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INLEDNING

Hur lockar ett spel till sig sina spelare? Är det grafiken? Musiken? Hur lätt spelet är att spela? 

Berättelsen? Eller är det kanske en blandning av allting?  Kanske handlar det i själva verket om 

spelarna? I boken Game Design and development :Fundamentals of Game Design (2007) av Ernest 

Adams och Andrew Rollings påpekar författarna att när en skapar ett spel, ska en inte tänka på vad 

en själv gillar, utan helt fokusera på vad en tänkbar målgrupp vill ha. Som spelskapare är du inte din 

målgrupp.1 Men hur? Genom att utgå ifrån olika psykologiska teorier, populärkultur eller kanske 

statisik kring vilka spelarna är och vad de spelar? Finns det kanske en sorts ”inre” spelretorik hos 

tv-spel som gör att vissa lyckas bättre än andra? Finns det som Henrik Westberg skriver i sin c-

uppsats ”Den outforskade retoriken i tv-spel” (2012) en "retorik som används inom spelet för att 

göra spelet självt spelbart, attraktivt, övertygande, meningsfullt och underhållande för spelaren"?2 

Jag har valt spelet Final Fantasy X-2 (2003), som anses vara ett "flickspel" av såväl sina 

skapare som spelare. Min tanke är att analysera spelets "flickighet" och då komma fram till hur 

"flickigt" spelet verkligen är, och därmed hur väl det lockar en teoretisk flickpublik. Jag kommer att 

använda mig av en teori/metod baserad på tidigare forskning kring hur flickor spelar. 

BAKGRUND

Final Fantasy X-2 är ett tv-spel med fler än 5 miljoner sålda spel i hela världen, och det är ett av 

Final Fantasy-seriens mest populära spel betraktat till sålda exemplar. X-2 är så populärt att det nu, 

10 år efter det släppts, kommer att ges ut på nytt i HD.3 Spelet har på hemsidan Metacritic (som 

samlar såväl tidningsrecensioner som personliga omdömen från spelare) fått det generella omdömet 

86.25 % av 100, 4 vilket tyder på att spelet är populärt. Detta omdöme baseras på ett genomsnitt av 

alla tidigare inskickade omdömen. Slutligen har spelet också tagit emot pris år 2004 för 

gestaltningen av huvudkaraktären Rikku.5 Nu kan det tyckas som att spelet bara blivit hyllat, men så 

är inte fallet. Spelet har av sin publik mottagits med både positiv och negativ kritik, och blivit både 

hyllat och omdiskuterat.

Det finns flera skäl till varför spelet blivit omdiskuterat. Ett är att spelet är en direkt 

1 Ernest Adams & Andrew Rollins, Game design and development :Fundamentals of Game Design, Upper Saddle River 
: Pearson/Prentice Hall 2007, sid 32-33.
2 Henrik Westberg, ”Den outforskade retoriken i tv-spel. Analys av retoriken i Uncharted 2 och en jämförande studie 
med den muntliga kulturens särdrag”, C-uppsats publicerad vid Avdelningen för Humaniora, Högskolan i Gävle 2012, 
sid. 1 http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:525541 (2013-08-17)
3 Tamoor Hussain, ”Square Enix confirms 2013 release for Final Fantasy X and X-2 HD. Vita versions to be sold 
individually” (2013-03-22), Computer and Video Games, http://www.computerandvideogames.com/397452/square-
enix-confirms-2013-release-for-final-  fantasy-x-and-x-2-hd/   (2013-05-11).
4 Metacritic, http://www.metacritic.com/game/playstation-2/final-fantasy-x-2/critic-reviews (2013-08-20).
5 Gamespot, "Final Fantasy X-2 wins outstandning achivement in character performence @ Aias awards" (2004-03-05), 
http://www.gamespot.com/news/final-fantasy-x-2-wins-outstanding-achievement-in-character-performance-aias-
awards-6090813 (2013-08-20).
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uppföljare i en spelserie som aldrig tidigare haft en uppföljare, då varje spel utspelat sig i fristående 

värld med endast vissa gemensamma inslag från tidigare spel. Ett annat är att spelet är ett av de få 

spelen i Final Fantasy som har en kvinna som primär huvudkaraktär, och dessutom är det enda spel 

där alla huvudkaraktärer är kvinnor. Men, det är också olika uppfattningar hos spelarna som gör att 

spelet har blivit såpass omdiskuterat. Det finns två "läger" av spelare som upplever spelet på två 

skilda sätt. Vissa upplever spelet som för flickigt och oseriöst,6 medan andra ser det som ett spel 

skapat för en publik av unga heterosexuella män.7 Tolkningen av spelet som ”flickigt”  bekräftas 

också av regissören Toriyama Motomu när han i en intervju säger att ”we decided to steer ourselves 

even further along the path of breaking new ground and tried out a much brighter, girlier, pop 

culture inspired atmosphere than before”.8 Då spelet tydligen lyckas göra något nytt, och enligt 

Toriyama är ett spel med en ”flickig” atmosfär så är min tanke att titta närmare på spelets 

”flickighet”. Flickig är ett slangord för flickaktig, som i sin tur betyder ”liknar en flicka”.9 Jag vill 

därför hävda att flickighet handlar om normer och/eller uppfattningar kring flickor. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Jag har ovan deklarerat mitt syfte, och min tanke är nu att utveckla det. Jag vill komma fram till om 

Final Fantasy X-2 verkligen är ett flickspel. Mitt syfte är att komma fram till om Final Fantasy X-2 

har en speciell inre retorik som lockar flickor, samt hur denna speciella inre retorik i så fall skulle 

fungera. Då uppfattningarna och normerna kring flickor skiljer sig åt från kultur till kultur, så har 

jag valt att kombinera Westbergs retorikapparat med en teori och metod som listar tio "mottaktiker" 

hos flickor som författarna hävdar att flickor använder när de spelar. Detta baserad på tidigare 

forskning kring flickors spelande. Jag gör även tolkningen att dessa också bygger på allmänna 

myter och uppfattningar, vilket gör att jag inte behöver gå djupare i en eventuell tolkning av japansk 

kultur. Hanna Wirman och Nakamura Rika har skrivit artikeln "Girlish counter-playing tactics" 

(2005) .10 Några av taktikerna är icke-våld, sociala relationer samt kvinnliga karaktärer. Genom att 

6 Se följande tråd för ett smakprov på detta : YoMomma3,”Good game for guys?” (2007-01-27) forumtråd på 
Neoseeker-forumet, http://www.neoseeker.com/forums/4395/t827266-good-game-for-guys/ (2013-04-11), samt detta 
blogginlägg av doctorfly, ”FFX-2: Girly Propaganda from lazy programmers” (2009-01-26), Meandering entertainer, 
http://meanderingmag.com/2009/01/26/ffx-2/ (2013-05-28).
7 Se exempelvis dessa blogginlägg : rkarnik, ”Final Fantasy X-2 much fan service” (2011-03-15), Game Design as 
Cultural Practice, http://lmc.gatech.edu/~cpearce3/lcc4725/blog/?p=2451 (2013-05-26).och Pauline Chan, ”Final 
Fantasy X-2: Falling Short of the Gender Gap” (2008-09-30), Game Design as Cultural Practice, 
http://flux.blogs.com/gamedesignandculture/2008/09/final-fantasy-x.html (2013-02-15). Det finns också många 
forumtrådar som behandlar spelet ur detta perspektiv.
8 Dave Cook, "Final Fantasy anniversary interview: Toriyama speaks" (2012-10-03), VG247, 
http://www.vg247.com/2012/10/03/final-fantasy-anniversary-interview-toryiama-speaks/ (2013-07-01).
9 Svenska Akademien. SAOB spalt: F795; tryckår: 1925, e-ordlista,  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (2013-08-21).
10 Hanna Wirman & Nakamura Rika,“Girlish Counter-playing tactics”, Gamestudies 5:1 oktober 2005. 
http://gamestudies.org/0501/nakamura_wirman/ (2013-08-01).
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se om dessa taktiker är möjliga att använda i spelet, kan jag sedan dra teoretiska slutsatser om 

huruvida spelet är intressant och spelbart ur ett flickperspektiv, hur spelets ”inre retorik” rent 

teoretiskt skulle kunna locka flickor. Jag vill hävda att varje taktik kan tolkas som ett "argument" för 

att flickor ska spela spelet, och kommer därför att tolka mina resultat efter Westbergs nytolkning av 

ethos, pathos och logos. 

