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Abstract

The aim of this study is to examine the transformation of war into play in the context of the hobby 

called wargaming. The main focus is around Military Simulations (Milsims) using so called airsoft 

guns, and the miniature game-rules called Force on Force. It also studies how participants create a 

common understanding of the plays content, and how conceptions of modern conflicts, soldiers and 

the traumatizing effects of war are perceived and mirrored in wargaming. 

The investigation is based on interviews with airsoft and figure gamers, as well as an analysis of 

rulebooks and observations of said wargames. The theoretical frame is Gregory Batesons play 

frames (as used by Lotten Gustafsson), discourse theory and  Actor-Network-theory, showing the 

importance of human and material interactions – articulations - within the context of playing. This 

investigation also relies heavily on the conclusions regarding Wargaming made by P.A.G. Sabin.

Using meta-communication and performance, participants create the play frame where their 

conceptions of modern warfare are played out. Physical objects are an important part of the play 

frame, affecting the performance of the participants. The study also shows how common prejudices,

like the portrait of an irrational and bloodthirsty Muslim, prevail. Women are welcomed to join 

these male dominated games, but are strongly feminized, making it difficult to enter on even terms.

The study concludes that the articulations used to transfer war into game reflect the participants 

apprehensions of gender, culture, anti-heroes and the military; even though wargamers themselves 

see their play as being relatively distanced from the ”real” worlds opinions and conceptions.

Keywords: Ethnology, Wargames, Games, Air-soft, Milsim, Actor-Network-theory, Play frames, 

Discourse.
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1. INLEDNING

Min  barndom dominerades  tidigt  av  leksakskrig.  När  jag  inte  lät  mina  polska  leksakssoldater

besegra onda tyskar i det kommunistiska Polens underdimensionerade barnrum, så kunde jag ibland

få kika på min pappas tennsoldater. Att få titta på när han målade ännu ett kompani karoliner, eller

när det var dags att ställa upp slaget vid Klissow 1702 var det som att för en stund få vara med om

något magiskt. Samma sak gällde de efterlängtade stunderna då vi kunde leka krig i farföräldrarnas

trädgård, där den inte så smala juristen förändrades även till  ett litet barn och gömde sig bland

vinbärsbuskar och granar, så även de nästan rutinartade besöken på Warszawas armémuseum.

Det  är  kanske  inte  förvånade  att  jag,  nu  i  trettioårsåldern,  spenderar  tid  och  pengar  på  små

metallfigurer; eller tar på mig en kamouflerad uniform för att sedan skjuta små plastkulor på andra

vuxna i de svenska granskogarna. Figurerna och lekarna är nu mer avancerade och riktar sig nu

nästan uteslutande till vuxna med tid, pengar och engagemang i en hobby som för många andra kan

tyckas märklig – att göra lek av krig. Varför, och framförallt hur gör man om något som många ser

som något av de värsta en människa kan vara med om till lek och spel?

I  denna  uppsats  vill  jag  beskriva  en  fritidsaktivitet  som vuxit  fram  de  senaste  decennierna  -

Airsoft/milsim och figurspel; hobbies som försöker förvandla moderna militära konflikter till lek.

Detta är ett område som, till skillnad från dataspel, sällan eller inte alls har berörts inom nuvarande

forskning. Att vuxna människor får ”leka” är något relativt nytt  i  sig – att då leka krig kan för

utomstående tyckas än mer märkligt. Således hoppas jag kunna ge insyn i den militärt relaterade

hobbyn –  ofta känd som Wargaming*.

* Jag har i detta arbete valt att blanda den engelska termen ”wargaming” med den mer 

hemmasnickrade termen ”krigslek/ar”. Båda dessa termer åsyftar samma företeelse.
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Leker vuxna krig?

Vad är då wargaming? Denna breda term syftar på underhållning förknippad med krig. Det kan vara

dataspel, figurspel, lajv, airsoft, paintball, reenactment (återskapande av verkliga slag) och kanske

ett dussin andra aktiviteter. Men för att återanknyta till inledningen så tänker jag begränsa mig till

figurspel och airsoft/milsim. Båda är relativt nya hobbys, i synnerhet airsoft och det som ofta kallas

”Milsim” (military simulation). Airsoft är en blandning mellan paintball och reenactment. I vanlig

paintball (och korta ”söndagsspel” inom airsoften) så är det två eller fler lag som försöker skjuta ut

varandra. Detta sker med hjälp av färgkulor inom paintball, medan det inom airsoften istället rör sig

om plastkulor som inte lämnar färgmärken. Spelarna kan därför bära realistiska uniformer, men alla

deltagarna förväntas ”ta träff” när de hör eller känner kulan träffa. Airsoftlajven (alltså Milsim-

spelen)  som jag är intresserad av sker under en längre period (två eller tre dagar) och har ett uttalat

syfte och  en historia som kan förändras och berättas av deltagarna själva. I det här arbetet är det

airsofteventet ”Hearts & Minds”, som vill återskapa en konflikt i ett nära framtida Afghanistan, som

är i fokus.
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Bild 1: En patrull möter en lokal afghansk ledare vid den lokala byn - en 

bild från Milsim/airsoftspelet "Hearts and Minds", 2011 (förf. bild)



Figurspel  är  en  form  av  brädspelsliknande  strategispel,  som  spelas  med  hjälp  av  naturtrogna

miniatyrer (tennsoldater).  Man spelar enligt ett givet ”set” av regler, ofta i form av figurspelsböcker

som man köpt, och det är oftast en fråga om två motståndare som turas om med att flytta sina

enheter i syftet att antigen förgöra sin motståndare eller för att uppfylla ett visst mål (erövra en

punkt,  skydda  en  viktig  transport  osv).  Miniatyrslagfältet  är  viktigt,  utöver  att  vara  estetiskt

tilltalande ska det utgöra hinder och möjligheter för spelarna. Det är deltagarna själva som skapar

och  förändrar  sin  berättelse  under  spelets  gång.  I  båda  fallen  kan  miljön  vara  ren  fiktion

(fantasy/Science  Fiction),  men  i  denna  uppsats  tänker  jag  undersöka  spel  som inriktar  sig  på

verkliga, moderna konflikter.

Både figurspel och airsoft blandar såväl ren lek som en strävan efter att efterlikna verkliga krig.

Spelfigurerna har skalenliga miniatyrversioner av vapen, specifika krigaregenskaper, realistiskt eller

”krigiskt” utseende; slagfälten är fyllda av detaljer som ska återskapa eller åtminstone påminna om

något som är ”på riktigt”. På samma sätt är airsoft-spelarnas utrustning verklighetstrogna kopior,

såväl  uniformerna  som stridsvästar  och  vapen.  Spelarna  vill  gärna  bete  sig  som soldater,  och

använder sig av radios och handtecken. I fallet med fasta banor eller längre scenarion försöker man

skapa realistiska miljöer, såsom bunkar och operationsbaser. 

Men vad är det som är accepterat, ”naturligt”, att ta med i krigsleken, och vad är fel, opassande?

Vad är det som lockar i den militära konflikten och varför väljer man kriget som sin hobby? Hur

gestaltar man och skapar ett låtsaskrig? Hur hanterar man den ofta frånstötande verkligheten som en

väpnad konflikt innebär?

Syfte och frågeställningar

Utgångspunkten för arbetet har varit att beskriva hur vuxna leker krig, och kanske även på så sätt ge

en ledtråd kring den mer spekulativa frågan om varför man väljer krig som grund för underhållning.

För  detta  ändamål  har  jag tagit  reda  på  hur  de  som deltar  i  krigslekar  förhåller  sig  till  denna

underhållning,  och  hur  deltagarnas  egen  syn  på  soldaten,  krig  och  utrustning  syns  i  deras

resonemang och agerande i leken.

Krig är en våldsam verklighet för många, och civila är de som drabbas hårdast. I de konfliktlekar

som  utgör  undersökningsmaterialet  är  det  inte  alltid  de  civila  man  prioriterar;  det  är  själva

skjutandet  och  det  militära  agerandet  som utgör  huvudsyftet.  Ändå  så  är  även  dessa  militära
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operationer nära knutna till våldsamma händelser i det civila livet. Det jag vill fokusera på är två

olika  typer  av  spel  som båda  berör  samtida  eller  väldigt  nära  militära  konflikter.   Alla  dessa

konflikter präglas av en total påverkan på alla delar av det civila livet i de berörda områdena, och är

relativt väl kända tack vare massmedias belysning. Samma mediala uppmärksamhet riktas även mot

de krigsbrott som båda sidorna gör sig skyldiga till.  Således bör få vuxna individer som sysslar

med  krigslekar  vara  omedvetna  om dessa  delar  av  konflikterna.  Jag  ser  ett  motsatsförhållande

mellan  det  dödliga  och  destruktiva  elementet  i  riktigt  krig  och  hur  det  kan  omvandlas  till

underhållande krigslek eller hobby, och jag vill se om detta motsatsförhållande återspeglas i leken.

Samtidigt vill jag beskriva och visa på hur denna moderna fritidssyssla (passion, hobby) ser ut. 

Syftet för denna uppsats är alltså att undersöka  hur krig kan förvandlas till lek, hur lekdeltagare

skapar  en  gemensam  förståelse  för  krigslekens  innehåll,  och  hur  föreställningar  om  moderna

konflikter, soldatens roll och krigets traumatiserande effekter återspeglas i leken.

För att kunna besvara syftet har jag ställt nedanstående frågor till materialet. Den första frågan är

knuten  till  de  föremål  som används  i  skapandet  av  leken  -  hur  använder  man  sig  av  fysiska

iscensättningar för att bygga upp lekens slagfält?  Utrustning och fysisk miljö är en viktig del även

när  det  kommer  till  själva  spelarna  så  vilken  påverkan  har  utrustningen  och  miljön  på

lekdeltagarna?  Eftersom detta är  en lek som grundar sig på allvarstyngda händelser undrar jag

också hur viktig inlevelsen är och när får den brytas? 

I riktiga krig förekommer såväl fysiska som mentala övergrepp på civila. Jag vill se var deltagarnas

gräns går när det kommer till att ”leka” – agera ut - våldsamma krigsrealiteter som avrättningar och

våldtäkt. Hur hanterar man en väpnad konflikts brutalitet och krigsförbrytelser? Slutligen så undrar

jag också om den inspiration som lekdeltagarna använder sig av när de iscensätter ett lekkrig. Vad

det är för värderingar, normer och beteenden som anses representera krig och soldater? Vad säger

studiens deltagare om vilka det är som blir och är soldater? Reflekteras sådant som könsnormer och

postkoloniala perspektiv i leken?

Teori – hur konstrueras ett låtsaskrig?

Uppsatsens teoretiska verktygslåda består till stor del av poststrukturalistisk diskursteori, med fokus

på  materialitet,  kompletterat  med  en  dos  lekteori.  Genom  att  kunna  plocka  isär  och  blotta

informanternas  och  fältets  fysiska  identitetsskapande  så  tror  jag  mig  kunna  ge  en  bild  av  hur
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begreppet krig omvandlas till  underhållning för vuxna. Två avgörande begrepp är  lekramar  och

materialitet. Båda beskrivs i detta kapitel. 

För att på en djupare nivå förklara hur krigsleken förhåller och använder sig av könsidentiteter inom

ramen för iscensättningarna så tillkommer även analysverktyg från genusteori. Eftersom fältet jag

valt  är  begränsat  till  krigslekar  relaterade till  moderna slagfält  i  Mellanöstern och Centralasien,

används även postkolonial teori  som förklaringsmodell till några av de fenomen som kommit upp

under analysen. Båda dessa teorier är också relaterade till diskursteorin. 

Den bild av den moderne  krigaren, eller  soldaten  som deltagarna i krigsleken inspireras av och

skapar – gör –  låter sig med fördel analyseras av ovanstående teorier. Nedan presenterar jag dessa. 

Lekramar och lekkronotoper

Lotten Gustafssons avhandling, Den förtrollade zonen - lekar med tid, rum och identitet, handlar om

medeltidsveckan på Gotland under slutet på 1990talet, och mycket av bokens fokus är kring den

lekande människan.  För  att  analysera lekens betydelse använder  Gustafsson sig av flera  teorier

kring begreppet lek. Jag tycker att även mitt material till stor del rör sig kring lekande, och tänker

därför använda mig av en del av de begrepp som finns i Den förtrollade zonen.1

Ett sådant begrepp är lekramar, en teori hämtad från Gregory Bateson. I grunden går detta ut på att

deltagarna i leken använder sig av en form av abstrakt metakommunikation - ”människans förmåga

att  göra  sin  språkliga  och  icke-språkliga  kommunikation  till  föremål  för  reflektion  och

kommunikation”2. En lekram skapas då deltagarna delar en metakommunikativ förståelse av att lek

är lek, ett flerbottnat sätt att säga ”this is play”.3 Bateson jämför med djurriket, där exempelvis en

nypning indikerar ett  bett,  men innebär inte det riktiga bettets  konsekvenser - ”these actions in

which we now engage do not denote what those actions for which they stand would denote”,4 som

Gustafsson översätter till; “de aktiviteter som vi just ägnar oss åt inte ska förstås som vad de skulle

1 Lotten, Gustafsson Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan

på gotland. (Falun: Nya Doxa 2006)

2 Hjelmquist, Erland ”Metakommunikation” Nationalencyklopedin (2015) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/metakommunikation, (hämtad 2015-02-05)
3 Gregory, Bateson. Steps to an ecology of mind. (London: Jason Aronson Inc. 1987) 183ff
4 Gregory, Bateson (1987) 185
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betyda i något annat sammanhang”.5 Hon skriver att ”allt som sker och görs inom denna lekram

omfattas alltså (…) av en särskild och dubbelbottnad förståelse”.6 Med hjälp av olika leksignaler, en

del  av  denna  dubbelbottnade  förståelse,  så  kan  de  som deltar  markera  och  leka  inom samma

tolkningsram. Man skapar en ”särskild mental inställning, ett sätt att förhålla sig till verkligheten”.7

Metakommunikation är helt enkelt det som sker när man svarar med leksignaler på andras dito.

Således ”vet” alla involverande om att det som sker är på lek, och kan tolerera sådant som annars

skulle vara en motsägelse, en paradox. Barnens kartong kan vara en bil eller ett rymdskepp, så länge

alla involverade har bestämt det, även om kartongen inte kan transportera något av egen kraft. Inom

den gemensamma överenskommelsen – lekramen – kan deltagarna dela samma upplevelse. Kort

och gott handlar leksignaler först och främst om hur man säger något, mer än vad man säger. ”Nu

tänker jag döda dig” betyder i lekens sammanhang inte dess verkliga innebörd. 

Jag  menar  att  den  metakommunikativa  interaktionen  inom  det  fält  som  jag  undersökt,  också

innehåller en viss uppsättning av värderingar och idéer om hur en soldat och en militärkonflikt skall

lekas. Bateson menar att människan alltid kommunicerar via en form av abstraktion8, och jag menar

på att dessa abstraktioner är påverkade av normer och värderingar. Lekramen kan innehålla, vill jag

påstå, inte enbart de levande, mänskliga aktörerna utan även föremål. Dessa ting får ju vara med

och göra leken – en pinne kan bli till ett svärd. Tingen kan också förändra och påverka leken –

pinnens längd och uthållighet kan ju förändra användarens räckvidd och styrka. Mer om kopplingen

jag gör till det materiella kommer längre fram i detta kapitel. I mitt undersökta fält vill jag se hur

man kommer överens om lekramens utformning, och hur både ting och människor tillsammans

skapar en egen bild av kriget i lekens sammanhang. Det man leker, och hur, kan säga någonting om

deltagarnas föreställningar av väpnad konflikt.

Centrala  punkter  i  Lotten  Gustafssons  text  handlar  om det  identitetsskapande som deltagarna  i

medeltidsveckan ägnar sig åt, och leken med tid/rum. De kan, genom att iklä sig medeltida kläder,

och genom att  på olika sätt  transformera sin fysiska miljö (med hjälp av fantasi  och materiella

attribut), projicera både sina egna moraliska värderingar såväl som sina visioner av en svunnen tid.

Det hela ser hon som ett senmodernt projekt där man söker konkretisera en annan värld.9 På samma

5 Lotten, Gustafsson (2006) 27
6 Lotten, Gustafsson (2006) 27
7 Lotten, Gustafsson (2006) 27
8 Gregory, Bateson (1987) 185
9 Lotten, Gustafsson (2006) 261ff
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sätt vill jag undersöka hur deltagarna som skapar och deltar i krigslekarna iscensätter, gör, en egen

version av kriget.  

Gustafsson  använder  begreppet  lekkronotoper.  Kronotop  är  ett  begrepp  hon  tagit  från  Michail

Bachtin;  det  betyder  ordagrant  ”tidsplats”  och  syftar  på  ”framställningen  av  den  ömsesidiga

relationen mellan tid och rum”.  Bachtins teori handlar om det litterära, men Gustafsson kallar det

istället  för  lekkronotop för  att  ”markera  att  det  är  den i  lek  representerade kronotopen”10 som

åsyftas. Det är alltså en ”tidsplats” som existerar i den imaginära verkligheten, och som skapas i

tillfälliga  överenskommelser  mellan  deltagarna  i  leken. 11 De  här  överenskommelserna  är  av

naturlagarna bundna till vår fysiska verklighet, men i lekens ram så kan man skapa en tidplats som

representerar en helt annan tid.  Precis som Gustafsson vill se hur lekkronotoper iscensätts inom

medeltidsveckans  ram,  så  vill  jag  se  hur  olika  tidsplatser  skapas  av  deltagarna  i  den

militärrelaterade leken. ”Lekarnas kronotoper […] är ett resultat av tillfälliga överenskommelser,

tillkomna i interaktion mellan många människor”12, skriver Gustafsson, och jag vill se hur dessa

överenskommelser  ter  sig  inom  krigsleken.  Hur  gör  man  om  södra  Sveriges  skogar  till  ett

centralasiatisk krigsområde? Hur får man en samling grus och plastfigurer på ett slagfält att kännas

som en Irakisk storstad? Kan man göra kriget både realistiskt och distanserat underhållande på

samma gång? 

Ordningsprinciper

Ett grundläggande teoretiskt begrepp som jag använder mig av är  ordningsprinciper,  ett begrepp

som etnologen René León Rosales använder sig av i sin avhandling Vid framtidens hitersta gräns,

för att komplettera den  poststrukturalistiska diskursteorin.13 Det som är av intresse för mig är hur

Rosales fogar in det materiella i sin diskursanalys.

Utgångspunkten för diskursanalys är konstaterandet att världen uppfattas utifrån ett kulturellt filter,

en  diskurs.14 Diskurs är ”ett  bestämt sätt  att  tala  om och förstå  världen”, ett  uttryck av Winter

10 Lotten, Gustafsson (2006) 30
11 Lotten, Gustafsson (2006) 29f
12 Lotten, Gustafsson (2006) 30
13 René Leon, Rosales Vid framtidens hitersta gräns. Om maskulina elevpositioner i en multietnisk 

skola. (Stockholm: Mångkulturellt centrum 2010) 19
14 Mats, Börjesson  Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. (Lund: Studentlitt. 2003) 25 
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Jorgensen och Phillips  som återfinns  hos  bland annat  Mats  Börjesson och Karin S.  Lindelöf.15

Diskurser är skapade genom ”artikulationer, dvs praktiker som sätter tecken i relation till varandra

[…] och därigenom skapar och bestämmer, eller ändrar, deras meningsinnehåll”, skriver Lindelöf i

Om vi nu ska bli som Europa.16 Dessa praktiker, som konstituerar och konstitueras av subjektet,

inbegriper alla sociala fenomen, i synnerhet det språkliga men också sådant som kroppsspråk.17

Lindelöf definierar kort begreppet; ”diskurs = norm = ett bestämt sätt att tolka världen”,18 och det

är  också  så  jag  tänker  använda  begreppet  i  denna  uppsats  i  kombination  med  Rosales

”ordningsprincip”. 

Diskursanalys studerar det människor gör och säger, dvs. hur de konstituerar och konstitueras inom

sina subjektspositioner, alltså sättet man ser på sig själv och sin omvärld. Rosales vill, utöver studier

av muntliga och skriftliga utsagor, tillföra även det materiella, den fysiska ”iscensättningen”, genom

att  ”analysera de subjektspositioner som konstitueras genom de materiella villkor[en]”.19 För att

understryka detta använder han begreppet ”ordningsprincip” istället för diskurs, då det materiella

inkluderas i termen; ordningsprincip är en  ”normerande ordning” av ”både materiell och symbolisk

karaktär”.20 Då det materiella är viktigt för denna uppsats fält är det alltså denna term jag ämnar

använda istället för diskurs.

