtidig kan det også 

sees som et slags paradigmeskifte i spillkulturen og hvem som blir anerkjent som en ”gamer”, 
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både blant andre gamere og fra industriens side (Evans & Janish 2015:126). #GamerGate til 

side, et mer inkluderende syn på hvem som kan bli anerkjent som gamer lover godt for 

dataspillenes fremtid, da flere vil bli ansett som en potensiell målgruppe. I tillegg kan 

representasjon av LHBTQ i dataspill være et virkemiddel for å bekjempe homofobien i 

spillkulturen fra innsiden (Shaw 2014:207). 

 

 

1.2 Noen tall 

 

I følge ESAs oversikt over det amerikanske spillmarkedet for 2016 hadde 63% av 

amerikanske husholdninger minst én som spiller dataspill regelmessig. Blant spillerne var 

41% av spillerne kvinner og 59% menn, hvor gjennomsnittsalderen for kvinner var 44år, og 

gjennomsnittsalderen for menn var 35 år. Den største spillergruppen er 18-35 år, hvor 

gjennomsnittsspilleren er 35 år gammel (ESA 2016:3). En undersøkelse av europeeres 

spillvaner fra 2012 viser at 53% av nordmenn mellom 16 og 64 år hadde spilt dataspill de 

siste 12 månedene, hvor 46% av spillerne var kvinner og 54% var menn. Den største 

spillergruppen er 16-24 år gammel (Ipsos MediaCT 2012:9, 46). Det er dog grunn til å tro at 

andelen nordmenn som spiller dataspill har økt jevnt de siste årene (medienorge.uib.no). I 

2015 brukte amerikanske forbrukere 23.5 milliarder dollar på dataspill, konsoller og annet 

tilbehør, hvorav 16,5 milliarder dollar kommer fra spill og spillrelatert innhold (ESA 

2016:13).  

 

 

1.3 Problemstilling  

 

Selv om spillkulturen og spillindustrien er preget av problematiske holdninger til skeive, er 

det ikke gitt at dette speiles i hvordan de skeive karakterene fremstilles når de først dukker 

opp. I denne masteroppgaven vil jeg fortsette arbeidet med å rette et kritisk blikk mot 

representasjonen av kjønn og seksualitet i dataspill. Der tidligere studier har fokusert på 

spillerens opplevelse av representasjonen, spillindustrien og spillkulturen (Ask Svendsen 

2014; Chess & Shaw 2015; Condis 2015; Evans & Janshi 2015; Mortensen 2016; Shaw 2009, 

2011, 2014, 2015; Wennlund 2014) vil jeg i denne oppgaven undersøke hvordan LHBTQ-

karaterer blir representert i dataspill. Gjennom å se på hvordan skeive karakterer blir 
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representert i spillene både visuelt, gjennom historiene fortalt om dem, og da spesielt 

historiene knyttet til deres legning eller kjønnsidentitet, samt hvor synlige de er, håper jeg å 

kunne få et inntrykk av hvordan LHBTQ fremstilles i dataspill. Jeg vil ta utgangspunkt i 9 

karakterer fra ulike spill som identifiserer seg innunder LHBTQ-paraplyen, og da kun 

karakterer som er skrevet som skeive i manus og/eller bekreftet skeive fra utvikleren. Da 

målet er å undersøke hvordan LHBTQ snakkes om i dataspill har jeg valgt å se bort fra 

såkalte ”optional gay”-spill og karakterer, som for eksempel The Sims hvor NPC-er ikke har 

noen gitt seksualitet og spilleren har mulighet til å forsøke å innlede romantiske med 

relasjoner uavhengig av NPC-ens kjønn. Kun én av karakterene i mitt utvalg er en såkalt 

”romance option”, altså karakterer spilleren kan velge å innlede en romantisk relasjon med. 

Samtlige karakterer har fått bekreftet en seksuell identitet og kjønnsidentitet, ofte med en 

tilhørende historie knyttet til deres seksualitet eller kjønnsidentitet.    

 

Jeg vil jobbe ut fra følgende problemstilling: 

o Hvordan blir LHBTQ-karakterer representert i dataspill? 

 

Jeg vil videre undersøke følgende underproblemstillinger: 

 Blir troper og stereotyper brukt i representasjonen? 

 Hvor synlig er karakterenes legning/kjønnsidentitet i spillet? 

 

 

 

1.4 Struktur 

 

I kapittel 2 vil jeg ta for meg det teoretiske grunnlaget for oppgaven, hvor jeg vektlegger en 

queer-feministisk og sosialkonstruktivistisk syn på kjønn og seksualitet, representasjonsteori 

og tidligere forskning på representasjon av kjønn og seksualitet i dataspill. I sistnevnte 

kategori vil jeg spesielt se på hvordan spillindustrien og spillkulturen er tilrettelagt den hvite, 

mannlige spilleren. Videre i kapittel 3 vil jeg redegjøre for oppgaven metodologi: en 

tekstanalyse hvor jeg bruker elementer fra kritisk diskursanalyse, semiotikk og narrativ 

analyse, før jeg presenterer utvalget, og diskuterer oppgavens validitet og reliabilitet. I 

kapittel 4 går jeg inn i selve analysen, hvor jeg i første bolk har fokus på karakterdesignet, 

hvor jeg vektlegger karakterens utseende og personlighet. Her vil jeg bruke semiotiske 
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begreper for å dekode meningsinnholdet i det visuelle. I den andre bolken ser jeg på 

historiene som blir fortalt om karakterenes relasjoner til kjærester og familie, og bruker en 

narrativ analyse til å avdekke diskurser som formidles gjennom deres fortellinger. I kapittel 5 

vil jeg diskutere hovedargumentene fra analysen og diskutere hvorvidt karakterenes skeivhet 

er synlig eller ikke, før jeg konkluderer.  
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2 Teori 
 

I dette kapittelet vil jeg presentere det teoretiske rammeverket for min analyse av LHBTQ-

karakterer i datapill. Kapittelet er tredelt. Jeg vil begynne med å ta for meg forskning på 

kjønn og seksualitet i et sosialkonstruktivistisk perspektiv. Videre vil jeg kort redegjøre for 

representasjonsteori, før jeg til slutt ser på forskningen på representasjon av LHBTQ-

karakterer i dataspill hvor jeg ser på tidligere forskning på representasjon i dataspill generelt, 

spillindustriens forhold til LHBTQ-representasjon og skeive gamerere, eller gaymers, 

opplevelser som skeive spillere.  

 

 

 

2.1 Kjønn og seksualitet som sosial konstruksjon 

 

”The limits of my language mean the limits of my world.” 

- Ludwig Wittenstein 1978 (Gergen 2009:32) 

 

”We regularly punish those who fail to do their gender right.” 

        - Judith Butler (1990:140) 

 

Den sosiale verden blir konstruert gjennom kommunikasjon. Hvordan vi snakker om verden 

påvirker hvordan vi oppfatter den. Hvordan vi snakker om ting i verden på konstituerer og 

reproduserer oppfatninger om dets plass i samfunnet (Gergen 2009:4-5). For å gjøre verdenen 

mer forståelig kategoriserer vi ting i forhold til hverandre. Hardt mot mykt, godt mot ondt og 

kvinne mot mann. Vi deler med andre ord store deler av den sosiale verden inn i binære 

kategorier (ibid). Det er dog ikke gitt at det er noe ”naturlig” med denne inndelingen. Sjeldent 

er noe utelukkende godt, eller utelukkende ondt. En kan argumentere for at det samme 

gjelder en binær kjønnsinndeling, som kan sees som svært begrensende. Ut fra et 

sosialkonstruktivistisk perspektiv er det viktig å spørre seg hvorfor det er sånn og hvordan det 

kunne vært annerledes (Gergen 2009:36). 
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Hvordan vi snakker om kjønn begrenses ikke kun til hvordan vi kategoriseres etter 

kjønnsmarkører, men også hvilke roller og egenskaper som tilskrives kjønnene. Judith Butler 

ser kjønn som performativitet, som noe du gjør, fremfor noe du er (Butler 1990:136-137; 

Butler 2004:1). Den kjønnede handlingen kan sees som en form for diskursiv praksis, og at 

det er gjennom diskurser vi forstår kjønn (Barker 2012:307-308). En diskurs er en bestemt 

måte å snakke om og forstå verden, eller et utsnitt av verden på (Jørgensen & Phillips 

1999:9). Den performative kjønnsdiskursen utføres mer eller mindre ubevisst sammen med 

og for andre, være seg reelle personer, eller en fiktiv annen. Det en definerer som ens eget 

kjønn blir fort noe en føler eierskap til, som blir en sentral del av identiteten, men 

betingelsene hvor en former sin identitet innenfor rammene av kjønn kan oppfattes 

restriktive, og defineres innenfor samfunnets normer og regler (Butler 2004:1).  

 

Butler argumenterer, i likhet med Foucault, at diskurser fungerer normativt regulerende 

(Barker 2012:307; Bulter 2004:43, Hall 2013:29, 31). Diskurser er en bestemt måte å snakke 

om og forstå verden på (Jørgensen & Phillips 1999:9). Dette gjelder også diskurser som 

omhandler kjønn, og dermed også seksualitet (Hall 2013:31), på grunn av heteronormativitet, 

som jeg vil komme tilbake til senere. Regulativ makt påvirker ikke bare allerede eksisterende 

individer, men former subjektet. Individet blir ikke bare regulert, men også subjektivert 

gjennom reguleringen, ved at hen tilpasser seg til samfunnets normer og forventninger 

(Butler 2004:41). Samfunnets normer og forventninger blir altså en del av individets 

personlighet. Individets vilje til å føye seg etter samfunnets kjønnsreguleringer og begrensede 

kjønnsdiskurs kan sees i lys av det hegelianske konseptet om anerkjennelse, som 

argumenterer for at alle søker anerkjennelse fordi det er kun gjennom anerkjennelsen de blir 

sosialt valide mennesker (Butler 2004:2). Anerkjennelsen oppnås dermed gjennom å følge 

gjeldene kjønnsnormer. Skulle en velge å bryte med kjønnsnormene kan en risikere sosiale 

eller juridiske sanksjoner, da gjeldende normer oppfattes som det ”naturlige” og ”riktige”, og 

brudd på disse blir sett på som ”unaturlig”, eller til og med perverst (Trææn 2008:25).  

 

 

2.1.1 Heteronormativitet og stereotyper 

 

Kjønn er en viktig identitetsmarkør i dagens samfunn, og legger grunnlag for en rekke 

muligheter, forventninger og begrensninger en person møter i løpet av livet. I vestlige 
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samfunn i dag blir kjønn i hovedsak definert innunder de binære kategoriene mann og kvinne. 

Det kjønnet en blir tildelt ved fødsel avhenger av kjønnsorgan. Det blir dermed tatt for gitt at 

biologisk kjønn henger sammen med ens kjønnsidentitet (Nagoshi & Stephan 2014:3-5). Den 

binære kategoriseringen er så streng at barn som er født intersex uten behov for medisinsk 

behandling ofte blir operert for å passe inn i det binære systemet (Nagoshi & Stephan 2014:3-

5; Butler 2004:55). At det blir tatt for gitt at biologi og kjønnsidentitet automatisk henger 

sammen kan oppfattes som problematisk, da biologi ofte blir oppfattet som noe 

”uforanderlig” og ”naturlig”, som bidrar til å gjøre det vanskelig å utfordre det binære 

systemet og åpne opp for flere kjønnskategorier (ibid).  

 

Den binære kategoriseringen av kjønn henger sammen med heteronormativitet, en oppfatning 

om at en ikke bare har ens kjønnsidentitet samsvarer med den en ble tildelt med fødsel, men 

også at dette også at en er tiltrukket av det motsatte kjønn, og det motsatte kjønn alene 

(Butler 2004:53; Nagoshi & Stephan 2014:4). Mannlig kjønnsidentitet henger dermed 

sammen med maskuline kjønnsroller og seksuell tiltrekning mot kvinner, mens kvinnelig 

kjønnsidentitet forutsetter feminine kjønnsroller og seksuell tiltrekning mot menn (Nagoshi & 

Stephan 2014:4). Dermed blir cis kjønnethet4 og heterofil en norm, det som ansees som 

normalt og riktig (Butler 2004:41).  

 

Som konsekvens av gjeldende kjønnsroller og oppfatningen om at normen er tiltrekning mot 

”det motsatte kjønn” blir mennesker som blir tiltrukket av samme kjønn i stedet for, eller i 

tillegg til det motsatte sett på som mindre autentisk i sitt kjønn, og blir ofte ilagt egenskaper 

som en forbinder med det motsatte kjønn (Nagoshi & Stephan 2014:4). Homofile menn blir 

for eksempel ofte ilagt feminine egenskaper, og lesbiske maskuline (Blashill & Powlishta 

2009:790). Denne oppfatningen har sin rot i stereotyper. Stereotyper kan defineres  som 

oppfatninger, karakteristikker, egenskaper og adferdsmønstre som ilegges en spesifikk 

gruppe, som brukes til å skille en sosial gruppe fra en annen (Boysen, Fisher & Dejesus 

2011:330). En stereotype er ofte en gruppe  står utenfor ens egen sosiale verden, hvor 

funksjonen er å forenkle verden (Dyer 2012 [1984]:276). En kan skille mellom typer og 

stereotyper, hvor troper blir det som er kjent, som for eksempel husmora eller postmannen, 

roller som ilegges visse egenskaper, men som ikke nødvendigvis ekskluderer andre. 

Stereotyper på sin side er langt mer begrenset (ibid). Typer kan ofte beskrive gjeldende 

                                                        
4 Cis kjønnet: en person som identifiserer seg med det kjønnet hen ble tildelt ved fødsel.  
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samfunnsstrukturer, mens stereotyper ofte forsterker fordommer og konflikt ved å fokusere i 

stor grad på uheldige og mindre relevante distinksjoner mellom folkegrupper, som ofte 

rammer marginaliserte grupper negativt (Blashill & Powlishta 2009:784; Dyer 2012 

[1984]:276). Det er verdt å merke seg at typer ofte beskriver rollesett og egenskaper som 

passer med samfunnets normer og regler, mens stereotyper beskriver de som faller utenfor, 

som for eksempel de som bryter med gjeldende kjønnsnormer (ibid). Stereotyper blir ofte 

brukt for å legitimere diskriminering, noe som kan sees som en sanksjon for at de som ofte 

faller innenfor etablerte stereotyper bryter med etablerte kjønnsnormer (Blashill og Powlishta 

2009:783-784).  

 

Stereotyper, som det meste annet i den sosiale verdenen, er konstruert, og dukker opp, 

forsvinner og endrer seg. Det har dog vist seg at stereotyper som omhandler kjønn og 

seksualitet er seigliva (Blashill & Powlishta 2009:783, 790; Boysen et.al 2011:331). 

Oppfatningen om at homofile og lesbiske har kjønna karaktereristikker som tilhører det 

motsatte kjønnet stammer fra Freuds ”gender inversion” teori, og går ut på at de som er 

tiltrukket av en av samme kjønn innehar sjelen til en av det motsatte kjønn. En homofil mann 

vil dermed være en mann med en kvinnelig sjel, som kan sees som en forveksling mellom 

seksuell legning og kjønnsidentitet (Blashill &Powlishta 2009:784, Boysen et.al 2011:331). 

En rekke undersøkelser har blitt utført om skeive stereotyper, og samtlige viser at 

stereotypene fremdeles står sterkt (Blashill & Powlishta 2009:783, 785, 790, Boysen et.al 

2011:331). Det kan også virke som at heterofile kvinner har en mer liberal holdning til kjønn 

og kjønnsuttrykk enn hva menn har. Menn er reddere for å bevege seg utenfor tradisjonelle 

former for maskulinitet, og mer negative til å omgås skeive, i frykt for å bli anklaget for å 

være homofil (Blashill & Powlishta 2009:790, 792). Det kan tenkes at kvinner er mindre 

forutinntatt mot å krysse kjønnsbarrierene da det er sosialt akseptert for kvinner å tre inn i 

maskuline roller og leke med maskulin estetikk, mens det fremdeles er en rekke sosiale 

normer som hindrer menn i å utforske mer feminine uttrykk, dog det stadig blir større rom til 

å utforske uttrykk på tvers av kjønnsgrenser, også for menn, kanskje som konsekvens av at 

homofili blir mer og mer akseptert i samfunnet.  

 

En av konsekvensene av at skeive stereotyper står såpass sterkt, er at skeive selv kan tro på 

dem, og innrette seg etter dem (Dyer 2012 [1984]:275). Lesbiske og homofile anser seg selv 

ofte som mer androgyne, med kvaliteter på tvers av kjønnsaksene, enn det heterofile gjør 

(Blashill & Powlishta 2009:790). Om dette er fordi lesbiske og homofile faktisk er mer 
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androgyne fra ”naturens side”, er uvisst. Det kan likeså godt tenkes at på grunn av 

stereotypene har skeive, på tross av marginalisering og diskriminering, fått rom til å utforske 

sider ved seg selv som tradisjonelt er forbundet med det motsatte kjønn, som de heterofile 

selv kunne hatt godt av å utforske. Det er ikke nødvendigvis (kun) stereotypene om de skeive 

som er problemet, men at alle tvinges til å kategorisere og definere seg innenfor rammene til 

det heteronormative samfunnet (Dyer 2012 [1984]:278).  

 

Å utfordre stereotypene, blant annet gjennom populærkulturen, hvor stereotypene i flere tiår 

har blitt reprodusert, kan være fruktbart. Ikke nødvendigvis (kun) ved å gjøre homofile mer 

maskuline og lesbiske mer feminine, men også ved å fremstille skeive som nyanserte 

karakterer, for å vise likheter like mye som forskjeller (Blashill & Powlishta 2009:792;). 

Fremstillinger av skeive individer i populærkulturen kan også gjøre historien om å være skeiv 

i samfunnet, både i nåtid og fortid, tilgjengelig for resten av befolkningen, som kan skape 

forståelse og dialog (Dyer 2012 [1984]:281).  

 

 

2.1.2 Sosial konstruksjon og transpersoner 

 

Queer teori og feministisk teori har skapt mer rom for folk som bryter med heteronormen, 

men møter utfordringer i møte med transpersoner (Nagoshi & Stephan 2014:74). Feministisk 

teori har en problematisk fortid med at transkvinner ikke ble anerkjent som ”ekte” kvinner på 

grunn av privilegier de har fått for å blitt oppfattet som menn, mens transmenn ble sett som 

kvinner som tok den lette veien ut (ibid). Queer teori på sin side har akseptert menn og 

kvinner som bryter med gjeldende kjønnsnormer, samt et mangfold av kjønnsidentiteter, men 

baserer seg fremdeles på binære kjønnskategorier (ibid). På bakgrunn av det binære 

kjønnsforståelsen klarer selv ikke et postmodernistisk og sosialkonstruktivistisk syn på kjønn, 

da kategorier begrenser muligheten for et språk som kan skape forståelse for opplevelsen av å 

være trans (Nagoshi & Stephan 2014:75-76). 

 

Dog en essensialistisk kjønnsforståelse forsterker tradisjonelle kjønnsnormer og 

kjønnsstereotypier, er det også problematisk å utelukkende se på kjønn som en sosial 

konstruksjon, da det ikke tar høyde for identitetsforståelsen som er knyttet til den fysiske 
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kroppen, og hva den kroppen kan bidra med utover den sosialt konstruerte utøvelsen av kjønn 

(Nagoshi & Stephan 2014:77).  

 

Kjønn som performativitet har dog en stor plass for transpersoner i et heteronormativt 

samfunn, da Butlers performativitetsteori baserer seg på symbolsk interaksjonisme, altså en 

kontinuerlig interaktiv prosess mellom individer som etablerer og opprettholder selvet ved å 

referere bilder av selvet som objekter (Butler 1990:136-137; Nagoshi & Stephan 2014:77-

78). Hvorvidt transpersoner blir akseptert i samfunnet er ofte knyttet sammen med i hvor stor 

grad de ”passerer”, altså blir tatt for å være cis, av samfunnet (Nagoshi & Stephan 2014:78). 

Dette er ikke bare knyttet til kroppen og det fysiske, men også hvor bra en transperson 

passerer innenfor de sosialt etablerte rammene og kjønnskategoriene.    

 

 

 

2.2 Representasjon 

 

”Representation provides evidence for what forms of existence are possible.” 

- Adrienne Shaw 2014:4 

 

Ved å vise, eller representere, skeive karakterer i populærkulturen, kan en aktivt utfordre 

heteronormen, og åpne for et mer inkluderende samfunn. Stuart Hall definerer representasjon 

som en måte å bruke språk for å si noe betydningsfylt om, eller representere verden på en 

måte som gir mening for andre (Hall 2013:1). Representasjon er en del av konstruksjonen av 

den sosiale verdenen. Måten vi snakker om verden på skaper den sosiale verden, og språket 

fungerer i et representerende system (Hall 2013:xvii, 3). Representasjon gjennom språket står 

sentralt i den meningsdannende prosessen (ibid). Vi bruker forskjellige audiovisuelle 

virkemidler som en del av språket for å kommunisere konsepter, følelser og ideer (ibid). På 

denne måten fungerer språket som tegn, som muliggjør for andre å avkode og tolke 

budskapet omtrent slik avsender intenderte (Hall 2013:xxi). Tegn er noe som står for, altså 

representerer, noe annet enn seg selv, og dermed viser til dette andre (Berkaak & Frønes 

2005:27). Når tegnene settes i system som gir dem mening i forhold til hverandre, dannes 

koder (Berkaak & Frønes 2005:30). Koder kan også sees som konvensjoner eller regler som 
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forbinder uttrykk med innhold (Gripsrud 2011:121). Det er med andre ord koder som bidrar 

til å kategorisere og konstruere verden.  

 

Kultur kan defineres som et kodefellesskap, hvor en langt på vei er enige om konvensjonene 

og reglene som gir tegn mening i forhold til hverandre (Gripsrud 2011:121). En av kulturens 

hovedoppgaver er å produsere og formidle mening, og danne et slags felles tolkningsgrunnlag 

for folk fra samme kultur, slik at de klarer å kommunisere med hverandre (Hall 2013:xviii-

xx). Slik fungerer kultur også normativt regulerende ved at den bidrar til å definere hva som 

er godkjent og ikke innenfor gitte kulturelle rammer (ibid). Det er dog viktig å merke at selv 

om kulturer legger til grunn et meningsfellesskap, eksisterer det mange forskjellige meninger 

og oppfatninger innenfor samme kultur. Det kulturen gjør er å legge felles språk og referanser 

til grunn, slik at det blir lettere å kommunisere (ibid).  

 

Representasjon og kultur er tett forbundet med identitet. Kultur fungerer som en slags 

identitetsmarkør, som et sted en hører hjemme (Hall 2013:xix). Dette stedet kan være et land, 

en by, eller en subkultur knyttet opp mot alt fra en musikksjanger til seksuell legning. 

Hvorvidt den kulturelle delen av identiteten blir godtatt i majoritetssamfunnet, avhenger av 

hvorvidt den kulturelle identiteten samsvarer eller bryter med majoritetskulturens normer. 

Som nevnt tidligere, sanksjoneres ofte skeive grupper og individer som åpent identifiserer seg 

som skeive, nettopp fordi de bryter med storsamfunnets heteronormer. Dette etablerer skeive 

individer som noen som står utenfor det kulturelle fellesskapet. Kulturen bidrar med det til å 

videreformidle og reprodusere normativt regulerende diskurser.  

 

 

2.2.1 Representasjon, diskurs og makt 

 

Når en skal analysere representasjon er det umulig med en positivistisk tilnærming. Tolkning 

av mening og tegn er både individuelt og kollektivt kulturelt betinga (Hall 2013:27). Selv 

ikke den mest nøytrale forsker vil kunne fri seg helt fra de kulturelle rammene hen er omgitt 

av. Det finnes med andre ord ingen objektiv sannhet, dog det er noen sannheter som blir mer 

allment akseptert enn andre. 
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Representasjon kan sees på som en kilde til kunnskap. Foucault så på representasjon som 

produksjon, eller konstruksjon, av kunnskap, også kjent som diskurser (Hall 2013:27-28). 

Her utgjør systemer av representasjon diskurser (Hall 2013:29). Hvordan individer forstår sin 

plass i sin kultur, og hvordan dominante meninger, normer og regler i samfunnet blir tatt for 

sannhet, er et resultat av diskursiv praksis (Hall 2013:27-28, Jørgensen & Phillips 1999:88). 

Siden dominante diskurser ofte blir oppfattet som sannhet, vil de dominante diskursene gå 

igjen i flere viktige institusjoner og arenaer i samfunnet, som for eksempel helsevesen og 

utdannelsessystem (Hall 2013:29). Det er dog viktig å se diskurser og det som ansees for å 

være sant i både en historisk og kulturell kontekst (Hall 2013:31). Tidligere har det vært sant 

at jorden var flat, at kvinner med sterke følelser ser hysteriske (dog om man ser avisers 

kommentarfelt er dette en seiglivet myte), og homofili var en medisinsk diagnose. Sannhet er 

ikke en enhet som står på siden av maktrelasjoner, men konstruert, og påvirket av 

maktrelasjoner (Hall 2013:34). Sannheter endrer seg altså både ved at vitenskapen går videre, 

og ved at en utfordrer vedtatte sannheter om marginaliserte grupper i samfunnet.  

 

Diskurser som bidrar til å opprettholde maktrelasjoner kan sees som ideologiske diskurser, og 

at ved å delta i de ideologiske diskursene, snarere enn å utfordre dem, bidrar til å reprodusere 

og opprettholde gjeldende maktforhold (Jørgensen & Phillips 1999:86-88). Ved at diskurser i 

form av stereotyper om blant annet homofile og lesbiske fremdeles er en del av diskursiv 

praksis, opprettholder en representasjonen av skeive i samfunnet som en marginalisert 

gruppe, en slags ”de andre”, fremfor som en selvfølgelig del av majoritetsfellesskapet.  

 

 

2.2.2 Representasjon i mediene 

 

Mediene er sentrale i meningsformidling, men også meningsproduksjon, og påvirker 

utformingen av den sosiale verden (Hall 2013:xx, Shaw 2014:39). Dermed er det ikke uten 

betydning at marginaliserte grupper blir representert i mediene, og hvordan de blir 

representert når de først figurerer, da spesielt grupper som store deler av majoritetssamfunnet 

ikke nødvendigvis blir konfrontert med til vanlig, som for eksempel LHBTQ-personer (Shaw 

2014:47). Ved å etterstrebe bred representasjon av ulike samfunnsgrupper kan mediene skape 

et bilde som viser at det er mulig for ulike grupper å samarbeide, og eksistere sammen, som 

en jo ofte gjør uten å tenke over det i hverdagen (Shaw 2014:16). Representasjon av 



 15 

annerledeshet kan også være fruktbart for å diskutere og forstå sosiale og kulturelle 

forskjeller, og skape debatt om ulik fordeling av privilegier mellom grupper i samfunnet 

(Shaw 2014:41).  

 

Det er dog problematisk at når marginaliserte grupper først blir representert i mediene, blir 

deres annerledeshet fremhevet, og identiteten som skeiv, svart eller muslim blir fremhevet 

som hovedtrekket ved personen, og fremstiller dem dermed som noen som står utenfor, 

fremfor noen som har utfordringer som medlem av storsamfunnet (Shaw 2014:16). Dermed 

kan dårlig representasjon reprodusere og opprettholde gjeldende maktstrukturer og sosial 

vold, snarere enn å utfordre status quo (Shaw 2014:148, 158). Ofte skiller en mellom god og 

dårlig representasjon, hvor god representasjon blir sett som synlighet som viser medlemmer 

av marginaliserte grupper som fullverdige karakterer, og dårlig representasjon tyr til 

stereotypiske fremstillinger, eller som nevnt over, at deres annerledeshet blir det mest 

sentrale ved karakteren (Shaw 2014:40).  