Uppsatsen kommer att fördjupa kunskapen om hur Final Fantasy X-2 beaktar/bryter mot 

vissa normer som enligt Wirman och Nakamura är viktiga för flickor, och kan också motivera till 

fortsatt forskning kring målgruppsbaserad spelretorik. Inget spel är skapat i ett vakuum, och varje 

spel har sin - eller i alla fall tänkta - målgrupp. Ett viktigt retorikuttryck är att varje tal såväl utgår 

som är anpassad till sin publik, publiken sätter gränserna, och på samma vis är ett tv-spel anpassat 

till sina tänkta publik. Min tanke är därför att använda Westbergs teori för att dra slutsatser om 

vilken "karaktär" som spelretoriken har i just detta spel. Detta genom att tolka de tio taktikerna 

utifrån ethos, pathos och logos. 

Avgränsning

Av utrymmesskäl kommer såväl bilder på Final Fantasy X-2 som hänvisningar till Final Fantasy X 

att vara begränsade. Jag kommer av samma skäl inte heller att kunna säga något om den 

populärkultur som kan vara skälet till att vissa spelare uppfattar spelet som flickigt. Av detta skäl 

kommer även en eventuell tolkning utifrån japansk kultur vara svår att göra. 

Forskningsfrågor

1. Hur flickigt är Final Fantasy X-2 egentligen?

1.1. Vilka flickiga taktiker är lite begränsande och vilka är mycket begränsande vid genomspelning 

av Final Fantasy X-2?

1.2. Vilka typer av "flickargument" består spelets inre retorik av? Handlar det primärt om 

känsloargument (pathos), tillitsargument (ethos) eller spelkontrollsargument (logos)?

MATERIAL

Final Fantasy

Final Fantasy X-2 tillhör spelserien Final Fantasy och är skapat av ett företag som heter Square 

Enix (tidigare Square).  Första spelet kom 1987 och i skrivande stund finns det i huvudserien 17 

spel, vilket med antalet spinoffs och specialversioner blir över 60 spel. I en lista över världens mest 

sålda spelserier, som har sålt minst 100 miljoner exemplar kommer Final Fantasy på 9:e plats.11  

11 Wikipedia,”List of best-selling video games”, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best  -  
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Jag drar därför slutsatsen Final Fantasy, med tanke på spelseriens ålder, är en av världens äldsta och 

mest populära tv-spelserier. Det finns flera teorier kring namnet. Enligt spelskaparen Sakaguchi 

Hironobu så valdes namnet då risken var stor att det skulle bli hans sista spel, att om det inte sålde 

bra skulle han tvingas att ta tag i sina ofärdiga universitetsstudier. Eftersom han inte hade så hög 

status i företaget han jobbade på, så fick han bara ett litet utvecklarteam att jobba med. Med 

ambitionen att göra det bästa spelet någonsin jobbade han så hårt att han inte orkade mer, han gav 

verkligen allt och tog tillvara på alla idéer som kom upp under arbetet. Inga idéer togs tillvara på för 

ett eventuellt nästa spel.12 Men utfallet blev mycket, och det ena spelet följdes av det andra, och 

tillslut blev spelserien också populärt på den internationella marknaden.

Varje spel utspelar sig i en unik värld. Det finns dock vissa gemensamma element som en 

karaktär som heter Cid, gula emu-fåglar som heter Chocobo och fungerar som hästar, samt olika 

andar som karaktärerna kan frammana. Dessutom handlar alla spelen i huvudserien om att rädda 

världen, Jane Park bekräftar detta i sin uppsats om en av filmerna som Square Enix gjort: Final 

Fantasy: The Spirits Within (2001). Hon säger att ”they all share the same quest plot wherein a band 

of underdog heroes uses magic and guardian spirits to fight evil villains and establish peace in the 

fantasy world of the game".13

Vad är ett RPG?

RPG står för Roleplaying Game och kan slarvigt sägas vara ett spel där spelaren spelar en roll.

Definitionen av ett RPG är enligt boken Game Design and Development – Fundamentals of Game 

design (2007):”A game in which the player controls one or more characters, typically designed by 

the player, and guides them through a series of quests. Character growth in power and abilities is 

key feature of the genre.”14  Begreppet kan syfta på såväl spel till tv/dator som spel som spelas med 

penna och papper, men här så syftar jag enbart på spel till tv/dator.

I många RPGn ska spelaren rädda världen från någon/några som vill förstöra den. Då allt 

hopp om att rädda världen ligger hos spelkaraktären/spelaren så ger detta en storslagen känsla. 

Spelkaraktären måste ofta med våld besegra hotet och blir genom strid bli starkare. Rpgn har därför 

vanligtvis ett stort fokus på att utveckla karaktärers förmågor och ofta en stor frihet i hur en 

bygger/konstruerar sin karaktär. Bloggaren och tv-spelaren Eric Swain styrker detta i sin essä ”A 

selling_video_game_franchises (2013-07-11).
12 Ed Fear,”Sakaguchi discusses the development of Final Fantasy” (2007-12-13), Develop, http://www.develop-
online.net/news/28960/Sakaguchi-discusses-the-development-of-Final-  Fantasy   (2013-02-11).
13 Jane Park, “Final Fantasy: The Spirits Within A Case Study.", paper publicerad vid Media in transaction conference 
2, 1999, http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:HeLEiL31pyQJ:scholar.google.com/+Final+Fantasy:
+Spirits+Within&hl=sv&as_sdt=0,5 (2013-08-20).
14 Adams & Rollings, 2007, sid. G9.
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clarification of genre: RPG” genom att påpeka att ”in essence though RPG combat is about 

expression of a character of your development.”15

Final Fantasy X-2

Final Fantasy X-2 är en uppföljare till Final Fantasy X (2001). I första spelet följde vi Tidus, en 

ung man som tillsammans med andra besegrade ett monster (Sin) som plågat världen Spira i 1000 

år. Han blev kär i Yuna, en frammanare – vilkas traditionella uppgifter är att såväl besegra Sin som 

att hjälpa de dödas andar till dödsriket. Men under resans gång upptäcker han att han bara är en del 

av en dröm, en magisk skapelse av forntida frammanare som ville återskapa ett rike som blev 

förstört i krig – Zanarkand. Huvudframmanare Yu Yevon skapade Sin som en sköld åt dröm-

Zanarkand och när Sin försvann så försvann också Zanarkand och Tidus.

I Final Fantasy X-2 följer vi Yuna, som två år efter X upptäcker att Tidus fortfarande kan 

vara levande och bestämmer sig för att leta efter honom. Tillsammans med sin kusin Rikku, och en 

mystisk krigare som heter Paine så letar de i gamla ruiner efter skatter och artefakter som kan ge 

ledtrådar om vad som hände med Tidus.  De är grund och botten skattjägare som med hjälp av 

släktingarna Buddy, Brother och Shinra har skapat gruppen The Gullwings. Till sin hjälp har de ett 

luftskepp och högteknologiska maskiner. Under resans gång upptäcker Yuna att den artefakt som 

hon först trodde visade Tidus, egentligen är den person som Tidus är ”baserad på”: Shuyin. Shuyin 

dog tillsammans med sin älskare Lenne, och har som spöke tvingas spendera de senaste 1000 åren 

med att återuppleva dödsögonblicket. Bitterhet och en känsla av orättvisa gör att han vill hämnas på 

Spira genom att använda ett urgammalt massförstörelsevapnen, Vegnagun.