Jag tänker tillämpa dessa ordningsprinciper för att studera deltagarna i krigsleken. Hur konstitueras

begrepp som soldat, krig, slagfält och civila? Hur skapas och återskapas detta i det materiella, alltså

sådant som små och stora slagfält, uniformer, utrustning? Det undersökta fältet är beroende av den

materiella scenografin, då det möjliggör eller i alla fall underlättar skapandet av den gemensamma

lekramen. Man måste bygga någon form av by eller militärbas,  man måste ha på sig ”korrekt”

uniform för att levandegöra ens rollkaraktär inom den respektive fraktionen. Det materiella speglar

och skapar tolkningar som blir till såväl verktyg och begränsningar för hur man kan agera i sin roll

som västerländsk soldat, civil kvinna eller afghansk krigare. Rollerna må vara tillfälliga identiteter

och vara ”på låtsas”,  men kan ändå spegla gällande föreställningar  och normer kring rollernas

15Mats, Börjesson (2003) 25; Karin, Lindelöf S. Om vi nu ska bli som Europa. Könsskapande och 

normalitet bland unga kvinnor i tranistionens Polen (Göteborg & Stockholm: Makadam 2006) 23

16 Karin, Lindelöf S. (2006) 23

17 Karin, Lindelöf S. (2006) 23f

18 Karin, Lindelöf S. (2006) 23
19 René Leon, Rosales (2010) 21
20 René Leon, Rosales (2010) 21
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verkliga förebilder.

Aktörer, nätverk och performans

Ett  väsentligt  inslag  i  min  förståelse  för  de  typer  av  krigslekar  jag  intresserar  mig  för  är  det

materiella, de ting som är nödvändiga för att bygga upp lekens värld. Deltagarna i airsoft använder

kopior av vapen, de rör sig bland träpallar och presenningar som föreställer hus, militärbaser och

liknande. Jag vill  kunna förstå hur ting är med, bygger och förändrar deltagaren.  Att  bygga de

världarna, de föreställningarna i vilka lekdeltagarna rör sig, utan det materiella är nästintill omöjligt.

Även om den metakommunikativa förståelsen, skapandet av den ovan nämna lekramen, sker på ett

underförstått, symboliskt plan så krävs det fortfarande ett föremål som ska föreställa ett vapen för

att denna förståelse ska bli fullständig. 

En teori som jag vill använda mig av för att kunna få med plastvapen, leksaksfigurer och uniformer

är  den så kallade  Aktör-nätverksteorin,  förkortad  ANT,  som i  ett  större  sammanhang kan sägas

tillhöra den sk. Materialitetsteorin.21 Inspirationen till detta kommer från en läsning om, och av, den

franske sociologiska tänkaren Bruno Latour, och delvis också den minst lika viktiga John Law. Då

dessa två, i synnerhet Latour, ibland blir väldigt abstrakta och svåra i sin argumentation, så har jag

även använt mig av den tillämpning av begreppen ANT och främst  Materialitet  som finns i den

danska antologin Materialiteter.

Poängen i materialitetsteorin, enligt min tolkning, är att man istället för att enbart begränsa sig till

det mänskliga subjektet i ett försök till att beskriva en social företeelse även tar med tingen, det

materiella. Dessa föremål – non-humans -  är minst lika viktiga i förståelsen av all sociokulturell

interaktion  som  den  självmedvetna  människan  är, och  måste  studeras  för  att  forskaren

överhuvudtaget  skall  kunna få  en  helhetsbild  av fältet.22 Det  innebär  inte  att  föremålen ges  en

”egen” vilja, istället menar Latour att 

no science of the social can even begin if the question of who and what participates in the

action is not first of all thoroughly explored, even though it might mean letting elements in

21 Tine, Damsholt & Simonsen, Dorthe Gert ”Materialiseringer. Processer, relationer og 

performativitet” I:  Damsholt, Tine m.fl.  Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og 

kulturanalyse. (Århus: Aarhus Universitetsforlag. 2009) 9 ff
22 Tine, Damsholt & Simonsen, Dorthe Gert (2009) 22
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which, for lack of a better term, we would call non-humans.23

 

Dessa föremål ges alltså inte en egen intention, egen drivkraft eller vilja. Varken människa (subjekt)

eller ting (objekt) är suveräna aktörer, utan det människan vill och gör är format av de föremål som

omger oss.24 ”Hvordan materialiteter gøres , men også hvordan det materielle ‘gør os’ , hvordan vi

er foldet ind i, koblet sammen med, sammenfiltret i rumlige og materielle relationer”, skriver Tine

Damsholt och Dorthe Gert Simonsen i Materialiteter.25 

Perfomans, alltså hur subjektet/objektet görs, är centralt i teorin. Jag vill ha med det performativa i

min uppsats, och utgår från förutsättningen att det materiella, föremålen, är en nödvändig del av de

lekar  jag  undersöker.  På  vilket  sätt  är  föremålen  då  med och  gör själva  leken?  Hur  förändras

lekdeltagaren själv, subjektet, av den utrustning denne tar på sig och omger sig med? Det kan tänkas

att  ekonomiska  och fysiska  faktorer  också  påverkar möjligheterna  för  hur  långt  man  kan  gå  i

försöken  till  att  efterlikna  de  verkliga  förlagorna  –  kan  detta  motsatsförhållande  spåras  i  mitt

material? Hur förändras och görs föreställningarna av soldaten, kriget och leken i mötet mellan ting

(vapen, utrustning) och den mänskliga lekdeltagaren?

Jag  vill  också  hävda  att  materialitetsteorins  rumsliga  begrepp  överlappar  och  kompletterar  de

tidigare  nämnda  begreppen  lekram och  ordningsprincip,  åtminstone  i  denna  uppsats.  Som jag

nämnde  tidigare  så  tror  jag  att  det  metakommunikativa  skapandet  av  en  gemensam  lekram

inbegriper föremål, som också utformar själva leken. Innehållet i denna lekram, det vill säga vad

och framförallt hur man leker är också påverkat av de materiella och symboliska ordningarna som

inbegrips  i  begreppet  ordningsprincip.  Med  det  menar  jag  alltså  att  det  mänskliga  deltagandet

(agensen)26,  också  är  påverkat  av  de  normerande  ordningarna  och  föreställningarna  som  styr

subjektens  (lekdeltagarnas)  uppfattning,  föreställning,  av  jaget  och  omvärlden.  Exempelvis  kan

detta beskriva hur lekdeltagarna uppfattar sig själva, dualiteten mellan att leka soldat samtidigt som

man är en civil till vardags, och föreställningarna om krig, Mellanöstern, NATO eller talibaner.

23 Bruno, Latour Reassembling the Social.An introduction to Actor-Network-Theory. (Oxford: 

University Press. 2005) 72
24 Tine, Damsholt & Simonsen, Dorthe Gert (2009) 25
25 Tine, Damsholt & Simonsen, Dorthe Gert (2009) 25
26 René Leon, Rosales (2010) 27
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Kön och Postkolonialism

De spel jag valt att undersöka i denna uppsats har ett gemensamt tema i att de alla utspelas under de

förhållandevis färska konflikterna i Afghanistan och Irak, och spelens antagonister är gerillarörelser

och NATO-ledda trupper. Även i detta fall tänker jag utgå från den ovan nämnda diskursteoretiska

teoretiska ram, men i fall där motsättningen väst/öst blir extra tydlig i materialet så måste jag kunna

stödja  mitt  resonemang  i  ett  större  sammanhang.  Detta  sammanhang  är  den  postkoloniala

teoribildningen. Rosales förstår den postkoloniala teorin som att den i huvudsak handlar om ”de

maktrelationer varigenom 'det västerländska' skapar sig självt i kontrast till det 'icke-västerländska'”,

något som kan spåras tillbaka till den europeiska koloniseringen av stora delar av världen under

1800-talet.27 Loomba  skriver  om hur  man,  under  koloniseringsprocessen,  i  Europa  skapar  den

generella bilden av ”främlingen” – oavsett om denne fanns att finna i Europa eller längre bort.28 

För den här  uppsatsen så är  jag intresserad av hur man i  västerlandet  har beskrivit  och skapat

beskrivningen av Mellanösterns Araber. I Edward Saids ”Orientalism” beskriver denna hur bland

annat Araben porträtteras i västerländsk nyhetsmedia:

In  the  films  and  television  the  Arab  is  associated  either  with  lechery  or  bloodthirsty

dishonesty. He appears as an oversexed degenerate, capable, it  is true, of cleverly devious

intrigues, but essentially sadistic, treacherous, low. […] In newsreels or news-photos, the Arab

is  always  shown  in  large  numbers.  No  individuality,  no  personal  characteristics  or

experiences.  Most  of  the  pictures  represent  mass  rage  and  misery,  or  irrational  (hence

hopelessly eccentric) gestures. Lurking behind all of these images is the menace of jihad.29

Återfinns denna bild av den farlige Araben i mitt material? Hur beskrivs denna fiende i figurspelets

böcker? Hur skapar man airsoftens islamistiske fiende, Talibanen? Vidare, om man kombinerar den

postkoloniala teorin med ANT's performativa diskurskapande,  och Rosales ordningsprincip,  kan

man då undersöka hur lekdeltagarna i  sina handlingar  och sin miljö  återskapar  en postkolonial

diskurs i sitt agerande inom lekramen? I airsoftspelets fysiska miljö kan ju subjektet, med hjälp av

kläder och uppförande, ”göra” sig själv till en avbildning av den västerländska soldaten, eller den

afghanske talibanen/Al Qaida-medlemmen. Realism är något man strävar efter, men vad definierar

27 René Leon, Rosales (2010) 32-33
28 Ana, Loomba. Kolonialism/postkolonialism; en introduktion till ett forskningsfält (Stockholm: 

Tankekraft 2006) 113

29 Edward, Said. Orientalism (New York: Pantheon 1978) 286-287
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denna realism, och är återskapandet av ”den Andre”, irrationelle araben något som återspeglas i hur

man klär sig, pratar eller skriver i och om spelen?

Precis som det då kan bli intressant att se hur den fientliga Araben framställs, eller görs, så kan det

ur  samma  perspektiv  vara  givande  att  undersöka  det  performativa  i  hur  genus  skapas  i

leksammanhanget.  Om  man,  i  enlighet  med  den  diskursteoretiska  ingång  jag  valt,  betraktar

könstillhörighet som konstruerad så måste man också kunna se om den reproduceras inom ramen

för krigslekens mansdominerade miljö. 

Jag tänker därför diskutera en del om hur kön framställs och görs i krigsleken. Jag utgår från att

könstillhörighet  är  en  konstruktion  och  att  det  de  skillnader  som  åläggs  individer  med  olika

könsorgan inte är naturgivna. Likt Rosales utgår även jag ”från att det inte går att tänka sig en 'ren'

könstillhörighet,  det  vill  säga  en  könstillhörighet  fri  från  den  reglerande,  normerande

kunskapsproduktionen som möjliggör den”.30 Det som är kvinnligt eller manligt hålls isär med hjälp

av olika egenskaper som tillskrivs individer vars kroppar placeras i kategorin ”man” eller ”kvinna”.

Dessa  kategorier  innebär  i  sin  tur  ett  specifikt  beteende,  vissa  praktiker,  som  resulterar  i  en

hierarkisk ordning mellan könen, ”vanligen till männens fördel”.31 

För att i linje med min utgångspunkt ovan se hur kön görs – iscensätts – i krigslekens ramar, så tror

jag att det bästa sättet är att bygga på queer- och genusteoretikern Judith Butlers teori, som baseras

på  performativ könskonstruktion.  Könsidentiteten är, likt övriga subjektspositioner, inte ett givet

tillstånd,  menar  hon,  utan  måste  istället  göras,  ageras.32 ”[G]ender  is  an  identity  tenuously

constituted in time, instituted in an exterior space through a stylized repetition of acts”.33 Individer

agerar utifrån vad de och den omgivande ordningsprincipen förväntar sig av ett agerande i egenskap

av man eller kvinna. På så sätt upprätthålls könsidentiteter via ett konstant iscensättande.

Vilka egenskaper tillskrivs kvinnan, respektive mannen, i krigsleken, och hur iscensätts de? Hur tar

detta sig uttryck i själva agerandet? Är detta något som deltagarna reflekterar över?

Finns det en vilja att inkludera fler kvinnor i hobbyn, och i så fall, skiljer sig ord och handling åt

30 René Leon, Rosales (2010) 29
31 René Leon, Rosales (2010) 29
32 Judith, Butler. Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity (New York; London; 

Routledge, cop. 1999) 33
33 Judith, Butler (1999) 33
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från varandra? Kan det vara så att det som på ytan kan tyckas bekräfta ett öppnande för ”tjejer” i

den  mansdominerade  krigsleken,  i  grunden  kanske  bara  förstärker  själva  sinnesbilden  för  den

maskulina krigaren?

Forskaren och fältet

Som det framgår i uppsatsens början så befinner jag mig redan i det undersökta fältet. Jag är både

figurspelare, och spelar – åtminstone nån gång per år  - airsoft och deltar i sådana evenemang. De

som här har intervjuats är alla mer eller mindre bekanta, som redan på förhand vet att jag skriver en

uppsats som berör vår gemensamma hobby. De vet också att jag är intresserad av att undersöka

förhållandet mellan verkligt krig och lek.

Oscar Pripp skriver om hur grupper i ett samhälle måste förhålla sig till de beskrivningar som finns

kring dem.34 Förvisso är inte militärintresserade nördar en utsatt eller särskilt marginaliserad grupp,

men en genomgång av mitt material visar att flera av de intervjuade redan bär på gemensamma

förklaringar till deras beteende som kan komma ifrån att man anser sig vara utanför. De gånger

airsoft-event  presenteras  i  media  (exempelvis  lokala  medier  som  uppmärksammade  ”berget”-

eventen 2009 och 2010)35 visar på att det inte ses som helt ”normalt” med vuxna människor som

låtsas vara soldater. Det är detta som kan förklara varför många av de jag intervjuat i ramen för

denna uppsats gärna vill försvara sitt intresse för våldsamma krigslekar, som om de intervjuade

redan i förväg vill försvara sig mot en potentiell kritik av deras fritidsintresse. 

En del av detta kan bero på medvetenheten att de talar med just en etnologistudent. Jag har försökt

att låta de intervjuade tala så fritt från hjärtat som möjligt, men det är självklart att de till viss del

censurerat sig själva, medvetna om att det de säger kommer att stå med i ett universitetsarbete, även

om jag har poängterat att deras namn kommer ändras i studien. Dock så är det en liten krets som

sysselsätter sig med dessa hobbies, och många har gemensamma bekanta. Sådant gör också att de

intervjuade kanske inte säger allt. 

34 Oscar, Pripp.  ”Reflektion och etik” I: Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete. 

(Lund: Studentlitteratur 2013) 66f

35  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/krigslekar-far-kritik I denna regionalsändning 

framhålls kritik mot att man stör djurlivet, så även flera intervjuade lokalinvånare som uttrycker 

en förvåning över företeelsen.

       http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=4574738 
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Vidare så kan det faktum att flera av dessa kan betraktas som mina vänner, och/eller att jag kommer

att stöta på dem när jag återgår till fältet inte längre som forskare utan i min ”normala” roll som

lekdeltagare, innebära en risk att jag inte vågar ställa frågor som kan uppfattas som elaka. Jag har

också  noterat  att  även  jag  tenderar  att  vilja  försvara  mitt  val  av  hobby,  när  utomstående  har

ifrågasatt denna fritidssysselsättning. Att således både försöka vara ifrågasättande och vara en del av

det som kan ifrågasättas kan tänkas vara problematiskt.

Jag har också, som kanske redan framgått i inledningen, för syfte att låta mina egna erfarenheter och

känslor få vara med, i alla fall till viss utsträckning, i undersökningen. Detta innebär att ”jaget” blir

närvarande  i  texten,  något  som också  innebär  att  språket  i  uppsatsen  kan  tendera  att  dras  åt

dagboksformen. Tanken är dock i huvudsak att visa på att även jag erfar känslor och intryck, något

som är en väsentlig del av det undersökta fältet som utgör wargaming, även om tolkningen av mina

känslor inte kan vara densamma som exempelvis de intervjuade.

Material och fält

Uppsatsens  fält  består  av dels  ett  airsoftlajv (Milsim,  Military Simulation),  och så ett  så  kallat

figurspel. Anledningen till denna blandning är att dessa dels är överlappande tematiskt, och för att

det påfallande ofta är samma människor som är involverade i båda fälten. Airsoftlajvet är också

alltid  begränsat  av den materiella  och geografiska verkligheten  – det  är  svårt  att  inom rimliga

ekonomiska  och  tidsmässiga  gränser  återskapa  Afghanistans  geografi  i  Sverige,  såväl  själva

landskapet som de fattiga byarna. Det är däremot mycket lättare i figurspelets nedskalade värld. 

Figurspelet Force  on Force,  som är  det  jag valt  i  denna undersökning,  ser  jag  främst  som en

komplettering till hur man väljer att se och beskriva ett modernt krig och slagfält, samma typ av fält

som utgör bakgrunden för de airsoft-spel jag deltagit i inom ramen för denna uppsats. Jag har själv

spelat detta spel, men tänker inte diskutera själva spelmomentet alltför ingående, däremot så ska jag

titta på det slagfält man skapar, som figurerna placeras i. Finns det något att se i hur husen byggts,

ställts ut, målats och vad de säger om föreställningen kring det moderna slagfältet i Mellanöstern?

Jag tänker  även analysera  de  bakgrundstexter  som finns  i  regelböckerna.  Undersökningen görs

alltså via skrivet källmaterial – böckerna till  Force on Force, i synnerhet expansionerna  Road to

Bagdad (invasionen av Irak 2003) och Enduring Freedom (kriget i Afghanistan 2001-2011). Jag har

även studerat speltillverkarens officiella internetforum (www.ambushalleygames.com).36 

36 http://www.ambushalleygames.com/forum/index.php?sid=a7c7d8c2e85832138992c99021621965
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Force on Force (FoF), spelas på en rätt ”låg” nivå – alltså med rätt få figurer i små enheter – och är

anpassat till strid från 1945 framåt. Det finns dels en heltäckande regelbok, och sedan ett stort antal

mindre  expansioner.  Dessa  expansioner  innehåller  scenarion  för  olika  specifika  slag.  I  denna

uppsats har jag tagit med expansionerna  Operation Freedom, som fokuserar på Afghanistankriget

mellan 2001-2010, och Fallujah, som är begränsat till striderna i den irakiska staden med samma

namn under 2004. Jag finner dessa intressanta då de både behandlar konflikter som är relativt färska

i minnet, och pågår fortfarande om än med mindre direkt västerländsk militär inblandning. I båda

fallen  har  det  funnits  många  rapporter  om  våld  mot  civila  från  båda  sidor,  övervåld  och

infrastrukturell förödelse. Hur och varför väljer man att spela ut detta på ett miniatyrslagfält? 

Genom att studera böckerna hoppas jag också kunna se hur den beskrivning av västs inblandning i

Mellanöstern beskrivs. Kan man se hur ”den Andre”, Araben, framställs i dessa böcker?  

När det kommer till airsoftlajvandet finns det också en del källor på internet, även här internetforum

(dåvarande Hearts & Minds-spelets forumtråd),37 men också den officiella hemsidan för eventet.38

Jag har också själv deltagit som spelare under sådana Milsims i ramen för deltagande observation. 

Hearts & Minds är ett spel som utgår från konflikten i Afghanistan. Åren 2011 och 2012 deltog jag i

dessa event som spelare, i rollen som en tysk ISAF-soldat. Sidorna som man kunde välja på som

spelare var NATO (ISAF), Taliban, Al Quaida, Legoknektar, ANA (nationella Afghanska armén,

teoretiskt lojal gentemot NATO) och så slutligen civila. Platsen var en småländsk skog som ska

föreställa norra Afghanistan. De spelare som var på NATO-sidan fick bo i en liten bas, som bestod

av några tält, tältpinnar med presenningar och några vakttorn. Viss strömtillförsel fanns, levererad

av en högljudd generator. I detta läger skulle vi sova, äta och vila. Basen kunde dock närsomhelst

överfallas av fienden, vilket betydde att vaktposter var nödvändiga. Den civila byn hade en liknade

roll, men där blandades de förhållandevis få civila, obeväpnade spelarna med talibaner som skulle

”låtsas” vara civila mellan deras uppdrag. Husen var även här gjorda av tältpinnar och presenning,

men också en hel del lastpallar. Några av de som spelade civila hade ett litet marknadsstånd, där

man kunde köpa lite godsaker för riktiga pengar. Då och då gjorde NATO-sidan små patruller in till

byn, dessa blev dock oftast överfallna och vid minst två tillfällen gjorde NATO-sidan räder in i

denna bebyggelse. Jag såg väldigt lite av AL Quaidas basläger, eller för den delen Taliban-ledarnas

dito, men det jag såg verkade vara små tältläger på olika platser i skogen; tanken var ju att dessa

37 http://airsoftsverige.com/forum/
38 http://www.hamgame.se/
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skulle kunna förflytta sig lätt. 

En viktig del i undersökningen är de sju intervjuerna som jag utfört. I huvudsak är det intervjuer

med personer som ägnar sig åt såväl airsoftlajv som figurspel; men med en stark lutning åt det

förstnämnda. De sju intervjuerna är gjorda vid olika tillfällen under ett års tid. I ett fall handlar det

om en intervju med två personer. Alla deltagare är mellan tjugo och trettio år gamla, alltså den

kategori som ofta kallas ”unga vuxna”.  De utsagor som återges i uppsatsen har kortats ner och

rättats till, för att lättare kunna fogas in i texten och göra läsningen lättare. De har däremot inte

ändrats innehållsmässigt. 

Micke och Anna är ett par som bor ihop sedan flera år tillbaka, och de är båda aktiva figurspelare,

lajvare och airsoftare med lång erfarenhet av dessa arrangemang. Figurspelen de spelar är såväl

historiska som fantasy-relaterade, samma sak gäller airsoften och lajven. Anna är också den enda

kvinnan bland studiens deltagare – en fingervisning om hur få av de aktiva i hobbyn är kvinnor.