 

Representasjon kan sees som anerkjennelse i sosiopolitisk forstand (Shaw 2014:147). Å bli 

representert er en slags offentlig anerkjennelse at en selv, og forskjeller innad i samfunnet, 

eksisterer (ibid). Dermed er det verdt å merke seg hvem innad de marginaliserte gruppene 

som blir synlige når de blir representert i mediene. Om det alltid er den fasjonable homofile 

kompisen, eller den svarte gutten i en gjeng i Queens, blir de som passer med stereotypene 

”validert”, og stereotypene opprettholdt, mens de som nyanserer bildet på svarte eller 

homofile forblir usynlige. Hall refererer til dette som regulert og segregert synlighet (Shaw 

2014:19). De som får ”telle” som medlemmer av bestemte marginaliserte grupper blir 

validert som medlemmer av gruppa, mens resten blir snytt for den anerkjennelsen (ibid). Det 

er problematisk nok i seg selv at enkelte typer homofile blir validert over andre. Enda mer 

problematisk er det at den homofile mannen ofte blir et symbol for LHBTQ-problematikk 

generelt, som gjør at lesbiske, bifile, transpersoner og queers’ historier og utfordringer forblir 

usynlige.  

 

Dog representasjon er, og har vært, viktig for de marginaliserte gruppene, og kanskje spesielt 

LHBTQ-personer som ofte er alene og ikke blir oppdratt innad i sin minoritetsgruppe, og 

ikke nødvendigvis har andre rundt seg en kan identifisere seg med (Shaw 2014:40), er 

representasjon av marginaliserte grupper kanskje ekstra viktig for de som er validert av 

majoritetssamfunnet. Som Martin Luther King Jr. skal ha sagt til Nichelle Nichols, kjent som 



 16 

løytnant Uhura fra Star Trek Original Series, var hennes karakter nettopp viktig for de hvite 

som ikke kjente eller jevnlig snakket med svarte mennesker, i et USA sterkt preget av 

rasisme på 1960-tallet. Svarte barn ville alltid ha gode rollemodeller rundt seg, men det var 

resten av verden som trengte å se hvilket godt forbilde løytnant Uhura var (Shaw 2014:214-

215).  

 

 

 

2.3 Representasjon i dataspill 

 

Forskningen på representasjon i dataspill har i hovedsak fokusert på representasjon av 

kvinner i dataspill, kvinnelige spillere og kvinner i spillindustrien, hvor en har utfordret smale 

kjønnsstereotyper og spillindustriens tilnærming til kvinner som en egen målgruppe som ikke 

finner glede i de spillene som allerede eksisterer, men må ha egne spill (Kafai et.al 2011:xi). 

Majoriteten av spillindustrien består av hvite, ciskjønna, streite menn, og retter seg mot 

samme kundegruppe (Chess & Shaw 2015:209; Shaw 2009:234), som en kan se reflektert i 

både produksjon og markedsføring. Spill blir ansett som en (hvit, streit) guttegreie, hvor den 

hvite, streite, mannlige kundegruppa har blitt ansett som den viktigste (Kafai et.al 2011:xiii). 

En studie fra 2009 som tok for seg 150 populære titler viste at bare 15% av karakterene var 

kvinner, og kun 10,45% når man skilte mellom hoved- og bikarakterer (Ask & Svendsen 

2014:22). Når de kvinnelige karakterene først forekommer er de i stor grad sexistisk og 

stereotypisk fremstilt som en ung, slank og barmfager kvinne, med stereotypiske egenskaper 

(ibid; Shaw 2009:233). Karakterene er med andre ord designet med ”the male gaze” i tankene 

(Mulvey 2012 [1972]). Slev når en kan velge en kvinnelig avatar er hun ofte designet for en 

mannlig spiller (Ask & Svendsen 2014:22-23). Dog mannlige karakterer også ofte er designet 

i et mer eller mindre uoppnåelig kroppsideal er de mannlige karakterene idealiserte, der de 

kvinnelige er objektifiserte (ibid).  

 

På mange måter har kvinnelige karakterer, og da spesielt avatarer, ofte blitt behandlet som en 

ettertanke, med Lara Croft som et klart unntak. Et eksempel på dette er kontroversen som 

oppsto rundt Assasins Creed Unity hvor utviklerne, Ubisoft, forklarte mangelen på spillbare 

kvinnelige karakterer med at ”de ikke hadde tid”, enda en av Ubisofts tidligere designere 

påpekte at dette ikke ville tatt mer enn et par dager å ordne (Ask & Svendsen 2014:26). Om 
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kvinner, som utgjør ca 50% av befolkningen, og over 40% av spillere (Ask & Svendsen 

2014:12; Chess & Shaw 2015:209: ESA 2016:3), blir behandlet som en hyperseksualisert 

ettertanke, er det kanskje ikke så rart at det ikke står bedre til med LHBTQ-karakterer.  

 

 

2.3.1 LHBTQ og spillindustrien 

      

Selv om det blir mer og mer normalt at LHBTQ-karakterer figurerer i spill, og det blir 

vanligere og vanligere at en kan velge legning på avataren sin selv, er det fremdeles lite, og 

ofte usynlig representasjon5 av skeive i datapill. Noe av grunnen til dette kan være at det er 

en slags ”don’t ask don’t tell”6-holdning til homofili i industrien, hvor det å være skeiv er et 

ikke-tema. Klimaet er ikke nødvendigvis fiendtlig, men har blitt beskrevet som ”Freternity-

aktig”, som en slags gutteklubb, hvor det er liten plass for de som ikke er streite menn (Shaw 

2009:235-236). Om det ikke er rom for å være åpen om sin seksuelle legning eller sin 

kjønnsidentitet på jobb, kan det være utfordrende å løfte problemstillingen når det kommer til 

selve spillproduksjonen (ibid).  

 

En kan også se en slags berøringsangst når det kommer til LHTBQ-problematikk fra 

industriens side, uavhengig av interne holdninger til skeive. Det er muligens verdt å ha i 

bakhodet at spillindustrien i stor grad holdet til i USA, og at spill i stor grad retter seg mot et 

amerikansk marked. Selv om det stadig blir bedre å være LHBTQ også i USA, er det 

fremdeles utbredt med lovlig diskriminering i flere stater, hvor et sterkt eksempel er den mye 

omtalte ”bathroom bill” som åpner for å nekte transpersoner å bruke det toalettet de mener 

passer best med deres kjønnsidentitet i offentlig rom (Wikipedia: bathroom bill). I et land 

hvor selv toppolitikere sprer homofobi og transfobi, og hvor 40% av landets hjemløse unge 

identifiserer seg under LGBTQ-paraplyen (Durso & Gates 2012), blir skeive karakterer fort 

sett som et politisk budskap for LHBTQ-rettigheter, og ikke bare som generelt mangfold i 

spilluniverset (Shaw 2009:236).  

 

                                                        
5 Usynlig representasjon: representasjon som kun synes om spilleren velger det selv, for eksempel ved 

at spilleren velger å spille en homofil karakter. 
6 ”Don’t ask don’t tell” er den dagligdagse betegnelsen på en nå fjernet amerikansk militær forskrift 

som hindret åpne LHBTQ-personer å tjene i det amerikanske militæret. 
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Kjønn og seksualitet i spill er et følsomt tema for både industrien, spilljournalistikken og for 

økonomiske interesser (Shaw 2009:240). Om spillet har tydelig skeivt innhold blir spillet fort 

stemplet som ”the gay game”, som i verste fall kan føre til dårligere anmeldelser eller ingen 

medieomtale i det hele tatt (ibid). Med en amerikansk tilnærming til LHBTQ i bakhodet, blir 

ofte seksualitet ansett som et ”voksentema” når det kommer til likekjønnet forelskelse, til den 

grad at vold blir ansett som ”mindre farlig” for barna, enn å bli konfrontert med LHBTQ-

karakterer, som kan være en av grunnene til at de fleste spill med relativt åpne, eller synlige, 

skeive karakterer er merket M i USA og har en aldersgrense på minst 15 år i Norge (for 

eksempel BioWares Mass Effect-serie) (Shaw 2009:241). Oppfatningen om at barna på 

vernes mot seksualitet i spill fordi det er et ”voksentema” er ikke å betrakte som annet enn 

ironisk. Seksualitet er ofte et underliggende tema i spill, selv om det ikke nødvendigvis er 

fokuspunktet. Super Mario redder Prinsesse Peach i omtrent samtlige Super Mario spill, Link 

redder prinsesse Zelda og har mange små flørter underveis, blant annet i The Legend of Zelda 

Ocarina of Time (1998). I starten av Fallout 4 (2015), som ellers er åpent for både likekjønna 

og polyamorøse forhold, starter en med at avatarens ektefelle av ”det motsatte kjønn” blir 

drept. Selv om sex ikke er en del av handlingsmulighetene i spillet, ligger seksualiteten 

nesten alltid latent (Shaw 2014:205), og det er ingen grunn til at ikke barn skal kunne takle 

og akseptere en uskyldig forelskelse mellom to av samme kjønn, eller et alternativ til 

”jomfruen i nød” som bryter med heteronormen (ibid).  

 

Den underliggende, tatt for gitte heterofilien er et uttrykk for obligatorisk heteroseksualitet, 

som tar utgangspunkt i heterofili som en privilegert norm, hvor homofili blir sett som et 

avvik (Adams 2015:41). Som nevnt i eksemplene over har spilleren ofte ikke et valg når det 

kommer til å bestemme seksualiteten til sin avatar, men blir tvunget inn i en heterofil rolle 

(ibid). At spillets protagonist har en ferdigskrevet identitet er ikke nødvendigvis et problem, 

da ikke alle spill har åpne verdener og plass til å utforske seksualitet, men det blir et problem 

når avataren så godt som alltid er fremstilt som heterofil. Et unntak er Kian Alvane fra 

Dreamfall: Chapters som jeg kommer tilbake til i kapittel 3 og 4. Der heterofile spillere får 

muligheten til å velge vekk skeiv representasjon, må de skeive skru av hele spillet for å unngå 

heterofile narrativ (Adams 2015:42-43).  

 

Måten spillindustrien håndterer etterspørselen etter skeive karakterer på, er ofte ved å la 

spilleren selv velge legning på sin avatar, og enten gjøre som i Fallout 4 hvor du kan prøve 

deg på omtrent hva som helst, eller gjøre som i blant annet Dragon Age: Inquisition eller 
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Mass Effect 3, velge seksualiteten på avataren din, men har et begrenset utvalg av 

romansemuligheter avhengig av hvilket kjønn du har, og hvilken legning karakteren har. Selv 

om det er positivt at en selv i mange tilfeller kan velge både kjønn og seksualitet på sin 

avatar, dog innen et binært og ofte hvitt system, er det problematisk at skeiv representasjon 

blir redusert til ”optional gay” hvor eventuelle likekjønna romanser er usynlige med mindre 

en selv aktivt oppsøker den. ”Optional gay” blir ofte spillprodusentenes måte å unngå 

skikkelig skeiv representasjon, og dermed unngå eventuelle kontroverser (Shaw 2009:247, 

Shaw 2014:184). Det er dog forskjellige måter å tilby ”optional gay”-innhold på. I Dragon 

Age: Inquisition vil spilleren bli konfrontert med at noen karakterer identifiserer seg innenfor 

LHBTQ-paraplyen, men kan selv velge hvorvidt hen ønsker å utforske en romanse med noen 

av dem. Dermed blir spilleren gjennom avataren ”optional gay”, men homoseksualitet blir 

etablert som en del av samfunnet i spillet. I slike tilfeller er jeg enig med Østby (2016:410-

411) at ”optional gay” også kan bidra til meningsfull representasjon. I andre spill, som for 

eksempel The Sims-serien, er det helt opp til spilleren selv å oppsøke likekjønna relasjoner, 

og blir ikke konfrontert med at homofili eksister om hen velger å spille heterofile relasjoner.  

 

At spilleren selv må ta ansvar for å oppsøke skeiv representasjon i dataspill refereres til som 

”the gay button”. Spillutvikler Anna Anthropy var den første som løftet frem begrepet, som 

senere har blitt diskutert av Shaw. Shaw er kritisk til at spilleren må trykke på en ”gay 

button” for å kunne få skeivt innhold i spillet sitt, fordi de som ikke vet hvordan de skal få 

tilgang, eller ikke ønsker å bli konfrontert med skeives eksistens fortsatt konsumerer en 

heteronormativ tekst som opprettholder det streite hegemoniet (Adams 2015:43-44; Østby 

2017:15). Dette kan også sees som en undervurdering av den heterofile kundegruppa da de 

tar for gitt at spill med skeivt innhold ikke vil appellere til heterofile, eller at heterofile ville 

blitt ukomfortable med å se skeivt innhold, som igjen viser til at industrien tar for gitt at 

homofile ikke er spillere selv (Shaw 2009: 237, 248). 

 

 

2.3.2 ”Gay betyr noe annet i spill” 

 

Til tross for at det finnes gamere blant de aller fleste samfunnsgrupper, preges spillkulturen 

av en nærmest gifitg hypermaskulinintet (Ask & Svendsen 2014:20). Ironisk nok med tanke 

på at spillkulturen utviklet seg som en slags motsats til den tradisjonelle, atletiske 
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maskulinitetskulturen i sin tid (ibid). Som nevnt tidligere, legger industrien i stor grad opp til 

denne diskursen med både gjennom design, markedsføring og generell tilnærming til 

LHBTQ-problematikk. I en svensk rapport utført for RFSL Ungdom og Sverok finner 

Wennlund at en majoritet av skeive spillere har negative opplevelser knyttet til sin legning i 

møte med dataspill og spillkultur, som påvirker deres forhold til spillopplevelsen (2014:7). 

Kort oppsummert kan en si at problemene mange skeive møter i spill og spillmiljøet, er 

heteronormativitet, en mannsnorm, et binært kjønnssytem og stereotypisk representasjon 

(Wennlund 2014:8). Den binære tilnærmingen til kjønn i dataspill fører til at transpersoner i 

all hovedsak er et ikke-tema da en tar for gitt at alle definerer seg innenfor det binære 

systemet (Shaw 2014:26). Respondentene mente både online og offline spill hadde et 

problem med at en kun kunne velge karakterer innenfor et binært kjønnsmønster, samt at en 

ofte er låst til en bestemt kroppstype (Wennlund 2014:7), men at det virkelige problemet lå i 

homofobien en finner i online spill i møte med andre spillere (ibid). Det bør dog nevnes at 

hvilken rolle avataren spiller, og hvordan spilleren forholder seg til den i løpet av spillet 

oppleves forskjellig i online og offline spill. Offline spiller det mindre rolle da du spiller 

gjennom en historie. Online skal karakterer på mange måter representere deg som person, og 

det blir dermed viktigere å lage en karakter en kan identifisere seg med (Shaw 2014:114-

115).   

 

”Gay” sammen med ”retard” er et av de mest brukte skjellsordene i spillkulturen. I Ask og 

Svendens undersøkelse av seksuell trakassering i online dataspill finner de at hele 42% av 

respondentene har blitt kalt gay eller homo som et skjellsord i forbindelse med online spill 

(2014:33). Enkelte av respondentene forsvarte ordbruken med at trakasseringen betyr ”noe 

annet” i spill, og at spillkultur er en subkultur hvor uttrykk som ”gay” og ”retard” betyr noe 

annet enn hva det gjør i ”den virkelige verden” (Ask & Svendsen 2014:36). Spillere som 

reagerer på trakasseringen blir sett på som hårsåre, eller noen som ”ikke skjønner greia” i 

spillkulturen, noen som forstyrrer husfreden (Ask & Svendsen 2014:40, Condis 2014:203).  

 

”True gamers”, i all hovedsak hvite, heterofile, unge menn, ser på spørsmål om 

representasjon og sosiale rettigheter som forstyrrende element som ikke hører hjemme på 

spillarenaen (Condis 2014:199). Disse spillerne har fått sin definisjonsmakt gjennom 

industrien som ser disse som sin primære målgruppe (Shaw 2014:44-45). Spillet blir sett som 

en virkelighet som eksisterer utenfor det en ellers anser som ”den virkelige verden”, og 

dermed en verden løsrevet fra det øvrige samfunnets strukturer og maktforhold som gjør 
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marginaliserte grupper som LHBTQ utsatte, dette uavhengig av at vi ser de samme 

mønstrene av undertrykkelse også i dataspill og spillkultur (Condis 2014:203, Shaw 2014:2). 

En kan se det som nærmest ironisk at dårlig representasjon og vold mot marginaliserte 

grupper i spill blir forsvart med at det er nødvendig for realismen i spillet (Shaw 2014:160). 

Et eksempel på dette er den internasjonale debatten rundt Grand Theft Auto V (GTA V) hvor 

spilleren kunne kjøpe sex fra kvinnelige prostituerte, for så å drepe dem og få pengene 

tilbake. De som forsvarte denne funksjonen i spillet argumenterte for at verdenen GTA V 

fremstiller er den brutale gangsterverdenen i Los Angeles (Shaw 2014:162). Dermed blir ikke 

fantasiverden-argumentet brukt konsekvent. Denne realisme vs fantasi dikotomien kan også 

brukes for å argumentere for representasjon (Shaw 2014:160). I en fantasiverden burde det 

være mulig å forestille seg andre virkeligheter, som bryter med heteronormen og 

maktposisjoner en ser i ”den virkelige verden”. Å vise alternative virkeligheter kan brukes 

som virkemiddel til å utfordre tankegangen om at dagens syn på blant annet kjønn og 

seksualitet ikke nødvendigvis er ”naturlig” eller ”sant” (Shaw 2014:34, 160). Om en ønsker 

realisme i spill bør også LHBTQ-personer, og andre marginaliserte grupper, være synlige. 

Verden består av flere enn hvite, cis kjønna, heterofile menn (ibid).  

 

Det er dog vanskelig å utfordre trakassering, som for eksempel å stemple noe eller noen som 

homofil/homofilt som noe negativt, når de som viderefører diskursen påberoper seg å gjøre 

dette i en parallell virkelighet (Ask & Svendsen 2014:37, 40). Ved å stagnere de som prøver å 

utfordre LHTBQ-fientlige diskurser i spillmiljøet, og debatten om LHTBQ-representasjon 

generelt, opprettholder man det privilegiet den stereotypiske gameren allerede har, og gir 

dem videre definisjonsmakt over hva spillkultur skal og bør være (Condis 2014:202).  
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3 Metode 
 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for valg av metode, samt utvalget av analyseobjekter som 

ligger til grunn for denne oppgaven. Jeg vil begynne å redegjøre for metodevalget, samt 

presentere metoden, før jeg går videre til å presentere og diskutere utvalget av 

analyseobjekter og diskuterer oppgavens reliabilitet og validitet. 

 

 

3.1 Valg av metode  

 

Målet med denne oppgaven er å undersøke hvordan LHBTQ-karakterer blir representert i 

dataspill, altså hvordan LHBTQ-karakterer blir designet, og hvilke historier som fortelles om 

dem, samt stille spørsmålstegn ved hva representasjonen av skeive karakterer sier om synet 

på LHBTQ-karakterer og personer fra spillindustriens- og spillernes perspektiv. For å svare 

på dette spørsmålet vil jeg foreta i en tekstanalyse av 9 karakterer fra forskjellige spill som 

blir identifisert som skeive enten i spillet, eller som blir bekreftet av utviklerne i ettertid i 

sosiale medier, på konferanser, eller lignende. I tekstanalysen vil jeg fokusere på 

karakterdesign og historiefortelling, hvor jeg fokuserer på utseende og personlighet i 

karakterdesignet, og narrativ knyttet til karakterens kjønnsidentitet og seksualitet i 

historiefortellingen. Ved å se på disse elementene ved karakteren er målet å kunne få et 

innblikk i hvordan skeive i spill blir fremstilt, og i lys av de teoretiske perspektivene i kapittel 

3 drøfte hva slags følger diskursen om skeive i spill kan ha for spillere.  

 

Kulturstudier har en sosialkonstruktivistisk tilnærming til språk. For å forstå kulturen og 

samfunnet vi lever i må man undersøke hvordan mening er produsert og formidlet gjennom 

språket (Barker 2012:7). Gjennom en tekstanalyse kan man dekode og analysere kunnskapen 

som formidles gjennom språket. Dataspill er audiovisuelle medieprodukter, og krever en 

tekstanalytisk metode som tar like stor høyde for det visuelle språket i like stor grad som det 

skriftlige og muntlige. Jeg vil foreta en tekstanalyse hvor jeg henter elementer fra kritisk 

diskursanalyse, semiotikk og narrativ analyse. Selve utførelsen av analysen vil være preget av 

en bredere hermeneutisk tilnærming, hvor i hovedsak lener meg på det teoretiske perspektivet 

ved kritisk diskursanalyse, og tar i bruk semiotikk og narrativ analyse for å tolke 
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meningsinnholdet i karakterdesignet og karakterenes historie. Ved å ta utgangspunkt i det 

teoretiske perspektivet i en kritisk diskursanalyse, får jeg en kritisk tilnærming til 

maktforhold, ideer og ideologier som kan speiles og reproduseres i språket (Jørgensen & 

Phillips 1999:75-76). Da diskursanalysen som metode tradisjonelt sett har vært sentrert rundt 

skrift- og talespråk, kan det være enkelte mangler når det kommer til å analysere 

meningsinnholdet i visuelle tegn (Machin & Mayr 2012:6-7, 348, 350). Jeg vil dermed bruke 

semiotiske begreper for å avsløre meningspotensialet i visuell kommunikasjon. Den narrative 

analysen vil kunne avsløre hvilke diskurser som kommuniseres i narrativene som formidles 

gjennom historiene til de skeive karakterene i dataspillene (Englestad & Lothe 2008:27). Jeg 

vil komme tilbake til de konkrete semiotiske begrepene, samt en kort diskusjon om narrativ 

analyse i dataspill i kapittel 4.  

 

 

3.1.1 Teoretiske betraktninger rundt diskursbegrepet 

 

Diskursbegrepet er en ide om at språket struktureres i forskjellige mønstre, hvor en diskurs er 

en bestemt måte å snakke om og forstå verden på. Diskursanalysen er dermed analysen av 

språkets mønstre og hvilke oppfatninger og ideer som ligger i dem (Jørgensen & Phillips 

1999:9). Diskursanalysen springer ut fra et poststrukturalistisk og sosialkonstruktivistisk 

perspektiv. Det er med andre ord ikke én bestemt sannhet eller virkelighet, men flere som blir 

til gjennom diskurser. Det vil ikke med det si at det ikke finnes en materiell verden, men den 

materielle verden får mening gjennom diskursiv praksis (Fairclough 2010:7; Jørgensen & 

Phillips 1999:11, 15). Diskursene både konstituerer og blir konstituert av den sosiale 

verdenen, med andre ord bidrar diskurser både til å forme og speile vår sosiale virkelighet 

(Jørgensen & Phillps 1999:15, 17).  

 

Diskurs kan sees som systemer av representasjon, og representasjon kan sees som en kilde til 

kunnskap (Hall 2013:27-29). Michel Foucault definerte diskurs som noe som har som mål å 

produsere kunnskap gjennom språket, og at produksjon og konstruksjon av kunnskap skjer 

via diskursiv praksis. Dermed handler diskursiv praksis også om makt hvordan dominante 

diskurser kan bli oppfattet som sannhet, da makt konstituerer diskurser, og med det også 

kunnskap (ibid; Jørgensen & Philips 1999:22-23). Foucault så på makt som noe som skaper 

den sosiale verden, som gjør at verden oppfattes og snakkes om på bestemte måter, mens 
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andre muligheter utelukkes. Dermed blir makt både produktivt og begrensende (Jørgensen & 

Phillips 1999:23). Med andre ord går Foucault vekk fra den klassisk marxistiske forståelsen 

av makt som noe undertrykkende som speiler maktforholdene i samfunnet, som i stor grad 

videreføres i Laclau og Mouffes diskursteori. Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse har 

et mer tvetydig forhold til maktbegrepet (Jørgensen & Phillips 1999:23, 75-76).  

 

 

3.1.2 Kritisk diskursanalyse 

 

Kritisk diskursanalyse er en metode for å problematisere og undersøke relasjoner mellom 

diskursiv praksis og sosiale og kulturelle utviklinger i forskjellige sosiale sammenhenger 

(Jørgensen & Phillips 1999:72). Dog det er flere ulike tilnærminger til kritisk diskursanalyse, 

vil jeg ta utgangspunkt i Faircloughs tilnærming til metoden. Fairclough deler Foucaults syn 

på diskurs som noe som skaper den sosiale verden, men ser diskurs som et av flere aspekter 

ved sosial praksis (Fairclough 2010:4-5; Jørgensen & Phillips 1999:15). Dermed er ikke 

diskurser bare noe som konstituerer den sosiale verden, men også noe som blir konstituert av 

den. Diskurser formes med andre ord av andre elementer ved den sosiale verden som ikke 

nødvendigvis er av en diskursiv karakter (Jørgensen & Phillips 1999:74). En kritisk 

diskursanalyse er relasjonell, dialektisk og transdisiplinær. Relasjonell fordi den fokuserer på 

sosiale relasjoner, både mellom personer, og mellom personer og objekter i den sosiale 

verdenen, og den meningsskapende prosessen som oppstår gjennom disse relasjonene 

(Fairclough 2010:3). Dialektisk fordi relasjonene som skapes er dialektiske. Objektene er 

forskjellige fra hverandre, men ekskluderer hverandre ikke. For eksempel er ikke diskurs det 

samme som makt, men makt og diskurs henger sammen i den forstand at makt legitimeres i 

stor grad gjennom diskurs, og diskurser blir konstituert også gjennom makt (Fairclough 

2010:3-4). Til slutt blir den transdisiplinær fordi en kritisk diskursanalyse går gjennom flere 

felt, som for eksempel lingvistikken og sosiologien i undersøkelsen av diskursens forhold til 

andre elementer i verden, samt relasjoner diskurser imellom (ibid).  

 

Formålet med en kritisk diskursanalyse er å kaste lys på den diskursive dimensjonen av 

sosiale praksis og å undersøke forandringsprosesser den sosiale verden, men diskursanalysen 

i seg selv er ikke tilstrekkelig til å analysere bredere sosial praksis da de inneholder både 

diskursive- og ikke diskursive elementer (Jørgensen & Phillips 1999:73, 82). Ved å fokusere 
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på intertekstualitet kan en undersøke reproduksjon av diskurser, samt forandringer i diskurser 

gjennom å se på nye sammensetninger og måter å bruke språket på (Fairclough:2010:7; 

Jørgensen & Phillips 1999:15-16). Intertekstualitetsbegrepet refererer til at alle 

kommunikative begivenheter henviser til tidligere begivenheter (Berkaak & Frønes 

2010:118; Jørgensen & Phillips 1999:84). Ved å referere mer eller mindre implisitt til 

tidligere hendelser gjør vi oss forstått, for eksempel slik som Dragon Age-spillene, i likhet 

med mange andre rollespill innen fantasysjangeren, har videreført en rekke elementer en kan 

kjenne igjen fra Dungeons and Dragons7, som på mange måter igjen har latt seg inspirere av 

J.R.R. Tolkiens univers med ulike raser som alver, dverger og orker, deres kjennetegn og 

relasjonene mellom dem. Med andre ord kan vi se historiens innvirkning på en tekst, og 

tekstens innvirkning på historien ved at teksten trekker på tidligere tekster, og med det bidrar 

til historisk utvikling og forandring (Jørgensen & Phillips 1999:85). Det er godt kjent at 

”seierherrene skriver historien”. Med andre ord har vinklingen, diskursen, innvirkning på 

hvordan historien blir oppfattet i ettertid.  