Tillvägagångssätt

Då Wirman och Nakamura delar upp sitt resultat efter hur begränsande taktikerna varit under 

genomspelningar, så har jag valt att göra på samma vis, mer specifikt i lite begränsande och mycket  

begränsande. Tidigare har jag spelat igenom Final Fantasy X-2 åtminstone två gånger och kan 

därför använda min kunskap för att utforska olika val, vilket gör att antalet omspelningar jag måste 

göra för att testa allt minskar. Till min hjälp har jag en inspelningssladd som heter Easycap, som gör 

att jag kan ta bilder samt filma delar av spelet. Detta gör att jag kan återkomma till olika 

omspelningar för att jämföra olika resultat. Jag har en europeisk version av spelet på engelska som 

är översatt från japanska. Spelet är till spelkonsolen Playstation 2 och kräver att spelaren har ett 

minneskort för att kunna "spara" sitt spel likt ett bokmärke. Jag kommer att spela igenom spelet i 

15 Erik Swain, "A clarification of genre: RPG" (2012-03-16), The Game Critique, 
http://www.thegamecritique.com/recent-posts/a-clarification-of-genre-rpg/4043/ (2013-08-10).
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sin helhet ett antal gånger, vilket kommer att ta cirka 80 timmar. Vid vissa tillfällen, då ett val har 

stor betydelse för berättelsen, så kommer jag att spara innan och prova flera alternativ

TIDIGARE FORSKNING

Efter att ha sökt igenom såväl Diva-portal, Libris, Google Scholar som spelforskningsspecifika 

källor som den akademiska webbtidningen Game Studies och DiGRA (Digital Research 

Association) så har jag knappt hittat någon tidigare forskning om Final Fantasy X-2 alls. Därför 

drar jag slutsatsen att Final Fantasy X-2 är ett tämligen outforskat spel, rent akademiskt. 

Final Fantasy

I ”Fantasi eller verklighet. Dataspelet Final Fantasy ur ett genusperspektiv” (2006) av

Joakim Johansson och Erik Sahlin analyseras Final Fantasy VI (1994), Final Fantasy VII (1997) 

samt Final Fantasy X. Analysfokus ligger på vilka historiska gestaltningar av kvinnligt och manligt 

som huvudkaraktärerna associerar till.16 Valet av spel baserades på att dessa delar var lätta att få tag 

i/redan fanns i studenternas ägo. Dessutom var tanken att valet av spel skulle representera spelserien 

under en längre tidsperiod. Följande analyserades: genus (handlingar, uttalanden, kroppsspråk, 

utseende/kläder) samt karaktärsvärden: fysisk/magisk styrka. Baserat på om karaktärens fysisk eller 

magisk styrka var högst, så tolkades sedan vilken "roll" karaktären hade i strid; den roll som var 

mest "lämplig" eller lätt att utföra. Karaktärerna delades därför upp i kategorierna kämpe, hybrid 

samt besvärjare. Denna uppsats är användbar vid tolkningen av Kvinnliga Karaktärer då den såväl 

beaktar hur Yuna och Rikku gestaltas i tidigare spel, som sätter sina resultat i ett större sammanhang 

som en följd av att Final Fantasy under en lång tidsperiod analyseras. Det gör att slutsatserna är 

goda förutsättningar för min analys av Kvinnliga Karaktärer. 

Final Fantasy X-2

Det är primärt två källor som är relevanta för min uppsats. Den första är ”Videogames as 

Technologies of Gender: Analyzing Final Fantasy Forums” (2006) av Mirjam Vosmeer, Jeroen 

Jansz och Liesbet Van Zoonen som utforskar ”the meaning of videogames as technologies of 

gender. Videogames and videogameculture are generally seen as being connected to masculine 

preferences and we are interested in finding out what this means for both male and female 

gamers”.17  De analyserade forumtrådar där spelare uttalar sig om Final Fantasy X-2 och deras 

16 Joakim Johansson & Erik Sahlin, ”Fantasi eller verklighet? Dataspelet Final Fantasy ur ett genusperspektiv”, C-
uppsats publicerad vid Humanistiska institutionen, Örebro Universitet 2006, sid.2.
17 Mirjam Vosmeer et al, ”Videogames as Technologies of Gender: Analyzing Final Fantasy Forums”, paper publicerad 
vid International Communication Association (ICA) Dresden 2006.  
http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/9/2/2/5/pages92251/p92251-1.php (2013-08-20).
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slutsats är att diskussioner kring spelet kan vara en utgångspunkt för att komma fram till hur spelare 

tolkar manliga och kvinnliga karaktärer i spel. En central poäng är att både manliga och kvinnliga 

skribenter upplever att huvudkaraktärernas kläder är sexuellt kodade och även sexuellt provocerade. 

De påpekar även att många manliga skribenter också visar sin uppskattning för karaktärerna, just 

för klädernas skull.

Den andra är ”Deconstructing the Roles of Women in Video Games” (2008) av Collin 

Jensen. I uppsatsen analyserar Jensen kvinnliga genusgestaltningar i tv-spel, primärt utifrån vilken 

roll kvinnliga karaktärer har i exempelvis Portal (2007) och Metroid Prime (2002), samt vilka 

teman och karaktärsdrag som är vanliga, för att slutligen undersöka vilken effekt dessa får på 

spelindustrin. I tolkningen av Yuna i X-2 nämner även han att större delen av huvudkaraktärernas 

kläder är sexuellt provocerande.18 Detta tyder på att kläderna kan vara en intressant utgångspunkt 

när jag tolkar taktiken Kvinnliga karaktärer. 

TEORI

Retorik

När en pratar om retorik handlar det ofta om det verbala, att med ord lyckas övertyga någon om 

något. Att associera retorik med det talade ordet är nog en association som många gör. Men det 

finns också mer akademiska definitioner av vad retorik är. En vanlig definition är Aristoteles: ”Låt 

retoriken vara en förmåga […] att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller 

övertalande”.19

Aristoteles definition antyder att ämnet inte primärt kan definieras som konsten att faktiskt 

lyckas övertyga, utan mer handlar om att vara uppmärksam om när det är möjligt att övertyga, och 

möjligtvis också veta vilka medel som med vars hjälp det är möjligt att övertyga. Men kan 

verkligen kommersiella tv-spel övertyga eller övertala sina spelare i sakfrågor? Och hur går det att 

bedöma om ett spel skulle kunna vara bra på att övertala spelaren eller inte? Jag upplever att 

Aristoteles definition är något vag. Min tanke är att försöka visa hur Final Fantasy X-2 eventuellt 

kan lyckas övertyga sin teoretiska flickpublik, snarare än om specifika flickor blivit övertygade av 

spelet.

18 Collin Jensen, ”Deconstructing the Roles of Women in Video Games”, Mise en Abyme, 2008, 
http://miseenabyme.net/whirling/wp-content/uploads/2008/07/deconstructingfemalerolesinvideo-  games.pdf    
(2013/08/10).
19 Aristoteles, Retoriken 1.2.1.(1356a), övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget, 2012.
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Henrik Westbergs "inre retorik"

Nyligen skrev Henrik Westberg c-uppsatsen ”Den outforskade retoriken i tv-spel. Analys av 

retoriken i Uncharted 2 och en jämförande studie med den muntliga kulturens särdrag”.