Robert var en bekant som har spenderat mycket tid på airsoftspel, deltagit i militära övningar som

”civil”, och spelade även en del figurspel. En annan informant som också delar mitt, Mickes och

Annas intresse för både airsoft och figurspel är Karl, som även är en av spelarna i min ”grupp”

under Hearts & Minds.   Det är  han som först  tipsat  mig om Force on Force,  och är ofta  min

motspelare i detta och andra spel. Han är väldigt engagerad i det mesta som rör hobby med militär

anknytning, då i synnerhet modern krigföring. En annan person som deltog med mig under Hearts

& Minds är Andreas, och det var han som först introducerade mig till airsoften. Han har förutom

detta också en god teknisk kunskap, och har bidragit med expertis när mitt vapen gått sönder. Vid

tiden för intervjun var  han en aktiv  airsoftspelare,  likt  två andra informanter,  Hans och Lukas.

Gemensamt för dessa var att de inte var figurspelare, men hade ändå ett starkt militärt intresse, i

synnerhet Hans och Lukas som vid den tiden även till vardags bar delar av sina uniformer.

Det är endast två av studiens deltagare som har någon anknytning till det militära, Karl och Petri.

Karls erfarenhet kommer från hans tid som värnpliktig i det svenska försvaret, medan  Petri har

utöver detta stationerats utomlands under sin tid som fredsbevarande soldat. Både Karl och Petri har

flera gånger bidragit med intressanta synpunkter och jämförelser mellan verkliga situationer och

spelen. 
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Wargaming – introduktion och tidigare forskning

Forskningen kring denna företeelse är begränsad, och det som relaterar till krigslekar tycks främst

röra dataspelande. Emellertid så är Lotten Gustafssons ”Den förtrollade zonen” till hjälp här, så

också  Playing at War,  en artikel av P.A.G Sabin (militärhistoriker verksam vid Kings College i

London) i antologin War and Games.39 

I  Den förtrollade zonen  i samband med de företeelser knutna till den gotländska medeltidsvecka

hon skriver om, skriver Gustafsson om sk.  ”wargames”40. I en förening för  ”taktiska spel” under

början  av  1980talet  är  favorit(bräd)spelet  ”runequest”,  som  har  ”realistiska  detaljer” med

”spelregler som stöder sig på konkreta erfarenheter av strid med hjälm och visir”.41 Detta, menar

Gustafsson,  är  en  del  i  hur  man  försöker  återskapa  sin  bild  av  riktig  strid  och  utrustning  i

lajvsammanhang. På samma sätt menar jag på att figurspel och airsoft möter varandra i sina försök

att skapa realism i militära sammanhang. Således är Gustafssons verk inte bara till hjälp när det

kommer  till  teori,  utan  även  som  ett  stöd  för  min  utgångspunkt  och  sättet  jag  betraktar  mitt

undersökningsfält.

Att airsoft och figurspel överlappar varandra gäller även i andra sammanhang utöver att båda spelen

försöker sig på att skapa en viss realism. Inte alltför sällan tycks deltagarna vara engagerade i både

airsoft som figurspel, och även andra militärrelaterade hobbies. Sambandet mellan figurspel och

airsoftare kan också hittas i Playing at War av P.A.G. Sabin.42 Då hans artikel tycks vara den enda

som försöker ge en överblick över den fritidssysselsättning som kallas ”wargames”, så tänker jag

nedan gå igenom några av grunddragen i det han skriver. Samtidigt kan detta också tjäna som en

introduktion till wargaming, och till vilka människor det är som leker krig.

What  is  wargaming, frågar  sig  Sabin  och presenterar  diagrammet  som jag  återger  nedan.43 De

överlappande fälten som finns mellan flertalet av fritidssysslor med militär anknytning visas, och

medan han förvisso inte nämner airsoft (antagligen beror detta på att den relativt unga hobbyn inte

39 P.A.G, Sabin. “Playing at war: The modern hobby of wargaming” I: Cornell, T.J & T.B Allen 

(red) War and games (San Marino: Center for Interdisciplinary Research on Social Stress2 2002) 

191
40 Lotten, Gustafsson (2006) 92ff

41 Lotten, Gustafsson (2006) 92
42 P.A.G, Sabin (2002) 191
43 P.A.G, Sabin (2002) 192
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slagit igenom vid den tiden) så nämner han något om den då (2002) nya paintballhobbyn som kan

placeras in i flera av fälten.44 Samtidigt menar jag att airsofthobbyn, i alla fall Milsim-spelen, har

vissa  likheter  med  military  reenactment  (dvs  iscensättande  av  historiska  slag)  och  ”levande

rollspel”, saker som Sabin menar har mycket gemensamt med ”wargaming”.

Sabin använder  sig  av  ett  diagram med cirklar,  som i  detta  fall  representerar  tre  överlappande

fritidsaktiviteter;  Military  Affairs,  Gaming,  och Simulation.45 Fältet  Military  Affairs  inbegriper

sådant som läsande av militärrelaterad litteratur, egna efterforskningar, resor till platser för gamla

slagfält (Battlefied tours), samlande av militariaföremål (uniformer, hattar, knappar och liknande).

Fältet  Gaming täcker,  skriver  Sabin,  tävlingsinriktade  (competative)  aktiviteter,  såsom  schack,

brädspel och i viss mån sport. Så återstår fältet Simulation, som täcker in simulationer av verkliga

eller imaginära företeelser, som teckningar, miniatyrjärnvägar, dramaföreställningar eller  läsandet

av historiska eller SF-relaterade romaner. 

Vad Sabin vill peka på här är att det är i överlappningen mellan alla dessa tre fält som man kan finna

det som utgör Wargaming, den fritidssyssla till vilken figurspel och, menar jag, airsoft hör till, och

44 P.A.G, Sabin (2002) 192f
45 P.A.G, Sabin (2002) 194
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som innehåller aspekter ur alla de tre cirklarna.

They are based on the military capabilities of some past or present antagonist, and entrail a

degree of research to ascertain the key characteristics involved. They attempt to simulate

aspects of a real or imaginary armed conflict involving such military forces, and to do so with

at least some concern for accuracy or ”realism”. Finally,  they do this in form of a game,

which players can win or lose by making decisions which need not be the same as those of

the actual commanders.46

Sabin konstaterar längre fram, efter att ha studerat annonser, recensioner och artiklar i wargaming-

relaterad press (hans främsta källor) att det är ”straightforward reading about military topics” som är

den starkaste länken mellan de olika fälten.47 

Så långt är jag och Sabin överens – dock tillägger han att även om det är bredare förståelse av det

militära som knyter ihop den diversifierade gruppen, så är ”levande” militära spel (såsom paintball)

mindre populära bland ”wargamers”, med referens till den ovan nämnda pressen. Här håller jag inte

helt med. Jag menar på att just sådant som airsoft, åtminstone i Sverige mycket väl kan knytas till

denna krets av hobby, även om inte nödvändigtvis alla delar faller inom ramen för Sabins definition

i  artikeln.  Intresset  för  det  estetiska,  en  upplevelse  relaterad  till  det  militära,  och  en  chans  att

besegra en motståndarsida är saker som även återfinns inom airsofthobbyn. Det är bland annat på

grund av dessa element som jag tänker inkludera airsoften som en del av termen ”krigslekar” i

denna uppsats. Jag är också säker på att Sabin åtminstone hade diskuterat denna hobby hade han

skrivit  artikeln  idag,  på  samma  sätt  som  man  kan  sakna  en  diskussion  kring  spelande  av

gerillakonflikterna i Mellanöstern – Sabins artikel är skriven år 2002, då dessa konflikter ännu inte

brutit ut.

Sabin har också en intressant  diskussion gällandes  vilka som tillhör  fältet  ”wargaming”.  Bland

annat  konstaterar  han bristen på kvinnliga deltagare,  som han finner  föga överraskande då den

militära intressesfären redan är manligt dominerad, och att kvinnor överlag är mindre benägna att

delta i spel och hobbies. Tyvärr går inte Sabin i djupare i detta tema, utan går vidare och definierar

en viss åldersgrupp – ungefär 25 år och uppåt – och konstaterar en överlag hög utbildningsnivå

bland  dessa.  Det  finns,  enligt  Sabin,  också  en  tendens  till  vad  han  kallar  för  besatthet  bland

46 P.A.G, Sabin (2002) 195
47 P.A.G, Sabin (2002) 196-197
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wargamers, med vilket han menar att dessa lägger ner avsevärd tid, och en stor mängd pengar, på

sitt intresse. Min personliga iakttagelse, relaterad till min egen ekonomi och den ständigt växande

högen av vapenkopior i alla skalor bekräftar detta åtminstone i mitt eget fall.  Sabin konstaterar

också  att  ”Wargaming”  inte  har  någon  stor  skara  anhängare  –   runt  1%  av  amerikaner  och

engelsmän födda efter 1945 är aktiva.48 Huruvida denna minst tio år gamla siffra är aktuell eller om

den kan tillämpas på svenska förhållanden är svårt att säga, men kan ge en fingervisning. Ett ganska

tryggt antagande är att det inte är lika stort som fotboll eller hästsport. 

När det kommer till att diskutera till  varför man spelar krig, så skriver Sabin om att de aktiva i

hobbyn vill  uppleva historien. Faktum är, menar han, att längtan efter att uppleva en känsla för

historien är starkare än längtan efter en rent spelmässig utmaning.49 På samma sätt är den estetiska

upplevelsen viktig,  vilket Sabin menar bevisas i  synnerhet bland figurspelare,  som ofta är ”less

concerned with refighting real historical battles than with ensuring that their miniature armies are as

accurate and impressive as possible”.50

Sabin menar också att den bästa sammanfattningen av anledningarna till  varför människor tar sig

för krigslekar är en blandning av  intellektuella och  känslomässiga orsaker.51 Intellektuellt, menar

han, så ger spelen en god insikt i krigföring under vald historisk period, och ger en mental utmaning

för spelaren som måste analysera de regler och den taktik som behövs för att uppnå framgång. Den

känslomässiga orsaken motiverar ofta den estetiska aspekten av wargaming, tillsammans med en

”glamourized representation of military command, and an escape from the intractable dilemmas of

the real world into a much more controllable and congenial environment”.52 Sabin försöker tyvärr

inte besvara frågan på något djupare plan, men ur etnologisk bakgrund infinner sig frågor om denna

flykt från verkligheten kan passa in i ett större, diskursteoretiskt sammanhang. 

Som synes är Wargaming ett ganska eklektiskt begrepp, och har troligtvis blivit det än mer under

det  decennium som gått  sedan Sabin skrev sin artikel.  Detta  är  också en anledning till  att  jag

föredrar att på svenska kalla detta för Krigslekar – att istället benämna det för Krigsspel kan leda

läsaren till att tänka på mer taktiska eller sportrelaterade spel, där skapandet av realism kommer i

48 P.A.G, Sabin (2002) 193
49 P.A.G, Sabin (2002) 208
50 P.A.G, Sabin (2002) 209
51 P.A.G, Sabin (2002) 210
52 P.A.G, Sabin (2002) 210
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andra hand. 

Sabin  verkar  vara  en  av  väldigt  få  som diskuterar  militärt  figurspelande  som föremål  för  en

vetenskaplig studie;  och de flesta  undersökningar  av liknande fält  har  främst  varit  riktade mot

dataspelens våldsamma element. Som Sabin visar är det dock något utöver det enbart våldsamma

som lockar och sammanlänkar utövarna av krigsrelaterade fritidssysselsättningar. Här hoppas jag

således kunna skrapa på ytan på ytterligare en aspekt av konfliktbaserad underhållning, och luta mig

mot Sabins slutsatser när jag ställer mina egna frågor till materialet. Hur viktig är realismen i mitt

undersökta fält? Vilka är de element i krigsleken som tas upp – är även dessa relaterade till en

möjlighet att ”uppleva historien”? Hur viktigt är det med upplevelsen av kriget, det estetiska, en

känsla  av  att  ”vara  där”?  Kopplat  till  diskursteoretisk  materialitetsteori  –  hur  gör  man  om

krigshistorien till lek, och vad innebär det egentligen att ”uppleva historien”?
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2. VAPEN, KLÄDER OCH PRESENNING

”...tar du på dig utrustningen så är man där igen...”53

Hur använder man sig av fysiska iscensättningar för att bygga upp lekens slagfält? Vilken påverkan

har utrustningen och miljön på lekdeltagarna? Hur viktig är inlevelsen och när får den brytas? Hur

hanterar man en väpnad konflikts brutalitet och krigsförbrytelser?

I den här delen av uppsatsen vill  jag visa hur deltagarna i en krigslek skapar sin egen bild av

soldaten  och  kriget,  och  hur  uniform  och  utrustning  direkt  påverkar  lekdeltagarnas  fysiska

uthållighet. Vidare tänker jag också beskriva hur figurspelen skapar sin berättelse om det moderna

kriget, och därmed visa hur man återskapar ett krig inom leken på ett ”realistiskt” sätt, utan att

inkludera det som kan uppfattas som alltför stötande eller brutalt. I samband med att det alltför

tungsinnande exkluderas skapas också gränsdragningar, och jag kommer att diskutera vilka dessa

gränser kan vara och hur undersökningens deltagare ställer sig till dem.

*

Krigsleken kräver utrustning och ett slagfält för att få liv och mening. Denna fysiska miljö skapar,

avgränsar och begränsar spelets yta. Airsoftsspelen har en stark kroppslig koppling, då deltagaren

klär sig i  en uniform och handskas med ett  vapen,  men också figurspelet  innehåller en mängd

fysiska  attribut, små  hus  och  vägar  som  är  med  och  skapar  leken.  Den  metakommunikativa

förståelsen för vad som definierar lekramen skapas med hjälp av den terräng, den utrustning och de

ordningsprinciper som kopplas till det militära.  

Grundtanken i dessa spel är att ge en realistisk upplevelse, som ska utmana på en mental/spelteknisk

nivå, och i airsoftens fall även ge en fysisk utmaning.54 Det som tycks vara grundläggande för en

god spelupplevelse är ofta något som jag väljer att kalla ”den rätta känslan”. Jag vill se vad denna

känsla innebär för vad som gör ett speltillfälle bra eller dåligt, vad som gör det ”rätt”, och om det

kan kopplas till det materiella, och de ordningsprinciper som är med och gör om krig till utmanande

lek.

53 Intervju Anna och Micke
54 Jfr. P.A.G, Sabin (2002) 194f

26



Hjärtan och sinnen

Hur bygger man upp ett Milsim-spel? Med avstamp i mitt  deltagande i  Milsimspelet  Hearts &

Minds  (HAM) så  tänker  jag  visa  hur  man  med  hjälp  av  fysiska  föremål  och  gemensamma

överenskommelser för vad de ska föreställa för över idén om en modern konflikt till en lekmiljö.

Hur ska en modern soldat bete sig? Vilken betydelse och vilket inflytande har utrustningen lekens

soldater har på sig och de läger de bygger med hjälp av lastpallar och presenning?

Milsim-spelet Hearts & Minds, som jag deltog vid två tillfällen, var ett spel i ett hypotetiskt norra

Afghanistan, som skulle förklara den småländska skogens grönska då norra Afghanistan sades ha

mer tät skog än övriga landet. Speldeltagarna kunde spela som ISAF (NATO-ledda västtrupper),

Talibaner, Al Quaida, PMCs (private military companies, en form av moderna legoknektar) eller

civila. Det fanns även en möjlighet att spela ANA, den väststödda afghanska armén, men endast en

spelare hade valt denna roll.

När det kommer till att skapa själva spelytan så är det inte ovanligt att, beroende på evenemangets

storlek,  speldeltagare  noteras  i  förväg  –  via  internetforum  eller  andra  sociala  medier  –  om

”spelplanens” area. Kartor, ofta satellitfoton från Google earth eller Hitta.se, finns att ladda ner. På

flera av arrangemangen, i synnerhet HAM, finns de även i pappersformat. Spelarna påminns om att

memorera och orientera sig efter landmärken för att inte riskera exempelvis skada på egendom eller

”de  civila”.  Under  detta  Milsim-spel  så  avgränsas  spelområdet  med  små  skyltar,  som  riktar

budskapet  mot  såväl  ickespelare  som  HAMs  deltagare;  förbipasserande  informeras  om

arrangemangets natur och spelarna informeras om att spel inte gäller utanför området.

Vidare har arrangörerna, i samarbete med flera dedikerade spelare, skapat några viktiga punkter

som ska göra leken mer levande, mer ”riktig”. De spelare som tillhör ISAF-fraktionen bor i vad som

ska vara en bas – en FOB (forward operating base), där spelarna förväntas vara in-lajv, alltså i spel,

hela tiden. Man kan alltså närsomhelst bli utsatt för ett anfall. På samma sätt skapas den afghanska

byn, där invånarna är i spel dygnet runt; detta gäller även Talibanerna och Al-Quaida, som har satt

upp  gömda  tältläger  på  hemliga  platser  i  området.  Dessa  platser  är  sådant  som spelarna  och

arrangörerna lagt ner mycket tid på, men som också begränsas av ekonomiska aspekter och svensk

natur.  Det  är  svårt  att  göra  en  Afghansk  by  trovärdig  sitt  original.  Inte  nog  med  att  den

centralasiatiska  lövskogen  skiljer  sig  markant  från  den  småländska,  det  är  också  opraktiskt  att

temporärt  bygga  upp  ler-  och  stenhus.  Istället  använder  man  sig  av  lastpallar  och  presenning.

Samma sak gäller NATO-basen (”fob-en”, som den kallades). Istället för sandfyllda säckar som
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skydd  (sk.  ”HESCO-barriers),  så  representeras  murarna  av  presenning,  med  texten  HESCO

stencilerad.  Här  är  det  viktigt  att  alla  är  överens  om vad  det  egentligen ska  föreställa.  Denna

presenning skyddar mot kulor, och går inte att klättra under. Det blir vid ett tillfälle uppenbart när en

tillfångatagen taliban lyckas fly genom att krypa under presenningen. Då verklighetens sandfyllda

säckar väger flera hundra kilo var, så skapades snart en konsensus bland spelarna att denne taliban

gjort fel och förstört en del av upplevelsen.55

55 Observation Hearts and Minds, Ekeröd 2012
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Bild 2: En av de skyltar som varnade för pågående spel 

under Hearts and Minds 2011. Förutom att verka rent 

praktiskt, så kan dessa också bidra till att öka upplevelsen 

hos spelarna att de faktiskt gör något "farligt" som kräver 

en viss professionalitet. Dessa skyltar utgör också en fysisk 

manifestation av lekramen. (Förf. bild)



Scenen presenteras för lekdeltagarna, som nu måste försöka spela soldater, och göra sådant som

lyda order, följa vissa rutiner och förhållningssätt. Man kan exempelvis inte sova där man vill, då

ytan är begränsad. Under ett av spelen blir detta en konflikt, då ditresta spelare otillbörligt hade

roffat åt sig sovplats i ett av tälten. De fick snart flytta på sig och framförallt deras saker, något som

ledde till  högljudda protester  och slutade med att  den lilla spelarplutonen spenderade resten av

natten  annorstädes.  Detta  var  ett  missförstånd  som jag  uppfattade  berodde  på  att  arrangörerna

förväntade  sig att  spelare  inte  ska sova mer  än några  timmar i  sträck,  och vara  förberedda på

umbäranden, medan spelarna i sin tur kanske är mer vana vid att kunna tilldelas en egen yta att vara

på. Det var framförallt intressant att se hur spelare gick från att spela soldater till civila deltagare.

Ordern som krävde deras omflyttning var tvungen att utföras ”off-lajv”, det vill säga utanför själva

spelet, av arrangören (som också råkade vara ett ISAF-befäl).

En annan intressant rutin var att NATO spelarna i ISAF-lägret aldrig fick ha laddade vapen, med

magasinen ute ur gevären. Första gången jag blev medveten om detta var när jag, under mitt andra

HAM-spel, skulle gå in igenom basens ingång.

Framför porten står en ”brittisk” soldat i  full  uniform, officiersgrad och grön basker.  Han
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Bild 3: Inne i NATO-sidans bas under Hearts and mindsspelet 2012.

Presenningen märkt "Hesco" ska föreställa verklighetens sandfyllda 

murar. (förf)



skriker åt  oss att  ta ut  magasinen; ”no loaded guns in the base!”. Mitt  vapen ska vara en

understödsvariant; den går inte riktigt att koppla isär på en gång. Eltejp håller ihop delar av

den. Denna ”britt” (en dansk spelare)  skriker åt mig att ta ur magasinet. Jag känner mig

genast felplacerad – jag vill kunna svara som en riktig soldat bör, men jag vet inte hur jag ska

göra.56

Trots min ambition och vilja att föreställa en riktig soldat så lyser mitt civila jag igenom. Jag får gå

in med vapnet laddat, bara jag lovar att vara försiktig, efter att denna spelare  - som senare visar sig

vara  en  dansk  hemvärnsman  –  mjuknar  något.  Det  finns  förstås  en  praktisk  anledning  till  att

airsoftgevären bör vara oladdade. Förvisso så är inte airsoftvapnens kulor dödligt farliga, men de

kan  slå  ut  tänder  och  skada  ögonen  vid  en  olycklig  träff  på  nära  håll.  Vi  har  emellertid  alla

skyddsglasögon i spel, något som står tydligt i spelets regler, så om ett skott avlossas av misstag är

riskerna för skador relativt små, till skillnad från vad som skulle kunna hända med en riktig kula. En

annan, kanske viktigare orsak till att vi varje gång vi passerar ingången måste ladda ur geväret, är

för att ge själva spelet, leken, en rätt känsla av livet i en NATO-bas.