 

Hvordan diskurser er vinklet er knyttet til diskurser innvirkning på makt og maktforhold i den 

sosiale verden. I kritisk diskursanalyse ser man på diskurser som noe som virker ideologisk, 

som bidrar til å skape og reprodusere ulike maktforhold mellom sosiale grupper, som 

fremmer enkelte gruppers interesser samtidig som den bidrar til videre undertrykkelse og 

marginalisering av andre. Eksempler på dette er forholdet mellom klasser, kjønn, rase, samt 

etniske minoriteter og LHBTQ-folk (Berkaak & Frønes 2010:106; Fairclough 2010:8; 

Jørgensen & Phillips 1999:75). Dermed forlater ikke Faircloughs kritiske diskursanalyse helt 

det marxistiske synet på makt, i motsetning, som tidligere nevnt, Foucault og Laclau og 

Mouffe (Jørgensen & Phillips 1999:75).  

 

I følge Gramscis definisjon er ideologi en oppfattelse av verden som blir manifestert i kunst, 

lovverk, økonomisk aktivitet og i manifestasjonen av både individuelle og kollektive liv 

(Fairclough 2010:62). Dermed blir ideologien kommunisert gjennom de fleste aspekter ved 

den sosiale verden, og blir slikt naturalisert og automatisert, som fører til at ideologiens 

premisser ligger til grunn også når en kjemper for sosial forandring (ibid). Dette betyr også at 

den ideologiske kampen for hegemoni kan sees i diskursen. Hegemoni er like mye lederskap 

som dominans. Fremfor å dominere handler hegemoni om å forme allianser slik at den 

                                                        
7 Table-top rollespill først publisert i 1974  
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undertrykte parten går med på å godta de herskendes premisser (Fairclough 2010:61). Et 

klassisk eksempel er hvordan arbeidere må forhandle om sine rettigheter på bedriftledelsens 

premisser (ibid), men det kan også sees i hvordan LHBTQ-personer må forhandle om sine 

rettigheter på det heteronormative samfunnets premisser, noe jeg kommer tilbake til i kapittel 

3. Selv om hegemoni kan bidra til å skape og videreføre dominansforhold som fører til 

marginaliserte grupper i samfunnet, er hegemoni også ustabilt, og noe som er gjenstand for 

kontinuerlige forhandlingsprosesser. Denne forhandlingsprosessen skjer gjennom diskursiv 

praksis, som dermed blir et sentralt verktøy i kampen om hegemoni (Jørgensen & Phillips 

1999:88).  

 

Når det er sagt: språkbruk representerer maktbruk (Blakar 2006:48). De fleste diskurser er 

preget av maktforhold, og formålet med en kritisk diskursanalyse er å avdekke de diskursive 

praksiser som fører til urettferdige maktforhold mellom sosiale grupper (Berkaak & Frønes 

2010:107; Jørgensen & Phillips 1999:75). Kritisk diskursanalyse tar dermed ikke et nøytralt 

standpunkt, men søker å stille seg på marginaliserte gruppers side, og bidra til radikal sosial 

forandring (Fairclough 2010:7; Jørgensen & Phillips 1999:82). I denne oppgaven vil jeg stille 

meg på LHBTQ-personers side og nettopp undersøke hvorvidt diskursen i dataspill kan være 

skadelig for LHBTQ-personer, og bidra til å reprodusere en del av den homofobien og 

transfobien vi kan se i storsamfunnet i dag, samt utfordre det heteronormative hegemoniet.  

 

 

 

3.2 Utvalg av dataspillkarakterer  

 

Det har vært skeive karakterer i dataspill siden 1980-tallet. Den mest kjente er kanskje Birdo 

fra Super Mario-serien, som ble kjent for det vestlige publikumet i Super Mario Bros. 2 

(1988), beskrevet som ”en mann som tror han er kvinne” (Wikipedia: Birdo). Det er dermed 

rimelig å tro at Birdo er en transkvinne. En annen transkvinne fra tidlig spillhistorie er Poison 

fra Final Fight (1989). Poison skal ha blitt skrevet som ciskvinne for det japanske 

publikumet, men da spillet ble introdusert til vesten ble det sett som problematisk at en 

kvinne ble slått i spillet. Dermed ble hun skrevet om til en transkvinne, som da ble ansett som 

en mindre problematisk kvinne å banke opp (Shaw 2014:36). Dette har dog vist seg vanskelig 

å verifisere (ibid), men det kan se ut til at skeiv representasjon i dataspill fikk en transfobisk 
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start. Siden har det kun vært noen få titler som har hatt skeive karakterer, som har hatt mindre 

roller, før det begynte å ta seg opp på 2000-tallet. Større, mer kjente titler som spill i Grand 

Theft Auto-serien, Mass Effect-serien og Assassin’s Creed-serien har flere spill med 

karakterer som mer eller mindre åpent og bekreftet er skrevet skeive. De siste 8-10årene kan 

en se at det blir mer og mer normalt med ”optional gay”, samt at skeive karakterer blir mer og 

mer synlige og får mer sentrale roller, som også kan sees i kontekst av at amerikanske og 

europeiske samfunn blir mer homovennlige, selv om skeive karakterer fremdeles er en 

marginalisert gruppe. Dette kan også sees i sammenheng med at teknologien stadig forbedres, 

som gir spilleren flere muligheter til å utforske verdenen presentert i spillet og utforske sider 

som står utenfor eller på siden av hovedhistorien.  

 

I denne oppgaven ta utgangspunkt i karakterer fra ni spill, hvor jeg vil fokusere på én 

karakter fra hvert spill. Jeg har valgt ni karakterer fra ni spill for å få god spredning i typen 

spill og karakterer, som igjen kan vise om det eventuelt er forskjell på hvordan LHBTQ-

personer blir representert i forskjellige spill, samtidig som det passer oppgavens omfang. Da 

jeg skulle bestemme meg for hvilke karakterer fra hvilke spill jeg skulle analysere lette jeg 

etter spill utgitt 2008-2016, da jeg kunne få et inntrykk av hvordan LHBTQ-representasjonen 

er i et dagsaktuelt lys, samtidig som jeg hadde nok av spill å velge i for å få det spennet jeg 

ønsket. Mitt inntrykk er at det var fra omtrent slutten av 2000-tallet begynte antallet skeive 

karakterer å ta seg opp, og de begynte å få mer sentrale roller. Karakterene jeg har valgt er fra 

spill som har blitt utgitt i tidsrommet 2011-2015. Begrunnelsen for dette tidsrommet er å få et 

godt utvalg av karakterer som representerer hele spektere av LHBTQ: lesbiske, homofile, 

bifile, transpersoner og queers, altså de som måtte identifisere seg utover disse kategoriene.  

 

Majoriteten av spillene jeg har valgt ut har aldersgrense 18 år i Norge. Dette er tilfeldig fra 

min side, men kan forklares ved at det er svært få spill med skeive karakterer for barn, samt 

at på tross av et bredt spekter av sjangre, viser de fleste av spillene ganske eksplisitte 

voldshandlinger og seksuelt innhold. Det er dog verdt å merke seg at skeive karakterer i all 

hovedsak representeres i en setting med tema og historier laget for unge voksne. Selv om 

romanse og sex ikke nødvendigvis bør være sentralt i barnespill, kan for eksempel Link fra 

The Legend of Zelda-spillene gjerne redde en prins som en prinsesse. Dette heteronormative 

narrativet er et uttrykk for obligatorisk heterofili, hvor spilleren blir tvunget inn i en heterofil 

rolle (Adams 2015:41-42).  
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Et fellestrekk mange av karakterene har er at de har roller som en kan se på som moralsk 

tvilsomme, og lever i ganske brutale samfunn. Det er også et gjennomgående tema i mange 

av spillene at målet er å på en eller annen måte å redde verden, eller bekjempe en form for 

ondksap. Dette trenger dog ikke ha noe med karakterens seksualitet eller kjønnsidentitet å 

gjøre, men snarere være et trekk som går igjen i spill laget for de over 18 år, som ofte får 

aldersgrensen satt nettopp på grunn av sine eksplisitte skildringer av både vold og sex, samt 

historier som har mindre klare skiller mellom godt og vondt, rett og galt. Men som nevnt 

ovenfor, er det verdt å merke seg at skeive karakterer hovedsakelig figurerer i slike spill. Det 

har også generelt vært en overvekt av homofile karakterer, og svært få karakterer som er trans 

blant skeive karakterer i dataspill. De fleste skeive karakterene er bikarakterer med 

varierende roller, de er ofte romance options8 og sjeldent protagonister. Jeg har dog forsøkt å 

jevne ut dette i mitt utvalg hvor jeg har fem protagonister og fire NPC-er, hvorav tre er 

homofile menn, én er bifil mann, én er transmann, én er transkvinne, to er lesbiske kvinner og 

én er queer. 

 

Kriteriene jeg satte for utvalget var at alle innen LHBTQ-paraplyen skulle være representert. 

Jeg ville ha en jevn kjønnsfordeling uavhengig av om karakteren er cis eller trans, samt ulike 

spillsjangre. Karakterene må ha en rolle som tillater spilleren å utforske deres bakgrunn, og 

dermed bli kjent med dem, og gjøre seg kjent med deres legning og/eller kjønnsidentitet. 

Sjangervariasjon ble et kriterie da ulike sjangere har ulike forutsetninger for spilleren til å 

bidra til å forme narrativet selv. Den største forskjellen på spillene er hvor store 

valgmuligheter spilleren har, og hvor åpen verdenen man spiller i er. Dragon Age: Inquisition 

for eksempel er et spill hvor spilleren står fritt til å kunne utforske romanser på siden av 

hovedlinja i spillets narrativ, mens Mortal Kombat-serien låser spilleren til hver karakters 

satte narrativ. Dette er dog ikke en unnskyldning for å ikke inkludere LHBTQ-karakterer i 

spill. Slik jeg vil vise gjennom min analyse, er det mange måter å fortelle skeive narrativ på, 

men det vil være begrensninger i hvorvidt spilleren selv kan ta initiativ til å utforske 

homoseksualitet innenfor spillets rammer. Jeg vil nå gi en kort introduksjon av karakterene i 

mitt utvalg, hvor jeg skiller mellom protagonisten, altså karakterer spilleren kan/må spille, og 

NPC-er, altså bikarakterer som har forskjellige roller i spillet, og redegjøre for hvorfor valget 

falt på nettopp disse ni. Mer utdypende informasjon om karakterene og verdenen de befinner 

seg i, vil jeg komme tilbake til i analysen.  

                                                        
8 Romance options: karakterer du kan velge å inngå seksuelle og/eller romantiske relasjoner med.  
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3.2.1 Protagonistene 

 

I mitt utvalg er det fem karakterer som er protagonister, hvorav to er lesbiske kvinner , to er 

homofile menn, og én er bifil mann. Samtlige er cis kjønnet. Da samtlige protagonister er 

skrevet som skeive, får ikke spilleren muligheten til å velge seksualitet, og med unntak av 

Trevor Phillips er karakterene låst til de romansene spillet har skrevet for dem.  

 

Athena er en av flere protagonistvalg i Borderlands: the Pre-Sequel (2kGames 2014), og 

figurerer som en NPC i en rekke andre spill i Borderlands-serien. Borderlands: the Pre-

Sequel foregår i et Mad Max-aktig univers med en humoristisk undertone. Spillet gir ikke 

rom for å utforske romanser, men gjennom spillet og senere utgivelser utvikles Athenas 

forhold mellom skraphandler, barnebokforfatter og oppdragsgiver Janey Springs. 

Borderlands: the Pre-Sequel spilles som et first-person shooter9, en sjanger som ikke er kjent 

for å gi rom for å utforske seksualitet utover de mer subtile formene for obligatorisk 

heteroseksualitet, noe som gjør meg nysgjerrig på hvordan romansen mellom Athena og 

Janey kommer frem. 

 

Ellie er protagonist i Last of Us: Left Behind (Naughty Dog 2014), og er, i likhet med 

Athena, lesbisk og kjent som NPC og protagonist fra andre spill i Last of Us-serien. Hun 

befinner seg også i et postapokalyptisk samfunn, men med en langt dystrere undertone, da en 

soppinfeksjon har tatt livet av flesteparten av menneskene, eller gjort dem om til zombie-

lignende skapninger. Gjennom Last of Us: Left Behind får spilleren bli kjent med Ellie og 

hennes tenåringsforelskelse, Riley. Som bare 14 år gammel, er Ellie utvalgets yngste 

karakter, noe som gjør det ekstra interessant å undersøke hvordan historien om 

tenåringsforelskelsen fortelles i postapokalyptiske rammer.  

 

Kian Alvane er eneste mann av tre protagonister i Dreamfall: Chapters (Red Thread Games 

2014-2016). Han er tidligere kjent som en NPC fra Dreamfall: The Longest Journey (2006). 

Kian har ingen romanse spilleren får vite om gjennom verken Chapters eller The Longest 

Journey, men spilleren får muligheten til å overvære samtaler mellom ham og en annen 

karakter om hvordan han opplever det å være skeiv mann i et religiøst, militært system. Som 

                                                        
9 First-person shooter (FPS) er skytespill hvor man ser gjennom øynene til karakteren man spiller.  
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et uavhengig, norskprodusert spill finansiert av fansen, kan Kians karakter bidra med et 

skandinavisk blikk på skeiv representasjon.  

 

Kung Jin er en av mange karakterer i Mortal Kombat X (NetherRealm 2015), hvor 

majoriteten både er protagonister med en historie man spiller seg gjennom, og som NPC som 

motstander. Da Mortal Kombat-serien er et såkalt fighting-spill10, er det lite plass til 

karakterutvikling og bakgrunnshistorie. Jeg synes det dermed er spennende hvordan Mortal 

Kombat-velger å representere skeivheten til sin første homofile karakter.  

 

Sist, men ikke minst, kommer Trevor Phillips fra Grand Theft Auto V (GTA V (Rockstar 

Games 2013)). Trevor sliter med en bipolar lidelse, rusmisbruk, tydelige 

aggresjonsproblemer og et anstrengt forhold til sin mor. At han er bifil blir tydelig 

kommunisert verbalt, men spilleren får bare se ham ha seksuelle relasjoner med kvinner. 

GTA-serien er kjent for å være en hypermaskulin serie som har skapt debatt gjentatte ganger. 

Handlingen i GTA V finner sted i Los Santos, som skal forestille Los Angeles. Som en del av 

den kriminelle undergrunnen er også Trevor i et brutalt miljø preget av hypermaksuline 

verdier, hvilket gjør meg nysgjerrig på hvordan Trevors legning kommuniseres. 

 

 

3.2.2 NPC 

 

Det er fire karakterer i utvalget som spilleren ikke har muligheten til å spille selv. Her er 

utvalget svært todelt mellom Dorian og asariene, som spilleren kan utforske romanser med, 

og de to transkarakterene, en mann og en kvinne.  

 

Dorian Pavus er medlem av inkvisisjonen, en følgesvenn og en potensiell romantisk partner 

for mannlige spillere i Dragon Age: Inquisition (BioWare 2014). Han er sønn av en svært 

velstående familie i et svært elitistisk og rasistisk regime, hvor faren prøvde å endre 

legningen hans ved å bruke svart magi. Denne historien kan spilleren få ta del i, uavhengig 

om hen ønsker å gå inn i en romantisk relasjon med Dorian eller ei. Dorian er én av flere 

skeive karakterer i Dragon Age: Inquisition, men valget falt på han da han har den mest 

sentrale rollen, og har, etter min mening, den mest spennende historien.  

                                                        
10 Fighting spill: spill hvor fokuset er kamper mellom to- eller små grupper av karakterer.  
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Asariene representerer en hel art, og ikke én enkeltperson, selv om man blir kjent med, og 

kan innlede forhold med noen individer gjennom Mass Effect-serien (BioWare 2007-2012). 

De er blå, kvinnelignende skikkelser som lever i opp til tusen år, og har den kulturelle, 

politiske og militære makten i Melkeveien. Jeg har valgt å ta for meg hele arten da jeg finner 

kjønnseksperimentet med en monokjønnet art som ikke bryr seg om kjønnskategorier, og som 

kan få barn med andre arter, veldig interessant.  

 

Erica Anderson er den blide servitrisen på protagonistens stampub i Catherine (Atlus 2011). 

Gjennom spillet blir spilleren mest kjent med henne via samtaler på puben. Hun har en liten 

flørt med en annen NPC, Tobias, og de to ender med å ligge sammen i en av flere mulige 

avslutninger på spillet. Erica er en av de få transkarakterene i tidsepoken jeg pekte meg ut, og 

jeg landet på nettopp henne på grunn av Tobias reaksjon på at han hadde sex for første gang 

med en transkvinne.  

 

Ned Wynert er forretningsmann, kriminell mesterhjerne og alliert med protagonisten i 

Assassin’s Creed: Syndicate (Ubisoft 2015). Som transmann i det viktorianske London bærer 

kroppen fremdeles preg av det kjønnet han ble tildelt ved fødsel, som jeg synes gjør det 

ekstra spennende å se hvordan han blir mottatt av den kriminelle undergrunnen. Det er verdt 

å nevne at Assassin’s Creed-serien har hatt en rekke skeive karakterer tidligere, inkludert en 

av Syndicates protagonister, Jacob Frye, som er bifil.  

 

 

3.3 Kildemateriale  

 

For å få informasjon om karakterene  vil jeg i all hovedsak basere meg på spillene. Det er dog 

en del av spillene som er veldig store, som krever mye tid for å spille fra ende til annen, og 

mange spillene åpner for flere valgalternativer som gir varierende informasjon. Jeg vil 

dermed supplere med såkalte ”game movies” på YouTube, hvor fans har laget en slags 

spillefilm av cut scenes, essensielle samtaler og biter av spillerens spill, som oppsummerer 

hovedhistorien, og andre samlinger av scener som har blitt laget om enkeltkarakterer. Disse 

gir meg også muligheten til å gå tilbake og se nærmere på dialog og enkeltscener. I tillegg vil 

jeg supplere med wikier, som også er fan-drevet, som bidrar med rask og konkret 
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informasjon om karakterene i spillet og verdenen spillet figurerer i, og med det fungerer som 

et effektivt oppslagsverk.  

 

Fordelene med å kunne støtte seg på fanprodusert informasjon er at det gir meg tilgang til 

mer informasjon en kun én gjennomspilling gir, og det gir meg muligheten til å innhente 

informasjonen jeg trenger om de spesifikke karakterene mer målrettet, snarere enn å måtte 

løpe rundt i hvert spill og snakke med alle NPC-er jeg måtte møte. Utfordringen med fan-

produsert materiale er at informasjon kan være feilaktig eller at essensielle detaljer blir 

oversett. Det er dog mange aktører som produserer innhold både på YouTube, og som ønsker 

å redigere wikiene for å hjelpe spillere. Kommentarfeltene er heller ikke nådige om det skulle 

oppstå feil. Dette kombinert med egen gjennomspilling vil kunne hjelpe meg med å sikre 

legitimiteten til de kildene jeg henvender meg til.    

 

 

 

3.4 Reliabilitet og validitet 

 

Dette er en ren kvalitativ studie. Med en poststrukturalistisk tilnærmingsmetode, tar en 

kvalitativ studie i stor grad utgangspunkt i et teoretisk perspektiv, og presenterer en sannhet 

ut fra dette perspektivet (Tjora 2013:26). Det er dog ikke å si at ikke andre virkeligheter ikke 

eksisterer, selv om jeg tar utgangspunkt i en queerfeministisk virkelighet i denne oppgaven 

(Tjora 2013:28). Dette krever en høy grad av transparens om prosessen, utfordringer som 

måtte dukke opp, samt bruk av teori for å sikre datakvalitet (Tjora 2013:2016). Jeg vil videre 

diskutere kvaliteten på datamaterialet og metoden, samt se på hvordan det oppfyller kravene 

om reliabilitet og validitet.  

 

 

3.4.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet referer til datamaterialets pålitelighet. Reliabiliteten blir høy dersom design og 

data lar seg reprodusere (Grønmo 2011:220). Dette er gode krav å stille til en kvantitativ 

studie, men kan vise seg mer utfordrende i en kvalitativ studie, da en kvalitativ studie i stor 

grad baserer seg på forskerens tolkninger. For å sikre reliabilitet i en kvalitativ studie må det 
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gjøres klart hvordan en forsker stiller seg i forhold til etiske spørsmål, og selve 

problemstillingen må gjøres klar (Tjora 2013:203). Det er også verdt å merke at, i motsetning 

til i en positivistisk tradisjon hvor nøytralitet og objektivitet er et mål, er ikke dette et mål fra 

et poststrukturalistisk perspektiv, som ser det som nærmest umulig å se samfunnsvitenskapen 

som noe som kan være helt nøytral og ubestridt sann (ibid). Som jeg nevnte tidligere da jeg 

gjorde rede for bruken av kritisk diskursanalyse, er ikke nøytralitet et mål i seg selv, noe som 

også passer med idealet til feministiske studier, men det gjør det ekstra viktig for forskeren å 

klargjøre sine mål og hensikter med studien. Forskeren må også være åpen for å endre sitt 

verdensbilde om funnene i studien skulle bringe ny og bedre informasjon dukker opp som 

strider med gjeldende oppfatninger (Tjora 2013:203).  

 

Når det er sagt kan det være nyttig også i kvalitative studier å bruke det grunnleggende 

idealet om reproduksjon som et utgangspunkt for refleksjon og analyse (Grønmo 2011:220). 

Selv om det vanskelig lar seg å nøyaktig reprodusere funnene i en kvalitativ studie kan det 

være verdt å spesielt se på stabiliteten, altså graden av samsvar mellom data om samme 

fenomen som er samlet inn på samme, eller lignende måter tidligere. Dette forutsetter dog at 

fenomenet som undersøkes er noen lunde stabilt (Grønmo 2011:222). Dog det er enda ikke er 

så mye forskning på verken skeive karakterer i dataspill, eller skeive spillere, vil jeg se til 

eksisterende forskning og se hva tidligere studier har kommet frem til, samt være transparent 

om teoribruk og hvor jeg finner informasjon om karakterene, samt tydeliggjøre om 

informasjonen som kommer frem i spillet er påvirket av valg spilleren tar i spillet.  

 

 

3.4.2 Validitet 

 

Validitet refererer til datamaterialets gyldighet for de problemstillingene som skal belyses. 

Forskningsopplegget har høy validitet dersom undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen 

resulterer i data relevante for problemstilling(ene). Datamaterialet bør samsvare med hva 

forskeren ønsker å undersøke (Grønmo 2011:221). I kvalitative studier oppnås validitet ved at 

forskeren er åpen om forskningsprosessen (Tjora 2013:207). Ekstra relevant for denne 

oppgaven er pragmatisk validitet, som viser til hvilken grad datamaterialet og resultatet i en 

studie danner grunnlag for handling (Grønmo 2011:236). I dette tilfellet motivere til å ha god 

representasjon av skeive karakterer i dataspill.  
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Med utgangspunkt i mitt utvalg, vil jeg si at valg av spill og karakterer kan svare på 

problemstillingen: hvordan LHBTQ-karakterer blir representert i dataspill, og hva dette kan 

fortelle oss om synet på LHBTQ-personer i en dataspilldiskurs. Utvalget kunne dog gjort 

plass til flere spill med karakterer også fra eldre spill, og aktivt prøvd å inkludere spill med 

bredere spenn når det kommer til aldersgrenser og målgruppe. Jeg skulle også gjerne hatt 

flere transpersoner i utvalget, spesielt en som ikke identifiserer seg innenfor de binære 

kjønnskategoriene, men det er rett og slett ikke så mange å velge mellom. Jeg er dog fornøyd 

med kjønnsdelingen av karakterer for øvrig med 5 menn, 3 kvinner og 1 fra en alien rase uten 

kjønn, med tanke på at kjønnsfordelingen i dataspill generelt er sterkt mannsdominert (Ask 

og Svendsen 2014:22), samt at alle i LHBTQ-paraplyen er representert med minst én 

karakter. Med en kritisk diskursanalyse av samtlige karakterer, håper jeg å rette søkelyset på 

hvordan LHBTQ-personer representeres i dataspill, samt fremheve eventuelle 

forbedringsområder, som jeg håper kan motivere til (enda) bedre representasjon når nye 

LHBTQ-karakterer skapes i fremtidige spill.  

 

 

3.4.3 Generalisering 

 

Da dette er en kvalitativ undersøkelse av skeive karakterer i dataspill kan jeg ikke påberope 

meg noen form for statistisk generalisering. Ei heller er utvalget mitt egnet til å kunne si noe 

generelt om representasjonen av LHBTQ-karakterer i dataspill, til tross for at jeg har forsøkt 

å spre utvalget over forskjellige typer spill. Jeg vil dog argumentere for at min analyse kan ha 

en overføringsverdi til andre analyser av representasjon i dataspill i samme tidsperiode, som 

et eksempel på hvordan representasjonen har vært tidligere, i fremtiden, samt brukes i 

undersøkelser av industriens (tidligere) holdninger til LHBTQ.  
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4 Analyse 
 

I dette kapittelet vil jeg se på representasjonen av LHBTQ i dataspill med utgangspunkt i de 

ni karakterene i utvalget. Jeg vil først se på selve karakterdesignet, altså hvordan karakteren 

ser ut og hvordan de kler seg, samt hvilke personlighetstrekk de viser. Jeg vil dele dette 

kapittelet inn i tre deler: ”fantasy”, ”realisme” og ”sci-fi”. Jeg har valgt å dele utvalget inn i 

disse tre kategoriene ut fra sjangertrekk i karakterdesignet, da det er en rekke fellestrekk. 

Videre ser jeg på relasjoner av spesiell betydning for den skeive karakteren, hvor 

familiekonflikt og kjærlighetsrelasjoner er en gjenganger. Jeg vier en egen del til asariene og 

drøfter deres rolle i det galaktiske samfunnet opp mot tidligere forsøk på kjønnseksperiment 

innen sci-fi sjangeren, før jeg til slutt drøfter hvorvidt de skeive karakterene faktisk er synlige 

i spillet, og fordeler og ulemper ved synlighet. Da det varierer hvor mye bakgrunnshistorie 

som blir presentert, hvor stor rolle karakteren har i spillet, og hvorvidt deres seksualitet 

kommer frem i spillet, vil noen karakterer ta større plass i analysen enn andre. Som nevnt i 

kapittel 3 vil jeg bruke begreper fra semiotikken for å styrke diskursanalysen av de visuelle 

elementene.  

 

 

4.1 Karakterdesign: machoenheten 

 

Hvordan en karakter ser ut er ofte det første inntrykket en får av en karakter i et spill. 

Karakterdesignet forteller noe om hvem karakteren er, hva slags rolle hen har, og hvilken 

klasse og yrkesgruppe hen tilhører. For å dekode de visuelle tegnene og finne ut hva designet 

sier om karakteren vil jeg bruke noen begreper fra semiotikken. Det første begrepsparet jeg 

vil benytte meg av er denotasjon og konnotasjon. Denotasjon refererer til det faktiske 

objektet, eller tegnet, for eksempel en svart hette. Konnotasjonen av den svarte hetta er den 

kollektive assosiasjonen, hvilken betydning som tillegges en svart hette som et tegn (Gripsrud 

2011:199-120). Hvilken betydning den svarte hetta får er kulturelt betinget og regulert av 

koder, altså konvensjoner eller regler som forbinder uttrykk med innhold (Gripsrud 

2011:121). Kultur kan defineres som et kodefellesskap, og er dermed en viktig del av 

semiotikkens pragmatiske dimensjon, altså kommunikasjon som bestemmes av dens tid og 

formål, fordi koder er knyttet til bestemte kulturelle fellesskap som deler de reglene og 
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konvensjonene det er snakk om (ibid). I en gamerkultur vil en svartkledt person med en mørk 

hette fort blir identifisert som en rogue11, og mest sannsynlig en snikmorder, mens en 

svartkledt person med svart hette i en annen setting eller for en annen leser vil kunne ha en 

annen betydning. 