Uppsatsen är såväl en studie om spelretoriken i Uncharted 2: Among Thieves (2009), samt ett 

intressant teoretiskt bidrag till retorikämnet. Eftersom området är nytt, så gör Westberg ett noggrant 

arbete för att anknyta retorik med tv-spel : genom såväl klassisk retorik som Walter J. Ongs teori 

kring den muntliga kulturen. Westberg gör en genomgång av en rad olika retorikdefinitioner som 

används för att diskutera vad retorik är eller kan vara. Han definierar sin ”inre retorik” som:

[…]den retorik som verkar inom spelet och påverkar spelaren till handling i spelet. Det 
är både ett frammanande av vilja att spelaren ska spela vidare och ett kommunicerande 
av hur spelet styrs. Den kommunikationen leder (när den är lyckad) till att ett spel 
upplevs som ”verkligt”, ”bra”, ”roligt”. Vad jag skulle kalla en förståelse av spelet. Jag 
skiljer därvidlag mitt angreppssätt från dels den forskning som rör retoriken i tv-spelens 
kontext (reklam, instruktionsböcker) och dels retoriken i tv-spel som påverkar spelaren 
till handling utanför spelet (propaganda).20

Westberg vill med uppsatsen hitta ett mellanting mellan narratologi (studiet av berättarkonsten) och 

ludologi (regelbaserad teori), då han hävdar att tv-spel inte övertygar med enbart berättande eller 

enbart regler ; utan är mer av en blandning. Kontexten till detta är den ivriga diskussion som förts 

mellan narratologer och ludologer om vad som är spelets "essens". Är det berättelsen eller reglerna 

som är det viktiga? Är reglerna till för berättelsen eller berättelsen för reglerna? Westberg hävdar att 

båda bitarna samarbetar och bidrar till varandra.21 

Det handlar alltså om att motivera spelaren att spela, genom att göra spelet intressant för 

spelaren. Jag vill se Wirman och Nakamuras taktiker som faktorer som rent teoretiskt kan motivera 

en flicka att fortsätta spela, likt argument. För att avgöra vilka typer av "argument" som spelets inre 

retorik består av tänker jag använda mig av ethos, pathos och logos för att tolka mina resultat. 

Westberg har i sin uppsats satt dessa tre begrepp i en tv-spelskontext. Ethos kan enligt honom 

innebära flera saker, bland annat "tillit för karaktärerna i berättelsen".22 Denna tillit bygger på såväl 

deras egenskaper samt hur de klär sig. Pathos tolkas som karaktärernas känslor.23 Slutligen menar 

Westberg att logos handlar om hur spelbart spelet är 24, detta baserat på hur spelet fungerar att 

spela : spelkontrollen och hur olika spelfunktioner som exempelvis strid fungerar. Min tanke är att 

vid tolkning av spelets inre retorik utgå från dessa tre, och få komma fram till vilken "typ" av 

retorik som finns i X-2.  

20 ibid.
21 ibid.
22 Westberg 2012, sid.22.
23 ibid.
24 ibid.
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Det är också värt att nämna något om spelnormer. Två viktiga begrepp som kan härledas till 

spelnormer är doxa och decorum. Westberg utgår från Mats Rosengrens bok Doxologi: en essä om 

kunskap (2002).25 Enligt Westberg så är det framför allt två aspekter av doxa som är intressant; först 

att inom ett speciellt område vara överens över såväl fakta som värderingar,26 och sedan att doxa 

handlar om hur människor gör saker och vad de tänker.27 Han relaterar det till olika ”dogmer” inom 

spelkulturen som exempelvis hur ett spel spelas – vilket kan verka självklart för en spelare mitt inne 

i spelkulturen, men mindre självklart för någon som aldrig hållit i en handkontroll tidigare. 

Decorum är att som spelskapare skapa ett spel som är passade till spelarnas doxa. Enligt Westberg 

är detta viktigt för att få spelet att sälja.  En viktig aspekt av decorum är kairos (det rätta tillfället), 

spelskapare måste vara medvetna om vilka trender och opioner som gäller hos spelarna precis när 

spelet skapas. Detta är något som spelskaparna för Final Fantasy X-2 tycks ha beaktat. Producenten 

Kitase Yoshinori visar en medvetenhet om just kairos när han säger följande i en intervju ”a recent 

trend, there are more and more movies where strong female characters take the lead/action. That is 

something that I've kept an eye on and felt it could work for us”.28 Detta tyder på att publikens 

uppfattningar i form av nuvarande trender och populärkultur var en viktig faktor vid skapandet av 

Final Fantasy X-2. 

Girl Game Movement

1994 upptäckte Patricia Flanagan, marknadsansvarig för spelföretaget America Lazer Games Inc, 

att det fanns en tidigare dold målgrupp: flickor.29 Detta skapade en rörelse med syfte att få flickor att 

spela mer, då det fanns en bild av tv-spel som något som bara pojkar använde. Det fanns en rädsla 

att flickor fick svårt att hänga med i teknologiutvecklingen om de inte använde sig av tv-spel.30 Det 

första spelet ämnat speciellt för flickor var Barbie Fashion Designer (1996) till PC.31 Eftersom 

spelet sålde bra gav det upphov till en rad olika företag (exempelvis Purple Moon) som 

specialiserade sig på just flickspel, men även till att redan etablerade företag försökte komma in på 

denna nya marknad. Enligt Powers skapades spel som byggde på stereotyper i tron om att detta 

25 Mats Rosengren, Doxologi: en essä om kunskap, Åstorp, Rhetor förlag, 2002.
26 Westberg 2012, sid.19.
27 ibid.
28 Jeremy Dunham, "Final Fantasy X-2 Developer Interview" (2003-11-24) IGN, 

http://www.ign.com/articles/2003/11/25/final-fantasy-x-2-developer-interview?page=4 (2013-10-20).
29 Sheri Graner Ray, Gender Inclusive Game Design: Expanding the market, Hingham, Mass : Charles River Media, 
2004, sid. Xiii.
30 Renee Powers, ”Postfeminism and the Girls Gaming Movement: Destined for failure” (2011-08-03), Scribd, 
http://www.scribd.com/doc/87883516/Postfeminism-and-the-Girls%E2%80%99-Game-Movement-Destined-for-Failure 
(2013-02-13).
31 Lotte Vermeulen et al, ”Girls Will Be Girls? A Study into Differences in Game Design Preferences across Gender 
and Player Types”, Ghent: University of Ghent 2011, https://biblio.ugent.be/input/download 
func=downloadFile&recordOId=1886961&fileOId=1886964  (2013-03-13), sid. 2.
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skulle locka flickor.  Det var som en följd av detta som Barbie, hästsimulator-spel, och modespel 

skapades. Tyvärr blev det, trots goda försök, ingen stor succé, vilket av spelföretagen förklarades 

med att flickor inte spelade datorspel. Men enligt Powers fanns förklaringen i marknadsföringen. 

Målgruppen för flickspelen var enhörningsflickan. Hon är enligt Powers en flicka som ”represents 

the goals of postfeminism in that she is beautiful, domestic, successful, flawless, independent, and 

effortlessly so. She makes all the right choices in accordance with postfeminism and is a product of 

consumer empowerment. Yet, like the beautiful unicorn, she does not exist”.32

Trots ekonomiska misslyckanden så har försöken fortsatt, med att såväl skapa flickspel som 

att definiera vilka typer spel som flickor gillar, vad som "egentligen" är ett flickspel. Det är ett av 

dessa försök som jag använder mig av för att analysera Final Fantasy X-2. En motiverande faktor 

för såväl akademiker som företag är att det fortfarande finns en uppfattning bland spelföretagen att 

den vanligaste spelaren, och därmed målgruppen, är en ung och heterosexuell man.33 Detta problem 

är inte minst närvarande i den amerikanska spelindustrin och eftersom många spel, antingen är från 

USA eller är skapade i en västerländsk kontext går det därför att dra slutsatsen att denna uppfattning 

har en stor betydelse för spelindustrin som helhet.

Girlish counter-playing tactics

I den spelteoretiska webbtidningen Gamestudies finns det en artikel av Hanna Wirman och 

Nakamura Rika. I artikeln analyseras tre spel utefter hur flickor spelar spel. Det handlar om att 

"actively manipulating events to gain small victories over the larger system"34 baserat på att 

majoriteten av alla spel fortfarande görs med män som målgrupp. För att kunna spela utifrån sina 

behov så måste flickor använda sig av ”mottaktiker” för att lyckas. Det går att se dessa taktiker som 

”motnormer” som flickor använder för att anpassa spelen efter sina egna normer. Med taktik menar 

de spelarens rörelse och handling i spelet, vilket bygger på att spelskaparna har begränsat spelet i 

syfte att kontrollera spelarens val och handling. Författarna undersöker hur flickvänliga samtida 

spel var, genom att spela utifrån tio mottaktiker som de bygger på fynd ur forskning kring hur 

flickor spelar, och vad de gillar att spela. Perspektivet var att se om spelen kunde spelas med dessa 

taktiker, och om inte, hur igenomspelningen begränsades. Med taktikernas hjälp kunde Wirman och 

Nakamura se om det var lite eller mycket begränsande att spela spelen som en teoretisk flickspelare. 