ISAF-basen är alltså byggd av diverse material som ska hjälpa deltagarna att visualisera en riktig

militärbas. Det är likadant med den ”afghanska” byn någon kilometer längre bort. Här är det under

båda speltillfällena en hel del jobb som lagts ner av de engagerade spelarna och arrangörerna. Det

finns en tempelbyggnad, en sjukstuga och ett litet marknadsstånd. Som västspelare får vi sällan vara

där, annat än under enstaka patruller, men även här finns det en markerad ut- och ingång, som snart

vaktas av en egen milis. Det står oftast en risig bil parkerad vid ingången. Det märks att man velat

lägga ner krut på att ge deltagarna en känsla av en proper by, skapa en bild av det man kanske sett

på internet eller andra populärmedia, även om det inte är med tegel man byggt husen som de civila

bor i.

56 Observation Hearts and Minds, Ekeröd 2012
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Kläder och rätt känsla

Precis som det är avgörande med en proper fysisk bakgrund under spelen så är det minst lika viktigt

att satsa på den uniform och utrustning spelaren har på sig. Många beskriver det som avgörande för

skapandet av sin nya roll som ”soldat”. Med andra ord är det som om identitetsskapandet kräver ett

fysiskt  attribut.  Jag  frågade  alla  mina  informanter  om  vikten  av  utrustning,  och  medan  min

ursprungliga mening med frågan gällde utrustningen som statusmarkör fick jag reda på mycket

annat som mer hade att göra med just själva ”rollspelandet”. Många talar om att de under spelen kan

orka  lite  mer,  lite  längre  än  vad  de  annars  tror  sig  kunna.  I  samband med  detta  nämns  gärna

uniformen som en viktig anledning till att man orkar mer; ”du märker inte att du pushar dig själv,

mer än vad du skulle ha gjort om du skulle ha gått ut i dina vanliga kläder och joggat eller nånting”

berättar Anna, och hennes sambo hakar på - ”när man tar på sig uniformen då känner man lite att

man kopplar bort lite av sig själv, går in i en roll […] det händer inte en personligen, liksom, man

kopplar bort en bit av sig själv.”57

De  är  inte  ensamma  om  denna  känsla,  intervjuerna  med  Lukas  och  Robert  upprepar  samma

funderingar. Lukas säger att ”airsoftgrejjerna” ger honom ”en helt annan kondition, sätt att röra på

57 Intervju Anna och Micke
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Bild 4: Den Afghanska byn under en NATO-

patrull. En grupp afghaner hänger vid sin stuga, 

fullklottrad med anti-amerikansk graffiti. Kan de 

vara talibankrigare? Lajvarna bodde i denna by 

under hela spelet, precis som NATO-spelarna 

gjorde det i sin bas. (förf. bild)

Bild 5: Marknadsståndet i den Afghanska byn 

under Hearts and Minds 2011. Det såldes såväl

chips och läsk som hemmagjorda klubbor, 

dadlar och dylikt - allt för riktiga pengar. (förf. 

bild)



mig” och han kan göra ”saker som jag inte gör när jag kutar omkring i vanliga kläder”58 Han kan

springa längre i ett par kängor och  ”militärbrallor”.  Robert nämner också  hur även ens hållning

förändras av det man har på sig; och hur man spelar rollen av soldaten man ska föreställa. Han säger

att  ”om man har ett  kroppskydd på sig,  då tvingas man att  ställa sig rak,  för det är  liksom en

pansarplatta på magen”, och likt Anna och Micke tillägger han att ”ja, det blir att man rör sig på ett

visst sätt och det gör lättare att gå in i en roll”.59 För honom gäller det oavsett om han spelar en

modern  västerlänning  eller  ”nån  sånhär,  fattig  östeuropé  med  en  kalasjnikov  liksom”.  Dennes

bristfälliga utrustning och karakteristiska AK-47a gör att  ”det blir lättare att träda in i rollen som

irreguljär soldat.”60 

Utrustningen och uniformen gör alltså att man kan känna sig uthålligare än i sina vardagliga kläder,

och  underlättar  för  lekdeltagaren  att  gå  in  i  ”rollen”  som  soldat.  En  uniform kan  även  i  det

vardagliga vara förknippad med positiva känslor – Hans säger att ”när jag får på mig kamouflaget

så, […] känner [jag] mig snygg, jag känner att jag är bäst, menar alla bilder som jag sett på mig

själv, när jag stått i kamouflage, så har jag bara 'fan va snygg jag är'”.61

Utöver att det man har på sig hjälper lekdeltagarna att gå in i rollen och orka mer, så är kläderna

också viktiga för att ge spelet rätt stämning, en rätt ”känsla”. Känslan av att leka något som skulle

kunna vara på riktigt ökar när det är mer ”rätt” utrustning som bärs, och det finns tydliga falanger,

med specifika uniformer.  Vikten av att det är rätt epoker som möts på slagfältet är alltså viktig;

utrustningen tjänar inte bara till  att  hjälpa spelaren finna sin ”roll”,  utan fungerar även som en

markör om vad, hur och när spelets verkliga inspiration utspelar sig. Det är inte nödvändigt vid

söndagsspelen (som verkar ses som mer ”oseriösa”), men krävs vid de omfattande Milsim-spelen.

Det kan också vara därför Karl poängterar att han helst åker på Milsim-spel, som skiljer sig ”från

söndagsspel där det bara är en FBI-agent som står och skjuter på en sovjetisk spetsnaz från 80talet

som står och skjuter på en amerikanare från 2005 i Irak liksom, det ser man mindre på ett milsim

där det är mer, ja, mer uppstyrt”.62 

På Hearts & Minds hemsida fanns det instruktioner för exempelvis NATO-spelare om hur man från

58 Intervju Lukas
59 Intervju Robert
60 Intervju Robert
61 Intervju Hans
62 Intervju Karl
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arrangörernas håll ville att man skulle klä och utrusta sig. Det skulle vara modernt, samtida - 

”modern utrustning från NATO-land som används idag. Inget äldre än detta.” Vidare så uttryckte

arrangörerna ”strikta krav på komplett uniformering med kroppsskydd/hjälm” och ville helst att

spelarna skulle vara noggranna med att inte plocka med sig ”fel” vapen, som inte bevisligen kan

återfinnas ”i respektive lands arsenal”.63 Det kan vara viktigt för arrangören att skriva detta, kanske

för att på så sätt garantera en rätt känsla, upplevelsen av att vara en riktig ISAF-soldat. ”Betänk att

detta är ett Milsim varpå utrustningsnivån kräver att man faktiskt ser ut som soldat från förevarande

land”,  kunde man läsa på hemsidan. Det är alltså noggrannhet in i minsta detalj – faktiskt ner till

regnkläderna - som gäller, om man ska tro hemsidans instruktioner. Men under själva spelens gång

noterade jag flera tillfällen då folk pratade om huruvida utrustningen såg korrekt ut eller inte; och

efteråt  fanns det även en del diskussion där vissa ansåg att  några spelare inte levt upp till  den

standard som krävdes. Uppenbarligen var inte alla rätt klädda, och flera uttryckte sitt missnöje på

Hearts & Minds dedikerade internetforum. Någon krävde ”tydliga krav på klädsel. Ha ett minimi-

krav”,64 detta  alltså  trots  hemsidans  tydliga  instruktioner.  ”Tror  ni  att  arrangörer  sätter  ett

utrustningskrav för skojs skull? Skärpning”65 skrev en annan, och en tredje var upprörd över att

spelare skulle föreställa ”reguljära enheter men kitta sina bössor från topp till tå”. Denne ville också

slå ner på ”bristen på hjälmar hos en del på NATO. Det skulle trots allt simulera Afghanistan, så vitt

jag vet traskar de inte ut utan hjälm”.66

Men kan detta gå för långt? Kan det inte bli för viktigt med utrustning och utseende, i en hobby som

redan kan sägas kräva en ordentlig budget? Flera informanter talar om hur de upplever att övriga

talar  alltför  mycket  om huruvida  utrustning  är  korrekt  eller  inte.  Robert  kommenterar  de  som

”försöker att allt ska vara autentiskt, se riktigt ut, det är väldigt nördigt, och stundtals ganska analt

också”, och beskriver - med lika målande ordalag -  ”det här detaljrunkandet, skulle man kunna

säga, alltså, att man bara 'nej, du kan inte ha såntdär hjälmöverdrag, för det ska man inte ha' [...]” 67

Risken finns att folk tittar snett på de spelare som inte är lika noga med detaljerna, menar han68

63 http://www.hamgame.se/ (Hämtad 2011-03-04)
64 http://airsoftsverige.com/forum/ (hämtad 20120625)
65 http://airsoftsverige.com/forum/ (hämtad 20120625)
66 http://airsoftsverige.com/forum/ (hämtad 20120625)
67 Intervju Robert
68 Intervju Robert
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Lukas har förvisso  ”inte kommit till den anala nivån än”, men säger också att när  ”man väl har

bössa, å man väl har liksom standardkittet så börjar man leta efter detaljerna mer å mer” 69 Det är

dock inte helt lätt att förstå när man passerar gränsen, vad det är som gör att det går för långt i

försöken att efterlikna de verkliga förlagorna. Att informanterna uppfattar en sådan gräns är i vilket

fall tydligt, exempelvis när Petri talar om ”vissa soft-air människor som älskar utrustning, men utan

att förstå hur man använder utrustning. Till exempel knäskydd.” Han refererar till sin egen militära

erfarenhet,  ”det  är  inte särskilt  troligt  att  en marscherar tio  kilometer  med knäskydd som sitter

dåligt. [...] Och de  [airsoftspelarna, förf. Anm.] tänker inte på det, för de har sett på nån film att

man har knäskydd punkt slut. Jag hade inte dem i militären.”.70 

Det är intressant att Petri i det här sammanhanget väljer att kontrastera sin militära bakgrund mot

airsoftarnas oerfarenhet – de gör det bara för att det är tufft, inte för att det är praktiskt. Det kan

också  uppfattas  som  ”overkligt”  när  någon  som,  enligt  betraktaren,  saknar  fysiken  ändå  ska

föreställa en riktig soldat, som när Anna pratar om de som är noga med att ha ”issue gear”, och

menar  på  att  de  verkar  vilja  ”vara  amerikanska  soldater  själva”.71 Anna  menar  att  hon brukar

reflektera över detta, tänka att ” 'jamen du kan inte va den som han är på riktigt' och [han] ser som

en svensk soffpotatis, [han] är inte amerikansk soldat egentligen”.72 Det kan vara okej på ett milsim,

fortsätter hon, om man måste spela en amerikansk soldat, men ”är du på ett vanligt söndagsspel så

tycker jag nästan att det är lite roligt...lite komiskt och lite gulligt på samma gång.”73

Det finns också en ekonomisk aspekt i det hela. Det kan kosta en hel del att ha ”rätt” utrustning, och

för många kan det vara en bromsande faktor. Karl vill gärna ”att saker ser rätt ut”, ”just för leken”

men är  ”begränsad  av  mina  egna  ekonomiska  resurser,  annars  så  försöker  jag  med  de  medel

någorlunda  att  se  sannolik  ut  åtminstone.”  Airsoft  Sveriges  forum har  långa  forumtrådar  som

behandlar riktiga soldater från olika länder..74 Där kan spelare dela med sig av dels fotografier av

verkliga förlagor, men också bilder på deras egen ”gear”. I vissa fall kan man även, med hjälp av

bildbehandlingsprogram,  klistra  in  sig  själv  i  korrekt  bakgrund,  exempelvis  Afghanistan.

69 Intervju Lukas
70 Intervju Petri
71 Intervju Anna och Micke
72 Intervju Anna och Micke
73 Intervju Anna och Micke
74   http://airsoftsverige.com/forum/ (hämtad 20120625)
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Forumdeltagarna kan sedan diskutera huruvida spelaren ser rätt ut, vad som fattas och liknande. 

Men det räcker inte med att enbart se rätt ut. För att få en tillfredsställande upplevelse, för att få rätt

känsla krävs något mer,  kanske något mer svårgripbart. Det kan handla om den utrustning och

uniform man har på sig, men för ett bra spel -  i alla fall när det kommer till Milsim-spelen – så

krävs  det  där  lilla  extra,  mer  inlevelse.  I  intervjun med Robert  så  berättar  han  att  de  militära

övningarna  han  deltagit  i  (som  civilt  ”störningsmoment”)  ofta  känns  mindre  realistiska  än

airsoftspelen,  då  ”militär,  de har inte det här tänket på känsla och liksom feeling…de försöker

verkligen och de lyckas ju med vissa grejer men [...] det är klart att lajvare är duktigare på det, det

är klart att många milsimare och airsoftare är bättre på det, på att få till den känslan liksom.75 För

många spelare är det inte bara viktigt att få skjuta en massa, utan det går ut på att få till just denna

”känsla”. Hans säger att ”det är ju de roligaste spelen, när man får ett uppdrag, [...] vaktar den här

positionen i en hel dag, kanske inte får skjuta av ett skott på hela dan, men fan stått där och vaktat,

känt sig som en riktig soldat”.76 Det är ett tema som återkommer i nästan samtliga intervjuer, och

något jag också upptäckte under spelen jag deltagit på. En jakt efter att för en stund befinna sig på

en annan plats än den man egentligen befinner sig på, att utsätta sig för något man inte riskerar att

utsättas för i vardagen. Det kan tyckas märkligt, att det även kan vara spännande att för en stund

faktiskt inte göra någonting, såsom Hans beskrev det, men det är något jag själv känner igen. Det

kan till och med vara något speciellt i att ha det motigt för några dagar i en svensk skog. 

När jag intervjuade Anna och Micke pratade vi en del om just denna känsla, av att man kan  ”gå

igång” på misär. Anna säger att man ”kan tycka, å vad härligt, underbart, misär! Det här det är så

otroligt jobbigt och hemskt och tråkigt och dumt […] för min karaktär liksom just nu [...] och det

blir så bra!”.77 Detta sökande efter misär kan inbegripa att lekdeltagarna hamnar inför situationer

som är inspirerade av stressande situationer en tänkt soldat kan hamna i, situationer som kräver

snabba beslut men kan få långtgående konsekvenser. Robert hamnar i ett sådant läge när han spelar

en rysk fredsbevarande styrka och de civila han ska skydda riskerar att utsättas för förföljelse;

Vi var alldeles för långsamma på..vi hade liksom ingen radiokommunikation med vårt befäl så

det…så vi var tvungna att kubba iväg och rapportera till närmaste person som hade en radio,

och då var det alldeles försent att göra nånting..då hade gerillan..eller högermilisen varit där

75 Intervju Robert
76 Intervju Hans
77 Intervju  Anna och Micke

35



och skjutit på flyktinglägret, och folk hade dött liksom å såhär…det…ja. Det var häftigt, just

för att det var så verkligt…å liksom det här otäcka…78

Situationen skulle kunna vara tagen ur en modernare krigsfilm, och kan vid första anblicken inte

tyckas vara något som hör hemma i en lek. Ändå är det sådana här händelser som kan ge en stark

upplevelse, som kan förhöja spelets värde och blir till positiva minnen för deltagarna.

En episod som jag deltog i  var  när  jag och mina vänner,  under  ett  av HAM-spelen,  på natten

skickades bort för att spana längs med en skogsväg där flera vägbomber (pyrotekniska attrapper)

hittats.  I  den  mörka  juninatten  var  det  för  mig  lätt  att  känna något  speciellt,  en  spänning och

utsatthet. Vi höll låg profil,  samtidigt som pick-up bilar med talibansoldater passerade förbi vår

position. Till slut fick vi tag på en misstänkt, kamouflerad person, som uppenbart var en fiende; vi

hoppade ut ur buskarna och muddrade honom. Vi beslöt att ta med honom till basen; på vägen blev

vi dock själva utsatta för ett  bakhåll,  samtidigt som vi mötte på en civilist.  Kaos utbröt, denna

mystiska terrorist och den (kanske) oskyldiga civilisten försvann samtidigt som vi sårades och fick

hämtas  med  ”ambulans”  till  NATO-basens  sjukstuga.79 Andreas  minns  samma  händelse,

förvirringen,  att  man inte  visste  om  ”den här  personen var  oskyldig  eller  inte,  om man skulle

springa ner och hjälpa till, [...] så började det prassla i skogen runtomkring”.80  Alla beslut som vi

tog där, konfrontationen med en skrämd civilist gav mig den upplevelse som jag kanske minns mest

från de spelen, och jag är inte ensam om det. Det ”var bara en jobbig situation, lite såhär jobbiga

beslut för vad man skulle  göra och så,  sådana interaktioner  kan ju vara jävligt  spännande,  och

spelhöjande och så”81, som Andreas uttryckte det. Denna stressande upplevelse kan jämföras med

den  misär  som Anna  pratar  om.  Att  det  är  lek  utesluter  inte  de  stressande  och  ansträngande

situationerna, tvärtom, dessa kan förhöja lekens kvalitet. 

En annan episod från det första Hearts & Minds-spelet som jag deltog i var från spelets början. Vi

hade precis börjat hitta oss fram i vårt eget läger, när några skäggiga civila siktades längre ner,

längst med skogsvägen förbi vår bas. Några spelare, som skulle föreställa amerikanska soldater,

höjer genast på vapnen och börjar skrika åt dem att stanna och sträcka upp händerna. I synnerhet en

av ”amerikanerna” är väldigt aggressiv i sina uttryck, och de fyra-fem ”infödingarna” vänder snart,

78 Intervju Robert
79 Observation Hearts and Minds, Ekeröd, 2012
80 Intervju Andreas
81 Intervju Andreas
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utan att ha utbytt några ord med oss. En kort stund efter episoden blir denne amerikanska spelare

tillrättavisad av en dansk som spelar brittiskt befäl. Han påpekar för amerikanen att hans beteende

kan tvinga fram en potentiellt farlig situation, att man aldrig ska höja rösten innan mottagaren har

visat aggressiva tendenser och så vidare. Det intressanta här är att två olika föreställningar av hur en

modern, västerländsk soldat ska spelas kolliderar. Den ”brittiske” soldaten ter sig, åtminstone för

mig, också mer professionell än den andre spelaren – utan att jag egentligen vet hur en professionell

soldat bör bete sig. Jag upplever liknande situationer flera gånger under båda spelen, och bland flera

icke-amerikanska spelare utvecklas det en gemensam konsensus om att dessa beter sig dåligt och

bara vill ”ut och skjuta”. Vi känner oss kanske lite bättre, och det passar också att vi som spelar

tyskar ska ha ett snällare beteende mot de civila – åtminstone är det så vi tror att det ska vara. 

Men oavsett våra försök till att bli väl bemötta av de ”civila” så kunde vår västerländska uniform

och soldatroll redan från början begränsa sådana möjligheter. Under min och övriga NATO-spelares

marsch mot vår bas, under ett av HAM-spelets inledande skede, passerade vi en grupp som skulle

spela  civila.  Dessa  fäller  då  negativa  kommentarer  efter  oss,  saker  som  att  vi  såg  ut  som

”machosoldater” med all denna moderna gear.82 Att kommentaren fälldes på svenska, språket som

skulle låtsas vara fahri,  och som NATO-spelarna inte fick förstå, är förstås ytterligare en nivå i

detta. Pikarna skulle höras av oss, men vi fick inte låtsas om dem. Samma sak skedde under några

patruller i den afghanska byn längre fram i spelet. Det tycktes som om en skepsis mellan ISAF-

spelarna och de civila diton redan fanns från första början, och mycket riktigt var det många som

efteråt upplevde att de civila inte gett NATO en chans. Många av rollerna var, trots en potentiell

öppning för individerna att agera på alla möjliga sätt,  redan skrivna.  I vissa fall  agerande även

spelare medvetet efter förutfattade bilder. En spelare gick omkring med ett tygmärke, föreställandes

Jesus som håller i en pistol, med bokstäverna ”WWJS” - som står för ”Who Would Jesus Shoot”.

Märket  lär  ha  burits  av  verkliga  amerikanska  soldater.  Detta  sågs  som ett  skämt,  som också

anspelade på bilden av den skjutgalne,  religiöse amerikanen. På liknande tema var det populärt

bland  Taliban-spelare  att  ropa  ”Allahu  akhbar”  (”Gud  är  stor”)  under  striderna,  antagligen

påverkade  av  de  videoupptagningar  som  synts  av  olika  religiöst  färgade  motståndsrörelser  i

Mellanöstern och Afghanistan. Det är föga troligt att dessa spelare var troende muslimer – istället

skulle  uttrycken  tjäna  till  markera  en  viss  fanatism  och  kanske  exotism.  Det  finns  också  ett

postkolonialt tema här, som jag ska återkomma till lite längre fram i uppsatsen.