 

Et annet begrepspar jeg vil benytte meg av er signifikant og signifikat. Signifikanten er 

sanseinntrukket, eller det mentale bildet vi får for eksempel av et tegn, mens signifikatet er 

konseptet, eller ideen dette tegnet. Forbindelsen mellom signifikant og signifikat kalles 

signifikasjon (Thwaites 2002:31). Ta for eksempel en mann: signifiktatet mann er 

hankjønnutgaven av menneske. Signifikatet er det vi forbinder med det å være en mann, 

mandighet eller maskulinitet, både når det kommer til utseende og væremåte, som for 

eksempel skjeggvekst og å foretrekke actionfilm over romantisk komedie. Da jeg i denne 

oppgaven ser på kjønn som en sosial konstruksjon blir mannens og kvinnens signifikat ekstra 

viktig i analysen, spesielt av transkarakterer med tanke på kjønnperformativitet.  

 

Den siste begrepstrioen som vil ha en plass her er symbol, ikon og indeks, som baserer seg på 

Charles Saunders Pierces tegnbegrep. Pierce delte tegnene inn i tre typer etter hvilken type 

forbindelse det er mellom tegnene og det de står for (Berkaak & Frønes 2010:43-44; Gripsrud 

2011:125-126). Tegn der forbindelse mellom tegn og betydning er arbitrær og konvensjonell 

er symboler, for eksempel trafikklys, eller en logo, hvor du må ha blitt lært en kode for å 

forstå betydningen (ibid). Et ikonisk tegn er et tegn som ligner på det det står for, som for 

eksempel avbildninger av helgener, eller en automat med bilde av en pistol på for å 

signalisere mulighet for våpenkjøp i et dataspill (ibid). Indekser er tegn som ”peker mot” det 

de står for ved at det er en kausal relasjon mellom tegnet og det det står for (ibid). Et 

eksempel på dette kan være røyk som et indeksikalt tegn for ild.    

 

Når jeg nå skal analysere karakterdesignet, førsteinntrykket, av karakterene, vektlegger jeg 

kroppsbygning og ansiktstrekk, bekledning, samt personlighetstrekk for å kartlegge det 

overfladiske uttrykket. Som nevnt har jeg delt utvalget inn i tre deler basert på sjangertrekk i 

designet, da det er en rekke fellestrekk innenfor ulike sjangertradisjoner. Dette vil også kunne 

                                                        
11 Rogue: kriminell profesjonsklasse som bruker presisjonsarbeid. Ofte tyver eller leiemordere.  
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skape et inntrykk av hvordan spillutviklerne tenker om kjønn og seksualitet i det visuelle 

designet ut fra sjangertrekk.  

 

4.1.1 Fantasy 

 

Denne bolken er for karakterene i en verden som passer innunder fantasy-sjangeren. Samtlige 

karakterer er menn: Kian Alvane fra Dreamfall: Chapters (2014-2016), homofil cis mann, og 

Dorian Pavus fra Dragon Age: Inquisition (2014), homofil cis mann, befinner seg i 

førindustrielle magiske verdener. Kung Jin fra Mortal Kombat X (2015), homofil cis mann, i 

en tid som er vanskelig å plassere da Mortal Kombat-spillene har forskjellige plattformer på 

forskjellige steder i både tid og rom, dog omgivelsene forbundet med Kung Jin ser 

førindustrielle ut. Mortal Kombat X er ikke et fantasyspill, men jeg inkluderer Kung Jin i 

denne bolken da karakterdesignet kan sees som sterkt inspirert av fantasy-sjangeren.  

 

 

Figur 1: Kian Alvane 

 

Kian Alvane er høy med mørk hud muskuløs kropp og kun en skygge av hår og skjegg i 

mesteparten av spillet, dog det er en del hvor han har et velfrisert helskjegg og en kort, stylet 

frisyre på hodet. I ansiktet har han en strek på hvert kinn som strekker seg fra kjeven og opp 

mot øynene med to prikker på siden, som er et symbol på hans fortid som apostel for 
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azadiene. Azadi er farsi for frihet, og er et folkeslag i et matriarkisk samfunn som har bygget 

et stort imperie i Arcadia, verdenen Kian befinner seg i. Kroppsbygningen til Kian kan passer 

godt overens med hans fortid som soldat, men kan også være et designvalg som passer med 

konvensjonelle maskuline idealer om hvordan en mannlig helt bør se ut. Gjennom 

mesteparten av spillet går Kian med en lang lærtunik i hvitt med brune og sorte detaljer i 

skinn, mørk hette, samt lærforsterkninger rundt livet, på skuldrene og håndleddene, samt 

sorte bukser og støvler. Lærtunik, eller lignende plagg i lær og skinn, er noe som ofte blir 

brukt i fantasyspill under kategorien light armor. Det brukes enten som bekledning med lett 

beskyttelse helt i starten av spillet før du finner bedre alternativer, eller som standard 

bekledning for blant annet rogue-karakterer. Med utgangspunkt i Kians fortid som 

snikmorder for azadiene og oppdragene Kian får gjennom spillet blir bekledningen satt i en 

kontekst som gjør at bekledningen kan sees som et tegn på Kians profesjonsklasse, spesielt, 

som tidligere nevnt, med den mørke hetta, som er en gjenganger blant rogue-karakterer i 

fantasy-sjangeren. Karakterdesignet kan dermed sees i lys av intertekstualitet, hvor 

designerne har brukt tegn ofte brukt i fantasy-sjangeren. Dette vil, for de som har spilt, sett og 

lest mye fantasy, være et effektivt kommunikasjonsmiddel, da Kians klær vil kunne 

konnotere nettopp ”rogue”. Det er verdt å merke seg fargen på tunikaen. Fargen hvit kan sees 

som et symbol på at han er en av de gode, da hvitt ofte symboliserer uskyld og fred. I forrige 

spill i Dreamfall-serien, Dreamfall: The Longest Journey, har Kian mørke klær, og er også da 

på azadienes side. Fargeendringen kan dermed tolkes som et symbol på hans endrede ståsted i 

konflikten mellom den magiske befolkningen og azadiene.   

 

Kian er av den sterke og tause typen, med en rolig, mørk stemme han stort sett bruker til 

konkrete spørsmål, beskjeder og bemerkninger. Kroppsspråket hans er tilsvarende 

tilbakeholdent. Dette er personlighetstrekk som i riktig kontekst kan konnoteres til det 

militæret, som er en institusjon som holder heteronormative forestillinger om maskulin 

adferd, eller mandighet, høyt. Kians utseende og væremåte gjør at han passerer som heterofil 

frem til han selv avslører legningen sin. Samtidig fremstår han med varme og omsorg ovenfor 

de andre karakterene, spesielt når de også begynner å åpne seg ovenfor ham. Den litt kalde og 

avvisende væremåten erstattes med en varme for sine kamerater i motstandsgruppa som bare 

vokser gjennom spillet. Denne oppmykningen av det harde maskuline utfordrer ikke 

mandigheten som fremstilles, men viser en mer sympatisk form for maskulinitet som gir rom 

for kjærlighet og varme.  
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Figur 2: Dorian Pavus 

 

Dorian Pavus, i liket med Kian, er en høy mann, hvit, med konvensjonelt attraktiv maskulin 

kroppsbygning. Han har en kort, stylet frisyre, en velfrisert bart og litt sort eyeliner, som 

tyder på at han er forfengelig. Forfengelighet, og spesielt bruk av sminke, er ofte et 

stereotypisk karaktertrekk som forbindes med homofile menn (Blashill & Powlishta 

2009:784), men kan også referere til hans sosiale status, da han er fra en svært velstående 

familie (Daragon Age Wiki: Dorian Pavus). Dorian er fra Tevinter, et imperium styrt av 

mages sterkt preget av et klassehierarki, hvor hans familie har en plass i magisteriumet, 

styringsorganet i Tevinter. Mage som profesjonsklasse er kjent for å ofte kle seg ekstravagant 

og å ha en besnærende væremåte. Camp-estetikken en finner blant mages kan sees som 

overlappende med stereotyper om homofile menns estetikk (Horn 2012:85). Dorian er kledt i 

en grå-beige overdel med brune lær med forsterkninger rundt vitale organer og håndledd. Når 

man tar ham med på oppdrag har han en hvit frakk over med lærdetaljer. Vi ser Dorian i flere 

forskjellige antrekk gjennom spillet, og spilleren kan også selv velge mellom forskjellige 

plagg om de inkluderer Dorian i teamet sitt. Gjennomgående for klærne Dorian har i 

fabrikkinnstillingene er at de er dramatiske med tidvis innslag av glitter, samt en bar skulder 

som kommer frem når han tar av seg jakka, samt trange bukser. Klærne og sveisen, 

kombinert med eksentrisk kroppsspråk og noe dramatisk væremåte kan konnoteres med 

skeivhet, ut fra en oppfatning som baserer seg på stereotyper knyttet til homofili (Blashill & 
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Powlishta 2009:785). Dette underbygges av at Varric, en rouge dverg som er spillerens 

følgesvenn fra starten, kaller Dorian for Sparkles. Selv om mages ofte er mer eksentriske i sitt 

klesvalg, kan en merke seg at de andre magene spilleren møter under veis ofte er mer 

nedtonet antrukket, noe som kan forsterke lesningen av Dorian som homofil basert på 

stiluttrykk. Dog Dorian besitter kvaliteter som kan konnoteres med skeivhet, blir ikke dette 

fremstilt som noe negativt i spillet. Å vise skeive i dataspill som, på et overfladisk plan, 

stemmer overens med den stereotypiske homofile mannen er heller ikke problematisk. 

Homofile som liker glitter og camp fortjener å bli representert, også i dataspill. Det er først 

når dette blir det eneste karaktertrekket at det blir problematisk.  

 

Dorian om person er dramatisk, teatralsk og vittig. Han har en campy personlighet som 

passer overens med stiluttrykket, og er karakteren i Dragon Age: Inquisition som er absolutt 

morsomst. Humoren er sofistikert og treffende, ikke ulikt det som skildres i for eksempel 

RuPaul’s Drag Race12. Til tross for den vittige fremtoningen kan han virke noe kald ved 

første møte, noe han har til felles med både de andre medlemmene av inkvisisjonen med 

adelig bakgrunn og Kian. Dette krever altså også tid i spillet sammen med Dorian før han 

viser varme.   

 

 

 

 

 

                                                        
12 RuPaul’s Drag Race er et realityprogram hvor den legendariske drag-stjernen RuPaul Charles leter etter 
USAs neste drag-superstjerne.  
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Figur 3: Kung Jin 

 

Kung Jin er kinesisk, og er i likhet med de to foregående slank, muskuløs, og kledt i lær i 

mørke farger. Han har på seg en slags vest som viser brystkassa, lærforsterkninger rundt 

vitale organer og håndledd, samt ekstra forsterkning på armen som holder buen. Han har 

mørke bukser og støvler, og bar overkropp under vesten. På hodet har han en slags gullhjelm, 

og buen hans har et dragehode på toppen, som gjør at den også kan brukes som klubbe. 

Designet på antrekket kan sees som en fri tolkning av det som kommer opp i Google med 

søkeord ”Chinese warrior” satt inn i Mortal Kombat-universet, hvor det er gjennomgående at 

en tar elementer kjent fra populærkulturelle, og ofte stereotypiske, fremstillinger av ulike 

folkeslag og profesjonsklasser, i en litt lettkledt, ekstravagant utgave. Denne fremstillingen 

av den kinesiske krigeren, kan sees som en trope som går igjen i dataspill, hvor spesielt 

asiatiske karakterer blir kledt i klær inspirert av troper og stereotypiske fremstillinger av 

mennesker fra de respektive landene. Karakterene i Mortal Kombat-universet er 

gjennomgående teatralske og campy på sitt vis, og Kung Jin er intet inntak. Når han møter en 

motstander i spillet har de en kort dialog hvor Kung Jin har en spøkefull og selvgod tone, 

ikke ulikt one liners kjent fra actionfilmer. I motsetning til Kian og Dorian har Kung Jin en 

begrenset karakterutvikling grunnet Mortal Kombat-spillenes natur. Det er dog ikke det 

samme behovet for å skape et bånd til spilleren i Mortal Kombat-serien da handlingen går ut 

på at spilleren skal sloss mot forskjellige karakterer gjentatte ganger. Måten Kung Jin er 

designet på stikker seg dermed ikke ut fra resten av den heterofile gjengen i Mortal Kombat 

X, og heller ikke fra sin fetter Kung Lao, kjent fra tidligere Mortal Kombat-spill. Antrekket 
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kan sees som et tegn på hans etniske opphav, samt hans profesjonsklasse som militært trent, 

og som bueskytter ut fra ekstra beskyttelse på venstre armen.  

 

Felles for Kian, Dorian og Kung Jin er at de er konvensjonelt attraktive menn, som passer 

innenfor rammene til det vestlige kroppsidealet for menn, som føyer seg til rekken av 

ensidige mannskropper i datapill (Ask & Svendsen 2014:23-24). Der Kian og Kung Jins 

utseende og adferdsmønster i stor grad føyer seg til heteronormative forventninger om 

hvordan en mann ser ut og oppfører seg innenfor dataspillenes rammer, skiller Dorian seg 

noe ut. Fremstillingen gjør at han kan leses i retning av den stereotypiske oppfattelsen av 

homofile menn som forfengelige og eksentriske (Blashill & Powlishta 2009:784). Hans rolle 

som mage gjør også at han utøver vold på en mindre direkte måte enn de to andre, som kan 

leses som mindre voldsom og eksplisitt.  

 

Det at en karakter bekrefter eller bryter med stereotypiske oppfattelser av homofile trenger 

ikke være verken positivt eller negativt i seg selv, da alle tenkelige former for stiluttrykk også 

blant homofile også er noe som eksisterer utenfor dataspillenes verden, og eksentriske så vel 

som nøkterne stiluttrykk bør aksepteres, og med det representeres og videre normaliseres 

(Shaw 2014:16). Siden Dorian har selskap av den bifile13 Iron Bull som en mann som ligger 

med menn, og Dorians potensielle kjæreste, blir fremstillingen av skeive menn i Dragon Age: 

Inquisition nyansert, da Iron Bull kan sees som selve bildet på heteronormativ maskulinitet. 

Han er en qunari14 med ett øye, er fåmælt, og skal du få ham til å like deg må du ha ham med 

i kamp. Bestemmer du deg for å ha sex med ham er han både direkte og klar på at dette kan 

bli en røff opplevelse. Dermed kan spilleren oppleve både den mer stereotypiske homofile 

mannen, og en bifil mann som lever opp til forventningene om heteronormativ maskulinitet.    

 

 

 

 

 

                                                        
13 Iron Bull er også definert som panseksuell, altså en person som tiltrekkes av andre uavhengig av 

kjønn. Denne definisjonen kan også være gjeldene for bifili, om en ser bifili å være tiltrekning av 

både samme kjønn som en selv og andre kjønn. Jeg vil bruke bifil i denne oppgaven med ugangspunkt 

i den definisjonen.  
14 Qunari: kjemper med horn og metallisk hudtone. Se: http://dragonage.wikia.com/wiki/Qunari  

http://dragonage.wikia.com/wiki/Qunari
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4.1.2 Realisme 

 

Denne bolken tar for seg karakterene i utvalget som har en realistisk estetikk basert på vår 

samtid eller fortid. Dog hverdagsklær er stikkordet i denne delen av utvalget, er det stort 

spenn i tid og geografi, samt samfunnssituasjon. Karakterene er: Ned Wynert fra Assassin’s 

Creed: Syndicate (2015), et yrkeskriminelt geni, og transmann i det viktorianske London. 

Ellie fra The Last of Us: Left Behind (2013) er en lesbisk cis tenåringsjente i en 

postapokalyptisk verden, født etter apokalypsen fant sted. Trevor Philips fra Grand Theft 

Auto V (2013) er cis mann og bifil og er yrkeskriminell og rusmisbruker i Los Santos, en 

fiksjonsutgave av Los Angeles. Erica fra Catherine (2011) er transkvinne og heterofil, etter 

hva som fremkommer i spillet. Hun jobber som servitrise på The Stray Sheep, som er 

stambaren til protagonisten og kompisene hans.   

 

 

Figur 4: Ned Wynert 

 

Ned Wynert er hvit, lav og slank med kort, brunt hår, kledt i en tredelt dress og bowlerhatt 

med runde briller på nesa. Den stramme bekledningen går overens med hans jobb som 

forretningsmann, dog forretningene ikke alltid er forenelige med loven. I likhet med Kian, 

Dorian og Kung Jin fungerer klærne altså som et tegn på yrke og klasse. Ned har en feminin 

fysikk, en kropp som ofte tolkes som en kvinnekropp. Dette kan være fordi handlingen finner 
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sted i det viktorianske London og dermed en del år før de første kjønnsbekreftende 

operasjonene fant sted rundt 1930. Det er dog verdt å bemerke at det ikke nevnes hvorvidt 

Ned ville ønsket kjønnsbekreftende kirurgi gjennom spillet. Neds fysikk kombinert med 

bekledning kan sees som motstridende tegn, hvor kroppen kan sees som en signifikant for 

kvinne, hvor signifikatet da ville være den heteronormative forventningen til en feminin 

oppførsel og bekledning. Her bryter Ned med forventningene ved å gjøre stemmen dyp og ha 

et maskulint kroppsspråk. Neds tredelte dress kan på sin side leses som en maskulin og 

forretningsmessig rolle. Da han opptrer både maskulint og forretningsmessig oppfyller han 

forventningene dressen gir, og retter seg etter de heteronormative forventningene til en 

heterofil mann. Dog Ned faller utenfor de heteronormative rammene for hvordan en mann 

skal se ut, gjør han mannsrollen etter reglene (Blashill & Powlishta 2009:784; Butler 

1990:136-137). Ut fra Butlers påstand om at kjønn er noe du gjør, ikke noe du er, er Ned 

absolutt innenfor rammene. Utover det overfladiske inntrykket beskrevet her, blir ikke 

spilleren kjent med Ned. Han er en NPC med en relativt liten rolle, hvor det mest 

fremtredende personlighetstrekket er at han ikke ønsker å stå i gjeld til noen, noe han selv sier 

direkte når spilleren hjelper ham ut av en knipe.  

 

 

Figur 5: Ellie 

 

Ellie ser i stor grad ut som en vanlig 14 år gammel jente anno 2013, men er kanskje ikke helt 

utenkelig på 2030-tallet hvor handlingen finner sted. Hun er hvit med halvlangt brunt hår, 
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ansiktet hennes er fregnete og bærer tydelige tegn på å være mye ute i vær og vind, hun er 

relativt lav, selv til 14åring å være. Klærne hennes er praktiske: converse-lignende sko, 

mørke jeans og en hettegenser med hvite og rosa striper. Under har hun en singlet i samme 

farger. Utseendet hennes konnoterer til en helt vanlig, sporty tenåringsjente, sett bort fra at 

både Ellie og klærne hennes er skitne, og ofte blodflekket, som en konsekvens av å leve i en 

postapokalyptisk verden hvor vann, mat og medisiner er mangelvare, og å drepe zombie-

lignende mennesker er en nødvendighet. Personligheten hennes bærer også preg av dette ved 

at hun fremstår som som noe engstelig, men absolutt kompetent til å overleve. Hun er født 

etter at soppsporen som infiserte menneskene og forvandlet dem til zombie-lignende 

skapninger, slapp ut fra laboratoriet, og kjenner dermed ingen annen verden. Som konsekvens 

er hun veldig ressurssterk for alderen, men også skeptisk til andre mennesker, dog ikke på 

den litt kalde, avvisende måten beskrevet hos Kian og Dorian. 

 

 

 

Figur 6: Illustrasjon av Trevor Phillips, promoteringsmateriale for GTA V.  

 

Trevor er også skitten, dog ikke fordi han mangler vann. Han kan sees som en stereotyp 

fremstilling av ”trailer trash” eller redneck-tropen: en høy, hvit mann med voksende måne, 

hockeysves, 5-dagers skjeggvekst, en skitten hvit t-skjorte og tilsvarende skitten grå 
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joggebukse. Det er mulig å selv modifisere hår, skjegg og klær på protagonistene i GTA V, 

og dermed i stor grad selv tilpasse hvordan karakteren fremstår ut fra utseende. Jeg tar 

dermed utgangspunkt i klærne han har fra utviklernes side, og som han avbildes med i 

utgivernes promoteringsmateriale. Ensemblet jeg har beskrevet kan være en konnotasjon på 

den nevnte ”trailer trash”-kulturen, som på mange måter er passende da Trevor både er 

narkoman og bor i en trailerpark. ”Trailer trash”-tropen går innunder paraplyen til ”Lower-

Class Lout”-tropen (tvtropes.org: Lower-Class Lout), som fremstiller fattige mennesker, ofte 

i ghettoer eller bondesamfunn, som voldelige, vulgære og ignorante, en beskrivelse Trevor 

sklir rett inn i. Alderen til Trevor blir ikke oppgitt i spillet, men ut fra utseendet vil jeg anta 

han er i 40-årene. Trevor har en vært aggressiv fremtoning, både i talemåte og kroppsspråk, 

som kan komme av at han har en forkjærlighet for speed15. Rundt halsen har han en 

tatovering av en stiflet linje hvor det står ”CUT HERE” med store bokstaver under. 

Tatoveringen kan både tolkes som humoristisk, og som et symbol på hans dødsforakt og 

generelt farlige livsførsel, preget av mye vold og dop. 

 

GTA-serien anerkjenner at de tyr til stereotypiske fremstillinger av karakterer i spillet, og 

bruker det aktivt for å skape sin fantasiverden. De unngår dog å kritisere skildringer av grov 

vold og problematiske troper og stereotyper utover å anerkjenne deres eksistens. Dette er en 

form for ironi som Roland Barthes refererer til som inokulasjonsprosessen av en myte, hvor 

det problematiske aspektet blir presentert på forhånd, og med det anerkjent det 

kritikkverdige, og dermed bidrar til å opprettholde de problematiske aspektene ved 

fremstillingen eller ideen (Barthes 1991 [1972]:151-152; Barthes 1999 [1975]:39; Østby 

2016:143). Dermed legitimeres den stereotypiske fremstillingen av Trevor gjennom deres 

anerkjennelse av at de spiller på en problematisk trope.   

 

                                                        
15 Speed: slang for amfetamin 
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Figur 7: Erica i dineren.  

 

Erica, i motsetning til de to andre, er ren. Hun har flammende rødt hår med matchende 

lepper, og en slank, høy figur. Da handlingen er satt i Japan er det rimelig å tro at det er 

hennes etniske opphav, men det kan være litt vanskelig å se da hun er tegnet som en anime-

karakter. Uniformen hennes er gul med røde detaljer, som klart refererer til uniformer i 

amerikanske dinere, sett for eksempel i Twin Peaks (1990-1991) eller 2 Broke Girls (2011- ). 

Ericas sterke farger står klart ut i en ellers desaturert fargepallett gjennom spillet. Det er verdt 

å spørre seg hvorfor Erica stikker seg såpass ut fra resten av karakterene, både de kvinnelige 

og mannlige. Om en skal spekulere kan de sterke fargene, og spesielt det røde håret være et 

slags faresymbol, da hun er trans. Reaksjonen til Toby, en karakter hun har sex med, når det 

kommer frem at hun er trans, kan legitimere dette, som jeg vil komme tilbake til senere. Som 

person er Erica vennlig og flørtete med et glimt i øyet, personlighetstrekk det nok er 

lønnsomt å ha om en ønsker å tjene godt med tips. Erica er også blant NPC-ene hvor man 

ikke blir videre kjent med henne som person.  

 

I likhet med Ned Wynert slutter Erica seg til de heteronormative forventningene til kjønnet 

hun identifiserer seg med, både når det kommer til utseende og væremåte. Siden Erica er født 

inn i en tid hvor kjønnsbekreftende kirurgi er tilgjengelig, og mindre permanente løsninger 

hyppig brukt av både transkvinner og drag queens, har hun mulighetene til å ”passere” som 

en cis kvinne, og utfordrer dermed ikke heteronormative ideer om hva en kvinne er eller kan 

være, med mindre man kjenner Ericas fortid, og selv da passer hun inn i den binære 
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inndelingen av kjønn på grunn av hvordan hun gjør kvinnerollen (Butler 2004:55; Trææn 

2008:25). Også Trevor passer innenfor rammene til hva maskulinitet er, dog hans fremtoning 

kan tolkes som overdrevent maskulin (Brookey & Westerfelhaus 2012:199). En kan også 

argumentere for at Ellie passer inn i rammene, da hun ikke skiller seg nevneverdig fra 

kvinnelige karakterer i andre ekstreme situasjoner satt i nyere tid. Eksempler kan være Ripley 

fra filmen Alien (1979) og kvinnelige karakterer fra Resident Evil-spillene (1996-2017). I 

tillegg er hun på grensen mellom barn og voksen, og enda det er forskjellige forventninger til 

jentebarn og guttebarn (Butler 2004:2), er det også mer rom for kvinner, og spesielt 

jentebarn, til å være ”tomboys”, enn hva det er for guttebarn å inneha tradisjonelle feminine 

trekk.   

 

Det er større variasjon blant karakterene i denne bolken sammenlignet med de tre i fantasy-

bolken. Selv om profesjon spiller en mindre rolle her, er karakterdesignet i stor grad basert på 

troper og stereotyper, selv om de ikke er knyttet til karakterenes seksuelle legning eller 

kjønnsidentitet (Dyer 2012 [1984]:276). Samtlige troper: den overlevende jenta, den gale 

rednecken og den blide servitrisa, er kjent fra en utall andre verker fra populærkulturen. 

Dermed kan det sees som at historiefortellerne aktivt bruker intertekstualitet for å fortelle oss 

noe om hvem karakterene er og hva vi kan forvente av dem, samtidig som de har muligheten 

til å utvide horisonten av hva for eksempel en 14 år gammel overlever kan være (Jørgensen 

Phillips 1999:15-16). 

 

 

4.1.3 Science fiction 

 

I denne bolken tar jeg for meg karakterer som passer inn i science fiction-sjangeren, hvor 

begge karakterene befinner seg i verdensrommet. Karakterene er: Athena, en lesbisk cis 

kvinnen fra Borderlands-serien hvor jeg fokuserer på Borderlands: The Pre-Sequel (2014), 

og asariene fra Mass Effect-spillene (2007-2012). Da asariene er en alienart vil jeg ta 

utgangspunkt i det visuelle designet, da det er store forskjeller mellom individene. Jeg vil 

komme tilbake til asarienes rolle som art i det galaktiske samfunnet senere.   
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Figur 8: Athena sammen med Janey Springs fra Tales from the Borderlands.  

 

Athena er en hvit cis kvinne med kort, lilla hår og blå øyne. Alderen hennes kommer ikke 

frem i spillet, men ut fra utseendet kan en gjette på at hun er et sted mellom 25 og 35 år. Hun 

er, ikke ulikt Kian, fåmælt og direkte, som kan være et resultat av en militær oppvekst, da 

hun ble trent som leiesoldat fra hun var barn. I likhet med majoriteten av foregående 

karakterer er hun slank og topptrent. Da Athena jobber som leiesoldat og leiemorder når vi 

møter henne i Borderlands: Pre-Sequel har hun på seg en litt tilfeldig sammensetning av 

utstyr bestående av en mørk bukse, en overdel med striper i front og en skinnvest. Stoffet ser 

robust ut, og spesielt buksa kan minne om en motorsykkelbukse. I tillegg til dette har hun 

rustningbiter på støvlene sine, høyre lår og venstre skulder, samt sorte fingerløse hansker. 