32 Renee Powers, 2011.
33 Se exempelvis denna artikel där flera exempel på hur denna norm påverkar spelindustrin. Brandon Sheffield, 
”Opinion: Video Games and Male Gaze – are we men or boys?” (2012-06-29) Gamasutra, 
http://www.gamasutra.com/view/news/173227/Opinion_Video_games_and_Male_Gaze__are_we_  men_or_boys.php   
(2013-07-02), samt denna artikel som tittar på en specifikt amerikansk publik : Damon Packwood, ”Hispanics and 
blacks missing in Gaming industri” (2011-09-13), New America Media, http://newamericamedia.org/2011/09/gamer-to-
game-makers-wheres-the-  diversity.php   (2013-08-11).
34 Wirman & Nakamura 2005.
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Spelen är The Sims (2000), Warcraft III: The Reign of Chaos (2002) och Arcanum: Of 

Steamworks and Magick Obscura (2001). Dessa spel valdes då de var väldigt populära vid 

tidpunkten för studien. Spelen tillhör också skilda genrer. Av dessa är The Sims det spel som enligt 

Wirman och Nakamura är känt som ett "flickspel" och Warcraft III: The Reign of Chaos ett spel 

som mer känt som ett "pojkspel". Medan The Sims handlar om att simulera människors liv, som 

bland annat bygga familj, karriär och ha ett socialt liv, så är Warcraft ett krigiskt strategispel där 

spelaren styr en armé som ska skydda den egna basen och ta över fiendens bas. Det sista spelet är 

ett RPG, där spelaren kan välja såväl folkgrupp, bakgrund som vilka förmågor karaktären ska ha. 

De tio taktikerna

Speltaktikerna delas upp i tre grupper.

1. De som rör karaktären

1. Kvinnliga Karaktärer. Denna taktik innebär att bara spela med kvinnliga karaktärer. Taktiken är 

viktig då det enligt Wirman och Nakamura är lättare att identifiera sig med samma kön. De påpekar 

även att flickor ogillar att kvinnliga huvudkaraktärer är sexuellt kodade efter heterosexuella mäns 

fantasier, med andra ord efter the Male Gaze, därför kommer bruket av taktiken vara att se om 

denna blick är närvarande i Final Fantasy X-2.  

2. Karaktärsutveckling. "By using this game feature as tactic we evaluated how much the player 

could affect on the played characters during the possible character creation and tried to evolve the 

game character as much as possible during gameplay".35

2. De som styr spelarens förmåga att handla i spelet

3. Sociala Relationer. Denna taktik är relativt vag, men handlar i princip om att det ska finnas 

sociala relationer och att dessa relationer ska vara möjliga att påverka för spelaren.  

4. Icke-våld. Denna taktik är väldigt viktig enligt Wirman och Nakamura eftersom icke-våld ofta 

nämnts i deras tidigare funna forskning. För att summera vad taktiken innebär, så handlar det om att 

kunna spela spelet utan att behöva använda våld alls. Med våld så åsyftar de fysiskt våld. 

5. Samarbete. Möjligheten till samarbete med andra spelare eller NPCs (Non Playable Character) 

för att uppnå ett mål, exempelvis att besegra en fiende eller lösa en gåta. Det antyds att NPCn måste 

vara styrd av AI vid tillfället, samt aktivt hjälpa till. Att hjälpa till i s.k. Mellansekvenser/cutscenes 

där spelaren inte kan styra sin karaktär räknas inte. Medhjälparna måste därför vara rätt så 

självständiga för att det ska räknas som samarbete. 

6. Omsorg. Att ta hand om sin egen karaktär eller andra karaktärer, fysiskt eller mentalt.

35 ibid.
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3. Delar av spelsystemet (logiskt/visuellt)

7. Realistiska Miljöer och Realistiska Karaktärer. Karaktärerna bör vara vanliga, och miljöerna 

bör vara baserade på verkliga och bekanta platser. Vad som är vanligt eller inte vanligt kan 

diskuteras, då många människors vardag inte ser likadan ut, och rimligtvis då inte heller hela 

världens flickors. Wirman och Nakamura nämner framför allt magi och icke-mänskliga folkslag 

som inslag som gör att spelet blir orealistiskt. 

8. Lugnt Tempo. Denna taktik handlar om att kunna spela i en stressfri takt, utan att behöva tävla 

med andra eller att ha tidspress. Wirman och Nakamura hävdar att exempelvis turbaserade strider är 

mindre stressiga än strider som sker i realtid. 

9. Berättelse. Spelet bör ha en berättelse som involverar spelaren känslomässigt, genom att 

kombinera olika typer av känslor. Det viktigaste är dock att spelet har en berättelse med tydliga 

känsloinslag. 

10. Alternativa Vägar. Denna taktik handlar om att ha flera vägar eller sätt att ta sig fram i spelet, 

exempelvis att kunna lösa konflikter på olika sätt. 

Kritik mot Girlish counter-playing tactics

Men denna metod är dock inte helt oproblematisk. Ett problem är generaliseringen. Även om 

metoden handlar om unga kvinnor/flickor så gör den inga kulturella avgränsningar. Det är nämligen 

inte säkert att flickor i såväl Pakistan, Sverige, Japan som Tyskland skulle välja samma 10 

mottaktiker eller uppskatta samma saker. En stark kritiker är doktoranden Johansen Quijano. Hans 

huvudkritik är att artikeln "sets back perceptions of female gamers by at least 10 years by using a 

fundamentally flawed study backed by unreasonable and unproven assumptions of female gamers". 
36Han kritiserar såväl hur forskarna kombinerat teori från litteraturvetenskap och samhällsvetenskap, 

som att de inte verkar ha spelat igenom spelen tillräckligt många timmar, samt att de använde sig 

själva som "testgrupp" istället för att välja en utomstående. Allt detta är relevant, och visar på 

svårigheterna med att bygga en teori som är effektiv i att tolka om ett spel är intressant för en 

målgrupp eller inte. Ska en forskare bygga en teori som är allmän, eller en teori som är kulturellt 

avgränsad? Kanske behövs båda två så att de kan fungera som komplement till varandra? Vilka 

normer är ”okej” att utgå ifrån och vilka normer kan tolkas som stereotypa? 

En annan relevant kritik är en jämförelse mellan ”Girlish counter-playing tactics” och 

artikeln "Gender and Computer Games: Exploring Females' Dislikes" 37som bygger på enkäter hos 

36 Quijano, Johansen, ”On Girlish Counter-Playing Tactics (a response)” (2012-10-14), Quijano: on stuff, 
http://johansenquijano.wordpress.com/2012/10/14/on-girlish-counter-playing-  tactics-a-response/   (2013-07-05).
37 Tilo Hartmann & Christoph Klimmt, "Gender and Computer Games: Exploring Females' Dislikes", Journal of 
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flickor i Tyskland. Enligt författarens personliga åsikt så har inte ”Girlish counter-playing tactics” 

ett tillräckligt brett perspektiv, och får då inte några direkta responser på samma vis som uppsatsen 

med enkäterna. 38 Det finns därför en viss risk att modellen är för generell och teoretisk. Å andra 

sidan så kan modellens generaliserande också ha en poäng, rent retoriskt. När en talare ska sätta sig 

in i hur publiken tänker, så måste talaren gissa och ibland också generalisera ; för att komma åt den 

specifika doxa som enar publiken. 