82 Observation Hearts And Minds 2012
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Figurspel

Figurspelen  har  lättare  förutsättningar  för  att  skapa  en  trovärdig  miljö,  om än  i  skala,  än  vad

airsoftspelen  har.  Med hjälp  av  realistiska  modeller  av figurer,  fordon och hus  kan man skapa

scenen  för  spelets  berättelse.  Regelböckerna  har  ofta  många  bilder,  föreställandes  småskaliga

versioner av trånga gränder i Mellanöstern, eller afghanska lerhus och välmålade fordon och figurer.

Dessa kan byggas från scratch av spelarna, eller så finns de ofta att köpa som byggsatser. På samma

sätt är det också lättare att avgränsa spelytan rent fysiskt – den sträcker sig över den yta som är

upptagen av slagfältet. På så sätt är det lättare att skapa illusionen av en afghansk by. Däremot är det

förstås omöjligt att verkligen ”vara” där. Oavsett hur noggrant målade figurer det är som står på

spelbrädet är det fortfarande ett spelbräde. Det gör också att hoppandet mellan lek och verklighet ter

sig  på  ett  annorlunda  sätt.  Då  man  i  airsoftlekens  värld  nästan  ovilligt  tvingas  tillbaka  till

verklighetens presenning, så måste figurspelaren själv tvinga sig in figurernas värld. Många spelare

böjer sig ner, och försöker få figurernas synvinkel. För en stund så ser det verkligen ut som om den
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Bild 6: En snara hängdes snart upp vid ingången till 

NATO-basen. Denna skulle "skrämma" tillfångatagna 

taliban-spelare. Här ser vi det motsägelsefulla i att ta 

med ett brutalt element (tortyr) i leken - samtidigt kan 

den också ses som en påminnelse om att det är just på 

lek.(förf. bild)



amerikanska marinkårssoldaten smyger längst med muren på en irakisk moské. Under alla de spel

jag deltagit finns i praktiken alltid ett eller flera tillfällen då deltagarna tar en paus från det taktiska

spelandet,  och  försöker  sjunka  in  i  den  visuella  upplevelsen. Den  fysiska  uppbyggnaden  är  i

figurspelen en förutsättning för att överhuvudtaget kunna leka – den skapar en struktur som alla

deltagarna för stunden kan vara en del av.83 

De amerikanska trupperna springer fram längs med dammiga gator, i trånga gränder fyllda med

skrot,  gamla rostiga bilvrak och lågt  hängande elkablar.  De spanar  längs  med höga,  fallfärdiga

murar efter en ständigt gäckande och fanatisk fiende. Detta är den bild som man ser av den för

några år sedan avslutade amerikanska inblandningen i Mellanöstern. Det är, enligt mig, den bild

som vi får se i filmer och serier som Generation Kill,  Green zone eller Body of lies. Det är också

den bild, den terräng som man försöker skapa i figurspelsform. En snabb bläddring i exempelvis

regelboken Fallujah visar på precis detta. För att inspirera spelarna finns det fotografier från såväl

verklighetens urbana slagfält, eller bilder på målade figurer på välmålade gator.84 Det är också så jag

själv  har  försökt  skapa  slagfältet  hemma  när  vi  spelar.  Ingen  av  oss  har  någonsin  satt  en  fot

någonstans  i  närheten  av  de  slagfält  vi  försöker  återskapa,  precis  som majoriteten  av  de  som

skapade den Afghanska byn eller NATO-basen i Hearts & Minds. Ändå vet vi precis hur det ska se

ut. Bilden får vi via just de källor som jag nämnt. Huruvida den är sann eller inte är egentligen inte

så viktigt för oss som spelare. Det är återigen känslan som är viktig. Faktum är att jag ofta lyssnar

på musik från just de ovan nämnda filmerna när vi spelar -  ytterligare en aspekt i skapandet av vår

lilla  ordningsprincip.  Det  är  förresten  intressant  att  se  mängden  av  så  kallade  ”After  Action

Reports”  (förkortat  AAR's)  som florerar  på  regelbokförfattarnas  internetforum.85 Dessa  är  ofta

fyllda med bilder på spelarnas slagfält, ofta och gärna tagna i sådana perspektiv att de nästan ska ge

känsla av att vara verkliga.86 På samma sätt kan man se många av de rikt illustrerade artiklarna i

figurspelstidningen ”Wargames illustrated”.87

Det är också viktigt rent spelmässigt med rätt utrustning som representeras på slagfältet, om man får

83 René Leon, Rosales (2010) 21
84 Shawn Carpenter & Carpenter Robby 2012. Fallujah. Iraq 2004  Oxford: Osprey Publishing
85 http://www.ambushalleygames.com/forum/index.php?sid=a7c7d8c2e85832138992c99021621965

(Hämtad 2015-02-04)
86 http://www.ambushalleygames.com/forum/index.php?sid=a7c7d8c2e85832138992c99021621965

(Hämtad 2015-02-04)
87  Exempelvis Wargames Illustrated, 2014(nr 321): 123s.
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tro  ambitionerna  i  Force  on  Force's  supplementböcker.  Varje  sådan  bok  innehåller  ett  antal

scenarion, som är baserade på historiska händelser. Läsaren presenteras med en kort bakgrund om

själva skeendet, och får sedan information om vilka enheter som behövs. Dessa specificeras helst

tillsammans med deras respektive beväpning (två gevär,  en granattillsats  osv),  ett  ”moralvärde”

(alltså enhetens uthållighet och reaktionsmöjligheter), ett ”stridsvärde”, och slutligen utplaceringen

på en karta, där även terrängen har markerats. Spelarna förväntas sedan införskaffa såväl byggnader,

figurer och eventuella fordon som motsvarar scenariots manus. Att spela detta spel kan, och har så

gjort i mitt fall, innebära att man efter ett tag lär sig många av den moderna världens vapennamn.

Det kan också finnas tips på hur man ska måla sina figurer, från den ”vanliga” marinkårssoldaten

till vilken färg Talibaner brukar färga sina skägg. 

Likheterna mellan figurspel och den Milsim-relaterade airsoften som jag annars skrivit om i detta

kapitel är alltså det scenografiska, det materiella. Skillnaden mellan figurspel och milsim-spelen  är

att  de  förstnämnda  inte  kräver  någon  nämnvärd  fysisk  insats  från  spelarna.  Inte  heller  är  det

påfrestande  på  nerverna,  och  innebär  inga  nätter  under  bar  himmel.  Däremot  delar

airsoften/milsimspelen  och  figurspelen  samma  bild  av  militära  konflikter  och  dess  aktörer,

tillsammans med en specifik bild av hur dessa ska bete sig i sina element. Force on Force väljer att

göra detta med hjälp av de tidigare nämnda moral- och stridsvärden, som reflekteras med hjälp av

en enhets olika möjligheter att klara av ett ”moralslag” på en tärning. Det är intressant -  som vi ska

se längre fram även ur det postkoloniala perspektivet - att Talibaner och Irakiska motståndsmän
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Bild 7: En spelare går ner på "figurnivå" under en 

spelsession med spelet "Force on Force", 2013 (förf. bild)



tenderar att ha sämre stridsvärden, men högre moral än de amerikanska figurerna. En dålig enhet

har mindre chans att lyckas med sitt slag. Effekten är mer kontrollerad än airsoftens, men försöker

på samma sätt skapa en känsla av strid mellan ett proffsigt väst och en motiverad inföding. 

Lekens gränser 

I  det  här  avsnittet  ska jag gå närmare  in  på  lekens  gränsdragningar.  När  deltagarna  skapar  sin

gemensamma  lekram så  väljer  de  vilka  saker  som ska  vara  med,  vad  som är  utmanande  och

underhållande i krig. Som framkommit tidigare i kapitlet så är det performativa viktigt; utrustning,

uniformer  och den fysiska  miljön  har  en  central  roll.  Men finns  det  gränser  för  vad  som kan

gestaltas, och hur förhåller man sig till sådant som våldtäkter och massavrättningar? Dras gränsen

här, eller kan även detta göras om till lek?

Under alla intervjuer försökte jag höra mig för om man kunde gå för långt i leken. När blir det för

realistiskt? Vilka saker får vara med? När man (som i fallet med de milsim-spel jag deltagit i) har

med  civila  i  syfte  att  skapa  en  interaktion  mellan  dem  och  soldaterna  –  hur  hanterar  man
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Bild 8: Motståndskämpar rör sig längst med brinnande hus i 

Fallujah - en bild från en spelsession med figurspelet "Force on

Force", 2013. (förf)



verklighetens  motsvarigheter?  För  att  hitta  denna  gräns,  så  frågade  jag  under  intervjuerna  om

våldtäkt var något deltagarna skulle kunna ha med i ett spel. Våldtäkt har av de flesta forskare lyfts

fram som en del av krigets natur, ofta som en del av själva krigföringen.88 De flesta svarade, kanske

inte förvånande, nej. Men härigenom får jag också till en diskussion om när lek kan gå för långt

med deltagarna, och genom att se denna gräns så tror jag också att man lättare kan se vad som gör

leken till just en lek, ett spel.

De Milsim-spel jag deltog i hade flera element i sig som skulle kunna betraktas som tangerande

kring gränsen för vad som inte längre är en rolig lek.  Det hängde en snara (se bild s. 32) vid

ingången till ISAF-basen 2011 – antagligen för att skrämma misstänkta taliban-fångar. En spelare

poserade på bild 2012 med en talibanfånge iförd huva och bakbunden, kanske med inspiration från

de amerikanska krigsförbrytelserna i  Irakiska fängelser.  Under ett  av de andra airsoftspelen jag

deltagit i, och som inte är ämnet för denna uppsats, har jag även sett sådant som massavrättningar

av egna soldater för att stoppa spridning av farliga sjukdomar.  När en ”civil  afghan” träffas av

amerikanska kulor i ett Hearts & Minds spel, så gjorde hans ”hustru” allt för att låta så bedrövad

som möjligt för att få sin karaktärs sorg att låta trovärdig. Av allt detta drar jag därmed slutsatsen att

avrättningar och situationer som anspelar på krigets fasor kan förekomma under Milsim-spel, och

att  de inte nödvändigtvis ses som att  ”gå för långt”.  Något jag däremot inte sett  någonstans är

våldtäkter. Är detta där gränsen dras?

Jag pratade med Micke och Anna, det lajvande paret, om våldtäkter var något som spelades upp på

de evenemang de varit på. Micke hade sett det vid något enstaka tillfälle - ”det är såntdär som inte

brukar uppskattas så enormt. Det är ändå en ganska stor grej”, säger han. De säger att vissa lajv

tillåter våldtäkter, men att de helst inte åker på sådana. Anna säger att spela en våldtäkt helt enkelt

kan bli ett ”väldigt känsligt område, för hur ska du veta att den här personen är med på det [...] jag

tycker inte att det är ok. 89 Jag undrar varför deras gräns går vid våldtäkten, när man ofta ändå kan

se  avrättningar  spelas  upp.  Båda  är  överens  om  att  det  är  ”integritetskränkande”,  mer  så  än

avrättningar. En våldtäkt är mer ”nära inpå rent fysiskt”,  till skillnad från den vanliga plastkulan

eller låtsaskniven. De är båda ense om att det inte roligt, något som de vill ställa upp på.  Lukas,

Robert  och Hans var också alla de starkt emot tanken på att  spela våldtäkter när jag frågade i

88  Nicoletta F. Gullace  ”Sexual Violence and Family Honor: British Propaganda and International 

Law during the First World War” I:The American Historical Review 1997 (Vol. 102, No. 3) Oxford; 

Oxford University Press
89 Intervju Anna och Micke
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respektive intervjuer. Lukas säger att ”det ligger ju fortfarande bakom, moral och etikfrågorna, man

utför det inte för att det är moraliskt inkorrekt.”90 

Efter en stund kommer några av informanterna dock fram till att det kan, teoretiskt, tas upp i ett

spel, men det vissa begränsningar. Om det kan anses vara en tidigare överenskommen del av leken –

och därmed en spelmässig utmaning, något som kanske inte på samma sätt riskerar ditt eget ”jag”,

individens integritet. Och om du vet att det kan hända så får det vara med, dock på deltagarens eget

ansvar -  ”vill du åka på det så fine, då vet du det” resonerar Micke, och Anna håller med. Det

viktiga är att ”alla vet att det kan förekomma”.91 Även Hans tycker att det kan vara okej, om det ska

bli ”en schysst scen”, då oavsett om det är äckliga specialeffekter eller våldtäkt som kan tänkas föra

spelets handling vidare.92 Karl kan också tänka sig att våldtäkt kan vara del av ett spel, och han

verkar  resonera  att  man  ändå  redan  leker  något  våldsamt.  Tanken  för  honom  är  dock  mest

hypotetisk, och kan innebära att man i spelet helt enkelt säger att en våldtäkt skett, för att sedan ”se

hur dels det antagligen civila samhället reagerar på det här, diverse olika fraktioner i övrigt. Hur

spelar man på det?  Hur agerar man på det?  Skickar man ut hjälp eller  satsar man på att  gripa

någon”93 Samtidigt verkar han inte anse att våldtäkten ändå fungerar i spel, att den helt enkelt är

ovidkommande, och passar inte in i bilden på de krig vi leker.

Jag tror att det har med bilden av soldaten att göra. Faktiskt. [...}sen vet jag inte, var skulle

våldtäkten komma in nånstans? Alltså, i ett milsim så spelar vi oftast en reell konflikt. Alltså

vi spelar ju väldigt sällan konflikter baserade på Afrika där våldtäkt är vanligt, utan, ja jag har

inte hört om några våldtäkter av våldtäkt i Irak eller Afghanistan, de konflikter som fokus

oftast läggs på från, ja, rent västligt perspektiv, och den kultur vi kommer från. […] Och då

vill man nog inte gärna låtsas om att det här är nånting som soldater ägnar sig åt.94

Han är också fullt medveten om att ett riktigt krig innehåller våldtäkter. Men han är medveten om

att det vi leker är en en idealiserad bild av det västerländska kriget långt bort. Då vill man ändå inte

låtsas om att något sådant skulle kunna förekomma.

En del av ommodelleringen från grym verklighet till lek är att man flyttar fokus från dödandets

90 Intervju Hans

91 Intervju Anna och Micke 

92 Intervju Hans
93 Intervju Karl
94 Intervju Karl
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känslomässiga aspekter till att fokusera på själva konflikten såsom någon form av schackspel, men

med ytterligare  aspekter  som komplicerar  spelets  mål  och  tillvägagångssätt.95 Det  figurspel  jag

fokuserat på här har varit Force on Force och dess moderna expansioner. Att spela sk. ”modern

wargaming”  är  inte  helt  vanligt,  och  ses  bland  en  del  som alltför  nära  verkligheten.  Nyligen

publicerade speltidningen ”Wargames Illustrated” en krönika i ämnet, där just förhållandet mellan

krigsspel och verklighet diskuteras. Artikelförfattaren själv säger sig ha börjat fundera över detta

efter att spelat upp händelser i Fallujah 2004 – en vän som själv deltagit i Irak ville inte vara med,

spelet var ”too close to home”. Denne författare, Pete Brown, diskuterar sedan vidare dilemmat med

att  spela  ut  krig  i  miniatyr.  SS-män,  NKVD-trupper,  imperialistiska  britter  på  1800talet  är

människor  som för  de  flesta  av  oss  förknippas  med fruktansvärda  våldsdåd,  och inte  med lek.

Browns  slutsats  är  ändå  att  ”wargamers”  inte  glorifierar  krig,  utan  att  de  igenom sin  research

faktiskt hjälper till att hålla historien levande.96 Det vore i och för sig konstigt om denna krönika

kom fram till något annat, med tanke på författarens egna engagemang. Att det inte är en ovanlig

fundering ses dock på andra håll; bland annat tar även Sabin upp detta97, och min egen erfarenhet av

flera års spelande har inneburit många diskussioner kring varför jag väljer så känsliga konflikter

som Fallujah eller Afghanistan som spel. 

Även en av informanterna, Karl spelar också dessa moderna krigsspel.  Under vår intervju pratar

han om att  det  inte  är  ovanligt  att  begränsa  sig  bland många  figurspelare,  och  hålla  sig  ifrån

konflikter som ligger alltför nära i tid då de kan uppfattas som obehagliga eller väcka anstöt. Han

tillägger att han ”personligen [inte ser] varför de inte skulle behandla även pågående konflikter.”, då

”kunskapen om den aktuella konflikten är störst nu”, ur ett rent ”militärhistoriskt perspektiv” och

om några decennier kan det vara svårare att hitta tillförlitliga källor. Men utöver  det så finner han

det intressant i egenskap av just dess närhet - ”det ju ett pågående trauma i världen.”98

Vapen, kläder och presenning – en sammanfattande analys

Även om mycket sker i deltagarens fantasi så är man ändå beroende av de fysiska attributen. Som

jag försöker påvisa så är denna lekram byggd på mer eller mindre viktiga detaljer. Det är först när

man iklär sig uniformen, och plockar upp vapnet som man blir något annat. Man kan då lättare gå

95 Jfr P.A.G, Sabin (2002) 210
96 Brown, Pete “Fighting Talk: War” Wargames Illustrated, 2014(nr 321) 114-115

97  P.A.G, Sabin (2002) 208
98 Intervju Karl
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från att vara sitt vanliga jag till att bli en ”icke-civil”, någon som är professionell och faktiskt vet

vad den sysslar med. Uniformen verkar vara ett viktigt verktyg för detta skapande av rollen. Den

har redan en grupp inneboende värderingar, som genast gör att rollinnehavaren sträcker på ryggen

och ändrar gång.  Genom att skapa en speciell miljö skapar man också en gällande norm för hur

deltagarna förväntas agera som airsoftare och milsimare. Denna norm ser jag som en del av den

ordningsprincip  som skapas  utifrån  föreställningarna  kring  det  senaste  decenniets  västerländska

krig. NATOs toppmoderna utrustning, som efterfrågas från arrangörerna,  snaran (s.32) i NATO-

basen, de ökenmålade terrängbilarna spelarna tagit med sig; alla dessa saker är med och konstituerar

en viss typ av förhållningssätt gentemot exempelvis talibanspelarna. Det är därmed inte enbart med

ord och handling som man visar vem man är, utan i synnerhet genom ens utseende. Genom att klä

ut sig till moderna soldater, med de tillhörande föreställningar om hur den moderne soldaten bör

vara (professionell, manlig, handlingskraftig och dödlig), så blir man den fredlige civile spelarens

motsats. Det hela skapade också en viss maktrelation och satte tonen för hur agerandet mellan civila

och soldater skulle se ut under resten av spelet. Här är det en form av perfomans, ett samspel som

görs mellan alla deltagare, och där kläderna underlättar skapandet av den egna rollen och sättet som

man agerar på gentemot mot- och medspelare. Aktör-nätverksteorin handlar om hur ”materialiteter

gøres,  men også hvordan det materielle  ‘gør os’”99,  och det  är  så jag menar att  det  går till  när

lekdeltagarna iklär sig rollen som soldat. Ordningsprinciperna gör att uniformen och utrustningen

redan bär på vissa föreställningar och den moderne soldaten. När man tar på sig denna blir det också

lätt att det är dessa föreställningar och normer som kommer att diktera hur soldaten ”görs”, och

lekdeltagaren finner det lättare att följa ett visst beteendemönster. Det är samma saker som också

gör att informanterna kan känna att de kan springa snabbare, längre och är uthålligare när de har en

uniform på sig än i vanliga kläder. Stridsvästen som jag har min ammunition i blir till någon del

även en form av stödkorsett som stärker hållningen. Kängorna och de oömma byxorna gör att man

inte är rädd för att smutsa ner sig när man kryper i skogen.

Samma sak gäller den fysiska omgivningen. För att kunna transportera sig bort till ett annat land,

och, i mångas ögon, en annan värld så krävs det en mängd attribut. Dessa kan vara väldigt små eller

stora, men bidrar till ”känslan”. Den scen som målades upp i NATO-lägret med vakttorn, sökljus

och ”murar” är en väsentlig del i skapandet av lekramen. Jag beskrev i tidigt i denna del om vår

vandring mot denna bas, och om välkomnandet där. Väl där visste jag att det fanns en plats som var

”vår”, och som också var ett sätt för leken att förankra sig i verkligheten. Då det enbart fanns en

ingång,  som  alltid  skulle  vaktas,  blev  det  lättare  att  också  skapa  ett  specifikt  beteende  hos

99 Tine, Damsholt & Simonsen, Dorthe Gert (2009) 25
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deltagarna. Vi måste ladda ut magasinen, då det är farligt med laddade vapen i basen. Genast blir

plastbollarna till något mer, de blir nästan verkliga kulor. När någon gormar order åt mig samtidigt

som jag fumlar med mitt vapen så kan jag nu dra paralleller till den kända filmen Full metal jacket.

Jag  kan nästan  förstå  hur  det  känns  att  vara  en  ny rekryt,  långt  hemifrån.  Det  faktum att  det

egentligen inte är långt till vår bil, till mitt ombyte är just där och då inte relevant. 

Föremålen spelarna har på sig skapar våra rörelser, skapar en viss koreografi.. Lägrets uppbyggnad

dikterar också deltagarnas förhållningssätt. Även om alla dessa ting kring och på oss är resultatet av

en frivillig  jakt  efter  ”realism”  eller  ”rätt  känsla”  så  får  de  eget  liv  när  de  kopplas  samman i

lekramens sammanhang. Spelarna måste gå igenom porten som vaktas av andra soldater. De måste

ta ur magasinen. Detta ser jag som att det materiella är med och gör leken, och att leken inte skulle

kunna se likadan ut utan föremålen. Föremålens innebörd hör dock hemma i ett större sammanhang,

och plockar sina innebörder från de ordningsprinciper som hör ihop med sådant som vapen och

soldaternas utrustning.