Athenas karakter bruker hovedsakelig skytevåpen, men hun har også et skjold som tiltrekker 

seg kuler. Hun er med andre ord kledt for jobben som leiesoldat. Rundt hodet har hun et 

skjerf, som i likhet med Kian kan sees som en et tegn på at hun er rogue, som er 

moderklassen til snikmordere, og kommuniserer til spilleren hva slags karakter hun er. Når 

man velger å spille Athena kan man velge hvilken farge hun skal ha på overdelen og 

rustningbitene, men i fabrikkinnstillingene er ensemblet sort og burgunder. Athena slutter seg 

altså i rekken av karakterer hvor antrekket henger sammen med yrke og rolle i spillet. Hun er 

dog noe røffere i designet enn de andre karakterene i mitt utvalg, og med tanke på den 

spøkefulle, nesten satiriske tonen i spillet, får man nesten en litt space-cowboy-følelse, som 
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minner om den i Firefly-serien (2002), i et univers som på mange måter kan minne om Mad 

Max-universet (1979-2015) (med romfart) og gir et litt mer lystig bilde av rogue-klassen.  

 

Athenas yrke kan sees som et brudd på kjønnsrollene, dog den kvinnelige 

helten/skurken/kapable soldaten har vært bredt representert i populærkulturen med blant 

annet Marvels Black Widow, som i likhet med Athena ble trent opp som snikmorder fra 

barnsben av. Dog når man ser Athena sammen med Janey Springs, som hun flørter med 

gjennom Borderlands: the pre-sequel (2014), of senere blir kjæresten hennes i Tales From 

the Borderlands (2014), kan hun sees mer i lys av en stereotypisk maskulin lesbe, spesielt 

med tanke på at Janey også har en tradisjonelt maskulin jobb som skraphandler (Blashill & 

Powlishta 2009:784; Dyer 2012 [1984]:278). Forholdet mellom Athena og Janey vil jeg 

komme tilbake til senere.    

 

Asariene er en monokjønnet art med blåaktig hud og en konstruksjon av brusk som kan ligne 

på en slags sleik i stedet for hår på hodet. Selv om arten deres bare har ett kjønn er kroppene 

deres så godt som identiske med menneskekvinners, dog alle later til å være høye, slanke, 

timeglassformede og relativt barmfagre. En fanteori på hvorfor asariene ser ut som de gjør er 

at de skal appellere til de tre andre dominerende artene de samhandler med i universet, hvor 

kroppsfasongen skal appellere til mennesker, hodeformen til turaniene og hudfargen til 

salarianene (Mass Effect Wiki: Asari). Selv om asariene er monokjønna er de ikke aseksuelle. 

De kan få avkom seg i mellom, men grunnet mangel på genetisk variasjon, kan det oppstå 

farlige mutasjoner. Derfor foretrekker asariene å få barn med andre arter. Avkommet vil 

fortsatt bli asari på grunn av deres dominante gener (Mass Effect Wiki: Asari). Dog asariene 

figurerer i mange ulike settinger og i flere ulike roller, som betyr en rekke ulike plagg, er de 

ofte svært tettsittende med snitt som fremhever timeglassformen. Jeg vil komme tilbake til 

asarienes rolle i Mass Effect-universet senere, men det er verdt å sette spørsmålstegn ved 

hvorfor nettopp det trekket menneskene skal finne mest attraktivt blir det mest dominante. 

Kroppsform og foretrukket bekledning, samt tilfeller av strategiske kameravinkler gjør at 

asariene blir fremstilt for å tilfredsstille det mannlige blikket (Mulvey 2012 [1992]), med 

utgangspunkt i at den heterofile mannen foretrekker nettopp den typen kropp. Det bør dog 

nevnes at også menneskekvinner også blir fremstilt slik. Da asariene også kan få avkom med 

en partner uavhengig av kjønn, kan det late til at asariene er designet spesielt med den 

heterofile mannlige spilleren i tankene, i likhet med en rekke andre kvinnelige karakterer fra 

forskjellige spill (Ask & Svendsen 2014:22-24). I tillegg kan en merke seg at ansiktstrekkene 
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til asariene er gjennomgående like hvite mennesker, som reproduserer oppfatningen om at 

hvithet er normen for skjønnhet.  

 

 

Figur 9: Asari-karakterer spilleren blir kjent med gjennom Mass Effect-serien.  

 

Til tross for asarienes mangel på kjønnsvariasjon innen sin art, er de de absolutt mest 

objektifiserte i mitt utvalg. Selv om samtlige av de kvinnelige karakterene er slanke og lyse i 

huden, bryter de med tradisjonelle kjønnsnormer på en eller flere måter, dog ikke 

nødvendigvis på en kontroversiell måte: Erica ved å være trans, men passerer som cis, 

Athena og Ellie ved å innta maskuline kjønnsroller. Til og med bekledningen er i ulik grad 

relativt nøytral med tanke på det mannlige blikket. Til tross for at asariene innehar 

forskjellige roller, både militært, politisk og sosialt, som jo er nødvendig for en art for å 

kunne utvikle romfart, er deres monokjønna karakterer de som i aller størst grad er tilpasset et 

mannlig blikk, enda de også er de som kunne hatt størst potensiale til å bryte med gjeldene 

kjønnsnormer, da de ikke er bundet til en binær tankegang om kjønn og reproduksjon.    

 

Asarienes visuelle uttrykk slutter seg til ”green skinned space babe”-tropen, som har vært en 

gjenganger i sci-fi universet siden den første Star Trek piloten ”The Cave” kom til live i 

1966. Tropen fremstiller en attraktiv, kvinnelig alien som er tilnærmet identisk med en 

attraktiv menneskekvinne, med unntak av hudfargen som stort sett er grønn eller blå, og 

andre små justeringer, som asarienes mangel på hår for eksempel (tvtropes.org: Green 

Skinned Space Babe). Disse kreativt fargede kvinnene er ofte antrukket i eksotisk eller 

tettsittende klær, som kan minne om prinsesse Leias berømte bikini i Star Wars episode VI: 
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Return of the Jedi (1983), som tilfeldigvis bare er en del av deres kultur. I asarienes tilfelle er 

det tettsittende drakter med strategiske plasseringer av støffløse detaljer. Med ”green skinned 

space babe”-tropen kan en produsent sno seg unna kritikken som oppstår om en tyr til 

eksotifiserende troper og stereotyper knyttet til for eksempel asiatiske eller svarte kvinner, og 

kan ilegge denne skissen av en kvinne de egenskaper hen måtte finne for godt, og kalle det 

”kultur”. Da dette er et produkt av fiksjon, kan ingen motsi det, men det viser et idealisert 

bilde av en kvinne som kun eksisterer for å tilfredsstille det mannlige blikket.  

 

 

 

4.1.4 Oppsummering 

 

Et fellestrekk ved karakterene i utvalget, på tvers av tidsepoker, er at de utøver kjønn og 

seksualitet innenfor hva gjeldene kjønnsnormer tillater når det kommer til utseende og 

personlighetstrekk. Som nevnt, har kvinner som påtar seg mer maskuline roller i 

apokalyptiske eller andre krevende situasjoner blitt bredt representert i populærkulturen i 

flere tiår, og blir regnet som en akseptabel kvinnerolle ut fra dagens vestlige kjønnsnormer. 

Den eneste mannen som kan sies å bryte med det normativt maskuline er Dorian, dog hans 

eksentriske væremåte også kan leses som et tegn på profesjonsklasse, sosial status og 

rikmanssnobberi. Dermed utfordrer karakterene i liten grad den heteronormative oppfattelsen 

av hva kjønn er og hvilke roller som tilskrives individer på bakgrunn av kjønn. Det de 

derimot gjør er å bryte med stereotype oppfattelser om spesielt de homofile mennene, da 

samtlige, med et mulig unntak i Dorian, nettopp fremstilles som den heteronormative mannen 

som ikke skiller seg fra de heterofile mennene i spillet.  

 

Som nevnt har Ellie og Athena en mer maskulin rolle, spesielt sammenlignet med Erica, samt 

utseendet til asariene, men der Erica og asariene er en NPC-er er Ellie og Athena 

protagonister. Da spillindustrien fremdeles i stor grad prioriterer mannlige spillere når de gjør 

designvurderinger kan det være at de tenker det er helt greit for en mann for å spille en 

kvinne, så lenge hun ikke er alt for feminin i væremåten, noe de har fått bekreftet med Lara 

Croft i Tomb Raider-serien (1996-2015), da tidvis ekstrem objektifisering kombinert med 

mye vold og fysisk krevende oppgaver, i mindre grad vil komme i konflikt med oppfattelsen 

av egen maskulinitet (Lynch et al 2016:575). Suksessen til Tomb Raider-serien kan sies å ha 
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åpnet dørene for kvinnelige karakterer i dataspill som bryter med den stereotypiske 

submissive rollen de hadde spesielt i dataspillenes begynnelse, hvor de ofte var jomfruer i 

nød, eller bakgrunnsdekor (Janz & Martis 2007:141-142), og med det åpnet for kvinnelige 

karakterer som både er kompetente, tøffe og dominante (ibid), og selv Lara har blitt mindre 

seksualisert med årene. Dette har senere blitt referert til som Lara-fenomenet (Janz & Martis 

2007:142; Lynch 2016:578).  

 

Der de kvinnelige protagonistene i utvalget i liten grad kan sies å være designet med det 

mannlige blikket i tankene, spesielt Athena som spilleren forholder seg til i et 

førstepersonsperspektiv, er NPC-ene langt mer heteronormativt feminine, og asariene 

spesielt, som spilleren kan ha sex med, designet med blikket til den heterofile mannlige 

spilleren i tankene. Dette stemmer overens med en trend en ser i dataspill generelt (Lynch et 

al 2016:575), hvor protagonister i langt mindre grad er seksualiserte. En kan se det også 

innad i Mass Effect-serien hvor karakterdesignet på den kvinnelige Commander Sheppard er 

langt nærmere den mannlige utgaven av Sheppard enn asariene. Dog du kan tilpasse 

Sheppard i svært stor grad selv er karakteren konstant i uniform og vises fra en vinkel hvor 

rompa sjeldent er i sentrum.    

 

Dog karakterdesignet reflekterer det faktum at skeive er akkurat som streite, verken bedre 

eller verre, at de er helt normale folk etter spilluniversets målestokk, kan det sees som en 

slags usynliggjøring av de skeive som lever opp til stereotypen, og kanskje enda viktigere: en 

usynliggjøring av personer som identifiserer seg utenfor de binære kjønnskategoriene, og 

som bryter med det gjeldene binære kjønnshegemoniet. Dermed kan det sees, med 

utgangspunkt i mitt utvalg, som at skeive karakterer som bryter med det hetero- og 

cisnormative hegemoniet ikke blir representert, og dermed ikke sett som gyldige eller 

godkjente identiteter i dataspill (Shaw 2014:19). 

 

Karakterdesignet på karakterene i utvalget mitt har i stor grad vært knyttet opp mot 

karakterens rolle i spillet, som igjen i stor grad er knyttet til profesjon og omgivelser. Dette er 

ikke overraskende da spillkarakterer generelt primært skal ha en funksjon i spillet, enten de er 

protagonister eller NPC-er, og spilleren skal kjapt kunne navigere for å velge riktig karakter å 

spille, samt raskt finne hjelp og informasjon for å kunne løse oppgavene spillet gir deg. En 

kan se at intertekstualitet står sentralt for å kommunisere karakterenes rolle, da de i stor grad 

knytter seg til noen visuelle elementer, som for eksempel rogue-hetta for å kommunisere 
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profesjon. Samtidig som intertekstualitet er et effektivt virkemiddel for å referere til tidligere 

tekster, og dermed plassere karakterer, verdensbilder og narrativ, bidrar også bruken av 

intertekstualitet til å påvirke oppfattelsen av den historiske konteksten den trekker på. Ved å 

referere til og trekke på tidligere diskurser, kan man også forhandle om diskursens betydning, 

som for eksempel å nyansere oppfattelsen av hvem en snikmorder er, som jeg vil komme 

tilbake til senere, eller hvilke muligheter skeive kan ha. Men der karakterdesignet bruker 

visuelle elementer til å gjøre kommunikasjonen med spilleren effektiv, blir også normative 

kjønnsroller reprodusert, og som nevnt over, implisitt en diskurs som definerer den hvite, 

heterofile mannen som dataspillenes største interessegruppe (Ask & Svendsen 2014:21; 

Lynch et al 2016:564-565; Wennlund 2014:8). Ved å referere til kjente troper fra 

populærkulturen uten å utfordre nevneverdig grensene for hvem som kan besitte disse 

rollene, forblir karakterdesignet i dataspill basert på den heterofile mannens premisser.  

 

Det bør dog nevnes at selv om representasjonen av mitt utvalg i stor grad reproduserer et 

heteronormativt og maskulint hegemoni, har det skjedd mye med representasjonen av kvinner 

i dataspill de siste 10 årene. Seksualiseringen av de kvinnelige karakterene var på topp i 

2006, mulig på grunn av grafikkmulighetene, men siden har antallet hyperseksualiserte 

kvinnelige karakterer sunket, samtidig som antallet kvinnelige karakterer har gått opp (Lynch 

et al 2016:573-574), og da spesielt i rollespill-sjangeren, hvilket er kvinnelige spilleres 

foretrukne sjanger (Lynch et al 2016:568). Dermed kan det sees som om spillindustrien i 

noen grad lytter til forbrukerne, selv om det ikke nødvendigvis er en holdningsendring i 

spillindustrien, som fremdeles er sterkt preget av sexisme (Lynch et al 2016:564).  

 

 

4.2 Skeive relasjoner: familiekonflikt og romanse 

 

Karakterens bakgrunn kan være essensiell for at spilleren skal kunne relatere til karakteren. 

Være seg å personlig identifisere seg med karakteren, eller skape sympati, forståelse og 

legitimitet for deres handlinger, ønsker og mål gjennom spillet (Shaw 2014:98-99). Flere av 

karakterene i mitt utvalg har mistet kontakt med sin familie, eller er i konflikt med den på 

grunn av sin legning og kjønnsidentitet, som er med på å forme hvem de er i spillet. Det er 

også en rekke (potensielle) kjærlighetsrelasjoner som oppstår. Hvordan kjærligheten 

fremstilles i spillet avslører hvilken diskurs om skeiv kjærlighet som kommuniseres, og 
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hvorvidt de er basert på uheldige troper og stereotyper. Jeg vil først ta for meg karakterene i 

konflikt med familien sin, før jeg beveger meg videre til å se på kjærlighetsrelasjonene som 

oppstår. Jeg vil til slutt oppsummere og gå nøyere inn på gjentagende narrativ, og et 

fellestrekk som gjelder majoriteten av karakterene: at de er i opprør mot samfunnet, enten ved 

å være en del av en motstandsbevegelse, eller ved å leve på siden av loven.  

 

I denne delen av analysen vil jeg låne fra narrativ analyse for å bedre kunne se hvilke 

diskurser spillskaperne bruker for å fortelle om de skeive karakterenes relasjoner, både til 

familie, venner og kjærester (Englestad & Lothe 2008:27). Til tross for at mye av narrativ 

teori er tilpasset filmen og litteraturens verden, kan mange dataspill sees som en slags 

forlenget film, hvor spilleren får rom til å gå dypere inn i mindre essensielle plot og påvirke 

handlingen i noen grad, spesielt om spillet har en klar lineær linje. I filmens verden utgjør 

plotet, altså det vi faktisk ser på skjermen, fortellingen. Det er dermed i plotet man finner 

diskursen i filmen, hvor filmskaperen bruker fortellergrep og estetiske valg for å fortelle en 

historie med en bestemt vinkling (Englestad & Lothe 2008:27). Det er diskursen som avgjør 

hvor mye informasjon seeren får, og hvordan den blir presentert, med andre ord: ikke bare 

hva som blir fortalt, men også hvordan det blir fortalt (Englestad & Lothe 2008:27; Ensslin 

2012:24).  

 

Det har vært en diskusjon blant spillforskere, spillere og spillutviklere om hvorvidt narrativ 

analyse er fruktbart når det kommer til dataspill (Jenkins 2006 [2004]:671). Ludogoistene 

hevder at fokuset bør være på mekanismene i spillet, og se dataspill som et eget medium, 

mens narratologene mener alle spill kan sees som fortellinger (Sundén & Sveningsson 

2012:8). Ludologistene har et poeng i at forholdet mellom spiller og dataspill skiller seg fra 

forholdet mellom seer og film, eller leser og litteratur, som ellers har vært gjenstand for 

narrativ analyse, da spilleren i stor grad kan være med på å påvirke historieutviklingen i 

spillet, eller skape sin helt egen historie (Sundén & Sveningsson 2012:8-9). Det er også verdt 

å understreke at det er stor variasjon i dataspill og hvor sentralt et narrativ står. I enkelte spill 

er det rett og slett mekanismene i spillet som står i sentrum, som for eksempel Tetris (Jenkins 

2006 [2004]:672). Samtidig kan det virke som at ludologistene har en litt smal oppfatning av 

hva et narrativ er. Monopol er fortellingen om økonomiske oppturer og nedturer, og rollespill 

som Dungeons and Dragons er en form for spill hvor spillerne samarbeider om å skape 
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historien, men Dungeon Masteren16 har tegnet ut hovedtrekkene ved historien, som hvem de 

møter, hvor de drar, hva de skal gjøre og hva slags samfunn de lever i (Jenkins 2006 

[2004]:674).  

 

Dataspill, i likhet med analoge spill, kan sees som et ”fremvoksende” narrativ, hvor historien 

blir til mens spilleren spiller (Ensslin 2012:143). Grunnet spillerens interaksjon med 

historien, og på mange måter med det også narrativet, er et spillnarrativ sterkt knyttet til tid 

og sted som er satt i spillet (Ensslin 2012:144). Til tross for spillerens mulighet til å skape 

egen historie, har spillutvikleren satt en narrativ ramme, som ofte følger Aristoteles’ 

fortellerstruktur delt inn i en begynnelse, en midt og en slutt, hvor starten av spillet 

presenterer rammene for spillet, karakterens motivasjonen for å gjøre det som skal gjøres i 

spillet. Midten består stort sett av små og store oppdrag og hendelser som driver historien 

videre, samt karakterutvikling. Slutten består ofte av en siste boss17 som markerer den siste 

store utfordringen, før historien avsluttes (Ensslin 2012:145-146). Avhengig av spilldesign, 

kan spillerens valg gjennom spillet påvirke utfallet i spillet. I Catherine for eksempel er det 

en rekke ulike avslutninger basert på valg spilleren har tatt i løpet av spillet, mens det har mer 

begrenset påvirkning på utfallet i for eksempel Dreamfall: Chapters. Felles for spillene i mitt 

utvalg er dog at uavhengig om spillerens valg påvirker deler av handlingen eller ei, har det 

ingen virkning på de store narrative linjene, og ei heller diskursene i spillet. 

 

 

 

4.2.1 Familiekonflikt 

 

At skeive har blitt støtt ut av, eller har brutt med familien sin på grunn av sin legning eller 

kjønnsidentitet, er et historisk faktum, og fortsatt en trist realitet i mange deler av verden, noe 

som også gjenspeiles hos karakterene i mitt utvalg. Dorian, Ned og Kung Kin har alle brudt 

med familiene sine for å kunne leve ut sin seksuelle legning og kjønnsidentitet. Jeg vil i 

denne delen se på narrativene rundt familiekonflikten hos karakterene som har brutt med 

familien på grunn av si identitet. Jeg har også valgt å ha med Trevor i utvalget her. Dog hans 

narrativ ikke er sentrert rundt hans legning eller familieforhold, underbygger hans forhold til 

                                                        
16 Dungeon Master: hen som leder spillet i rollespill, som for eksempel Dungeons and Dragons. 
17 Boss: en mektig motstander man må overvinne. Ofte spillets antagonist.  
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mora og mange farsfigurer ”trailer trash”-tropen, samt kan gi en forklaring på hans 

verdenssyn og hans adferdsmønster.   

 

Dorian brøt med familien sin da hans far ville bruke svart magi for å prøve å ”kurere” ham 

for legningen sin. Gjennom samtaler med Dorian kommer det frem at familien ikke 

”aksepterer hans valg”, da han valgte å ikke gifte seg med kvinnen foreldrene hadde valgt ut 

for ham, og heller ville leve ut legningen sin. Dermed var ikke legningen hans problemet, 

men at han ikke ville undertrykke den for å gifte seg med en kvinne. Tevinter, Dorians 

hjemland, blir beskrevet som et patriarkalsk samfunn med tydelige klasseskiller og slaveri. 

Homofili er kun stille akseptert som en skjult seksuell relasjon, og for overklassen da helst 

kun med slaver, men det er ikke anerkjent som samlivsform. Synet på homofili som en 

sykdom som kan kureres, lever fremdeles i den vestlige verden i dag. Mest kjent er kanskje 

USAs religiøst motiverte institusjoner som ønsker å ”pray the gay away” med 

konverteringsterapi18 (Haldeman 2002:260; Wikipedia: Convertion therapy). Homofili som 

diagnose ble ikke fjernet fra WHOs diagnosehåndbok før 1990 (Hofgaard 2010:763), ikke 

bare på grunn av faglig konsensus, men også på grunn av politisk og sosialt press (ibid). 

Sykeliggjøringen, eller demoniseringen av homofili er en form for delegitimering av homofili 

som en legning, og blir sett som et avvik til den heterofile normen, og sanksjonert deretter 

(Butler 1990:140; Trææn 2008:25). At Dorians far ville forsøke å kurere ham ved bruk av 

svart magi (blood magic), kan sees som en kommentar fra spillskaperne om 

konverteringsterapien som noe negativt, noe som ”gode” mennesker ikke driver med. Dog 

det ikke kommer frem at Tevinters befolkning generelt ville legitimert bruken av svart magi 

for å ”kurere” noen for legningen sin, kommer det frem ved flere anledninger at befolkningen 

generelt har et liberalt syn på svart magi, og at homofili ikke blir legitimert på linje med 

heterofili. Fremstillingen av konflikten mellom Dorian og familien, samt skildringen av 

Tevinter, er i Dorians favør. Faren både fremstår som bakstreversk og usympatisk som kun 

later til å akseptere sønnen om han er villig til å skjule vesentlige deler av sin identitet og sin 

person. Dette kombinert med det vi har fått av informasjon om Tevinters overklasse, som i 

tillegg til å være tilbøyelige til å bruke svart magi, ikke er fremmed for slavehold (noe Dorian 

også har et noe liberalt syn på), får Tevinter til å virke som et utdatert, usympatisk samfunn. 

Dette understrekes av en samtale spilleren kan ha med Dorian mot slutten av spillet, hvor han 

                                                        
18 Konverteringsterapi: psykolisk behandling, eller spirituell veiledning med mål om å endre en 

persons seksuelle legning fra homofil/bilfil til heterofil.  
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uttrykker et ønske om å dra tilbake til Tevinter og ta et oppgjør med regimet, inspirert av 

spillerens heroiske handlinger gjennom spillet.  

 

Ned forlot familien og dobbeltlivet som sosietetskvinne og yrkeskriminell i New York for å 

leve ut sitt sanne jeg som mann og kriminelt geni i London (Assassin’s Creed Wiki: Ned 

Wynert). Hvorvidt Neds familie visste om hans kjønnsidentitet, og om de aksepterte den, 

kommer verken frem i spillet eller i annet materiale jeg har kunnet oppdrive, men i likhet 

med Dorian har Ned brutt med familien for å kunne leve sin identitet fult ut, samt unnslippe 

politiets oppmerksomhet. Ned skal ha funnet aksept og en frihetsfølelse i den kriminelle 

underverdenen, som skal ha vært en del av motivasjonen for å starte den kriminelle karrieren 

i utgangspunktet (Assassin’s Creed Wiki: Ned Wynert). Sosiologer referer ofte til tiden før 

”the closet era” for skeive, en tid hvor skeive identiteter var både undergrunns og uorganisert 

(Stone 2015:632). Dermed kan det være at 1800-tallets undergrunn ikke bare var full av 

kriminelle, men også skeive som ville leve ut sin identitet, og at det fantes grupper hvor det 

var bred aksept for de som brøt med etablerte kjønnsnormer. En slags woke19 basket of 

deplorables. Gjennom spillets gang blir det ikke nevnt noe om Neds kjønnsidentiet, eller hans 

bakgrunn, og han blir respektert som den mestertyven og organisatoren han er. Dette kan 

leses som en stille aksept fra hans kolleger og venner, da han, som nevnt i kapittel 4.1, 

fremdeles har en del kvinnelige trekk.  

 

Kung Jin unnlot lenge å følge i fetteren Kung Laos fotspor som shaolin munk fordi han var 

redd for at de ikke ville akseptere hans legning. Denne biten av informasjon ble veldig subtilt 

kommunisert, og det er ikke gitt at alle som har sett denne scenen mellom Kung Jin og 

Raiden, hvor Raiden prøver å overbevise Kung Jin om å følge sine forfedre og slutte seg til 

shaolin-munkene, fikk med seg at de snakket om Kung Jins legning. Kung Jin protesterer på 

Raidens ønske om at han må slutte seg til shaolin-munkene med å si: ”I can’t… They won’t 

accept.” Hvorpå Raiden svarer: ”They care only what’s in your heart, not whom your heart 

desires.” Denne replikkutvekslingen kan fort tolkes i flere retninger. At riktig tolkning er at 

Kung Jin er homofil ble senere bekreftet av Dominic Cianciolo, cinematisk leder for Mortal 

Kombat X (Tassi 2015; Mortal Kombat Wiki: Kung Jin). I motsetning til Ned og Dorian om 

har distansert seg fra familien sin ved å forlate dem, for å få friheten de ikke opplevde å få 

                                                        
19 Woke: å være informert om sosiale ulikheter, som for eksempel rasisme, seksisme og homofobi.  
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sammen med dem, har Kung Jin bare unngått å følge i familiens fotspor av frykt for å ikke bli 

akseptert.  

 

Historiene til Dorian, Ned og Kung Jin er narrativ som forteller om homofili og trans som 

noe som står på siden av samfunnet, og hvor en risikerer å måtte bryte med, eller distansere 

seg fra sine nærmeste om en velger å leve ut sin identitet som skeiv. Dette kan sees som en 

illustrasjon på de sosiale sanksjonene skeive kan risikere å møte fra samfunnet om de velger å 

bryte med de gjeldene kjønnsnormene (Butler 1990:140; Trææn 2008:25), hvor friheten kun 

finnes utenfor trygge familieforhold. De tre historiene er ulike, men samtlige har en slags 

lykkelig slutt: Dorian kan, om spilleren velger det, finne kjærlighet og støtte i inkvisisjonen, 

og faren gjør ham ikke arveløs, Ned får bygge seg et nettverk uten at noen stiller 

spørsmålstegn ved kjønnsidentiteten hans, og Kung Jin får avkreftet sin redsel for at shaolin-

munkene ikke vil akseptere ham på grunn av hans seksuelle legning. De tre narrativene kan 

også leses som positive, da de mer eller mindre direkte er vinklet i karakterenes favør. I 

Dragon Age: Inquisition fremstilles Dorians far som trangsynt og gammeldags som mener 

status og fasade er viktigere enn sønnens frihet og lykke. Kung Jin får klar beskjed fra 

Raiden, hans motstander, om at det ikke spiller noen rolle hvem han elsker, så lenge han er et 

hederlig menneske. Neds narrativ er ikke like direkte som Dorian og Kung Jins, som også 

kan henge sammen med at han har en mindre sentral rolle i sitt spill enn de to andre. Hans 

narrativ kan tolkes positivt da han har etablert seg som en suksessfull yrkeskriminell med 

gode og lojale forbindelser i Londons undergrunn, som kan leses som at han har funnet 

aksept og et nytt liv han er godt fornøyd med.  