Även om risken för grova stereotyper finns med min metod, så måste en också betänka att 

spelskaparna själva bygger spel på genusmässiga stereotyper.I Final Fantasy X-2s fall ville 

spelskaparna ha gulliga och feminina karaktärer istället för kvinnor som ”beter” sig som ”män”. 39 

Vi får inte heller glömma att dessa normer också är spridda genom Girl Game Movement, vilket gör 

att chansen är stor att spelskaparna upplever delar av dessa flicknormer som sanna, även om de är 

stereotypa.

ANALYS & RESULTAT

Lite begränsande

Karaktärsutveckling

Det finns både logos och ethosinslag i denna taktik, då spelets stridssystem bygger på att Yuna, 

Rikku och Paine byter kläder för att ta rollen som exempelvis magiker, tjuv eller krigare. Dock 

påverkas inte kläderna utanför strid av de kläder som de bär under strid. Jag kommer att gå djupare 

på ethosaspekterna av kläderna under taktiken Kvinnliga Karaktärer. Innan jag diskuterar vilka 

möjligheter spelaren har så måste jag dock först beskriva förutsättningarna. Som jag tidigare nämnt 

i Vad Är Ett Rpg handlar karaktärsutvecklingen i RPGn oftast om att härda karaktärerna i strid, 

Final Fantasy X-2 är inget undantag utan tillhör snarare normen. Spelkaraktärnas förmåga i strid 

bygger på ett antal egenskaper, såsom hälsa, magisk kraft, styrka och snabbhet. Detta avgörs såväl 

av karaktärens dressphere (dräktsfär/klädstil) som hennes level (styrkenivå). Även accessoarer och 

s.k. Garment grids (dräktnät) avgör hur många dräkter karaktären kan byta till under strid och 

påverkar karaktärens egenskaper under strid. Om samtliga karaktärers hälsopoäng når noll under 

strid har spelaren förlorat och måste då börja om från närmaste Save Sphere (sparsfär). Efter en strid 

får karaktärerna AP (Ability points – förmågepoäng), Experience som ökar karaktärens styrkenivå 

samt ibland även Items (saker) såsom läkande brygder eller bomber. Förmågepoängen används för 

Computer-Mediated Communication, 11(4), article 2. 2006. http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue4/hartmann.html – 
(2013-08-18).
38 Eric W. Feldman ,”The Comparison of Articles” (2010-09-27), Eric's Blog, 
http://www.personal.psu.edu/ewf5048/blogs/erics_blog/2010/09/the-comparison-of-articles.html (2013-07-10).
39 GamesRadar_US, ”Exclusive interview: Final Fantasy X-2” (2012-06-23), Gamesradar,
http://www.gamesradar.com/exclusive-interview-final-fantasy-x-2/ (2013-01-02).
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att lära karaktären nya förmågor inom den klädstil hon använde under strid, detta sker automatiskt 

om inte spelaren tidigare har valt vilken förmåga som hon vill lära sig. 

Det finns både begränsningar och möjligheter i detta system. En tydlig begränsning är att det 

inte går att samla förmågepoäng och sätta ut dem manuellt, vilket gör att alla förmågorna hos en 

klädstil förr eller senare lärs, även om spelaren inte gillar eller har användning för dem. Även om 

det finns accessoarer, dräktnät och till och med en hemlig klädstil som gör att vissa klädstilars 

förmågor kombineras, så är antalet kombinationer relativt begränsade. Det går exempelvis inte att 

kombinera alla förmågor hos enskilda klädstilar, eller alla klädstilar. Skulle jag vilja skapa en 

krigare (slåss med svärd) som har förmågorna av en dansare (sjunger och dansar) så är inte detta 

möjligt. Om jag däremot vill ha en krigare som dessutom använder svart (offensiv) eller vit 

(läkande) magi så går det. Till systemets fördel vill jag dock påpeka att det finns ett stort urval 

klädstilar, vilket ger spelaren frihet att själv skapa det lag som passar henne. Det finns alltifrån 

offensiva krigare och magiker, till snabba tjuvar (kan bland annat få fiender att fly) och karaktärer 

som bara hjälper till i strid som dansare (som inte fysiskt kan skada fiender) och vita magiker. 

Spelaren kan även få tag i en klädstil som mutar fienden. Karaktärutvecklingssystemet är därför rätt 

komplext, även om det finns vissa begränsningar, inte minst ur perspektivet att spelaren måste 

besegra fiender för att komma vidare i spelet. Det är därför inte praktiskt möjligt att välja ett lag 

som bara består av vita magiker eller dansare och ändå lyckas klara av spelet.  

Berättelse

Final Fantasy X-2 är ett spel där spelaren följer Yuna på skattjakt med förhoppningen att hitta sin 

försvunna/döda pojkvän. Vi får med hjälp av Yunas berättarröst veta hur världen Spira har 

förändrats under de senaste två åren. Detta ger spelet en väldigt personlig ton som gör att taktiken 

kan ses som ett kombinerat ethos och pathosargument. Vi får nämligen rollen av att vara Yunas 

förtrogna. Under resans gång konfronterar Yuna såväl gamla fiender som bekantskaper från tidigare 

spel. Spelet har därför en tydlig berättelse med känslor som kärlek, hat, ångest och glädje. Wirman 

och Nakamura nämner att denna taktik ofta relaterar till relationerna mellan spelkaraktärerna, och 

detta märks tydligt i Final Fantasy X-2 eftersom berättelsen är centrerad runt Yunas vänner, 

bekantskaper och rivaler. Dessutom får vi veta hur Spira förändrats, och framför allt då hur folket i 

Spira har förändrats. Rivaler blir till vänner och tidigare allierade blir till fiender, spelets berättelse 

är tämligen dramatisk även om den är relativt kort, vilket gör att de ständiga mötena och känslorna 

som tycks växla mellan glädje och hat verkar nästan teatrala. Trots denna svaghet så var denna 

taktik rätt enkel att använda, speciellt med tanke på hur öppet spelet är. Mer om detta i Alternativa 

Vägar. 
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Sociala Relationer

Denna taktik är relativt vag, men handlar i princip om att det ska finnas sociala relationer och att 

dessa relationer ska vara möjliga att påverka för spelaren. I Final Fantasy X-2 myllrar det av 

relationer, släktingar, rivaler, vänner och både nya och gamla bekantskaper. Långt ifrån alla är dock 

möjliga att påverka. Men det finns uppdrag då spelaren kan välja hur hon vill agera, och vilket får 

konsekvenser senare i spelet. Det finns framför allt två exempel på detta. 

En skumrask köpman har fått pengaproblem och jagas av fogdar. Spelaren kan antingen 

välja att hjälpa honom och betala av skulden, och då förutom hans glädje få möjlighet till att köpa 

saker billigt under tiden och senare i spelet få tag på ovanliga saker. Men om spelaren gör inget går 

köpmannen under jord, och Yuna träffar bara på honom i slutet av spelet, bitter och inte så trevlig.  

En annan relation är mellan en gammal fiende och Yuna. Lyckas Yuna förhindra folkmordet på den 

gamla fiendens folk får de en positiv relation, annars så ses de inte mer. Denna taktik är begränsar 

därför knappast spelet, snarare tvärtom. Då denna taktik är väldigt nära personligheten hos 

karaktärerna, så tolkar jag taktiken som ett ethosargument, men då känslor är en sådan viktig del i 

sociala relationerna i spelet så tolkar jag även taktiken som ett pathosargument.

Omsorg

Taktiken Omsorg begränsas enligt Wirman och Nakamura till att antingen ta hand om någons 

fysiska hälsa eller mentala tillstånd. I artikeln så påpekar de att taktiken i såväl Warcraft som 

rollspelet Arcanum är begränsad till det fysiska, mer specifikt att se till så att karaktärerna överlever 

strid. Detta är också fallet i Final Fantasy X-2, där omsorgen primärt är fokuserad på det fysiska. 