Lekramen är emellertid inte statisk, och hindrar inte att spelarna då och då hoppar ut ur leken. Den

danske ”britten” låter mig behålla mitt magasin i. Vi kommer även att på lördagsmorgonen få skjuts

av vårt överbefäl till vår bil; där vi sover ut efter att inte ha fått en blund på 30 timmar. Vår kompis

som får ryggproblem checkar in på hotell. Vi behöver inte vakta lägret hela natten, trots att vi borde.

Det är okej. Alla förstår – vi är ju inte där ”på riktigt”. ”Offlajv” är ordet som sägs varje gång man

vill dra ett skämt som inte har med spelet att göra, eller när jag hör folk prata om deras utrustning.

Denna dualitet är kanske vad som gör leken till en lek. Gustafsson pratar om att man kan just kan

byta mellan lek och verklighet, eftersom alla delar den gemensamma överenskommelsen om när

detta går för sig. Återigen; “de aktiviteter som vi just ägnar oss åt inte ska förstås som vad de skulle

betyda i något annat sammanhang”.100 De träramar som höll upp presenningarna skulle i de flesta

sammanhang inte påminna mycket om en verklig militärbas, med sandsäckar, riktiga vapen och allt

annat som hör hemma där. Men vi vet alla att detta nu är en riktig bas.

För många av de i den här uppsatsen som är involverade i hobbyn upplevs det alltså viktigt att ha

rätt utrustning, rätt uniformer. På många sätt och vis kan detta ses som avgörande för den rätta

”känslan”. På samma sätt som det är viktigt med den omgivande scenografin, så är även kroppen ett

medel  för  att  uppnå  sin  position,  sin  roll  inom  lekramen.  Gustafsson  talar  om  military  re-

enactments, spel/möten då deltagarna försöker återskapa en historiskt (ofta militär) händelse. Att det

100 Lotten, Gustafsson (2006) 27
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blir rätt är, likt för våra airsoftare, av yttersta vikt; ”Omsorgen om detaljer kan nästan förefalla som

en  magisk  teknik  för  att  få  kopia  och  original  att  smälta  samman  till  ett:  ingenting  får  störa

bilden”101 Samtidigt tjänar också rätt utrustning och utseende till att höja spelarens status inför sina

gelikar;  en  status  som har  att  göra  med  nivån  av  engagemang.  Rätt  kläder  visar  att  man  har

spenderat pengar och tid på att göra sig själv lik en riktig soldat. Vidare är det också, som Sabin

skriver, vanligt med en viss fixering kring det estetiska,102 och det verkar inte alls ovanligt inom

Airsofthobbyn.  Utrustning  och  uniformer,  träpallar  och  presenningar,  är  alla  delar  av  en

metakommunikativ överenskommelse,  alltså  en lekram, som skapas  av deltagarna.  Tillsammans

med de roller som man förutsätter är normala för soldater och civila byggs leken upp med hjälp av

fysiska föremål, och bidrar till att skapa den känsla som flera informanter talar om, en fysisk men

framförallt mental utmaning. En situation som är inspirerad av klart brutala verkliga händelser blir

till en form av underhållning.

I både airsoftspelen och figurspelen kan man välja att skala av det verkligt otrevliga – döden –

eftersom ingen ju dör ”på riktigt”. På samma sätt plockas det civila lidandet ut ur leken, samtidigt

som man gärna väljer att behålla det dynamiska och utmanande samspelet mellan civila och soldater

under en pågående konflikt. Däremot vill man gärna återskapa det spännande i att vara tvungen att

ta snabba, viktiga beslut. När Andreas och jag konfronteras med en stressad situation under ett möte

med en  civil  spelare,  eller  när  Robert  berättar  om vad  som hände vid  flyktinglägret  så  är  det

situationer som inspireras av hur deltagarna tror att man gör i dess verkliga motsvarigheter. Det

finns vissa beteendemönster som skapas av medvetenheten om den gällande ordningsprincipen i de

här fallen. En västerländsk soldat, i full uniform, förväntas agera enligt ett visst mönster gentemot

en lokal bybo. Spelarna agerar gärna efter vissa stereotyper, oavsett om det ska vara en skrikande

marinkårssoldat,  en  mer  avslappnad  britt  eller  en  skäggig,  potentiell  taliban.  Kläderna  –  och

omgivningen – hjälper spelarna att gå i rollen, och vad denna roll inbegriper är också redan givet av

den ordningsprincip som deltagarna skapar. Vad jag menar är att deltagarna projicerar den egna

bilden av ett modernt krig, via de materiella föremålen. Att spela en ”dum” amerikan blir lättare om

man har satt på sig ett ”WWJS”-märke, då ens med- eller motspelare också är medvetna om vilket

förhållningssätt ens karaktär kan ha gentemot omvärlden. Redan här sätts alltså flera stycken viktiga

parametrar för leken, och kan fungera som en form av parallell till ”verkligheten”. Genom att tala

om de ”civila” skapar man redan idén om sig själva som något specialiserat, professionellt – kanske

lite som den riktiga soldaten.  I och med den utrustning och uniform som de har på sig definieras

101 Lotten, Gustafsson (2006) 79
102 P.A.G, Sabin (2002) 209
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även ett visst förhållningssätt gentemot de civila.

Spelarna känner, kan man anta, till krigets brutalitet. Här blir den dock omvandlad till endast en

taktisk/mänsklig utmaning, och som Sabin skriver, så är det den intellektuella utmaningen som ofta

kan locka till wargaming överlag.103 Kriget är på så sätt mer av en bakgrund som man råkar välja för

att  få  denna  utmaning.  Men  jag  menar  också  på  att  det  råkar  vara  kriget  just  för  att  våra

föreställningar  om vad  en  konflikt  går  ut  på  gör  att  det  ter  sig  mer  spännande  än  ett  vanligt

schackspel.

Lekens gränser visar sig också vara förhållandevis töjbara, och det kan det vara ”okej” att ha med

det mesta i en krigslek, så länge det innebär någon form av spelmässig utmaning. Eftersom man

ändå inte tänker sig att våldtäkten eller avrättningen ska på något sätt utföras rent fysiskt, så kan det

få vara med – här  kan man dra paralleller med lekkronotoperna Gustafsson104 talar om. Det är

redan underförstått att detta är på låtsas, och vi kan alla fundera på effekterna av en sådan handling.

Men till skillnad från en lek som annars, i fallet med airsoft, är beroende av det performativa, så

förutsätts detta helst ske på ett symboliskt plan, utan att spelas ut mer än nödvändigt.  Att försöka

spela på sådana väldigt brutala sidor av kriget kanske resulterar i att överenskommelsen mellan

deltagarna bryts, och att det blir för personligt. Verkligheten bryter in i lekramens performativa,

fysiska del och när inte längre uniformen eller utrustningen ger dig en persona som kan eller bör ta

alla smällar, utan det blir du själv så slutar det vara en lek.  På samma sätt försvinner till viss del

kanske den taktiska utmaningen, den del som ju också tycks vara en grundläggande orsak till att

man engagerar sig i wargaming.

Den  fysiska  omgivningen  är  också  viktig  för  figurspelet.  När  figurspelaren  bygger  upp  sin

modellversion  av  en  stad  i  Mellanöstern,  eller  när  airsoftspelarna  bygger  sin  egen  version  av

Afghanistan på den sydsvenska landsbygden, så skapar man också en miljö som både reflekterar

och  skapar  ens  tillfälliga  omvärld.  Rosales  skriver  om  hur  klassrummen  som  de  elever  har

undersöker befinner sig i, skapar ett visst beteende, en viss relation, och är med och skapar den

gällande diskursen – ordningsprincipen. När man således flyttar fram sina soldatfigurer i en fiktiv

Mellanösternstad så är man med och skapar, och återskapar en viss syn på såväl Mellanöstern och

moderna krig. Det som man får i sig genom populärkultur och populärhistoria lyfts fram och blir till

sanning. Trots att jag som spelare aldrig satt min fot i varken Afghanistan eller Irak, så vet jag ändå

103 P.A.G, Sabin (2002) 210
104 Lotten, Gustafsson (2006) 21
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vilken känsla (ett viktigt begrepp i wargamingsammanhang) jag vill få fram, för att göra denna

miljö ”realistisk”. I samma stund som jag gör detta så är jag dock också med och skapar en viss

uppfattning av vad den rätta realismen är för något. Detta är väldigt spännande – vi är alltså inte

bara  mottagare  för  intryck,  utan  genom  vårt  agerande  är  vi  också  med  och  skapar  (även

vidarebefordrar) dessa intryck.
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3. KVINNOR, MÄN OCH SOLDATER

Vad är det för värderingar, normer och beteenden som anses representera krig och soldater? Vilka är

det som är soldater egentligen, enligt studiens deltagare?

I detta kapitel ska jag titta närmare på vad deltagarna anser är en soldat, och vilken roll denne spelar

i  samhället.  Vad,  vem,  och  hur  definieras  en  soldat/krigare? Finns  det  en  stereotyp  bild  av

”krigaren”,  såsom  könsidentitet  eller  karaktär?  Vilka  andra  stereotyper  kan  ses  i  de  spel  jag

undersökt? Vilka är de bilder som inspirerar lekdeltagarna i skapandet av sin egen krigslek? För att

besvara detta så har kapitlet delas upp i fyra frågor -  vad är en soldat, vad lockar till  krig, är

soldaten alltid en man och hur porträtteras fienden – och avslutas med en kort sammanfattning. 

Vad är en soldat?

Under mina intervjuer försökte jag också att diskutera föreställningen om vad en soldat är för något.

Tanken från min sida var att få till en diskussion om denna bild av den moderne krigaren, för att se

om och i så fall hur en sådan föreställning går att återfinna i hur man skapar sina roller i leken.

Således följer nedan några av de funderingar som informanterna hade i relation till deras definition

av vad en soldat är och dennes plats i samhället.

I  boken Waging  war  without  warriors?  av  Christopher  Coker,  diskuteras  föreställningen  om

Krigaren i  det  västerländska  samhället.  Detta  begrepp  har  enligt  Coken  har  förvandlats  över

historien; från att vara föremålet för hjältedyrkan och en bärande del av samhället till att i nutid mer

och mer handla om ett fjärmande från slagfältet via högteknologisk och känslomässig alienering.

Coker  skriver  att ”In  the  near  future,  war  may no longer  be  a  source  of  feelings,  choices,  or

emotions.  The warrior-technician  may no longer  experience  the  interplay of  courage,  fear,  and

endurance  that  is  the  mark  of  the  individual.”105 På  ett  sätt  tycker  jag  att  förvisso  att  Cokers

resonemang är ganska typiskt för västerlandets självbild av att vara ett högteknologiskt samhälle på

en evolutionär tidsaxel (Coker ser dock detta som en positiv eller negativ vision, utan sällar sig till

mer fredliga förhoppningar om mänskligheten). Men min fundering var att om man då betraktar

kriget  som  något  för  oss  (relativt)  ickeemotionellt,  fjärran,  med  abstrakta  drönare  och

högteknologiska soldater - kan det hända att krigslek också handlar om att på något sätt, utan att

105  Cristopher, Coker Waging  war without warriors. The changing culture of military conflict. 

(London: Lynne Rienner pub. 2002) 174
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riskera livhanken, ändå få uppleva det spännande i kriget som man får se i actionfilmerna? 

Många av de intervjuade ser på soldaten som ett nödvändigt ont, någon som samhället behöver för

att  göra  en  uppgift  som ingen  vill  ha.  Att  vara  soldat  ses  inte  nödvändigtvis  som önskvärt,  i

synnerhet om man måste delta i  en dödlig,  väpnad konflikt.  Även om de flesta jag intervjuade

saknar erfarenhet från krig eller det militära, så har de en klar bild av kriget och soldatyrket som

något smutsigt. Anna tror att en soldat inte kan vara sitt vanliga jag. ”Om vi pratar en person som

faktiskt är i ett krig, på riktigt” så tror hon ”att man skalar bort mycket av sig själv, att man på något

sätt träder in i en roll för att palla, för att orka med att vara soldat, med allt vad det innebär, så tror

jag inte att du orkar helt ut vara dig själv längre. Jag tror att det också är en roll faktiskt. Att vara

soldat”.106

Anna verkar se på soldaten som en roll, och att hon ser detta som en del av vad hon tror är en

försvarsmekanism  mot  den  grymma  krigsverkligheten.  Petri,  som  själv  tjänstgjort  som

fredsbevarande  soldat,  kan  relateras  till  Annas  fundering  över  soldaten  som  en  roll,  men

vidareutvecklar resonemanget. Framförallt så talar han om att soldaten är den som tränas till att göra

det ingen vill behöva göra. Han definierar ”den militära professionen” som  ”managers of violence”,

”byråkrater  som  jobbar  med  våld”.  Detta  särskiljer  dem  från  andra  tjänstemän,  då  soldatens

våldssyssla ”gör dem väldigt, väldigt speciella. Alltså våld är inte nåt som är acceptabelt.”107  Karl

funderar också över konsekvenserna av kriget för den enskilde soldaten, och pratar om att man

måste ”fostra in dödandet i soldaten”108 för att denne ska klara sin uppgift. Han funderar även kring

de soldater som av Sverige och andra länder sänds utomlands, som han menar kan få det svårt att gå

över  från  den roll  de  fostrats  till  –  dödandet  –  till  att  bli  vanliga  människor  igen,  i  det  civila

samhället; ”Du ska inte längre vara våldsam. Sluta upp med det.”109

Hans, Robert och Andreas har alla liknande funderingar över soldatens hårda tillvaro, och Lukas

drar referenser till militärhistoria och menar på att soldatens roll idag har flyttats från ”riddare och

adel”, som skulle försvara fosterland, stat och civilisation till  att även de bli inkluderade i ”den

civila delen av samhället”, med ett större ansvar för sina handlingar, samtidigt som han säger att

106 Intervju Anna och Micke
107 Intervju Petri
108 Intervju Petri
109 Intervju Karl
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soldater ”absolut inte [är] nån form av modulära invånare”.110

Det är tydligt att ingen av de jag intervjuat, i synnerhet inte de som har gjort militär tjänstgöring, har

en alltför romantisk syn på en soldats  arbetsmiljö.  Soldaten är  paradoxal  våldsverkare i  statens

tjänst, som möjligtvis redan från början eller som effekt av deras yrkesval riskerar mentala problem.

Samtidigt  med  detta  finns  bland  informanterna  även  en  syn  på  soldaten  som  någon  som  är

professionell, som vet vad den gör. Att inneha rätten att bära vapen verkar gå ihop med en bild av

dessa sanktionerade våldsutövare som, men Lukas ord, är  ”väldigt professionella”.  Det är någon

som, enligt Hans är  ”en man som [...] följer chain of command, utför arbetet som han har blivit

given till.”111 

Att flera av informanterna svarar på detta vis kan kanske ha att göra med att man, som jag tidigare

talat om, gärna ser soldaten som någon som är något annat, något speciellt jämfört med den civila,

kanske i stil med Annas resonemang kring soldaten som någon som spelar en roll. Här kanske vi

kan se något som återfinns i leken. Jag skrev tidigare om att lekdeltagarna ofta upplevde sig själva

något annorlunda när de hade sin utrustning på sig. Man kan springa längre, röra sig på ett annat

sätt. Som nämnt tidigare förändras även ens inställning till de som inte är delaktiga i leken; på något

sätt blir de ”civila”, som inte kan hantera de potentiellt farliga plastvapnen airsoftspelarna har i

handen. Kan det vara så att den föreställningen man har av soldaten som någon professionell, med

rätt att döda, också till viss del börjar gälla en själv – trots att man bara låtsas? 

Sabin skriver  om att  wargamers  ofta  är  intresserade av en  glamouriserad  representation  av  det

militära, en flykt från verklighetens svåra och komplicerade dilemman.112 Fokuset på soldaten som

någon professionell kan vara en del av detta, och kan också förklara hur studiens deltagare, trots att

de inte ser soldaten som en eftersträvansvärd roll (någon som riskerar mentala sår) ändå dras till det

militära  inom  leken.  Här  presenteras  man  med  förhållandevis  okomplicerade  men  utmanande

problem  med  ett  tydligt  verktyg  att  lösa  dem  med.  En  gemensam  syn  på  soldaten  som  en

kompromisslös  samhällsmedlem som är  duktig  på  sitt  jobb  underlättar  också  skapandet  av  en

gemensam lekram under själva spelen. Genom att alla involverade i spelet är med på premisserna så

slipper man onödiga tvetydigheter, utan kan istället fokusera på själva leken. Dessa premisser i sin

tur kommer från den bild av krig och soldater som samhället oftast presenterar, och wargamers i

110 Intervju Lukas
111 Intervju Hans
112 P.A.G, Sabin (2002) 291
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synnerhet är stora konsumenter av militärhistorisk litteratur och krigsrelaterade populärkulturella

verk.

Vad lockar till krig?

Vad är det som inspirerar till  lek? Varifrån hämtar lekdeltagarna sin inspiration, vad är det som

påverkar  deras  syn  på  soldaten  och  leken?  Här  kommer  jag  att  gå  in  på  de  populärkulturella

inspirationskällorna som de intervjuade nämnde under våra möten.

Bilden av vad en soldat är för något är inte något som kommer ur tomma intet – spelarna är en del i

en gemensam diskurs, i synnerhet på grund av det gemensamma intresset. Att de som söker sig till

krigsrelaterade hobbies och spel har ett starkt militärhistoriskt intresse visas i Sabins definition av

Wargaming.  Detta  bekräftas  i  mina  intervjuer.  En  annan  sak  förvånade  dock.  Under  många

intervjuer, när jag frågade om varför informanterna sökt sig till dessa hobbies, fick jag ofta svaret

att man inspirerats av actionfilmer.

Andreas, Hans, Lukas och Karl pratar alla under våra intervjuer om hur det kom sig att de söker sig

till just det militära för sin underhållning.  Andreas säger att han  ”alltid haft  ett  militärhistoriskt

intresse”, och refererar till  vad han säger är ett  ”romantiserat  förhållande” till  actionfilmer från

1980talet.  Han  kopplar  det  sedan  vidare  till  vad  han,  i  brist  på  andra  ord  kallar  för

”maskeradintresse”.113 Det är helt enkelt roligt att kunna klä ut sig till det man sett på film eller i

dokumentärer. Hans talar också om inspirationen från, vad jag tolkar som Hollywoods, actionrullar.

Jag frågar honom om han tror att populärkulturen påverkat hans intressen.

Jag skulle säga utan tvekan så, media skildrar ju en viss bild utav det, och jag menar, när man

ser typ  Arnold Schwarzenegger  och Stallone stå  där  med stora kläder  och skjuta  ner  andra

grabbar, det är ju det man är uppväxt med, det var ju häftigt, det var coolt, och sen vill ju alla

tjejer ha de här grabbarna (skratt), så det skildrar ju liksom en hel del, men sen, jag kan inte

riktigt säga att det är det tänket jag får när jag tar på mig dem, ”ja, nu ser jag ut som Stallone”,

utan...men  det  ligger  ju  fortfarande  i  bakgrunden,  man har  ju  den här  bilden  av  att  det  är

snyggt.114 

113 Intervju Andreas
114 Intervju Hans

53



Lukas talar också, som Andreas, om det militärhistoriska, och om TV-dokumentärerna som påverkat

och inspirerat.  I  hans fall är det något som han genom sin far lärde sig uppskatta, då han som

”relativt liten” fick titta på engelskspråkiga krigsdokumentärer. Men han är också intresserad av

”drivkraften”  i  krig,  som  också  resulterat  i  mer  fredliga  uppfinningar  -  ”det  är  ändå  den

teknologiska  utrustning…eller  utvecklingen  som ges  genom…den här  handlingen  som är  krig”

säger han.115 Krig är ett spännande samhällsfenomen för honom, och även Karl ser detta som något

som intresserar i kriget. Han nämner för övrigt också actionfilmen, när jag ber honom fundera kring

dragningen i att leka krig. Han ser inte krigsleken som någon egentlig referens till riktigt krig, utan

jämför  det  med  att  ”se  en  actionfilm  egentligen”.  Det  kan  inte  bli  på  riktigt  då  man  skjuter

”plastbollar  på  nån” menar  han.  Däremot  säger  han  sig  vara  intresserad  av  själva  militära

konflikternas sätt att  ”dra världen till sin spets [...] Det är ofta väldigt enkelt att utse en vinnare,

otroligt tydligt utan så att säga en debatt eller nånting”116

När jag började denna undersökning förväntade jag mig att inspirationen till större del skulle ha

kommit från en önskan att få en del av det realistiska kriget presenterat för sig i en ofarlig variant.

Det tycks dock också så att flera är fullt medvetna om lekens overkliga inslag, och att det i sig kan

vara en drivkraft. Då blir det också kanske naturligt att erkänna att inspirationen har kommit från de

filmer man växt upp med.