 

Narrativet om et fellesskap i utenforskap for LHBTQ-folk, og også andre som av forskjellige 

grunner har havnet på kant med samfunnets etablerte normer er ikke ukjent i historiebøkene. 

Det skapes en identitet av utenforskapet som danner samhold (Shaw 2014:16). Et eksempel 

er The Stonewall Inn som fra 1960-tallet har vært et av de største, og mest etablerte 

tilfluktsstedene for lesbiske, homofile, transpersoner, drag queens og prostituerte, og etablerte 

seg i en tid hvor både homofili, prostitusjon og å kle seg på en måte som stred med sitt gitte 

kjønn var ulovlig (thestonewallinnnyc.com: History). The Stonewall Inn var kulissene for 

The Stonewall Riots, som hevedes å ha startet Pride-bevegelsen (ibid). Narrativ som forteller 

om muligheter for frihet og kjærlighet andre steder enn hos familien, samt en diskurs som 

fremstiller homofobi som noe negativt, og det å være skeiv som noe uproblematisk, er positiv 

representasjon av skeive historier. Det er også positivt at historier om utfordringer skeive kan 
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møte, og har møtt, både fra familie og storsamfunnet, blir kjent for den ciskjønna og 

heterofile delen av befolkningen (Shaw 2014:207). Det er dog viktig at også narrativ som 

viser det er mulig å være skeiv og ha et godt og uproblematisk forhold til familien og 

samfunnet. Selv om mitt utvalg ikke er representativt for skeive karakterer med familie i spill 

generelt, er det betenkelig at familiekonflikten med utgangspunkt i karakterens legning eller 

kjønnsidentitet er et gjennomgående narrativ. Det bidrar til å reprodusere en diskurs hvor 

skeive er ”den andre” og et motstykke til det heterogene og heterofile, fremfor en naturlig del 

av ”oss”-kategorien. En kan også stille spørsmålstegn ved hvorfor det kun er de mannlige 

karakterene som får fortalt sine historier om problematiske familieforhold på grunn av sin 

legning. Lesbiske kvinner og spesielt transkvinner møter også sanksjoner fra familie og 

omverdenen, og deres historier er vel så viktige å formidle til de utenfor LHBTQ-miljøene.   

 

Trevor er unntaket i denne delen av utvalget. Legningen hans kommer ikke eksplisitt frem i 

spillet, og er heller ikke grunnen til at han er i konflikt med mora. Faren til Trevor var 

voldelig mot ham, og forlot både ham og moren da Trevor var ganske ung. Siden har Trevor 

hatt en rekke farsfigurer inn og ut av livet sitt. Moren, som var stripper og prostituert, var 

psykisk voldelig mot sønnen (GTA Wiki: Mrs Phillips; GTA Wiki: Trevor Phillips). 

Forholdet til sin biologiske far og senere farsfigurer kommer i all hovedsak frem gjennom 

kommentarer fra Trevor gjennom spillet, og er dermed mindre tydelige for en uoppmerksom 

spiller. Forholdet til moren klargjøres først i et sideoppdrag spilleren får tilgang til etter at 

hovedhistorien er fullført, og er dermed ganske utilgjengelig.  

 

I dette sideoppdraget, kalt Mrs Phillips (GTA Series Videoes 2013), blir Trevor overrasket av 

moren når han kommer hjem til Traileren sin, lekkert antrukket i en kort blomsterkjole. Han 

blir tydelig sjokkert over å se henne, og han har ikke mer enn anerkjent hennes eksistens, før 

hun begynner å kjefte på ham. Hun har nettopp sluppet ut fra fengsel, og er mindre begeistret 

for at Trevor verken har skrevet eller besøkt henne. Gjennom skyllebøtta tar hun opp Trevors 

sivilstatus, og bemerker at han ikke har et kvinne i livet sitt, hvorpå hun videre sier: ”Tell me 

Trevor… are you gay?”. Han svarer defensivt: ”No…”, hvorpå hun følger opp med å 

kommentere antrekket, samt å fortelle ham at hun alltid har ønsket seg en homofil sønn, for 

hun antar at han da ville brydd seg mer om moren sin. Dette kan leses inn i en stereotypisk 

kontekst, hvor omsorg blir sett på som en feminin egenskap, og dermed en egenskap en 

homofil sønn ”naturlig” ville vært i besittelse av. I tillegg til den tydelige verbale volden i 

morens utsagn, er Trevors reaksjon på spørsmålet om han er homofil interessant. Gjennom 
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små og større utsagn gjennom spillet kommer det frem at han har hatt sex med menn, og er 

åpen for mer (Wingy Gaming 2013). Hans unnvikende ”nei” kan i kontekst leses som et ”nei, 

men…”, og er nok et nikk mot en bifil seksualitet. 

 

 

Figur 10: Trevor møter sin mor i ”Mrs Phillips”-oppdraget. 

 

Gjennom morens utbrudd er Trevors kroppsspråk veldig defensivt. Han hever armene for å 

beskytte ansiktet og rygger bakover. Hele mannen kryper sammen. Det ender med at han 

faller på kne, klamrer seg fast til henne og trygler om unnskyldning. Hun utnytter den 

oppbygde skyldfølelsen til å få ham til å stjele en varebil full av medikamenter for henne. Når 

Trevor kommer tilbake med varebilen er hun sporløst forsvunnet, som etterlater Trevor i en 

gråtende ball på gulvet. Det er tydelig at Trevor har et komplisert forhold til moren sin fra 

hva vi ser i Mrs Phillips-oppdraget. Redselen som blir skildret gjennom kroppsspråket, samt 

ønsket om morens aksept kan tolkes som tegn på at han fremdeles sliter med 

barndomstraumene etter at hun var psykisk voldelig mot ham. Det er grunn til å tro at det 

ikke er første gang han har fått en tilsvarende skyllebøtte fra mor, og at opplevelsene fra 

barndommen fortsatt preger ham som voksen.  

 

Trevor er bipolar, og selv om bipolare lidelser ikke nødvendigvis manifesteres av vold i 

oppveksten, er ytre stress, rusmisbruk, søvnmangel og andre belastende livshendelser noe 

som kan utløse sykdommen hos disponerte individer (NHI 2013). En psykisk voldelig mor, 

en voldelig far og flere ustabile farsfigurer siden, kan dermed har vært medvirkende til å både 

utløse og forverre sykdommen hans, spesielt da kombinert med senere rusmisbruk. Han er 

svært aggressiv og utagerende, og reagerer fort med vold om han blir provosert. Dette blir 

etablert allerede i introduksjonsscenen til Trevors del av GTA V-historien, hvor spilleren 

møter Trevor i det han tar en lokal ”trailer trash”-dame bakfra, og ender med å drepe 
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kjæresten hennes fordi han ikke var videre begeistret for at Trevor hadde sex med kjæresten 

hans.  

 

At Trevor, som eneste sentrale skeive karakter i GTA V, også er den karakterer med de mest 

utagerende og fremtredende psykiske lidelsene, er betenkelig. Som nevnt i Dorians relasjon 

med faren, er homofili som sykdom en diskurs som lenge var dominerende i Europa og USA, 

og som fremdeles forekommer i enkelte miljøer. Mer problematisk blir det når det blir koblet 

sammen med en bipolar lidelse, hvor maniske perioder kan føre til ukritisk og uansvarlig 

adferd (Senter for kognitiv praksis). Da Trevors seksualitet kommuniseres så subtilt gjennom 

spillet, og hans utagerende adferd og psykiske sykdom kommuniseres så direkte, kan måten 

han kommuniserer sin seksuelle interesse forvirres med et uttrykk for hans utagerende 

oppførsel, rusmisbruk og sykdom. Dermed kan man se Trevors narrativ som en slags 

videreføring av diskursen som sykeliggjør homofile, ved å bagatellisere uttrykk for 

seksualitet, og snarere kalle det et uttrykk for alvorlig psykisk sykdom. Det kan også sees i 

kontekst med tropen hvor homoerotikk, eller homofile følelser ofte kamufleres av ekstrem 

vold (Brookey & Westerfelhaus 2012). Da Trevor allerede befinner seg i et hypermaskulint 

og voldelig miljø, blir han ikke sanksjonert for sin voldelighet. Det kan dog tenkes at han 

ville blitt sanksjonert for homofile følelser og begjær, og at lesningen dermed ledes inn mot 

galskap fordi det stemmer bedre overens med det ekstreme klimaet i GTA V.   

 

4.2.2 Romance & Bromance 

 

Folk har klart å forelske seg under de underligste omstendigheter. Apokalypse, 

demoninvasjon og etnisk rensing er intet hinder for karakterene i mitt utvalg. Jeg vil i denne 

delen ser på kjærlighetsrelasjoner som oppstår, samt ett spesielt betydningsfullt vennskap 

mellom to skeive karakterer. Relasjonene jeg vil ta for meg er Athenas begynnende romanse, 

som senere blir et forhold, med Janey Springs, Ellies avdøde barndomsvenn og 

ungdomsforelskelse Riley, Ericas flørt med Tobias, Dorians potensielle forhold med spilleren 

eller Iron Bull, og det usannsynlige vennskapet mellom Kian og Likho. En 

kjærlighetsrelasjon er en tydelig beskjed til spilleren om at karakteren er skeiv. Det vil dog 

variere hvor tydelig dette kommer frem i selve spillet, noe jeg vil drøfte nærmere i kap 4.3, 

da også sammen med de karakterene som ikke har en kjærlighetsrelasjon i spillet.     
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Ellie og Riley vokste opp sammen som barn av apokalypsen. Gjennom Left Behind veksler 

man mellom Ellie på jakt etter medisiner til sin fremtidige følgesvenn, Joel, og Ellie og 

Rileys siste lille eventyr sammen (Andy Gilleand 2014). Riley forsvant fra internatskolen 

drevet av militæret de begge gikk på, og var borte så lenge at Ellie antok at Riley var død. 

Riley overrasker Ellie plutselig en dag på internatskolen for å ta henne med til et gammelt 

kjøpesenter hvor de har vannkrig, får liv i en gammel karusell og drikker hjemmesnekra sprit. 

Det kan sees som at Riley gir Ellie en liten smakebit av en normal tenåringshverdag ingen av 

dem har opplevd. Mellom slagene av gjensynsglede (og forelskelse) tar Ellie opp sviket hun 

kjenner på over at Riley forlot henne og ble en Firefly20, og da spesielt når det kommer opp at 

Riley skal sendes til en annen utpost lengre unna. 

 

Etter vannkrigen når de elektronikk-avdelinga på kjøpesenteret. Riley kobler Ellies walkman 

til lydanlegget, og de klatrer opp på en disk og danser. Etter en stund stopper Ellie opp med et 

sørgmodig uttrykk og sier stille: ”Don’t go.” Riley blir tydelig rørt, tar tak i Firefly-anhenget 

og river det symbolsk av halsen og kaster det på gulvet. Ellie kysser henne, men unnskylder 

seg raskt. Riley forsikrer Ellie om at det ikke er noe å unnskylde. Kort tid etter blir de 

overrasket av de zombie-lignende skapningene, kalt Runners. De slipper så vidt unna, men 

begge blir bitt, og dermed infisert av soppen som potensielt kan gjøre dem til Runners selv. 

Vel vitende om hva dette betyr, diskuterer de veien videre. Skal de ta livet av seg sammen der 

og da? Eller: ”Be all poetic and just loose our minds together,” som Riley sier. De går for 

sistnevnte. Ellie, som er immun mot soppen, overlever bittet. Riley er ikke like heldig (Last 

of Us Wiki: The Last of Us: Left Behind).  

 

                                                        
20 Firefly: The Fireflies er en revolusjonær opprørsgruppe som ønsker å reinsette et demokratisk 

styresett, etter at militæret tok makten som konsekvens av sopputbruddet.  
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Figur 11: Ellie og Riley finner en fotoboks mens de utforsker kjøpesenteret.  

 

Ellie og Rileys forelskelse kan sees som et narrativ om en ungdomsforelskelse i vanskelige 

omstendigheter. Til tross for de postapokalyptiske omgivelsene er det i bunn og grunn to 

tenåringer som liker hverandre, hvor en har gjort noe andreparten opplever som et svik, og 

prøver å gjøre det godt igjen. Fremstillingen av den romantiske spenningen mellom de to 

jentene er subtil, og kan lett oversees før kysset kommer. Det er ikke nødvendigvis 

problematisk at den romantiske spenningen er såpass nedtonet, det kan snarere sees som 

realistisk. Det er to tenåringer som trår vannet i usikkert territorie, hvor én tar sjansen på å 

teste følelsene sine og får bekreftelse.  

 

Til tross for realistisk og god representasjon av en lesbisk tenåringsforelskelse, slutter 

historien om Ellie og Riley seg til en svært problematisk gjenganger når det kommer til 

representasjon av skeive, og spesielt lesbiske, i populærkulturen: bury your gays-tropen. 

Tropen går ut på en diskurs som kommuniserer at skeive par rett og slett ikke fortjener den 

lykkelig slutt. Hvis karakteren er i et forhold ender med at en eller begge i relasjonen dør, 

ofte for å drive historien til en mer sentral (ofte hvit og heterofil) karakter videre (GLAAD 

2016:3; tvtropes.org: Bury your gays). I GLAADs rapport over TV-serie og streaming 

sesongen 2016-2017 kommer det frem at den vanligste slutten på en skeiv kvinnes historie er 

en voldelig død, brukt for å fremme narrativet til en mer sentral karakter (GLAAD 2016:3). I 

dette tilfellet blir Rileys død brukt som et element for å bygge Ellies karakter og drive hennes 
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narrativ videre. Det finnes tilfeller hvor forfatteren rett og slett skriver seg fast, og ender opp 

med å ufrivillig bidra til at bury your gays-tropen lever videre, slik Kameron Hurley forteller 

om i The Geek Feminist Revolution (2016:49-53), og en zombie-apokalypse kan sees som en 

god grunn, men som GLAAD-rapporten viser, er det bury your gays fremdeles omfattende 

brukt som et virkemiddel for å drive plotet videre, og dermed ikke uproblematisk, dog det 

passet med den aktuelle historien. Selv om GLAAD-rapporten tar for seg TV-serieformatet, 

eksisterer ikke kulturuttrykk i et vakuum, og Rileys død som et element for å bygge Ellies 

narrativ forsterker tropen, og med det diskursen om at skeive ikke får leve lykkelige alle sine 

dager.  

 

Athena og Janey møtes første gang i forbindelse med at Athena er på et oppdrag for 

Handsome Jack. Janey gir Athena et oz-kit21 mot at hun dreper Deadlift, som har stjålet 

nøkkelen til en månebase. Etter at oppdraget er utført drar Janey tilbake til skraphandelen sin 

og vil senere gi Athena småoppdrag. Janey innleder en flørtende tone med Athena 

umiddelbart etter at hun har sett henne, og kommer med sjekkelinjer over intercom-en. I 

tilleggspakken The Vault Hunter Mode spør en Tiny Tina, en NPC, Athena om hva som 

skjedde med Janey. Athena svarer unnvikende at ”she’s around” hvorpå Tiny Tina bryter ut i 

gratulasjoner over at Athena har ”hit that” (Steve Rogers 2014). Gjennom Borderlands: The 

Pre-Sequel er forholdet mellom Athena og Janey utelukkende Janeys tilnærmelser, og 

Athenas unnvikende svar til Tiny Tina i tilleggspakken. Forholdet blir dog bekreftet i Tales 

From the Borderlands, inkludert et kyss (Bleeters 2015). Janey kan også bekrefte at hun og 

Athena skal gifte seg om spilleren bekrefter at Athena elsker Janey (Borderlands Wiki: Janey 

Springs).   

 

I motsetning til for eksempel Dragon Age: Inquisition eller Mass Effect er det ikke mulig for 

spilleren selv å innlede forhold med karakterene i Borderlands-serien, og historien er i stor 

grad sentrert rundt oppgavene karakterene skal utføre, ikke i deres privatliv. Da historien til 

samtlige karakterer i Borderlines-serien også utvikles gjennom flere spill og tilleggspakker, 

kan en se Athena og Janeys forhold som en slags innledende forføringsfase i Borderlands: 

The Pre-Sequel. Narrativet i Athena og Janeys kjærlighetshistorie kan tolkes så enkelt som to 

voksne mennesker som møtes i jobbsammenheng og finner tonen. Forholdet utvikler seg over 

tid, og er så lang lykkelig. Athena og Janeys forhold viser et stabilt og dagligdags forhold 

                                                        
21 Oz-kit: redskap som hjelper deg å puste på måner og planeter uten pustbar luft 
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mellom to kvinner i en ellers kaotisk verden. Dermed bryter forholdet deres med diskursen i 

”Bury your gays”-tropen, og presenterer samtidig en virkelighet hvor lesbiske kvinner har 

ukompliserte og sunne forhold, også i turbulente omgivelser.  

 

Erica og Tobias’ forhold kommer ikke tydelig frem gjennom spillets løp. Erica, som det 

flørtete servitrisen hun er, vier Tobias noe mer oppmerksomhet enn de andre gutta i 

vennegjengen, men det kan også tolkes som at hun allerede har et etablert forhold til de hun 

har kjent siden skoledagene. Tobias viser på sin side tydelig interesse for Erica gjennom 

småflørtende replikkutvekslinger mens kompisgjengen til Victor sitter ved boret sitt i baren. 

For at spilleren skal få vite hvor flørten mellom Erica og Tobias leder, må hen spille seg til 

”Katherine – the true ending” (PixelatedSausage 2012), som er én av flere mulige 

avslutninger på spillet. Der får man vite, i bryllupsfesten til Victor og Katherine22, at Erica og 

Tobias har ligget sammen, og det var Tobias første seksuelle relasjon. Han bekjenner sin 

misunnelse for at Victor har kapret den perfekte dama. Erica prøver spøkefullt å berolige ham 

med at de i det minste har hverandre. Tobias, tydelig berørt av Ericas oppførsel, synes det er 

pinlig at vennene hans vet at Erica var kjent som ”Eric” da de gikk på skolen sammen, og 

ønsker seg ”v-kortet”, eller jomfrudommen, tilbake. Erica sier leende at det dessverre ikke er 

noen returmulighet. Dog denne scenen har en lett og humoristisk stemning, kan en lese 

Tobias som at han er tydelig flau over at vennene hans vet om Ericas kjønnsidentitet, og at 

han ikke kan se noen fremtid sammen med en transkvinne. Det kan virke som at situasjonen 

var en litt annen da de to var alene, da han valgte å ha sex med henne. En kan nesten lese 

Tobias som om han ble ”lurt” av Erica.  

 

Narrativet om heterofile menn som blir ”lurt” av transkvinner til samleie er ikke nytt, men 

ikke mindre problematisk av den grunn. Diskursen i narrativet speiler et syn på transkvinnen 

som en ”mann i kjole”, hvor hennes kjønnsidentitet ikke er fullverdig, og likestilt med cis 

kvinnen. Myten om transkvinnen som en homofil mann som forkler seg som kvinne for å 

forføre heterofile menn lever til dels enda (Skartveit 2015). Et eksempel på dette er 

Aftenposten-kommentator Joakim Lunds kommentar hvor han sammenligner kompisens 

opplevelse med at han hadde tatt med seg en transkvinne hjem fra byen med matindustrien 

som lurer forbrukerne (Lund 2015). En kan se synet på transkvinner som homofile menn på 

jakt i kontekst med Freuds ”gender inversion theory”, også kjent som ”sexual inversion”. 

                                                        
22  Victor og Katherine: Spillets protagonist og kjæresten han har i starten av spillet. 
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Teorien går ut på at homofile og lesbiske innehar ”sjelen” til det motsatte kjønn, altså at 

kroppen deres tilhørte et kjønn, men de følte kroppen tilhørte det ”motsatte” kjønn (Blashill 

& Powlishta 2009:784). Dermed var lesbiske og homofile ”latent heterofile”, da deres sjelsliv 

tilhørte et annet kjønn (ibid). Denne teorien kan også sees i kontekst med stereotyper om 

homofile menn som mer feminine enn heterofile menn (ibid). Beskrivelsen av homofile som 

mennesker i besittelse av en ”kvinnelig sjel” kan sammenlignes med transpersoner, som blir 

tildelt et annet kjønn en hva de identifiserer seg med, men baserer seg på en feil oppfatning 

av at kjønn og seksualitet henger sammen. Kjønn er noe du har, seksualitet er hvem du vil 

ligge med.  

 

 

Figur 12: Tobias er pinlig berørt over å ha ligget med Erica fordi hun er transkjønnet. 

 

Slik det fremstilles i Catherine virker Tobias mer pinlig berørt over at vennene hans vet at 

Erica en gang har vært identifisert som mann, og dermed har hatt sex med en ”mann”, enn 

relasjonen dem i mellom i seg selv. Dermed kan scenen leses som en reproduksjon av en 

diskurs som fremstiller transkvinner som mindre ”ekte” enn cis kvinner, hvor transkvinner 

nærmest er å regne for menn. Dette bygger igjen på en homofob diskurs hvor det er noe 

skittent og skammelig å ha ligget med en mann, selv om en måtte identifisere seg som 

heterofil. Den devaluerende diskursen av transkvinnen som ”ekte” kvinne, og fullverdig 

menneske, kan også sees i at Tobias tydelig uttrykker at han ikke har funnet kvinnen å satse 

på i Ericas nærvær. Dog det ikke er noe krav å se en hver person en velger å ha sex med som 
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sin sjelevenn, kan Tobias’ utspill, sett i kontekst med resten av hans reaksjon på at hans og 

Ericas hyggestund ble offentlig kjent, være et uttrykk for en diskurs som devaluerer 

transkvinner som fullverdige kvinner.  

 

Dorian og spilleren kan innlede en romantisk relasjon om spilleren velger det, og spiller med 

en mannlig karakter. Uavhengig av om spilleren er mann eller vil innlede en romanse blir 

Dorian introdusert som en del av inkvisisjonen, og en spilleren som protagonist har et nært 

forhold med, som fortsetter selv etter inkvisisjonens tid (seiyaryu23 2015). Om man velger å 

innlede et forhold med Dorian er det en del flørting og snakk før man kommer til det første 

kysset. Dette gjelder samtlige av de potensielle romantiske relasjonene, men tonen er noe 

annerledes, hvor man snakker mer mellom linjene, enn med for eksempel med Iron Bull, som 

er veldig direkte. Ganske tidlig i romansen begynner det å gå rykter innad i inkvisisjonen om 

at det er noe på gang mellom Dorian og protagonisten, men ikke noe av negativ art. Etter et 

oppdrag hvor du finner en medaljong Dorian lenge har vært på jakt etter innledes første 

samleie, hvorpå Dorian tar opp fremtiden i relasjonen rett etter. Han uttrykker at han heller 

vil bli avvist før enn senere, og er tydelig fornøyd når spilleren sier hen ønsker et forhold. 

Frykten for å bli avvist og frykten for at spilleren, inkvisitoren, som har en dødsdom 

hengende over seg med merket som gjør spilleren i stand til å lukke portalene demonene 

kommer fra, er et gjennomgående tema for relasjonen. Med utgangspunkt i forholdet til 

familien (drøftet i 4.1.1), kan det tenkes at Dorian er ekstra sårbar for avvisning og tap. 

 

Mot slutten av spillet23 kommer det frem at Dorians far er død, og har etterlatt ham sin plass 

på magisteriumet, styringsorganet i Tevinter. Tydelig rørt over at faren ikke hadde gjort ham 

arveløs, bestemmer han seg for å dra tilbake til Tevinter for å rydde opp i regimet preget av 

klasseskiller, korrupsjon og rasisme. I epilogen kommer det frem at han møter motstand, men 

at inkvisitoren stadig blir observert snikende rundt i Minrathous24 for å hjelpe Dorian, samt 

litt kvalitetstid.  

 

Hvis spilleren verken innleder et forhold med Dorian eller Iron Bull, vil de to finne sammen. 

Dette kommer hovedsakelig frem gjennom dialogen som går i bakgrunnen når man er ute på 

et oppdrag, hvor de to kaller hverandre kjelenavn og bedriver kjærlig småkrangling, og blir 

                                                        
23 Med utgangspunkt i Trespasser-tilleggspakka sluppet 08.09.2015 
24 Minrathous: hovedstaden i Teviner 
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understreket i epilogen (FluffyNinjaLlama 2015). Mot slutten av spillet hvor Dorian forteller 

at faren er død og han skal tilbake til Tevinter, kan man også spørre om hva som skjer 

mellom ham og Iron Bull. Da Iron Bull er quinari, og befolkningen i Tevinter er rasister, kan 

ikke Iron Bull bli med Dorian, da det ville vært livsfarlig for ham, selv med Dorians 

beskyttelse. Dermed tvinges de to til å gå hver sin vei, hvor Dorian jobber for å rydde opp i 

Tevinter, og Iron Bull jakter på det som er igjen av demoner. Når Iron Bulls arbeid fører ham 

nær grensa til Tevinter møtes han og Dorian noen flyktige timer før de må tilbake hvert til 

sitt.  

 

Selv om det finnes en rekke avslutninger basert på karakterens valg (og suksess), er Dorians 

romantiske forhold både med inkvisitoren og Iron Bull forholdsvis lykkelige, dog sterkt 

preget av den sosiale og politiske situasjonen i samfunnet de befinner seg i. Da Dorian, 

inkvisitoren og Iron Bull er folk som fant sammen i en krisesituasjon, og har andre 

obligasjoner, finner de måter å være sammen på som er forenelige med deres plass i 

samfunnet. Narrativet i historien til Dorian og Iron Bull kan sees i kontekst med historier om 

forbudt kjærlighet og rasisme, som er en viktig historisk påminnelse. Dog forholdet med 

inkvisitoren ikke har de samme antirasistiske undertonene, kan begge forholdene knyttes til et 

narrativ der kjærligheten finner en vei, uavhengig av kjønn, sosial status, krig og geografisk 

avstand. I tillegg slutter Dorians kjærlighetshistorier seg til det gjennomgående narrativet om 

at kjærlighet og aksept finnes i utenforskap og motstand (drøftet i 4.2.1).  

 

Det bør nevnes at avslutningen til Sera, den lesbiske alven, er et lykkelig forhold om 

inkvisitoren ikke er i et forhold med henne, hvilket viser at det også er mulig for skeive å få 

en lykkelig, ukomplisert slutt, fri for demonjakt og politiske intriger. Det som dog er litt 

problematisk er at mesteparten av kjærlighetshistorien blir fortalt i epilogen om en ikke 

velger å inngå i et forhold med en skeiv karakter. Og selv om det kommer tydeligere frem 

mot slutten av spillet, forutsetter dette at spilleren må spille seg gjennom et stort spill, fullføre 

det og følge med på epilogen for å få med seg historien. Dette gjør de skeive 

kjærlighetshistoriene mindre synlige og utilgjengelige for spillere som ikke aktivt oppsøker 

dem.  

 

Kian og Likho etablerer et sterkt og usannsynlig vennskap gjennom Dreamfall: Chapters. 