Även om det finns såväl ett minispel där spelaren föder upp chocobos, som ett massageminispel, så 

handlar omsorgen bara om det fysiska. Yuna behöver varken muntra upp deprimerade vänner eller 

hjälpa någon ur en social knipa, även om det händer att folk behöver hjälp med alla möjliga saker. 

Jag tolkar taktiken primärt som ett logosargument, med tanke på att omsorgen i Final Fantasy X-2 

enbart är begränsad till fysisk omsorg.

Alternativa Vägar

Eftersom denna taktik fram för allt handlar om hur spelaren kan ta sig fram i spelet, så vill jag tolka 

taktiken som ett logosargument. Under genomspelningen med denna taktik har jag upptäckt flera 

saker :1) Att större delen av spelets innehåll är valfritt och därmed möjligt att som spelare gå förbi. 

Av de totalt 40 uppdragen så är bara 18 nödvändiga för att klara av spelet. Spelet är uppdelat i fem 

kapitel som i sin tur är uppdelade i uppdrag. Att större delen av spelet är valfri ger spelaren stor 
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frihet i hur mycket hon vill ta del av. 2) Att det vid flera tillfällen finns möjlighet att göra val som 

påverkar resten av spelet. Dock är dessa val inte särskilt avancerade, i den meningen att spelaren har 

fler än två alternativ. Det går exempelvis inte att smyga förbi viktiga bossar istället för att 

konfrontera dem, eller lösa konflikter på särskilt olika sätt. Vanligtvis får spelaren aldrig välja hur 

hon vill göra, utan förväntas bara lösa det på ett enda sätt. Även om det finns enstaka uppdrag där 

spelaren kan välja mellan ett, två eller tre alternativ så är detta något väldigt ovanligt. 

Denna begränsning blir extra tydlig mitt i spelet, under kapitel två. Två olika politiska 

fraktioner, The Youth League (militärisk och revolutionär) och New Yevon (konservativ och 

religiös) slåss om en speciell skatt, och The Gullwings bestämmer sig för att ta denna skatt. När 

stölden är gjord får spelaren välja vilken av de två fraktionerna som hon ska ge skatten till. 

Problemet här är att detta "val" dels ligger mellan två extremer, och dels att det egentligen inte 

påverkar så mycket som en kan tro. Visst så påverkas dialogen och vilken fraktion som kommer att 

anfalla Yuna och vilka som kommer att respektive dyrka henne, men det förändrar inte Spiras 

framtid rent politiskt. Detta gör att Yunas val inte får särskilt stora konsekvenser, vilket även bör ses 

ur perspektivet att spelets grundberättelse är kortare än i Final Fantasy X. 

3) Beroende på hur många uppdrag spelaren har klarat av, och delvis vilka val spelaren har 

gjort under vissa uppdrag, lyckas Yuna antingen hitta Tidus eller inte. Det finns fem olika slut. 

Spelet kan också sluta med att Shuyin spränger Spira i bitar om spelaren inte lyckas besegra honom 

tillräckligt fort. Baserat på dessa tre iaktagelser drag jag slutsatsen det är möjligt att använda 

taktiken med endast mindre begränsningar. 

Mycket begränsande

Icke-våld

För att ta sig fram i spelet måste spelaren slåss mot diverse monster, både för att göra 

huvudkaraktärerna starkare och för att lösa konflikter i berättelsen. Därför är det en praktiskt 

omöjlighet att undvika våld i Final Fantasy X-2. Då denna taktik handlar om hur spelet spelas, 

tolkar jag taktiken primärt som ett sorts logosargument, det går även att tolka taktiken som ett 

ethosargument, då det faktum att huvudkaraktärerna använder våld, rent teoretiskt skulle påverka 

hur en teoretisk flickpublik kan tillit inför dem, baserat på Wirman och Nakamuras teori. Jag vill 

därför hävda att det går därför att se taktiken ur ett etiskt perspektiv, då det handlar om värderingar 

som huvudkaraktärna delar eller inte delar med den teoretiska flickpubliken.

Samarbete

Denna taktik är knepig då Wirman och Nakamura är ovanligt vaga när de beskriver den. Med viss 
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svårighet lyckades jag tillslut komma fram till att när de diskuterade NPCs, så syftade de på AI-

styrda karaktärer som agerar självständigt, samt agerar så under tillfällen då spelaren har möjlighet 

att styra huvudkaraktärerna. Det finns i spelet flera tillfällen där spelaren verkar "samarbeta" med 

NPCs, men när en granskar dessa samarbeten närmare så sker de ofta i mellansekvenser och/eller 

när NPCn inte är aktiv utan passiv. Ett bra exempel är The Gullwings. Även om spelaren kan prata 

med Shinra i luftskeppet (som fungerar som en bas för The Gullwings) och då få veta om alltifrån 

fienders styrkor/svagheter till bakgrundsinformation om Spira, så fungerar Shinra mer som spelets 

redskap för att informera spelaren, än någon som aktivt ger spelaren stöd under exempelvis strider 

eller lösandet av gåtor. Ett problem är också att spelaren rent speltekniskt inte kan ta hjälp av NPCs 

under strid, då bara huvudkaraktärerna kan vara närvarande under strid. Därför gör jag tolkningen 

att denna taktik inte är spelbar. Denna taktik är primärt logosbaserad men kan även tolkas in på 

ethos, med tanke på att huvudkaraktärens egenskaper kan gestaltas i samarbete med andra, inte 

minst med tanke på vilka de samarbetar med. Skulle de exempelvis samarbeta med kriminella 

organisationer och själva delta i vissa av organisationernas mer blodiga aktiviter så skulle det även 

påverka taktiken Icke-våld, och därmed också den teoretiska flickpublikens förtroende. 

Realistisk Miljö och Realistiska Karaktärer

Generellt sett begränsar denna taktik spelandet av Final Fantasy X-2 , eftersom magi och 

superkrafter inte är något som spelaren kan välja bort när hon spelar som Yuna, Rikku eller Paine. 

Dessutom utspelar sig Final Fantasy X-2 i den magiska fantasivärlden Spira. Dock så är det inte 

riktigt så enkelt. Spira är nämligen, enligt spelskaparna, baserad på Östasien, vilket gör att vissa 

miljöer påminner väldigt mycket om exempelvis Japan och Thailand. Tanken var enligt Kitase 

Yoshinori att "expand the definition of what players thought the word 'fantasy' implied“.40 Det finns 

exempelvis vissa traditioner och religiösa uttryck som påminner om antingen Shintoism eller 

Buddhism, detta gör att miljön kan upplevas som realistisk. Dessutom börjar spelet med en pop-

konsert, vilket kan ses som väldigt modernt. Men då dessa realistiska element blandas med 

högteknologi, folkgrupper som påminner om fiskar, katter och alver samt farliga monster som 

kommer i alla möjliga former, så upplever jag stora begränsningar med att använda taktiken i Final 

Fantasy X-2. 

Taktiken har drag som gör att jag tolkar den såväl som ett ethos-såväl som ett 

logosargument, detta med tanke på att miljön kan påverka huvudkaraktärens utseende och 

egenskaper. Miljön skulle kunna avgöra vilka möjligheter som spelaren har att ta sig fram i spelet. 

40 Ur intervju-serien Beyond Final Fantasy (2002) Square, som kommer med en specialversion av Final Fantasy X. 
Detta citat går att se på 00:54-56:  "Final Fantasy X Bonus Disc – Beyond Final Fantasy part 2",  Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=-tzf-baZ1Bc (2013-07-01). 
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Wirman och Nakamura gör också denna taktik något mer komplex genom att påpeka att en helt 

realistisk miljö inte behöver betyda att denna taktik kan användas. Exempelvis kan enligt Wirman 

och Nakamura ett realistiskt FPS (first person shooter) som utspelar sig under andra världskriget 

fortfarande gå "emot" flicknormerna på grund av sitt våldsamma innehåll. Detta ställer därför till 

det lite när en analyserar tv-spel med denna taktik. Vad som därför gjorde att jag slutligen tolkade 

att taktiken gör spelet mycket begränsat var inslagen av magi och icke-mänskliga folkslag. 