Något som finns i alla mina intervjuer, och som jag känner igen från mitt eget engagemang, är just

också intresset för kriget som en form historisk lek. Det är något rogivande och spännande i att se

kriget som en underhållning då den serverar ett pussel som du själv kan lägga ihop; kartor med

taktiska pilar, tekniska landvinningar och annat som, trots sin blodiga natur, ändå fängslar. 

De intervjuades, och mitt eget, engagemang är inte unikt, och exempelvis Karls resonemang kring

just den militära konflikten som något som intresserar för sin kompromisslöshets skull kan refereras

till det Sabin skriver om wargamers i allmänhet. Det är, som jag skrivit i föregående avsnitt, en

underhållande verklighetsflykt från vardagens dilemman. Inspirationen till de roller som man sedan

skapar  i  sin  lek,  som  ofta  kommer  från  actionfilmer,  behöver  därför  inte  vara  alltför

flerdimensionell,  då leken i  sig  ändå inte  behöver  vara  en exakt  realistisk återspegling  av  den

verkliga soldatens vardag, utan fokuserar på de tydliga konflikterna vid en väpnad kamp – ett slag

eller en manöver.

115 Intervju Lukas
116 Intervju Karl

54



Är soldaten alltid en man?

I  avsnittet  ovan skrev jag  om informanternas  tankar  kring soldatens  roll.  Denna professionella

individ benämndes då ofta som ”man” av mina informanter, antagligen utan större eftertanke. På

samma sätt har jag noterat att det är en förhållandevis liten skara kvinnor som engagerar sig inom

den del av wargaminghobbyn jag undersökt. Frågorna som jag ska svara på i detta avsnitt är därför

följande; är kvinnan representerad i Milsim-spelen och figurspelen – och i så fall på vilket sätt?

Eftersom normen antas vara en manlig spelare (och en manlig soldat) – vilka egenskaper tillskrivs

kvinnan? Finns det en vilja att inkludera fler kvinnor i hobbyn, och i så fall, skiljer sig ord och

handling åt från varandra? Är detta något som deltagarna reflekterar över?

Därför vill jag föra in en genusaspekt i min undersökning. Även om det inte varit min utgångspunkt,

så har jag ändå under intervjuerna försökt få in frågan om kvinnans närvaro i spelen. 

Svaren har i de flesta fall blivit att kvinnor är viktiga och att fler borde spela. Svaren kommer nästan

på en gång. Hans säger att det är något han och hans vänner i den lokala Airsoftföreningen gärna

satsar mer på  -  ”vi prioriterar ju faktiskt kvinnor i allmänhet, när vi står på event, och uppvisar

airsoft  [...]  för att  det  är  en mansdominerad hobby.  Och det vet vi”.117 Även om spelarna,  som

exempelvis Andreas, inte aktivt vill locka fler kvinnor i hobbyn - ”händer det så händer det”118 - så

ställer  de sig positiva till  en större andel  kvinnor på spelen,  om inte annat  så för att  motverka

”ketchupmacho-kultur och sånt”119, som Lukas uttryckte det.

Många säger sig också förstå att det inte är så många tjejer som är med och spelar. Det är svårt att

komma in i  en redan mansdominerad hobby.  Lukas och Hans relaterar till  det i  delar  av deras

resonemang, och hänvisar till att sådant som ”kamouflage och vapen”120 är kopplat till manlighet

och grabbighet, vilket gör att inkörsportarna till hobbyn redan från början är manligt kodade. Lukas

tycker även att begreppet ”nörd” är något typiskt manligt. Detta ser han som en förklaring till varför

det är så få kvinnor i hobbyn – eftersom han förutsätter att dessa inte är lika nördiga som män, så

krävs det att ”nördstämpeln” försvinner innan fler tjejer vill vara med.121

Wargamingspelarna befinner sig inte i något samhälleligt vakuum, och är uppenbart medvetna om

117 Intervju Hans
118 Intervju Andreas
119 Intervju Lukas
120 Intervju Hans
121 Intervju Lukas
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den jämställdhetssträvan som präglat Sverige under flera decennier. De anser att tjejer bör vara med.

Men samtidigt som de ställer sig positiva till ökat kvinnligt engagemang, så verkade några av dem

applicera tydliga könsskillnader på sitt resonemang. Exempelvis Hans har lite egna funderingar;

Och på så vis blir de [kvinnorna] skitfarliga, för att de kan bli så  små att du inte ens märker

dem. […] För min del, om jag nu skulle vara som en tävlingsinriktad airsoftare, så skulle jag

inte få med mig kvinnor ut, för att jag vet ju att de spöar skiten ur mig på banan […] Sen är de

ju ganska fina att titta på […] efter att man har spenderat tre dagar med kamouflagemålade

skäggiga män, då är det ju ganska trevligt att få se en kvinna i uniform. (skrattar)122

Hans gör alltså skillnad på män och kvinnor, även om han vill se flera av de sistnämnda. Han ger

dem vissa attribut som skiljer dem från männen. I hans ögon är det dock en positiv skillnad, som

bör göra att fler män skulle vilja ha med kvinnor i hobbyn, precis som Lukas tror att fler kvinnor

bidrar till en mindre grabbig macho-nördkultur i hobbyn. Det finns också en viss sexualisering av

kvinnor i  uniform som dyker upp i  hans resonemang.  Även i  detta fall  handlar det om att  han

tillskriver manligt och kvinnligt vissa attribut,  men som vi snart  ska se så är inte ens jag själv

befriad från detta synsätt, trots min personliga övertygelse om min egen feministiska upplysthet. 

Det finns få kvinnor i hobbyn, och endast en av mina åtta informanter är en sådan. Det var förstås

omöjligt för mig att inte försöka fråga Anna om hennes funderingar kring hur det är att vara kvinna i

hobbyn. Hon poängterar att hon inte ser sig själv som särskilt ”tjejig”, och har inga problem med att

”umgås med killar”. Men hon säger också att det finns ”lite ett ideal liksom, att man ska helst inte

söka sig till det när man är tjej”, något säger kan bero på  ”fördomar om hobbyn och så, att leka

krig.”123 Det verkar alltså som om även hon tror det finns något manligt i att leka krig. Det blir i

efterhand också  tydligt  att  hennes  könstillhörighet  inte  alltid  gör det helt  okomplicerat  att  vara

engagerad i hobbyn, även om Anna gav en ganska lätt bild från början. Trots att det mestadels är”en

positiv reaktion” så utesluter hon inte att andra saker sägs när hon inte hör dem.124 Hon kan även

tänka sig att andra spelare tror att hon, som tjej, inte tar spelet på lika stort allvar som de andra.

Under intervjun ställer jag en följdfråga;

I - Killar är mer seriösa...tycker jag...eller så är de bara macho...

A  - Ja, kanske....eller att de tycker att det ska vara macho, de får chansen att få komma ut och

122 Intervju Hans
123 Intervju Anna och Micke
124 Intervju Anna och Micke
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vara lite macho, coola....sen kommer jag och förstör illusionen (skratt)125

Denna tillsynes oskyldiga fråga kan faktiskt späda på bilden av tjejen som ”fånig” genom att nämna

killar som ”mer seriösa”. Utan att tänka på det har även jag, som definierar mig som man, en viss

syn på kvinnor i hobbyn, precis den synen som Anna pratar om; tjejer är inte lika insatta.  Anna

poängterar förvisso att hon ser sig välkomnad till att spela, men det jag vill understryka är att det

finns ett visst synsätt på det kvinnliga i hobbyn, en syn som gör att samma personer (uppenbarligen

inklusive mig själv) som vill locka fler kvinnor till att spela, samtidigt bidrar till bygga murar kring

könsidentitet som håller kvinnor ute. 

Det är lätt att dra liknelser till den verkliga militären i västvärlden. En av informanterna, Petri, talar

gärna om ämnet, och jämför kvinnorna inom airsoften med det han anser sig ha upplevt under sin

tid i  den finska militären.  Likt Lukas talar  han om att  en större kvinnlig närvaro tar  udden av

machotendenser, att ”man beter sig...lite annorlunda om det finns kvinnor.”, och jämför effekten av

kvinnlig närvaro med den av barn, som också ger ett annat beteende, som han betecknar som att

man  ”kan vara dig själv [...]så det blir alltså stabiliserande” och han tillägger att  ”det ska vara

samma sak med soft air”. Men han menar också att kvinnor i det militära kan bidra med sexuella

spänningar -  ”det är inte alltid såna män som har flickvänner och familjer hemma och det skapar

också spänning”.126 Även här är det kvinnliga alltså kopplat till det sexuella, eller i alla fall något

annorlunda, på gott och ont.

I figurernas värld, som i spelet Force on Force, så blir det väldigt svårt att hitta kvinnor. Fastän det

finns ett gott antal stridande kvinnor i den amerikanska armén127 – som är den västerländska styrka

som huvudsakligen skildras  - så saknas det i stort sett figurer som har kvinnliga förebilder. Det är

heller inte de som märks på bilderna, och få kvinnliga namn bland de som ges i de ”scenarios”

(spelmanus) som man ska spela efter. Det kan för övrigt anmärkas att oftast, i de sammanhang då

det finns kvinnliga figurer, så är de storbystade och utmanande klädda, till skillnad från manliga

figurer som kan vara allt från halvnakna muskelknippen till mer vardagliga individer.

Det kan mycket väl hända att det inte är författarnas intention att vara uteslutande, men resultatet

blir ändå likadant. Precis som airsoften lätt  blir mansdominerad i både tanke och verklighet, så

förstärks denna bild även i denna del av wargaminghobbyn. 

125 Intervju Anna och Micke
126 Intervju Petri
127 http://edition.cnn.com/2013/01/24/us/military-women-glance/
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Jag ville i detta avsnitt diskutera bristen på kvinnliga deltagare i leken, hur könsidentitet betraktas

av lekdeltagarna, och vilka egenskaper de tillskriver det kvinnliga. Och kanske inte helt oväntat så

ställer  sig  alla  positiva  till  en  ökad  kvinnlig  närvaro  i  spelen.  Samtidigt  så  tillskriver  flera

informanter kvinnor vissa egenskaper som i sig sexualiserar dem, och jag tror att vi här kan se det

som Lundgren talar om när hon skriver om konstitutiva och regulativa nivåer, begrepp som finns i

boken Det får da vaera grenser fo kjonn.128 

I  denna bok skriver Lundgren att  det ”konstitutionella anger grundvillkor och ramar för hur de

regulativa nivåerna skall användas, deras giltighet och begränsningar”.129 Det konstitutionella ger de

”spelregler” – ”det  som är  så  självklart  att  inte  kan tematiseras  och bli  explicit  synligt”.130 De

regulativa reglerna är däremot ”använda regler”, och är till skillnad från de konstitutiva reglerna

mer  flexibla  och  i  ”stadig  förändring  på  ytnivå”.  Samtidigt  är  det  konstitutionella  fullt

anpassningsbart till nya omständigheter, men över en längre tid. Det regulativa däremot är lätt att

angripa och, kan det tyckas, förändra – däremot förändras bara deras sätt att fortfarande omskriva

den konstanta, konstitutiva. Genom att förändra det ytliga kan det konstitutiva anpassas till de nya

omständigheterna, men utan att egentligen förändras. Systemkritiker kan fogas in i systemet – som

en form av nödvändig del av systemet självt. Lundgren menar att även sådant som framgångar för

kvinnor inom tidigare mansdominerade yrken kan ses som ett framsteg för jämställdhet, så kan det

samtidigt handla om att befästa patriarkala strukturer genom att dessa yrken samtidigt tappar i status

och lön. Hennes slutsats är att begreppsskillnaden mellan regulativa och konstitutiva nivåer är att

det  ”understryker  nödvändigheten  av  att  förstå  sammanflätningen  av  förändring  och

konstans/stabilitet när vi ska analysera kön”.131 

Den allmänna uppfattningen bland studiens deltagare i detta kapitel är alltså att kvinnor bör och ska

lockas till hobbyn, de bör ses som en naturlig del av den. Ingen av informanterna skulle vilja säga

något annat, och antagligen är det också deras övertygelse. Detta är alltså en förändring på regulativ

nivå,  en  ytlig  förändring.  Samhället  vi  lever  i  främjar  officiellt  jämställdhet,  det  talas  om fler

kvinnor på alla områden. Det intressanta här blir dock att även se hur det grundläggande är mycket

svårare att förändra. När Hans talar om att kvinnor i uniform är snygga så för han ändå in kvinnor i

128 Eva, Lundgren. Det får da vaere grenser for kjönn; voldelig empiri og feministisk teori (Oslo: 

Universitetsforlag 1993) 170 ff

129  Eva, Lundgren 171

130  Eva, Lundgren 171
131  Eva, Lundgren 172
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sin roll som snygga och sexiga. Eftersom kvinnor inte kan vara starka som män, så tillför både

Lukas och Hans även kvinnan egenskaper som liten, vig, snabb  - alla typiskt förmodade kvinnliga

attribut,  som skiljer  män och kvinnor åt.  Här är det alltså ingen större förändring på synen av

kvinnan – detta ser jag som den konstituerande nivån, det som satt spelreglerna enligt vilka de olika

könen anses fungera. De sätt på vilket man pratar om inkluderingen av kvinnor i hobbyn är alla

metoder som antar en viss typ av kvinnlig natur. Därför är det viktigt för Anna att påpeka att hon

inte är den ”typiska tjejen”.  Därför är hon också medveten om det bemötande hon kan få från

manliga deltagare – att hon är någons flickvän, att hon inte är tillräckligt ”seriös” och ”nördig”, till

skillnad från manliga spelare.  Medan kvinnan kan tillskrivas positiva attribut,  såsom snabb och

smidig, till skillnad från männen, så är det också attribut som har att göra mer med det fysiska än

potentiellt engagemang på det djupare planet inom hobbyn.

Det är också här man kan se hur det kvinnliga görs på samma sätt som mycket annat i hobbyn, med

hjälp av fysiska handlingar. Kvinnan är snabbare, vigare och är ”liten”. Detta är den  performativ

könskonstruktion  som  Butler  skriver  om,  det  är  här  könsidentiteten  iscensätts.132 Eftersom  i

synnerhet airsofthobbyn till stor del består av olika iscensättningar – som jag redan visat – så kan

detta vara lätt hänt, och vara en del i varför så få kvinnor dras till hobbyn.

Detta blir också tydligt då Anna, som en av få som identifierar sig som kvinna inom hobbyn, vill

poängtera att hon inte är särskilt ”tjejig”. De kvinnliga egenskaperna är inte eftersträvansvärda om

man ska dela intressen med andra män, i synnerhet då tjejer inte förväntas veta hur man leker krig –

något Anna själv verkar säga. Hans vill ha fler tjejer i hobbyn, men utan att tänka på det så skapar

och förstärker han också bilden av kvinnan som mindre, lättare och snyggare än mannen. Istället för

att se till individuella kvaliteter så talar han om generella drag, som han anser är direkt knutna till

det kvinnliga könet. Petri och Lukas tror att en ökad kvinnlig närvaro minskar machotendenserna i

gruppen.  Samtidigt  pekar  männens  uttalanden  visar  också  på  att  de  egenskaperna  som  gärna

tillskrivs kvinnor,  såsom en annan kroppsbyggnad än mannens,  och den heterosexuella  normen

förutsätter  en  potentiell  erotisk  förveckling.  I  spelens  sammanhang,  som  vill  fokusera  på

professionalism och mentala utmaningar ses kanske det erotiska som en oseriös detalj. Därför kan

inte en seriös kvinnlig spelare vara ”tjejig”, utan måste poängtera sitt genuina intresse – något som

en man inte behöver oroa sig för i samma utsträckning. 

132 Judith, Butler (1999) 33
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Hur porträtteras fienden?

I det här avsnittet visar jag hur man inom den lek jag undersökt väljer att porträttera den icke-

västerländska fienden. Då de spel som jag valt till stor del varit tänkta att utspela sig i den moderna

Mellanöstern eller Afghanistan, så har man även haft med en muslimsk sida i konflikten. På Hearts

& Minds-spelen var det en roll som kunde väljas av deltagarna, medan det i figurspelet Force on

Force är en sida som en spelare kan välja som ”sin”.  

Bakgrunden till Hearts & Minds konflikt är alltså ett hypotetiskt Afghanistan, och det innebär att

förutom de som spelade NATO, som jag,  också fanns Talibaner  och ”araber” (importerade Al-

quaida-medlemmar). Här uppkom det genast ett tillfälle att se vilka roller som tillskrevs dessa. Det

har  varit  vanligt,  under  de  spelen  jag  deltog  i,  för  de  som  spelade  rollen  av  talibaner  i

Hearts&minds-spelen att utropa sådant som ”gud är stor” (Allahu Akbar). De betedde sig också ofta

på ett ganska ”vilt” sätt, till skillnad från de som spelade västerländska militärer.  En annan episod

är ett youtubeklipp som sändes efter första Hearts & Minds. Under själva spelet  skulle NATO-

styrkan hitta en ”nedskjuten pilot” innan talibansidan hittade honom, men misslyckades och piloten

togs till fånga. Efteråt lades det, via forumet, upp klipp där talibanerna utförde en fejkad avrättning

av piloten  ifråga  – själva  akten  filmades  inte,  men man visade  honom före  och efter  ”dådet”.

Inspirationen kan tyckas komma från dåvarande liknande hotfulla youtubeklipp som talibaner och

liknande grupper hade lagt upp på nätet. Videoklippet går inte längre att hitta – kanske sågs det som

ett  alltför  opassande  skämt.  Faktum kvarstår  dock  att  detta  klipp  visade  på  att  talibanspelarna

agerade så som de förväntade sig att en radikal islamistisk grupp ska göra. 

Även ISAF-sidan kunde agera på ett rasistiskt sätt, och en bild som dök upp på forumet efter Hearts

& Minds 2012 visar på en anonym ”amerikansk” soldat som poserar med en tillfångatagen taliban

med en huva över huvudet – men undertexten ”Kanske inte helt hundra enligt Genèvekonventionen,

men grisiga amerikaner finns det ju gott om...Se bara på Abu Ghraib.”. Spelaren verkar mest se

bilden som ”cool”, utan att reflektera över det förnedrande eller rasistiska i den händelsen.

En tanke vore att det kanske blir färre stereotypiska bilder av afghaner när man lajvar dem. Men ett

titt  på  Hearts&minds  ”eftersnacks”tråd  på  forumet  en  tid  efter  spelen  visade  på  rent  rasistiska

tendenser bland vissa spelare.

Vill dock direkt gnälla på den omfattande och obehagliga buskisrasismen som uttrycktes i

byn. Även en del på NATO-sidan spelade extremt trista karikatyrer,  men jag vet inte hur
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problematiskt det var då jag inte träffade på dem i någon större omfattning. I byn var det dock

bitvis outhärdligt, det kändes som att vara en del av ett spex på ett Sverigedemokraterna-möte

där de tror att ingen filmar. Jag blev både arg och besviken på mina medspelare ganska ofta

[...]133 

Det som förekom mest var ju uttalanden från folk som spelade afghaner att dom själva hade

sex med getter och varandras kusiner och liknande. Så rasismen var ju i den aspekten att

spelade en karikatyrisk snedvriden och rasistisk version av en afghan.134

Jag kunde inte själv närvara så mycket i byn som jag hade hoppats på, och kan därmed inte bekräfta

detta. Emellanåt kunde även jag notera hur både beteende mot afghaner och hur de som spelade

afghaner själva kunde bete sig på ett väldigt stereotypiskt sätt. Det blir tydligt att inte ens denna lek

kan vara helt frikopplad från verklighetens diskurs. I samma tråd tar en spelare upp ett exempel från

ett  annat  airsoftspel.  Han  skriver  om  ett  ”ryskt  airsoftlag  som  spelade  somalisk  milis  på  ett

internationellt spel för ett antal år sedan”, som dök upp med ”smink, bananer i hölster och gjorde

ap-ljud” Han tycker uppenbarligen illa om sådan rasism, och ställer även frågan till de amerikanska

spelarna han mötte under spelet;  

Hade ni  bestämt er  i  förväg för  att  era  karaktärer  skulle  vara rasistiska  och gemena mot

afghanerna eller "kom det bara naturligt...”135

Han avslutar  med  att  hota  med  att  han  inte  tänker  närvara  vid  fler  spel  där  ”deltagare  spelar

rasistiska karikatyrer. Det är inget jag vill veta av och inget hobbyns redan komplicerade image mår

bättre av.”136 Tyvärr följdes inte denna diskussion upp vidare i tråden, och jag deltog inte på fler

spel. Men det är intressant att notera hur det tidiga 2010-talets politiska strömningar märks, även i

ett spel som vill koppla bort det ”otrevliga” till förmån för ren spelmässig underhållning. Kan det

verkligen göras?

 

Figurspelsböckerna  till  Force  on  Force visar  en  ytterligare  aspekt,  nämligen  dess  tydliga

västerländska fokus. De specifika regler för de motståndsmän USA-ledda styrkorna slåss mot är ett

133 http://airsoftsverige.com/forum/ (hämtat 20120625)
134 http://airsoftsverige.com/forum/ (hämtat 20120625)
135 http://airsoftsverige.com/forum/ (hämtat 20120625)
136 http://airsoftsverige.com/forum/ (hämtat 20120625)
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exempel. Till skillnad från NATO-figurerna, som kan räddas av en sjukvårdare, så har Talibaner och

Irakier regeln ”Caveman casevac”, som innebär att sårade kämpar bärs bort för att dö i de flesta fall.