Likho er, i likhet med Kian, med i motstandsbevegelsen mot azadiene. I begynnelsen av 

spillet lover Likho å drepe Kian. Forståelig nok, da Kian drepte faren hans, og var sendt ut på 
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oppdrag for å drepe April, Likhos daværende kjæreste, for azadiene, gruppen som forfølger 

den magiske befolkningen (Dreamfall Wiki: Kian; Dreamfall Wiki: Likho). Dog relasjonen 

mellom Kian og Likho ikke er et kjærlighetsforhold, er det gjennom deres samtaler og 

voksende vennskap at deres identitet som homofile kommer frem i historien. Det er to 

anledninger hvor en får anledning til å få Likho til å bli mer vennlig innstilt til Kian. Den 

første er om du velger å drepe en azadi-offiser som regelmessig forgriper seg på et magisk 

barn. Det åpner opp en cutscene hvor det kommer frem i løpet av samtalen at Likho er 

homofil, men at han holder det skjult fordi det blir sett ned på blant hans folk, dolmariene. 

Kian forteller på sin side at azadiene har et ganske avslappet forhold til homofili, og at det 

ofte kan oppstå forhold mellom soldatene. Dermed starter en samtale om deres egne 

opplevelser med homofili i kulturen de er oppvokst med. Denne samtalen føres videre om 

spilleren tar med seg Likho når Kian drar for å redde magikerne som er sendt til en 

arbeidsleir. På båten over til arbeidsleiren kan Kian be Likho om unnskyldning for drapet på 

faren hans, om spilleren ønsker det. Videre åpnes det for en samtale hvor Likho forteller at 

han ikke er åpen om legningen sin ovenfor venner og familie fordi han er redd for å bli 

utstøtt, men at han føler seg langt friere i motstandsbevegelsen. Kian sier seg enig i dette, og 

utdyper med at han føler motstandsbevegelsen er åpen for alle, uavhengig av kjønn, 

seksualitet og rase. Historiene de to mennene forteller om sine opplevelser med legningen i 

møtet med samfunnet, er viktige historier for det heterofile publikumet, så vel som for de 

skeives del som får sine historier fortalt (Lynch et al 2016:567; Shaw 2014:191).  

 

Narrativet i samtalene mellom Kian og Likho er at det er frihet, aksept og fellesskap å finne i 

utenforskap. Gjennom motstandsbevegelsen klarer de å finne felles grunn, tilgivelse og et 

vennskap. Dette vennskapet kommer tydeligst frem når spilleren gjør valg som fører til de 

gode samtalene mellom de to mennene, hvor den éne tingen de har til felles i begynnelsen, er 

legningen deres, som blir brukt til å skape et bånd mellom de to mennene. Dog både Likho og 

Kian er foreldreløse, og har dermed ikke måttet bryte med familien for frihetsfølelsen, men i 

likhet med Ned og Dorian har de funnet frihet og aksept i motstand, der det ikke har vært rom 

i deres opprinnelige sosiale grupper.  

 

Det er verdt å bemerke at den andre protagonisten i Dreamfall: Chapters, Zoe, er i et 

heterofilt forhold i starten av spillet. Kians omstendigheter i starten av spillet, og fra slutten 

av Dreamfall: the Longest Journey legger ikke opp til at han skulle vært i et forhold, og det er 
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et lesbisk par Zoe treffer gjennom et par oppdrag, men en kan sette spørsmålstegn ved 

hvorfor det var nettopp den heterofile kvinnen som ble den med kjæreste.  

 

4.2.3 Oppsummering 

 

”We, as gay people, get to choose our family.” 

   - RuPaul Charles (RuPaul’s Drag Race 201325) 

 

 

Narrativet om et fellesskap i utenforskap er også å finne i kjærlighetshistoriene, i likhet med 

historiene om familiekonflikt og splittelse. Da en rekke av karakterene i utvalget lever på 

siden av loven, eller er med i en eller annen form for motstandsbevegelse, kunne det leses 

som tilfeldigheter, men narrativet blir understreket både eksplisitt og implisitt: Eksplisitt i 

Kians tilfelle, hvor han direkte uttaler at motstandsbevegelsen er åpen for alle. Mer implisitt i 

Dorian og Neds tilfelle, da deres seksualitet og kjønnsidentitet ikke møter negative 

sanksjoner, eller i det hele tatt reaksjoner, i sine valgte sosiale grupper. Som nevnt tidligere, 

underbygger dette en diskurs som fremstiller skeive som ”den andre”. Samtidig så vinkles det 

tolerante utenforskapet som ”den gode siden”, som til tross for understrekningen av de skeive 

som ”de andre” samtidig fremmer en diskurs som sier at de skeive burde være inkludert i 

fellesskapet. 

 

Kjærlighetshistoriene i mitt utvalg representerer en rekke narrativ, og speiler i stor grad et 

bredt utvalg av både hverdagslige relasjoner, gjenkjennbare fra egne liv for båe skeiv og 

streit, og de mer episke, og tidvis tragiske, kjærlighetshistoriene hvor kjærligheten overvinner 

store hindringer, slik den ofte blir formidlet i eventyr. Selv om enkelte historier reproduserer 

skadelige troper og stereotyper, som bury your gays-tropen, og bidrar til å videreformidle 

skadelige narrativ og diskurser, som at transkvinner ”lurer” heterofile menn, har også 

relasjonene, med unntak av Ericas, blitt fremstilt som både naturlige og sosialt aksepterte, 

som bygger oppunder diskursen som inkluderer og normaliserer skeive. Det er samtidig verdt 

å merke at samtlige forhold drøftet her, både er og forblir i startfasen gjennom spillets gang. 

Det er først i Tales from the Borderlands at spilleren får bekreftet hvordan det gikk videre 

                                                        
25 RuPaul’s Drag Race sesong 9 episode 7, 2013 
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med Athena og Janey, og Dorian blir raskt separert fra sine partnere, som til tross for flyktige 

møter, gjør det vanskelig å starte et liv sammen.  

 

Ikke alle kjærlighetshistorier må være episke romanser, eller ende med at man holder 

sammen inntil førstemann dør av alderdom, men fortellingen om det skeive paret som holdt 

sammen til verdens ende bør også fortelles. Athena og Janeys samboerskap, og muligens 

ekteskap, kan sees som en slik mulighet. En kan også sette spørsmålstegn ved om at det er et 

mål i seg selv at den heteronormative modellen med et monogamt forhold er noe å strekke 

seg etter. I dataspill, spesielt innenfor sci-fi- og fantasysjangeren, har man en unik mulighet 

ikke bare til å skape samfunn hvor normene for kjønn og seksualitet blir utfordret, men også 

rammene for hvordan man kan uttrykke kjærlighet og danne familier (Hollinger 2003:126; 

Pearson 1999:4; Pearson 2003:149). Dette er muligheter som ikke blir utforsket i mitt utvalg.  

 

Utfordringen ved å analysere karakterer i spill som er en del av en pågående serie, er at 

(kjærlighets)historiene ikke nødvendigvis slutter når spillet er over. Borderlands-serien har 

allerede beveget seg videre, og avslutningene i både Dragon Age: Inquisition og Dreamfall: 

Chapters gir grunn til å tro at det ikke er siste gang spilleren får møte Dorian og Kian. En 

rekke spill, som for eksempel Mass Effect, gir også spilleren mulighet til å bygge videre på 

relasjoner etablert i tidligere spill om spilleren har lagret spillet i en nettbasert database, som 

for eksempel Steam26. Observasjonene må dermed tolkes med et visst forbehold om at 

enkelte av relasjonene kan utvikles videre i senere spill. 

 

 

4.3 Asariene  

 

En monokjønnet art som kan leve i tusen år, som kan reprodusere seg med andre arter uten å 

bry seg om kjønn, som er teknologisk og kulturelt avansert, og i den politiske kjernen av den 

galaktiske hovedstaden, Citadel, høres ut som en queer-feministisk utopisk drøm. Det er dog 

betenkelig at den kulturelt dominante arten med en matriarkalsk maktstruktur, og som ser 

kjønn som en irrelevant faktor hos en partner fra en annen art, skulle føye seg til svært 

menneskelige og patriarkalske ideer. Som tidligere drøftet (4.1.3), passer asarienes utseende 

                                                        
26 Steam: nettbasert digital distributør og kommunikasjonsplattform for dataspill. 
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godt overens med heteronormative idealer for hva som er sexy. I tillegg er asariene den 

eneste arten i Citadel som jobber som strippere, sett bort fra et par menneskekvinner i Mass 

Effect 3.  

 

I denne delen vil jeg ta for meg asariene fra Mass Effect-serien, og se på deres posisjon i det 

galaktiske samfunnet, samt drøfte hvordan tankeeksperiment rundt kjønn og seksualitet blir 

påvirket av de sosiokulturelle omgivelsene til skaperen. Jeg vil sammenligne asarienes 

posisjon med andre arter som tar del i det galaktiske samfunnet, for å se hvordan 

kjønnseksperimentet fungerer i møte med arter hvor det binære kjønnet både sosialt og 

biologisk, er rådende. Selv om Mass Effect 3 er spillet jeg tar utgangspunkt i, vil jeg også 

hente fra Mass Effect-serien generelt, informasjon om asariene kommer jevnt utover serien. 

Før jeg tar for meg asarienes konkret, vil jeg sette de i kontekst med kjønnseksperimenter i 

science fiction-sjangeren som helhet, og da spesielt et av de mest kjente ekspemplene: The 

Left Hand of Darkness av Ursula Le Guin (1969).  

 

 

4.3.1 Kjønnseksperimentet  

 

I science fiction-sjangeren misrepresenteres verden med overlegg av forfatteren for å 

fremprovosere spørsmål om våre nåværende liv (Lande:1), og har en tradisjon for å utfordre 

tankesystemer og samfunnets metanarrativ (Pearson 1999:4). Sci-fi-litteraturen blir ofte 

referert til ”ideenes littereatur”, eller ”litterature of change” (Hollinger 2003:126; Pearson 

2003:149), men har i stor grad hatt en blindsone for kjønn og seksualitet (ibid). Kvinner i 

tidlig sci-fi har i stor grad eksistert for menn, uten egne behov og visjoner, og kan kort 

oppsummeres som: Boy meets girl. Boy loses girl. Boy builds girl (Hollinger 2003:125-126). 

Dog kvinnelige karakterer har blitt noe mer nyanserte siden Fritz Langs Metropolis (1927), er 

sci-fi fremdeles en mannsdominert sjanger, med begrenset rom for å utforske kjønn og 

seksualitet (Hurley 2016). Normer og etablerte sannheter om kjønn og seksualitet blir 

oppfattet som noe ”naturlig”, nærmest animalistisk, fremfor en konstruert idé (Hollinger 

2003:126; Pearson 2003:149). Som drøftet i teorikapittelet er våre oppfatninger om kjønn og 

seksualitet en del av en ideologi, som samfunnet på ulike nivåer jobber hardt med å både 

fremme og kontrollere (Pearson 2003:149). Naturliggjøringen av etablerte kjønnsroller og 
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normer for seksualitet, selv i sjangeren som skal stille spørsmålet ”hva om?”, kan sees som et 

uttrykk for at ideologi rundt kjønn og seksualitet står sterkt.  

 

Det er dog unntak innen sci-fi universet som også lar tankeeksperimentet gjelde kjønn og 

seksualitet. På 1970-tallet dukket det opp bøker som fokuserte spesielt på kjønn og 

seksualitet, med en tilnærming til kjønn og seksualitet som sosial konstruksjon (Merrick 

2003:248). Her presenteres universer som presenterer alternative familiestrukturer, 

seksualnormer, og utfordrer oppfatningen om at biologisk kjønn skal være en faktor i det 

sosiale makthierarkiet (ibid). Det er også eksempler på at selve oppfattelsen om kjønn blir 

utfordret. Et av de mer kjente eksemplene er Ursula Le Guins The Left Hand of Darkness 

(1969), hvor mennesket Genly Ai drar til en planet med evig vinter. Befolkningen, 

gethenianene, er kjønnsløse utenom under ”kemmer”, en fruktbar periode hvor de får 

muligheten til å befrukte eller bli befruktet. Hvilken evne gethenianen får kan variere fra 

gang til gang, som betyr at samme person kan være både mor og far til flere. Genly, som ser 

gethenianene med menneskelige øyne, oppfatter det som utfordrende å forholde seg til en 

befolkning hvor kjønnskategorier er meningsløse (Merrick 2003:247).  

 

Gjennom The Left Hand of Darkness omtales gethenianene med mannlige kjønnspronomen, 

som Le Guin selv har uttalt kan påvirke lesningen til at man ser for seg gethenianene som 

maskuline (Merrick 2003:247). Da språket er bygget opp på binære kategorier, og det først er 

i nyere tid at kjønnsnøytrale pronomen som nordiske ”hen” og engelske ”them” har blitt tatt 

inn i hverdagsspråket, kan det tenkes å ha satt sine begrensninger for hvordan gethenianene 

ble omtalt. Fantasien har sine grenser, og de grensene er påvirket av hva samfunnet anser som 

logisk innenfor samfunnets rammer (Lande 2014:13). Til tross for grenser i både språk og 

fantasi, kan kjønnseksperiment i litteratur, film og spill i seg selv  oppfordre til nytenkning 

rundt hvilken plass kjønn får i samfunnet (Pearson 2007:196). En kan dog spørre seg om det 

virkelig er et kjønnseksperiment, om det er så godt som usynlig.  

 

4.3.2 Sexy matriarker 

 

Asariene kommer opprinnelig fra planeten Thessa, og var blant de første som utviklet 

interstellare reiser, og oppdaget og bosatte seg i Citadel, den galaktiske hovedstaden. Få år 

senere tok salariene kontakt, og sammen skapte de Citadel-rådet, et galaktisk styringsorgan 
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som, når historien starter, rammer et mangfold av arter over hele galaksen. Asariene er 

anerkjente i det galaktiske samfunnet, og er kanskje den mest innflytelsesrike arten (Mass 

Effect Wiki: Asari). De kan leve opp mot tusen år, som gir dem et litt annet perspektiv på 

livet enn de andre dominerende artene, som har et langt kortere livsspenn, som påvirker deres 

tilnærming til ulike problemstillinger. Asariene foretrekker et langsiktig perspektiv, preget av 

langvarig observasjon, og søker å opprettholde stabile økonomiske, politiske og militære 

maktforhold (ibid). Det lange livsløpet preger også asarienes tilnærming til å introdusere nye 

arter til det galaktiske samfunnet. De har et avslappet forhold til artsmangfold, og inviterer 

gjerne avanserte arter de møter inn i det galaktiske samfunnet, trygge på at asarienes verdier 

og levesett vil prege også deres kultur på sikt, og dermed bidra til å opprettholde asarienes 

kulturelle hegemoni (ibid). 

 

Asarienes lange livsløp er del inn i tre faser: maiden, matron og matriarch. Maiden-stadiet 

starter i puberteten og er preget av et behov for å utforske. Det er også i dette stadiet asariene 

begynner sitt tidvis livslange utdanningsløp hvor de fordyper seg i sitt fagfelt, som 

arkeologen Liara, eller jobber som leiesoldater, men også en periode som unge mennesker 

kan kjenne seg igjen i, hvor man gjerne jobber i en bar og backpacker rundt galaksen. 

Matron-stadiet begynner ofte rundt 350års alderen, og er preget av et behov for å etablere seg 

og oppdra barn. Matriark-stadiet begynner ved ca 700års alder, eller tidligere om asarien har 

få til ingen barn. I dette stadiet blir de sentrale rådgivere i sitt samfunn, og deler kunnskap 

opparbeidet av århundrer med livsvisdom (Mass Effect Wiki: Asari). Det er dog verdt å 

nevne at asariene, som alle andre, kan bryte med tradisjonene, og man finner asarier på 

maiden-stadiet som er uinteressert i å utforske galaksen, og aasarier på matron-stadiet som 

ikke har noen interesse for barn (ibid).  

 

Asariene har et avslappet forhold til seksualitet, som de uttrykker ved å figurere som 

strippere, og er nærmest fetisjert, spesielt blant den mannlige befolkningen av andre arter. 

Offiseren, David Anderson, menneske, innrømmer ovenfor protagonisten, Shepard, at han har 

problemer med å ta asariene seriøst, til tross for deres dominerende politiske og økonomiske 

makt, på grunn av deres feminine fysikk, og denne fetisjeringen som skjer blant ikke-asarier 

(Mass Effect Wiki: Asari). Anderssons kommentar kan sees i lys av ironibegrepet, hvor det 

påpekes i spillet at det er vanskelig å ta asarienes politiske, sosiale og militære makt når de 

blir seksualisert så til de grader (drøftet i 4.1.2). Men igjen unngår de å fremme denne 

kritikken videre. Med fetisjeringen har det fulgt et rykte om at asariene er promiskuøse. Dette 
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er en stereotyp oppfatning som også følger bifile personer, som stemmer overens med 

asariene, som velger partner både på tvers av art og kjønn (Adams 2015:46). I følge Liara er 

dette feilinformasjon, da asariene tar den seksuelle akten, eller ”melding” som de kaller det, 

seriøst, siden det er en sterk psyksik kobling som oppstår mellom partene, så vel som fysisk. I 

tillegg vil asariene mest sannsynlig leve langt lengre enn sine partnere om de inngår en 

relasjon med en av en annen art. Asariene har dermed en tilnærming til relasjoner hvor de 

vektlegger å sette pris på den begrensede tiden de har sammen med sine partnere, og tar 

sorgen når den tid kommer. Deres tilnærming til seksualitet kan sees som en kritikk av 

diskursen som setter likhetstegn mellom åpenhet om seksualitet og promiskuitet, og med det 

en kritikk mot fordommene mot bifile. Diskursen om at (kvinnelig) promiskuitet er negativt 

blir dog reprodusert, da den asarien som blir fremstilt som nettopp promiskuøs, Morinth, er 

en Adrat-Yakshi som tar livet av alle hun ligger med. En kan også vende et kritisk blikk mot 

at asariene helst skal reprodusere seg med noen fra en annen art for å unngå at flere Adrat-

Yakshi blir født. Dette kan leses som et lesbisk tabu, hvor kvinnen egentlig skal være til for 

mannen, som blir understreket av asarienes design som er sterkt tilpasset det mannlige blikket 

(Adams 2015:46).  

 

 

Figur 13:Asari-dansere i strippeklubben Chora’s Den.  

 

Selv om det hevdes at asariene holder det kulturelle, og med det inkludert et verdimessig 

hegemoni i det galaktiske samfunnet, er ikke dette helt overbevisende, da de i aller høyeste 
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grad både gjør seg selv til- og blir gjort til gjenstand for et mannlig, seksualisert blikk. Når 

Mass Effect-historien begynner er året 2186 i følge menneskelig tidsregning. Selv om 

likestillingsarbeidet går tregt, og det tidvis føles som om det går bakover, skulle man tro at 

mennesker om 169 år har kommet så langt at selv offiserer klarer å ta kvinnelige 

kvinneskikkelser seriøst, spesielt når menneskene både er i mindretall, og på mange måter 

mindre avansert enn asariene. Det kan dog virke som at den øvrige mannlige befolkningen i 

det galaktiske samfunnet er like tilbøyelig til å objektivisere asariene som menneskene er, og 

med det legitimerer spillerens objektiverende blikk. Når det er sagt har den menneskelige 

offiseren ingen grunn til å undervurdere asariene. Deres kompetanse har gjort dem mer enn 

fortjent til sin status som både kulturelt, økonomisk og militært dominerende, noe som også 

blir kommunisert tydelig i spillet. Dermed utfordrer Mass Effect oppfatningen om at kvinner 

ikke kan være sexy og kompetente, dog Lara-fenomenet har etablert dette som legitimt i 

datapsill.   

 

Narrativet om asariene som kulturelt dominerende virker dog ikke troverdig når en 

monokjønnet rase uten konsept for kjønnskategorier som mann og kvinne, velger å uttrykke 

sin seksualitet på en måte som tilfredsstiller og tiltrekker det mannlige blikket. Om spilleren 

skulle velge å gå inn i et forhold med en asari, for eksempel Liara, er også sexscenene langt 

mer detaljert og visuelt tilrettelagt det mannlige blikket enn om spilleren skulle velge et 

forhold med noen av en annen alien art, for eksempel turianen Garrus. Selv om asariene kan 

reprodusere seg med flere arter, og unngår sjansen for en Adrat-Yakshi ved å gjøre det, 

skulle narrativet om deres kulturelle hegemoni tilsi at det heller skulle vært deres smak og 

verdier som skulle bli adoptert av andre arter, ikke omvendt. Da asariene selv sjeldent er å se 

som publikum på strippeklubbene som blir introdusert til spillet, og det heller ikke er 

kvinner av andre arter der, selv om både lesbiske og bifile menneskekvinner figurerer i 

Citadel, fremstår strippeklubbene i Citadel meget like med de vi finner på jorda, og ikke som 

noe asariene selv har kultur for på sine egne planeter, som også kan kommentert av en 

kvinnelig, menneskelig karakter i Mass Effect (Østby 2016:139). Dermed virker selve 

fetisjeringen av asariene blant mennene i det galaktiske samfunnet som et uttrykk for green 

space babe-tropen drøftet tidligere (4.1.3), hvor asariene blir et uttrykk for en slags seksuell 

alien-fantasi. I møte med de andre artene fremstår asariene, ironisk nok, som de kanskje 

minst androgyne, også om man inkluderer menneskene. Arter som for eksempel turianene, 

salariene og krogans, som i likhet med menneskene har to kjønnskategorier de forholder seg 

til, fremstår som langt mer nøytrale i uttrykket fra et menneskelig standpunkt, hvor fysiske 
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kjønnsmarkører fremstår som fraværende, eller mer diskret. At asariene er monokjønnet 

glemmes fort i spillet, da de gjør konvensjonell kvinnelighet gjennom karakterdesignet (se 

4.1.3), og også i stor grad blir møtt slik kvinner og kvinnelighet blir møtt i dagens samfunn. 

Asariene, gjennom hvordan de gjør kvinnelighet, fremstår mer som blå kvinner som 

tilfeldigvis ikke har menn på planeten sin, enn et forsøk på et kjønnseksperiment anno Le 

Guins gethenianere, og utfordrer dermed ikke den cisnormative og binære kjønnsdiskursen.  
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5 Diskusjon og konklusjon 
 

Gjennom denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan LHBTQ-karakterer har blitt representert 

i dataspill gjennom utvalget mitt på ni karakterer fra forskjellige spill. Jeg har fokusert på 

karakterdesign og narrativ knyttet til deres legning og kjønnsidentitet for å få et inntrykk av 

hvordan deres skeivhet blir kommunisert. Jeg har jobbet ut fra følgende problemstillinger:  

o Hvordan blir LHBTQ-karakterer representert i dataspill? 

Med underproblemstillingene:  

 Blir troper og stereotyper brukt i representasjonen? 

 Hvor synlig er karakterenes legning/kjønnsidentitet i spillet? 

 

Gjennom dette avsluttende kapittelet vil jeg oppsummere de viktigste argumentene jeg 

fremmet gjennom analysen for å konkret svare på problemstillingene jeg presenterte 

innledningsvis. Videre vil jeg redegjøre for hva oppgaven bidrar med til spillforskningen, 

samt fremme forslag til videre forskning, før jeg konkluderer denne oppgaven.  

 

 

5.1 Det skeive utenforskapet 

 

Gjennom analysen mitt utvalg er det et trekk som går igjen: representasjonen skjer på 

heteronormative premisser, og understreker de skeives posisjon som ”de andre” i det 

heteronormative samfunnet. Samtidig fremstilles homofili som noe som bør være akseptert. 

Jeg vil nå oppsummere de mest sentrale argumentene fra analysen, hvor jeg skiller mellom 

karakterdesign og narrativ, slik som i analysen. Jeg vil gå dypere inn på synlighet og 

stereotyper i neste delkapittel.  

 

 

5.1.1 Karakterdesign: no glitz, no glam 

 

Fellestrekket for designet på karakterene i mitt utvalg, er at de glir inn med de 

heteronormative omgivelsene, enten de befinner seg i en fiktiv utgave av Los Angeles eller 

ute i verdensrommet. Sett bort fra to unntak, gjør ikke karakterene i mitt utvalg kjønn og 
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seksualitet på en måte som skiller dem synlig fra de heterofile karakterene. Det er dog en 

interessant deling blant kvinnene, hvor ciskvinnene, altså Athena og Ellie, er mindre 

tradisjonelt kvinnelige enn queer kvinnene, altså Erica som trans og asariene som 

monokjønnet som leses som kvinner. Athena og Ellie beveger seg mot en mer maskulin måte 

å gjøre kvinnerollen på, uten å bevege seg over i den stereotypiske fremstillingen av lesbiske 

kvinner som butch ved å slutte seg til rekken av kompetente, tøffe kvinner i spill omtalt som 

en del av Lara-fenomenet (4.1.4; Janz & Martis 2007:142; Lynch 2016:578). Dermed holder 

de seg innenfor det heteronormative idealet. Det kan derimot virke som at friheten til å 

bevege seg bort fra tradisjonelle kjønnsroller uten at det blir sett som en provokasjon mot det 

etablerte (Butler 2004:2), er forbeholdt ciskvinnene i mitt utvalg. Erica, som transkvinne, gjør 

kvinnerollen på en langt mer tradisjonelt feminin måte enn cis-kvinnene, både gjennom 

utseende og væremåte, som gjør at hun passerer som er cis-kvinne (Butler 2004:55). Asariene 

på sin side, til tross for å skulle være monokjønnet, gjør kvinnelighet på en måte som 

apperellerer til det mannlige (og menneskelige) blikket, til tross for deres påståtte kulturelle 

hegemoni. Med det slutter de seg til rekken av hyperseksualiserte kvinner fremstilt som 

eksotiske aliens kun for den heterofile seeren/spillerens glede. Med det lar Mass Effect et 

potensielt spennende kjønnseksperiment gå fra seg til fordel for en gammel trope, som bidrar 

til å underkommunisere deres queer-het, samt hvor progressivt det på mange måter er at 

aliens fremstilt som kvinner er de ledende og mest avanserte i galaksen. Dette er uttrykk for 

en heteronormativ diskurs, hvor de skeive kvinnene fremstilles på heteronormative premisser, 

men også en cisnormativ diskurs, hvor cis-kvinner står friere til å utforske roller utover de 

tradisjonelt feminine rollene, mens transkvinnene er låst til en tradisjonell forståelse av 

kvinnelighet for å kunne passere, og dermed bli akseptert som kvinner av samfunnet. Det er 

også verdt å nevne at ciskvinnene i mitt utvalg også er protagonister, mens de kjønnsskeive er 

NPC-er. Dermed kan det også være at det er et uttrykk for at NPC-er generelt er med 

objektiviserte og seksualiserte enn protagonister (Lynch et al 2016:575).  

 

Blant mennene i mitt utvalg kan det også virke som om det er delt, dog ikke mellom cis og 

trans, men mellom visuelt synlig og usynlig. Dorian innehar en del campy kvaliteter som 

skiller seg fra de andre mannlige karakterene i Dragon Age: Inquisition, og utfordrer dermed 

tradisjonelle utøvelser av mannlighet. Hans rolle som mage gjør også at han utøver vold på 

en måte som fremstår mindre brutal, og dermed unngår tropen hvor homoerotikk begraves i 

vold, samtidig som mage-rollen kombinert med hans klassebakgrunn kan leses som en 

forklaring på hans noe eksentriske væremåte (4.1.1; 4.2.1). Ned på sin side kler seg etter og 
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gjør den tradisjonelle mannsrollen, men på grunn av en kropp og en stemme som leses som 

kvinne, leses han som trans, og utfordrer med det diskurser som omfatter om hva som er 

mannlig og hva en mann er. På den mer heteronormative siden finner vi Kung Jin, som til 

tross for en hypervoldelig camp-estetikk, fremdeles uttrykker konvensjonell maskulinitet, da 

hans måte å gjøre mannlighet på er satt innenfor spillets rammer for konvensjonell 

maskulinitet. Trevor er også i et hypervoldelig klima, og er attpåtil fremstilt som over 

gjennomsnittlig brutal i sitt univers. Hans uttrykk for homofile følelser blir begravet i ekstrem 

vold og psykisk sykdom. Kian har derimot en roligere måte å gjøre mannsrollen på, dog 

volden også er en sentral i hans liv. Selv om han er klar på sin legning ved flere anledninger, 

passerer han innenfor heteronormative rammer ut fra utseende og personlighet. De har alle til 

felles at de ikke leses som skeive ut fra utseende og personlighetstrekk, og dermed krever at 

det kommuniseres på andre måter for at spilleren skal få informasjon om deres seksualitet.  