Lugnt Tempo

Jag har upptäckt att denna taktik begränsar spelet rätt så mycket, och detta av flera skäl. För det 

första har vi strid. Strid initieras genom överfall i exempelvis naturen. Jag kunde utforska ett 

islandskap och helt plötsligt går skärmbilden i bitar och det blir strid. Detta skapar en viss stress, då 

strid kan komma när som helst. Striderna sker i en turbaserad form av realtid, där spelaren väntar på 

att karaktärernas handlingsmätare fylls upp samtidigt som fiender anfaller. Det går dock att välja ett 

alternativ på huvudmenyn som gör att tiden står still när spelaren går in på speciella stridsmenyer 

som Item och Swordplay. Men eftersom strider och framför allt slumpvisa överfall, är en sådan stor 

del av spelet så är detta en väldigt begränsade faktor. Dessutom finns det flera minispel och uppdrag 

som spelaren måste ta sig igenom med tidspress. Med tanke på att denna taktik primärt är begränsad 

till hur en spelar spelet så tolkar jag taktiken som ett logosargument. 

Kvinnliga Karaktärer

Det finns som jag tidigare nämnt två kriterier för att denna taktik ska kunna användas, dessa är 1) 

Att bara använda kvinnliga huvudkaraktärer, samt 2) Att gestaltningen av huvudkaraktärerna är fri 

från en stereotyp bild av kvinnor som sexobjekt. Jag har delvis baserat min tolkning av det andra 

kriteriet på Laura Mulveys essä om the Male Gaze. 1975 skrev hon essän ”Visual Pleasure and 

Narrative Cinema” (1974) som kombinerar filmteori med psykoanalytiska teorier. Hon analyserade 

ett antal filmer och tittade på såväl filmernas innehåll som deras perspektiv. Konceptet med the 

Male Gaze är att mannen är den som bär rätt att titta, medan kvinnan är den som tittas på/som är 

bilden.41 Jag har, som tidigare nämnt, även hittat forskning som tyder på att huvudkaraktärernas 

kläder är sexuellt kodade och till och med sexuellt utmanande, vilket gör det relevant att utgå från 

the Male Gaze i min analys. Vad som även gör det extra intressant tolka Kvinnliga Karaktärer med 

hjälp av the Male Gaze är att Sahlin och Johansson påpekar att kvinnorna i tidigare delar av Final 

Fantasy ; "konsekvent porträtteras i korta kjolar, små toppar och med djupa urringningar vilket 

41 Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Screen 16.3 Autumn
1975 http://imlportfolio.usc.edu/ctcs505/mulveyVisualPleasureNarrativeCinema.pdf  (2013/08/01), sid. 4-5.
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sätter fokus på ben, underliv och bröst. Detta i kombination med att kvinnorna ofta är mycket unga 

tyder på en lolitafetischism"42. De drar även slutsatsen att bristen på kvinnliga hjältar gör att 

spelproducenterna måste göra de kvinnliga karaktärerna intressanta, för en manlig blick, genom att 

göra dem till sexobjekt samt bygga dem på stereotyper kring kvinnor.43 Slutsatsen tyder på att 

spelskaparna har en viss tradition av att sexualisera sina kvinnliga huvudkaraktärer, och Final 

Fantasy X-2 verkar inte vara ett undantag. 

Alla huvudkaraktärer må vara kvinnor, men faktumet att de ständigt springer i högklackat, 

och kläder som likt ovan sätter fokus på bröst, underliv och ben men även på rumpa, tyder på att 

gestaltningen är sexuellt kodad. Exempelvis klädstilen Lady Luck, som såväl har en dräkt som visar 

halva brösten (i Rikkus fall även nätstrumpor) och som dessutom har förmågan att "förvirra" fiender 

genom slängkyssar. Eftersom Rikku är 17 så vill jag tolka hennes version av Lady Luck som ett 

inslag av lolitafetischism. Jag vill även uppmärksamma klädstilens inledningssekvens, då 

karaktären ligger i en spotlight och kråmar sig för en förmodad publik, som baserat på tidigare 

forskning kan vara manlig. Paines version av inledningssekvensen är dock extra sexuellt kodad 

eftersom hon dansar genom att böja sig fram, och föra spelkort fram och tillbaka bakom rumpan. 

Men detta är inte det enda exemplet på hur karaktärerna sexuellt kodas. Yuna har nämligen en kusin 

som nyligen blivit intresserad av henne. Han ger henne ständiga "komplimanger" och gör sexuella 

närmanden titt som tätt. Vad som gör honom extra intressant är det faktum att han verkar vara besatt 

av att titta på henne, exempelvis genom en sorts kamera. Han försöker även betala henne för att 

dansa för honom. Detta gör att jag tolkar honom som en inkarnation av the Male Gaze. 

Min slutsats är därför att den sexuella kodningen av karaktärerna är så stark, så att taktikens 

eventuella ethosvärde försvinner. För om en förmodad flickpublik är trött på att tv-spels görs för 

män, så kommer det förmodligen inte underlätta med huvudkaraktärer som är sexuellt kodade för 

just denna manliga publik. 

Slutsatser och kritik

Så hur flickigt är Final Fantasy X-2 egentligen? Efter ha analyserat spelet har jag kommit fram till 

att endast hälften av taktikerna begränsar igenomspelning av spelet lite, resten gör det omöjligt att 

spela klart spelet. Mitt svar är därför att spelet inte är så flickigt som vissa kritiker vill hävda. Och 

vilka typer av "flickargument" består då spelets inre retorik av? Min slutsats är att det är en jämn 

kombination av ethos, logos och pathos, vilket gör att jag tolkar spelets inre retorik som en 

balanserad retorik som lockar alla delar av spelaren. Såväl hennes behov av bra gameplay, 

42 Johansson & Sahlin, 2006, sid. 45.
43 ibid. sid. 45.
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sympatiska karaktärer samt en berättelse som engagerar. Men detta bör också tolkas ur kontexten av 

vilka taktiker som inte var spelbara. Varken kvinnliga karaktärer, som rör karaktärens utseende eller 

andra ethosaspekter som icke-våld, samarbete och realistisk miljö och karaktärer var användbara i 

spelet. Att omsorg var begränsad till fysisk omsorg och att de alternativa vägar egentligen inte var 

så alternativa tyder på att spelet är relativt platt i relation till taktikerna. Spelets förmodade 

flickighet verkar därför vara mest som en gimick. Ett gott exempel på detta finns i kvinnliga 

karaktärer, där spelskaparna har valt kläder som är sexuellt kodade och dessutom utsätter 

huvudkaraktären för scener där hennes kropp tolkas sexuellt av hennes kusin. Även om sexighet i 

sig inte behöver tyda på existensen av the Male Gaze, så blir detta extra tydligt när Yunas kusin 

gång på gång är sexuellt påträngande. Yuna väljer under spelet att ignorera detta närmanden, men 

kan en teoretisk flickspelare verkligen göra detsamma? Att Yuna dessutom under tidigare spel "både 

ger ett vuxet intryck[...]inte behöver vara halvnaken för att vara med i spelet[...]bär en proper dräkt 

som ger ett intryck av hög status, inflytande och ansvarstagande"44 tyder på spelskaparna valt att 

sexuellt koda henne i Final Fantasy X-2. Detta trots att spelet ska vara flickigt. Spelets flickighet är 

därför synlig men ger  ett paradoxalt intryck. 

Det är såklart möjligt att min teori/metod har missat spelets "dolda" flickighet, då jag har 

valt att inte titta närmare på vilken popkultur som finns i spelet. Samtidigt är begreppet flickig vagt, 

eftersom vad som liknar en flicka kan skilja sig från kultur till kultur. Då Final Fantasy X-2 är ett 

japanskt spel, kan det också vara svårt att avgöra spelets flickighet bara genom allmänna 

"flicknormer". Därför skulle det vara nyttigt att även analysera spelet baserat på japansk flickkultur 

och kanske även japansk popkultur i allmänhet. 
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