Detta är förstås ett försök att efterlikna verkligheten såsom riktiga västerländska soldater upplever

den; termen ”caveman casevac” är en term som kommer från amerikanska soldater. Att dock kalla

det för något som refererar till grottmänniskor kan också bekräfta det förhållandevis utbredda sättet

att betrakta den forna ”Orientens” befolkning som förvildad. 

Det  är  alltså  tydligt  att  regelböckerna  till  figurspelet  ”Force  on  Force”  är  skrivna  från  ett

västerländskt, i synnerhet amerikanskt, perspektiv. Flera av de scenarios som man kan spela upp på

sitt slagfält hemma är inspirerade av stunder då en liten grupp amerikanska soldater bekämpar en

numerärt  överlägsen fiende.  Den spelare som agerar motståndaren,  om det så är talibanen eller

jihadisten i Fallujah, får inga minuspoäng för egna förluster (och den västerländska sidan får inga

pluspoäng heller). Däremot delas minus- och pluspoäng ut till båda sidorna för varje sårad eller

dödad  västerlänning.  Ofta  får  motståndarsidan  också  varje  spelrunda  ett  slumpartat  antal

förstärkningar, för att visa på hur nya motståndsmän letar sig mot striderna. Tanken är till en viss

del förvisso att göra det svårt för den västerländska sidan att uppnå seger, då den oftast har tillgång

till mycket mer högteknologisk eldkraft. Men en bieffekt av detta blir att man lättare identifierar sig

med de västerländska soldaterna, som kämpar mot en ansiktslös, främmande hord av fiender. Det

påminner en del om Ridley Scotts film  Blackhawk down, där vi följer en grupp amerikaner som

försöker överleva anstormningen av vad som ibland tycks vara en nästintill förryckt folkhop av

Somalier.  För  övrigt  finns  det  även  en  scenariobok  till  Force  on  force som  handlar  just  om

händelserna skildrade i den filmen.

Således är alltså även wargaminghobbyns deltagare en del i görandet av den Främmande, den vilde

araben – irrationell, blodtörstig och opålitlig, som Loomba har beskrivit det.137 Att som i figurspelet

beskriva de irreguljära motståndsmännens sjukvård som ”caveman casevac”, skrika ”allahu akbar”

samtidigt som man skjuter vapen i luften och prata om att ”knulla getter” under ett Milsim-spel är

en  del  i  ett  större,  postkolonialt  sammanhang.  Att  just  exotisera,  alienera,  de  forna  koloniala

områdena och dess invånare, stämpla dem med en irrationell brutalitet som ses som typisk för den

främmande  ”andre”, 138 som väst  kan  behöva  för  att  skapa  ”sig  självt  i  kontrast  till  det  'icke-

västerländska'”139 för att kunna bekräfta sin maktposition. 

137 Ana, Loomba (2006) 38
138 Ana, Loomba (2006) 113
139 René Leon, Rosales (2010) 27
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I båda spelen, som ändå får ses som populärast bland välutbildade vita män (se tex. Sabin140), så

framställs den ofta mörkhyade och muslimska sidan som något annat, något främmande – ”den

Andre”. Said skrev att araben ofta porträtteras i stora antal, utan större individuella kännetecken –

och detta gäller i synnerhet hur de visas i figurspelet, där den muslimska sidans soldater dyker upp i

stora antal, ofta dåligt tränade, för att ställas mot små, mycket mer individualiserade amerikanska

soldatgrupper. 

I  Milsimspelet  verkar  kläderna  och  utrustningen  som  taliban-spelarna  bär  vara  inspirerade  av

verkliga bilder från Afghanistan och av Talibaner, men spelarnas sätt att agera var – om man får tro

foruminläggen – baserade på en mycket mer distanserad karikatyr av de människor de skulle spela.

Det  är  alltså  även  i  detta  fall  en  fråga  om iscensättningar,  om ett  skapande  av  roller  genom

agerande. Det tycks te sig naturligt för Talibanspelarna att bete sig så som en vild jihadist beter sig

när de, iförda talibankläder, ska spela ut sin karaktär. 

Jag ställer i uppsatsens teoretiska kapitel en fråga, om hur realismen eftersöks i det postkoloniala.

Det tycks som om denna realism i stort sett är byggd på, och återskapar, en västerländsk bild av den

muslimske fienden, mycket i linje med Saids och Loombas irrationelle vilde.

Kvinnor, män och krigare – en sammanfattning

Så hur definieras en soldat, och vad är det som inspirerar till att skapa en egen krigslek? En soldat är

oftast  någon  med  en  manlig  könsidentitet,  är  professionell  men  ofta  en  antihjälte.  Många  av

deltagarna säger sig också vilja ha fler kvinnor i den annars mansdominerade hobbyn, men samma

deltagare kan samtidigt stärka den manliga bilden av krigaren genom att applicera vissa egenskaper

som tillhörande främst kvinnan, egenskaper som också sexualiseras. 

Lekdeltagarna  är  inspirerade  av  populärkulturella  verk,  såsom  filmer  och  militärhistoriska

skildringar i sitt skapande av leken, och förutom att dessa skildringar ger verktyg för skapandet av

den egna soldatrollen i spel så är de också en orsak till att stärka själva intresset för det militära.

Samma  skildringar  ger  dock  också  mer  problematiska  bilder,  som  hör  hemma  i  samtidens

postkoloniala och kanske turbulenta etniska debatt. Den fiende som porträtteras av lekdeltagarna

kan tendera att vara en nidbild av en fanatisk, islamistisk och känslostyrd  stereotyp. 

140 P.A.G, Sabin (2002) 193
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Krigsleken är alltså, trots att den helst vill skala bort de otrevliga momenten i ett krig, även när den

får  definiera  sig  själv  en  del  av  samhällets  allmänna  ordningsprinciper  –  alltså  materiella  och

immateriella diskurs. Vad som däremot är speciellt för krigsleken är att detta kommer fram i själva

skapandet,  i  det performativa.  Föreställningarna om det  manliga,  soldaten,  kriget och jihadisten

syns,  och  görs,  i  det  fysiska  agerandet.  Wargaming  är  en  hobby som inte  kan  frikopplas  från

verkligheten, trots att den bara vill vara en rent intellektuell, estetisk och taktisk utmaning. 

64



4. AVSLUTNING

Uppsatsens främsta syfte har varit att beskriva och undersöka hur vuxna inom krigsrelaterad hobby,

wargaming, omvandlar krig till spel och lek. Genom detta så har det också varit möjligt att se hur

föreställningar om moderna konflikter och dess aktörer återskapas, görs, i de spel och lekar som

varit huvudkällorna i arbetet. Studiens deltagare har fritt fått diskutera deras syn på kön, verkliga

soldater  och  de  spel  de  hänger  sig  åt.  En  viktig  aspekt  har  varit  att  undersöka  det  materiella

inflytandet på hur leken görs. De fysiska tingen påverkar på olika sätt, förutom att de är essentiella

för själva lekens existens.  Det som utmärker airsoftspelarna, i relation till annan wargaming, är hur

mycket kläderna och utrustningen spelar in på själva deltagarna, och i synnerhet under de militära

simulationerna resulterar det i att man lättare träder i en viss roll. Rollen är inte nödvändigtvis helt

väsensskild från det egna jaget karaktärsmässigt,  utan handlar till  stor det om hur man rör sig,

springer  eller  beter  sig  under  själva  spelet.  Här  har  jag  försökt  anknyta  till  ANT,  aktör-  och

nätverksteorin. När speldeltagaren tar på sig sin utrustning så inträder en förändring som till viss del

förklaras med att de materiella tingen är med och gör något till viss del annorlunda och säreget.

Kombinationen människa och ting, i detta fall spelare och kläder, resulterar i en (för individen)

specifik varelse, en aktör som enligt materialitetsteorin inte bara gör, utan görs. Detta visas genom

att  lekdeltagarna  orkar  springa  längre,  ändrar  sin  hållning,  och  gärna  ser  sig  själva  som  mer

professionella  när  de  iför  sig  en  uniform,  för  vissa  även  i  det  vardagliga  livet.  Men  även  de

scenerier som byggs för själva spelen är med och skapar känslor och stämningar, känslor som är

väsentliga för att leken ska bli ”rätt”.

Medan det förvisso kanske inte är omöjligt att leka krig som vuxen utan alla dessa tillbehör, så

underlättar deras direkta fysiska närvaro skapandet av illusionen att man faktiskt är någon annan. På

samma sätt är kläderna man har på sig med och skapar en själv; de har inget eget liv, men de får en

reell  betydelse  för  bäraren  igenom de  värderingar,  den  innebörd,  som bäraren  tillskriver  dessa

föremål.

Dessa intryck har också fått ta plats i min undersökning. Vad är det för soldat man ser framför sig

när man skapar sin lek-roll, sitt slagfält? Vad är det man tar med? Lekdeltagarna använder sig av

olika referenspunkter i skapandet av leken. Faktum är att det mesta är godtagbart att ta med – i

förlängningen även en begränsad simulation av våldtäkter eller avrättningar – så länge deltagarna är
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med på det. Fokus ligger på att med inspiration från olika populärkulturella och populärhistoriska

källor bygga upp något som ger en viss känsla av realism, alltså rätt ”känsla”. Samtidigt ska man

också erfara vissa utmaningar, om det så gäller taktiska beslut som befäl eller stressade situationer,

eller prov på mental och fysisk styrka och uthållighet.

I samma ögonblick som spelare träffas – antingen vid spelbordet eller i skogen under ett airsoftspel

– så skapas det, enligt mig, en gemensam lekram. Denna lekram är ett begrepp jag tagit från Lotten

Gustafssons avhandling som undersöker medeltidsveckan på Gotland, ett begrepp som hon själv

tagit  från Gregory Bateson. Lekramen som jag valt  att  använda den i  min undersökning är det

materiella och immateriella fältet inom vilken man skapar den gemensamma leken. Vad som får tas

med i leken regleras genom oftast outtalade överenskommelser, som jag (återigen efter Gustafsson)

valt att benämnda lekkronotoper. Dessa överenskommelser visas i hur man väljer att inte ta med

vissa av de otäckare elementen av kriget i leken. Man verkar vara fullt medveten om hur ett krig i

verkligheten påverkar det civila livet, och vilka grymheter som hör till. Ändå ”vet” alla inblandade

att man inte leker exempelvis våldtäkt. I andra sammanhang så är det också ett godkänt beteende att

för en stund stänga av från krigsleken, och kanske sova ut utanför spelområdet. Detta menar jag

bekräftar att i det i dessa sammanhang är viktigt att gemensamt skapa utrymme för vad som är lek

och vad som inte är det.

På samma sätt understryks också det performativa i leken. Det är genom handlingar som deltagarna

visar sin inställning till den överenskomna lekramen, och det är också genom samspelet människa-

föremål som överenskommelsen hålls vid liv. Det performativa ger också utrymme för spelarna att

kunna hoppa ur spelet vid behov, genom att med några enkla ord (som ”offlajv”) och handlingar

förflytta sig tillbaka till verkligheten, kanske för att undkomma lekens eventuellt alltför allvarliga

delar.

Alla aktörer som ingår i lekramen, i synnerhet de fysiska attributen och dess samspel i skapandet av

den gemensamma lekförståelsen och dess symboler, är också en del av en större ordningsprincip.

Denna ordningsprincip rör sådant som föreställningar om hur soldater bör eller brukar bete sig,

vilka det är som utgör soldater och motståndsmän. Soldaten ses inte som ett ideal, men är ändå en

förebild i  skapandet av den egna karaktären.  Lek-soldatens könsidentitet  och plats i  spelet  görs

inom  ramen  för  den  ordningsprincip  som  gör  sig  gällande  via  populära  medier  som  visar

uniformerade  antihjältar,  män  som tvingas  ta  ödesdigra  och  utmanande  beslut  under  pressade

situationer. Deras motståndare är den vilda, ickeindividuella och irrationelle muslimen, och det är så

66



de återges även i lekens slagfält. 

Varifrån kommer då inspirationerna, dessa bilder av krig som man vill ha med i sin lek? Det är svårt

att, utifrån denna undersökning, ge ett uttömmande svar på frågan varför man leker krig, eller dras

till  militärrelaterade  hobbys.  Däremot  har  denna  undersökning  kunnat  peka  på  att  en  del  av

lockelsen kommer från populärkulturella fenomen som serier och actionfilmer. Lekdeltagarna är

inte nödvändigtvis intresserade av huruvida det som de har sett är en realistiskt skildring av krig och

konflikt eller inte, däremot så vill man gärna återskapa de spännande ögonblicken, där man för en

stund befinner sig i nuet och tvingas ta snabba beslut. Detta kan man göra inom ramen för leken på

ett relativt ofarligt sett. Det kanske kan vara så att många i vårt samhälle inte längre lockas till den

riktiga militärens kompromisslösa förhållanden, och riskera fysiska och mentala skador. Däremot,

kanske på grund av den ofta ganska romantiserade bilden av kriget i populärkulturen vill man gärna

uppleva det spännande i en konfliktsituation, och den mentala utmaningen som finns i möjligheten

att överlista en motståndare. En annan sida är också det att i praktiken alla informanter delar ett

gemensamt intresse för det militärhistoriska. Det blir därmed en ganska ”naturlig” konsekvens av de

krigslekar man hänger sig åt – vill du måla en figur eller klä dig korrekt måste du läsa på om

verklighetens förebilder – men är också en av orsakerna till att man väljer dessa hobbys. Militära

konflikter och deras genomförande blir därmed en aktiv del i ens fritid.

Förslag på vidare forskning

Det  finns  en  aspekt  som jag inte  undersökt,  men som jag på  senare  tid  funnit  skulle  ha  varit

ytterligare en spännande faktor, nämligen hur dessa bilder sprids vidare på sociala media. Det finns

säkerligen tusentals bloggar och klubbsidor, där figurspelare och airsoftspelare delar med sig av

bilder  på  sina  spel.  Figurspelarna  tar  spännande  fotografier  i  närperspektiv,  som  för  att  göra

slagfältet riktigt, levande. Airsoftspelarna visar upp sig och sina vänner i stridsmundering, ofta så

snarlika verklighetens  soldater  att  det  blivit  vanligt  att  ”blurra” ansikten för att  undvika att  bli

igenkänd.141 Här tror jag att man skulle kunna finna ytterligare en aspekt i hur man via internets

bildmedium skapar det perfekta lek-kriget.

Den här undersökningen har  väckt  flera  andra frågor,  och skulle  det  vara möjligt  kan det  vara

intressant att undersöka varför militärrelaterade hobbies har en sådan lockelse på vissa genom att

undersöka de ideal, men framförallt de fantasier som inspirerar spelare och lekdeltagare. En sådan

141 http://airsoftsverige.com/forum/ (hämtad 20120625)
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ingång skulle kunna använda sig av så kallade fantasimatiska logiker, ett diskursteoretiskt verktyg

som fokuserar på att undersöka hur människor, med hjälp av idealiserade föreställningar – fantasier 

beskriver och skapar sin omvärld. Eller med Sjöstedt Landéns ord - ”...analysen av just vad som

griper tag i människor så att de även blir investerade i, och fäster sig vid, den fantasi de samtidigt

kritiserar”142.  Jag  menar  på  att  många  inom den krigsrelaterade  hobbyn  å  ena  sidan ställer  sig

skeptiska  till  såväl  soldater,  krigshandlingar  och  dödligt  våld,  men  a  andra  sidan  sväljer  de

helhjärtat (och delvis medvetet) den romantiserade fantasin om en soldats okomplicerade tillvaro.

Det vore, ur det perspektivet också intressant och aktuellt att undersöka hur yrkesverksamma (eller

aspirerande)  soldater  inom  exempelvis  det  svenska  Försvaret  förhåller  sig  till  idealen  och

fantasierna kring sådant som soldatrollen, krig, rättfärdighet och liknande. Det materiella och det

diskursiva spelar kanske en stor roll även här.

Slutord

När jag funderade på uppsatsämne för några år sedan så ville jag gärna hitta något som jag kunde

relatera till. Att skriva om hur man som vuxen leker krig var det som intresserade mest.  Någonstans

ville jag dock inte bara svara på hur, utan även varför. Även om det senare snabbt visade sig såväl

utanför denna undersöknings område, så har det inte helt gått att släppa. Hur kommer det sig att

man väljer det militära som intresseområde? Hade jag haft samma intressen om jag upplevt ett krig

på riktigt? Om jag var aktiv inom det militära? 

Att det blev just krigslekar som blivit som dominerande på min egen fritid beror säkert på en mängd

olika faktorer, i  synnerhet min uppväxt som jag refererade till  i  början av uppsatsen.  En annan

avgörande orsak är helt enkelt att det militära, lika mycket som mode, konst eller bilar för andra, för

mig (och kanske mina ”likasinnade”) utgör en duk på vilken jag kan projicera och skapa min egen

värld som jag kan fly till. Det finns något lockande i att totalt hänge sig åt ett intresseområde. Det

militära ger också förhållandevis enkla frågor med enkla svar. Man borde ha skyddat den flanken

mer, utvecklat bättre försvar mot vissa vapen, och så vidare. 

En annan sak som blivit mer uppenbar för mig under denna undersökning är att inget, inte ens min

egen hobby, är opåverkat av det samhälle jag lever i. Sättet på vilket jag leker krig med mina vänner

är till viss del ett resultat av hur jag själv påverkas av den bild av krig och soldaten som jag tar del

av via böcker, tidningar och media. Samtidigt är vi alla en del av denna bild, och de artiklar, bilder

och spel vi deltar i sprider vidare samma bild, samma lekillusion till de redan frälsta. På något sätt

stänger man in sig själv i en låtsasvärld som säkerligen kan tyckas märklig för utomstående, något

142Sjöstedt Landén, Angelika (2012) 81
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jag ärligt talat inte reflekterat över förrän jag började transkribera intervjuer. Arbetet med uppsatsen

har också visat att denna låtsasvärld inspireras och påverkas från många olika håll, och att även

negativa stereotyper och normer reflekteras i leken. Den vilda, österländska araben, manliga krigare

och bristande beteende gentemot civila blandas med en insikt om och i krigets brutala verklighet

och den enskilda människans lidande i sådana omständigheter. 

Det sista ordet får gå till Karl, som kanske något trött på mig och min intervjuteknik, funderar över

varför man leker krig;

[Samma anledning som] varför tittar jag på Simpsons. Jag tycker att det är kul. Fler borde

hålla på med det, om de är genuint intresserade. Är man inte intresserad så bör man absolut

inte hålla på med det. Kan ju spela fotboll istället. Fira nationaldagen. Eller vara vinprovare.143

143 Intervju Karl
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Alla bilder är tagna av författaren. 

Alla bilder förvaras hos författaren.
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6. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

Otryckta källor

Intervjuer

1. Anna (Pseudonym)

Yrke: Personlig assistent, frilansande översättare (Anna).

Födelseår: 1989

Kön: Kvinna.

Intervjudatum: 120603

Intervjuns längd: 43 minuter

Intervjun utförd av författaren.

Intervjun förvaras hos författaren.

2. Micke (Pseudonym)

Yrke: Boendestöd, kontaktperson.

Födelseår: 1989

Kön: Man.

Intervjudatum: 120603

Intervjuns längd: 43 minuter

Intervjun utförd av författaren.

Intervjun förvaras hos författaren.

3. Robert (Pseudonym)

Yrke: -

Födelseår: 1986

Kön: Man

Intervjudatum: 20120525

Intervjuns längd: 25 minuter

Intervjun utförd av författaren.

Intervjun förvaras hos författaren.
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4. Karl (Pseudonym)

Yrke:  Jurist

Födelseår: 1986

Kön: Man

Intervjudatum: 20120606

Intervjuns längd: 37 minuter

Intervjun utförd av författaren.

Intervjun förvaras hos författaren.

5. Lukas (Pseudonym)

Yrke:  Databas- och systemadministratör

Födelseår: 1984

Kön: Man

Intervjudatum: 20120531

Intervjuns längd: 35 minuter

Intervjun utförd av författaren.

Intervjun förvaras hos författaren.

6. Hans (Pseudonym)

Yrke: Studerande

Födelseår: 1988

Kön: Man

Intervjudatum: 20120611

Intervjuns längd: 37 minuter

Intervjun utförd av författaren.

Intervjun förvaras hos författaren.
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7. Andreas (Pseudonym)

Yrke: Programmerare/utvecklare

Födelseår: 1986

Kön: Man

Intervjudatum: 2012----

Intervjuns längd: 61 minuter

Intervjun utförd av författaren.

Intervjun förvaras hos författaren.

8. Petri (Pseudonym)

Yrke: Doktorand

Födelseår: 1982

Kön: Man

Intervjudatum: 20130712

Intervjuns längd: 53 minuter

Intervjun utförd av författaren.

Intervjun förvaras hos författaren.

Observationer:

20110722-20110723, Milsimspelet ”Hearts And Minds”, Ekeröd, Sverige.

20120615-20120617, Milsim-spelet ”Hearts And Minds”, Ekeröd, Sverige.

Samtliga observationer utförda av författaren.

Observationsmaterialet förvaras hos författaren.
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 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/krigslekar-far-kritik (hämtad 20150206) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=4574738  

(hämtad 20150206)
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