 

Gjennomgående, på tvers av kjønnskategorier, later det til at karakterenes skeivhet 

underkommuniseres gjennom karakterdesignet. Dette betyr at spillutviklerne i stor grad har 

unngått å ty til negative troper og stereotyper knyttet til kjønn og seksualitet, men samtidig 

kommunisert skeivhet på heteronormative premisser, hvor queer- og mer campy uttrykk, som 

har hatt en sentral plass i LHBTQ-kulturen, ikke får komme til syne. Dette er en validering av 

skeive som tilpasser seg det heteronormative, mens de som utfordrer heteronormen på ulikt 

vis usynliggjort, og med det heller ikke anerkjent som en del av samfunnet (2.2.2). En kan 

spørre seg om det er et uttrykk for at spillindustrien ikke ønsker å utfordre den mannlige, 

heterofile målgruppa i for stor grad ved å både inkludere skeive karakterer, og samtidig 

utfordre gjeldende kjønnsnormer (Shaw 2014:44-45). 

 

 

5.1.2 Narrativ: the queer resistance 

 

Gjennom analysen av familie- og kjærlighetsrelasjonene til karakterene var det et narrativ 

som gikk igjen: karakterene fant felleskap, aksept og kjærlighet i utenforskapet, være seg en 

opprørsgruppe eller den kulturelle undergrunnen. Spilleren er automatisk på parti med gruppa 

på siden av samfunnet, da spilleren selv er en del av utenforskapet gjennom protagonisten og 

spillets narrativ er lagt opp til at spilleren skal ønske suksess. Gjennom historiene om 

familiene til Dorian, Ned og Kung Jin, samt samtalene mellom Kian og Likho får spilleren 
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tilgang til historier som mange skeive har opplevd: at de har blitt tvunget, eller følt at de har 

måttet ta avstand fra familien sin for å kunne leve ut sin kjønnsidentitet og seksuelle legning. 

Fortellingene er vinklet slik at spilleren skal få sympati med karakteren, og fremstiller 

homofobien og transfobien karakterene har møtt hos sine egne og av samfunnet som noe 

negativt. Dermed fremmes en diskurs som er kritisk til homofobien i samfunnet, som hindrer 

skeive barn og unge å leve ut sin kjønnsidentitet i trygge omgivelser, og viser for et heterofilt 

publikum hvordan LHBTQ-personers posisjon som ”de andre” i samfunnet skader dem. 

Samtidig er spilluniverset et sted hvor en kan utforske utopier og alternative virkeligheter. Et 

ensidig fokus på de negative aspektene ved skeivhet kan bidra til å underbygge diskurser som 

kategoriserer LHBTQ som ”de andre”. Det er verdt å sette spørsmålstegn ved hvorfor det er 

nettopp mennene i mitt utvalg som har en historie med familiekonflikt og utestengelse på 

grunn av sin legning. De to lesbiske kvinnene i mitt utvalg, Athena og Ellie, har relasjoner 

hvor deres seksaulitet ikke blir problematisert, som fremmer en diskurs som inkluderer også 

skeive i ”oss”-kategorien. Samtidig blir ikke historiene om utfordringene lesbiske og 

transkvinner møter som ”de andre” fortalt. Dog Ellies forelskelse slutter brått med Rileys 

død, og med det viderefører den problematiske ”bury your gays”-tropen, kan det virke som at 

man må til postapokalypsen for å finne skeive forhold som fremstilles som ukontroversielt og 

likestilt med heterofile relasjoner. Det bør dog nevnes at kjærlighetsrelasjonene mellom 

skeive ikke problematiseres ytterligere av omgivelsene, noe som kan leses som en 

normalisering, eller ufarliggjøring av skeive relasjoner, og et uttrykk for en inkluderende 

diskurs.  

 

Selv om det har vært få tilfeller av stereotypiske fremstillinger og skadelige troper knyttet til 

kjønnsidentitet og seksualitet, både gjennom narrativ og karakterdesign, har spillutviklerne 

tatt i bruk en rekke troper som ”green skinned space babe”-tropen som objektiviserer kvinner, 

og ”lower-class lout”-tropen som er problematisk i et klasseperspektiv. Som nevnt, er ”bury 

your gays”-tropen en av de problematiske tropene som har kommet frem i mitt utvalg. En 

annen problematisk fremstilling er Erica i myten om transkvinnen som ”lurer” heterofile 

menn til å ligge med dem. Denne diskursen kan sees i sammenheng med stereotypiske 

fremstillinger av lesbiske og homofile, hvor homofile menn forbindes med tradisjonelt 

feminine kvaliteter og egenskaper, og lesbiske kvinner de maskuline. Med det reproduseres 

diskursen som setter likhetstegn mellom kjønn og seksualitet, fremfor å anerkjenne at det er 

et skille mellom hvem man er og hvem man tiltrekkes av.  
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Selv om jeg har fokusert på karakterenes skeivhet, er dette ikke en faktor som står som det 

mest sentrale karaktertrekket ved noen av karakterene, som ofte har vært et problem med 

skeiv representasjon i populærkulturen (Shaw 2014:16). Selv i Dorian og Kians tilfeller, hvor 

det vies en del tid til å bli kjent med karakterene gjennom fortellinger om deres opplevelse 

med å være homofile. Det er et svært positivt tegn at LHBTQ-karakterene i mitt utvalg har 

blitt skrevet som helhetlige karakterer hvor seksualiteten ikke utgjør hovedtrekket ved deres 

person.  

 

 

5.2 Skeiv i spillet: out of sight, out of mind? 

 

Det fortelles en rekke historier om karakterene mitt utvalg som handler om hvordan deres 

kjønnsidentitet og seksualitet har påvirket deres liv og relasjoner. Det er dog ikke alle 

historiene som er like tilgjengelige for spilleren som ikke vet hvor man skal lete for at disse 

historiene skal bli fortalt. Dette har så vidt blitt nevnt gjennom analysen av karakterenes 

relasjoner til foreldre, kjærester og venner. Her vil jeg gå dypere inn på i hvor stor grad 

representasjonen av skeive karakterer er synlige i spillet for spillere som velger å spille uten å 

gå inn i en kjærlighetsrelasjon, eller velger en relasjon med en karakter av et annet kjønn, og 

for spillerne som via valg i historien, ikke får tilgang til de historiene.  

 

Utfordringen ved å drøfte synligheten til de skeive historiene, er balansen mellom synligheten 

som står i forhold til resten av historien, og en overdreven synlighet. Selv om kjønn og 

seksualitet kan være en stor del av vår identitet, er det få steder i livet hvor hvem vi elsker 

eller hvilket kjønn vi identifiserer oss med egentlig er relevant. Dermed trenger ikke 

nødvendigvis skeivheten i seg selv ta så stor plass, men for at representasjonen i seg selv skal 

ha en hensikt, må den også kommuniseres tydelig, og da helst uten å ty til skadelige troper og 

stereotyper. Da heteroseksualitet og ciskjønn er normen blir heteroseksualiteten ofte usynlig. 

Prinser som redder prinsesser er knapt noe man tenker over. Prinsesser som redder prinsesser 

blir lagt merke til.  Den skeive karakteren langt mer synlig, selv om det ikke nødvendigvis 

kommuniseres noe tydeligere, da hen bryter med etablerte kjønnsnormer.  

 

Et fellestrekk karakterene har, sett bort fra Ned Wynert og muligens Dorian Pavus, er at de 

skeive karakterene ikke skiller seg fra de streite rent visuelt sett. Som drøftet tidligere (4.1) 
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tyr karakterdesignet i liten grad til stereotyper og troper forbundet med skeive, og de er 

dermed ”usynlige” ut fra utseende, kroppsspråk og talemåte. Dette kan sees som positivt, da 

det i stor grad reflekterer at man ikke nødvendigvis kan se på noen hva slags seksualitet eller 

kjønnsidentitet de har, og normaliserer skeivhet. Det er dog de skeive som trives med å leve 

opp til stereotypen, og det er viktig at også eksentriske homofile og parodisk maskuline 

lesbiske også blir portrettert som kompetente, helhetlige karakterer. Basert på design er de 

skeive i utvalget ”ufarlige” skeive som ikke utfordrer det heteronormative hegemoniet i stor 

grad. Dermed blir det skeivhet kommunisert på heteronormative premisser, og viser at det 

fremdeles er den heterofile målgruppa det tas hensyn til.  

 

Gjennom mitt utvalg har det vært veldig delt hvor synlig det skeive narrativet, og skeiv 

identitet kommer tydelig frem gjennom spillet. Asariene, Ned, Kian, Dorian, Ellie og Athena 

er eksempler hvor deres skeive identitet, og deres narrativ formidles tydelig, dog i ulik grad, 

som kan begrunnes i hvor stor plass de har i spillet. Trevor, Kung Jin og Erica er mindre 

tydelige, eller så godt som usynlige, enten ved at deres identitet avsløres via diffuse 

replikkutvekslinger det er lett å overse om spilleren ikke er oppmerksom, eller ved at det rett 

og slett blir underkommunisert.  

 

 

5.2.1 De synlige 

 

Felles for de fleste karakterene som har en synlig identitet i spillet, er at mengden av 

informasjon du får om deres identitet og tilhørende narrativ er avhengig av valgene du tar. 

Velger spilleren å spille en annen karakter enn Athena i Borderlands: Pre-Sequel går hen 

også glipp av Janeys flørting over intercomen, og vil kanskje ikke få med seg utviklingen i 

relasjonen om hen ikke spiller senere utvidelsespakker eller spill. Samtidig kan spilleren få 

seg en gledelig overraskelse om hen ikke er klar over Athenas seksualitet på forhånd. Kian 

sier rett ut at han her homofil, som en hver spiller vil få med seg, men de gode samtalene 

rundt legningen med Likho er avhengig av at spilleren tilfeldigvis tar riktige valg. Ellie og 

Rileys kyss kan sees som en bekreftelse på at Ellie forelsker seg i kvinner, dog hun kunne 

like gjerne vært bifil som lesbisk. Utviklerne bekreftet i ettertid at hun er lesbisk. Neds 

transidentitet er synlig via karakterdesignet, og bakgrunnen hans er lett tilgjengelig i 

karakterdatabasen spilleren får tilgang til. Det krever dog at spilleren faktisk leser i 
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databasen. Dorians konflikt med faren, og med det hans seksuelle identiet, kommer frem 

gjennom et oppdrag kalt ”Last Resort of Good Men”, men krever at spilleren har fått en viss 

mengde ”approval”, altså sagt og gjort ting Dorian er enig i, før det blir mulig. Det skal dog 

ikke så mye til, og oppdraget er fort unnagjort, og dermed noe spilleren fort kan ”snuble til” å 

gjøre bare ved å snakke med Dorian regelmessig. Om spilleren verken skulle være i et 

forhold med verken Dorian eller Iron Bull, finner de sammen, men det forutsetter også at 

spilleren fullfører spillet. Til tross for at han er den eneste karakteren som er en potensiell 

romantisk interesse for spilleren, kommuniseres seksualiteten hans ganske tydelig uavhengig 

om spilleren trykker på en ”gay button”, og spesielt om spilleren velger en mannlig avatar 

(Østby 2016:314-317, 319).  

 

Felles for de synlige skeive er at skeivheten blir bekreftet direkte, men like vel subtilt. Det 

etterlater liten tvil om at de faktisk er skeive, men det tar forholdsvis liten plass og 

oppmerksomhet i historiene. Dorian og Ellie kan sees som mulige unntak her, men med tanke 

på hvor stort Dragon Age: Inquisition er som spill, er ikke ett oppdrag, og en eventuell 

romanse noe som tar opp stor plass av handlingen. Forholdet med Iron Bull er også noe som i 

all hovedsak kommer frem i småsnakk i teamet mens spilleren reiser rundt. I Ellies tilfelle 

handler store deler av Last of Us: Left Behind om møtet mellom Ellie og Riley, og det er 

lenge uklart hvorvidt dette er to tenåringer som er bestevenner, eller to tenåringer som er 

forelsket, som ikke blir bekreftet før kysset. Dette opptar store deler av spillet, og kan fort 

leses som en klønete tenåringsflørt også før kysset om spilleren er åpen for den tolkningen.  

 

Ved å bekrefte karakteren som skeiv og la det være med det, eventuelt åpne for muligheter 

for spilleren til å utforske det videre om hen måtte ønske, åpner for representasjon av skeive i 

alle spill, og en rekke forskjellige roller. Det skal ikke mer til enn at en skeiv karakter sier: 

”jeg er skeiv,” på en direkte måte. På den måten kan alle spill ha skeive karakterer med, 

uavhengig av hvorvidt kjærlighet eller familiekonflikt har en plass i spillet.  

 

Asariene kommer igjen her en særstilling, da de er en gruppe. Som drøftet tidligere (4.3.2) er 

asariene både synlige og usynlige på en gang. At de er monokjønnet og ikke har et konsept 

om kjønnskategorier og seksuelle merkelapper blir klart kommunisert, men blir fort 

usynliggjort i green skinned space babe-tropen og glemt i at de både ser ut som det vi 

oppfatter som kvinner, og gjør kjønn i stor grad som kvinner. Derimot kan man både se og 
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høre om asarier med en rekke forskjellige arter og kjønn gjennom Mass Effect-serien, så 

deres seksuelle skeivhet blir tydelig kommunisert.   

 

 

5.2.2 De usynlige 

 

Felles for de ”usynlige” skeive er at spilleren må være svært oppmerksom for å oppdage at 

karakteren er skeiv, da det bare blir hintet til i spillet. I Ericas tilfelle kan spilleren få en 

bekreftelse på at hun er trans om hen får riktig avslutning. Hvis ikke er det eneste hintet 

spilleren får at Erica, i likhet med alle de andre mennene, har hatt mareritt den siste tiden. 

Kung Jins replikkutveksling med Raiden kan tolkes såpass bredt at manusforfatters 

bekreftelse måtte til for å gjøre legningen hans canon27. Trevor blir aldri bekreftet som skeiv, 

verken i spillet eller fra produsentenes side, selv om en kan se en mann som refererer til å ha 

ligget med menn gjentatte ganger, og er åpen for å gjenta gleden, samtidig som han også har 

et aktivt sexliv med kvinner, som bekreftet bifil. Som drøftet tidligere (4.2.1) kan Trevors 

legning blir lest som et utslag av hans svært utagerende væremåte og psykiske sykdom, 

fremfor en separat del av hans identitet.   

 

Vag hinting til en karakters seksualitet uten tilgjengelig bekreftelse i selve spillet bidrar til å 

holde skeive karakterer usynlige. Selv om legningen eller kjønnsidentiteten blir bekreftet 

senere av utviklere, og spilljournalistikken lager oppslag, kommer ikke dette frem for de 

spillerne som ikke oppsøker informasjon utover spillet. Med det faller de skjulte skeive 

karakterene i samme fella som ”optinal gay”-valg i en rekke rollespill, hvor det seksuelle 

mangfoldet er avhengig av spilleren selv (Shaw 2014:206). Ved å underkommunisere legning 

og kjønnsidentitet der hvor det kan være relevant går spilleren også glipp av viktige historier 

og narrativ da lesningen kan bli annerledes når en tar for gitt at karakteren er hetero og cis 

kjønna (Shaw 2014:191). Et klart eksempel er Kung Jins frykt for å ikke bli godtatt blant 

shaolin-munkene på grunn av sin legning, som er et narrativ kanskje spesielt streite vil ha 

nytte av å bli fortalt, om målet er å skape mer åpenhet og aksept for skeive.  

 

 

 

                                                        
27 Canon: et annet ord for offisielt. Ofte brukt om fiksjon for å skille mellom historie fra 

originalkilden og fanfiction.  
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5.2.3 (U)synlig, og hva så? 

 

Representasjon i mediene er med på å forme samfunnet (Shaw 2014:39). Skal en utfordre det 

heteronormative hegemoniet i samfunnet, må en også ha en samtale om skeive og deres 

posisjon i samfunnet (Shaw 2009:232). Det blir fremdeles sett på som kontroversielt å 

inkludere synlig skeive karakterer i dataspill (Shaw 2009:233), og spillprodusenten BioWare 

har fått kritikk fra fans for deres inkludering av skeive i Mass Effect- og Dragon Age-serien 

(Condis 2015:199-200). At det å inkludere skeive karakterer hvor skeivheten kommer så vagt 

frem som i mitt utvalg fremdeles blir så synlige, er et tegn på at dataspillkarakterer som 

bryter med heteronormen sees på som en utfordring til hegemoniet, og leses som et politisk 

standpunkt (Condis 2015:206). Ved å synliggjøre skeive i mediene, også i dataspill, som har 

hengt etter i utviklingen sammenlignet med TV og film (Shaw 2009:242), utfordres 

heterohegemoniet, og normaliserer skeives plass i samfunnet og populærkulturen.  

 

Om de skeive karakterene som figurerer i dataspill ikke synes, vil de heller ikke utfordre det 

heterofile hegemoniet. I mitt utvalg kommer karakterenes skeivhet ganske godt frem, men de 

utfordrer ikke heteronormen utover deres kjønnsidentitet eller seksualitet. Mennene er 

konvensjonelt maskuline, og de mer maskuline kvinnene er innenfor rammene til Lara-

fenomenet, som har vært akseptert i spillkulturen siden 1990-tallet (Janz & Martis 2007:142; 

Lynch et al 2016:578). Da spillere er vant med å se heterofile kvinner i en mer maskulin Lara 

Croft-aktig rolle, blir deres skeivhet usynliggjort. De lesbiske kvinnene blir ufarliggjort og 

avseksualisert ved å fremstille henne som ”alle andre” (les: heterofile) kvinner (Ciasullo 

2012:329-330, 332-333). Dog Lara Croft-lignende karakterer utfordrer det mannlige 

eierskapet til maskulinitet, forblir det fremdeles innenfor rammene til den heteronormative 

oppfatningen av hva som er attraktivt, og viderefører usynliggjøringen av den maskuline, 

”butch” lesbiske kvinnen (Ciasullo 2012:339, 341). Ved å til dels usynliggjøre karakterenes 

skeivhet kan spillprodusenten markedsføre mangfoldet av karakterer spesielt mot 

kundegrupper som er opptatt av representasjon, samtidig som de ikke utfordrer hegemoniet i 

stor grad, og med det unngår å provosere den stereotypiske gameren (Shaw 2014:187). Ved å 

begrense representasjonen til skeive som ikke provoserer heteronormen nevneverdig mye, 

legitimerer man én gruppe skeive, mens resten forblir usynlige (Shaw 2014:19). Dog mer 

stereotype skeive har blitt representert i andre deler av populærkulturen, bidrar ikke det til å 

legitimere mindre heteronormative skeive i dataspill eller spillkultur.  



 88 

 

Skeiv representasjon på heteronormative premisser i dataspill kan dog være et virkemiddel 

for å bekjempe homofobi i spillkulturen (Shaw 2014:207). Der en eksentrisk homofil karakter 

kan bidra til å forsterke fordommene til allerede forutinntatte spillere, kan en mer tradisjonelt 

maskulin homofil karakter, som for eksempel Kian, bidra til at den stereotypiske, heterofile 

spilleren finner felles grunn med en skeiv karakterer, og er åpen for å anerkjenne det. Dette 

blir dog problematisk om all skeiv representasjon skjer på den stereotypiske gamerens 

premisser, hvor forhandlingsprosessen kun tjener de normkonforme, og bidrar til å 

usynliggjøre den skeive spilleren både som kunde og potensiell målgruppe. Skal skeiv 

representasjon normaliseres, og med det avpolitiseres, må en ha et bredt karaktergalleri som 

viser et spekter av nyanserte, skeive karakterer både innenfor og utenfor heteronormen. Med 

utgangspunkt i mitt utvalg er det dessverre et stykke å gå for de som bryter med det heterofile 

hegemoniet.  

 

 

5.3 Queer gameplay 

 

”Nice when it happens,” har vært responsen fra majoriteten av skeive spillere når de blir spurt 

om skeiv representasjon i dataspill. Det er ikke noe som forventes, ei heller noe som kreves 

(Shaw 2014:210; Shaw 2015:69). ”Optional gay” blir pekt ut som et godt alternativ til faktisk 

representasjon, da det sees som det beste alternativet for å unngå å bli ”the token gay” (Shaw 

2015:69). Samtidig vil ikke optional gay endre opinionen som skeives rettigheter, slik god 

representasjon i TV-serier har vist seg å gjøre (Shaw 2015:72). Karakterer i mitt utvalg som 

blant annet Athena, Dorian og Kian viser at det er fult mulig å vise både protagonister og 

NPC-er som utvetydig skeive uten å verken fremstilles som en obligatorisk gest, eller noe 

veldig spesielt eller kontroversielt.  

 

Gjennom min tid i spillene har jeg ikke tenkt stort over seksualiteten til karakteren jeg spiller, 

eller medlemmer i gruppa mi, utover at jeg har hatt denne oppgaven i bakhodet. Der spillet 

gir rom for å utforske ulike romanser, som Dragon Age-serien gjør, er det bra at spilleren selv 

kan velge å utforske egen seksualitet. Jeg savnet dog å kunne utforske flere romanser på en 

gang uten å måtte avvise eller slå opp med karakteren jeg innledet en romanse med først. Å 

åpne denne muligheten ville for min del latt meg utforske flere romanser enn den første jeg 
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hadde bestemt meg for. Det kan tenkes at dette også gjelder andre spillere som kan tenkes å 

være nysgjerrige på å utforske ulike romanser, og at de vil være åpne for å utforske både 

heterofile og homofile alternativer om de blir gitt muligheten.  

 

Å få innsikt i bakgrunnen til karakterene du interagerer med i et spill er essensielt for at du 

skal engasjere deg i historien, og for at deres motivasjon skal virke troverdig. Gjennom mitt 

spill er det noen historier, som Athenas flørt med Janey, som mest har vært 

stemningsskapende krydder. Denne lette tilnærmingen har fått meg til å bli glad i karakterene 

uten å måtte forholde meg til mørke historier om fortiden. Andre spill har en tyngre stemning, 

og forteller dystrere historier. Eksempler er GTA V med Trevors møte med sin mor, og 

Dragon Age: Inquisition med Dorians møte med sin far. I GTA V bidrar Trevors historie til å 

sette ham i et mer sympatisk lys i mine øyne, som var kjærkomment i et spill hvor man må 

gjennom en rekke grove voldshandlinger, inkludert en direkte ubehagelig torturseanse. Første 

gang jeg spilte gjennom oppdraget hvor man møter Dorians far spilte jeg med en kvinnelig 

avatar, og det var dermed ikke aktuelt med en romanse, men jeg satt igjen med en følelse av 

vennskap. Jeg ønsket å støtte Dorian. Samtidig bidro det til å nyansere bildet av Tevinter, 

som er inkvisisjonens allierte. 

 

Noe jeg har savnet i min spillhverdag både innenfor utvalget for oppgaven, og ellers, er å se 

flere skeive karakterer, som for eksempel lesbiske og homofile par, blant NPC-ene. Jeg har 

ikke tall på hvor mange oppdrag jeg har gjort hvor jeg skal plassere blomster på graven til en 

manns kone, eller finne ut hva som skjedde med mannen til en kvinne. Det hadde vært 

forfriskende å skulle levere et brev til en kvinnes kone, for en gangs skyld. Dreamfall: 

Chapters er et av de få spillene jeg har spilt hvor det er et lesbisk par som assisterer deg på et 

oppdrag, som bidrar til å inkludere skeive og gi dem en plass i samfunnet som formidles i 

spillet.  
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5.4 Forslag til videre forskning 

 

Gjennom denne oppgaven har jeg belyst hvordan et lite utvalg av LHBTQ-karakterer blir 

representert i dataspill. Selv om utvalget ikke kan sies å være representativt for hvordan 

skeive fremstilles i dataspill generelt, har mitt utvalg karakterer fra en rekke ulike spill, som 

bidrar til å gi innsikt i hvordan karakterene kan representeres innenfor ulike typer spill basert 

på blant annet sjangerrammer. Dette er mitt bidrag til det voksende feltet av queer-feministisk 

spillkritikk. Ved å ta dataspill på alvor som kulturprodukt og rette fokus mot hvordan 

LHBTQ-karakterer fremstilles, kan det inspirere til mer mangfold i spilluniverset.  

 

For å kunne belyse skeiv representasjon i dataspill fra flere vinkler kunne det vært nyttig med 

en større kvantifiserbar studie som kartlegger LHBTQ-karakterer i dataspill, og deres roller 

og synlighet generelt, som kan skape et oversiktsbilde slik det har blitt gjort med kvinnelige 

og mannlige karakterer i dataspill (Ask & Svendsen 2014; Lynch 2016). Det kunne også vært 

fruktbart med undersøkelser som fokuserer mer på interseksjoner mellom klasse, rase, 

kjønn/kjønnsidentiet og seksualitet. Interseksjonene mellom kjønn og seksualitet drøftes 

delvis gjennom min oppgave da kvinner og menn møter forskjellige fordommer og 

stereotyper når de bryter med det heteronormative, men for å danne et mer helhetlig inntrykk 

av representasjon i dataspill ville det vært fruktbart å se på hvordan ulike sosiale kategorier 

påvirker hvordan karakterene representeres (Shaw 2015b:65). 

 

 

 

5.5 Konklusjon 

 

Selv om det blir stadig mer LHBTQ-representasjon i dataspill later det til at det fremdeles er 

en vei å gå når det kommer til skeiv representasjon på queer premisser, hvor det er større rom 

for å både utforske og fremstille kjønn og seksualitet utenfor heteronormative rammer. Der 

det kanskje blir mer aksept for at LHBTQ også blir representert i dataspillene, holder de seg 

innenfor heteronormative kjønnsroller, og mer queer måter å gjøre kjønn og seksualitet på 

blir usynliggjort. Selv om det kan virke som at spillindustrien har fått opp øynene for 

kundegrupper som ikke sympatiserer med #GamerGate, har de fortsatt en vei å gå for å ikke 

la deres interesser påvirke representasjonen. Neste steg må bli å åpne mer opp for 
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ukonvensjonelle kjønns- og seksualitetsfremstillinger. Dette kan gjøres ved å lage spill hvor 

heteronormative samfunn blir konfrontert med aliens og fantasiskapninger som både 

biologisk og sosialt viker fra cisnormative og heteronormative forestillinger om kjønn og 

seksualitet. Transpersoner må bli inkludert også som romance options. Skeive karakterer kan 

i større grad inkluderes som NPC-er, inkludert i roller man ikke tenker mer over, som 

oppdragsgivere til de kjedeligste av sideoppdrag, og som lagkamerater som flørter 

hemningsløst med spilleren. Dataspill er et ypperlig medium for å utforske og eksperimentere 

alternative virkeligheter og utforske historien. Ukonvensjonelle fremstillinger av kjønn og 

seksualitet er intet unntak.   
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