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Abstract 

Att TV-och datorspel säljer i miljontals exemplar varje år är ingen nyhet för dagens 

konsumenter. Den största andelen av spel som finns ute på marknaden idag innehåller ofta en 

manlig huvudkaraktär och en kvinnlig karaktär som spelar en stöttande roll till den manliga 

huvudkaraktären och som dessutom marknadsförs först och främst till män. Men finns en liten 

andel spel som det finns en kvinnlig huvudkaraktär i som har sålt över en miljon exemplar. 

Syftet med denna uppsats blir då således att analysera kvinnliga huvudkaraktärer i 

framgångsrika TV-och datorspel utifrån ett genusperspektiv; hur porträtteras kvinnliga 

huvudkaraktärer i ekonomiskt framgångsfulla spel och hur skulle dessa karaktärer i sig kunna 

attrahera kvinnors intresse för att spela mer?  

Till undersökningen så har en semiotisk analys samt begrepp såsom the male gaze används 

för att kunna analysera hur kvinnliga huvudkaraktärer från fyra spel från olika årtionden ser 

ut, både i sitt egna utseende, men även i klädsel som de bär. Utöver detta så har även fyra 

intervjuer med skaparen bakom respektive huvudkaraktär analyserats för att kunna förstå 

vilka strategier har använts av skaparna till spelen för att attrahera fler kvinnliga spelare. 

Resultatet visade på att det fanns tydliga kopplingar mellan den presenterade teoretiska ramen 

och de fyra analyserade kvinnliga huvudkaraktärerna. Det som presenterades i samband med 

attraktivitet, respektabilitet och den tilltalande kroppen överensstämde med den semiotiska 

analysen samt de intervjuer som valts som underlag för studien.  

Nyckelord: kvinnliga huvudkaraktärer, tv-spel, genus, male gaze, attraktivitet, respektabilitet  
Antal Sidor: 43 
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1. Inledning 
Tv-och datorspel är en fundamental del i dagens mediekonsumtion. I takt med att industrin 

utvecklar spel till olika konsoler har spel blivit mycket mer lättillgängligt för konsumenter. 

Det är sällan dagens spel enbart anses vara våldsamma skjutspel, utan att spel har blivit mer 

sociala och psykologiska med ett berättande som kan beröra dem likt en långfilm på bio 

(Sveriges Radio, 2007). Berättelser och recensioner utanför själva spelet ger även personer 

som inte spelar en viss inblick i de världar som datorspelen erbjuder. Majoriteten av spelen 

som dominerar på marknaden brukar innehålla en manlig huvudkaraktär och kvinnliga 

bikaraktärer som ofta assisterar den manliga huvudkaraktären eller agerar som emotionellt 

stöd. Spelkaraktärer får dessutom en så stor popularitet och genomslagskraft att de lanseras 

utanför spelmiljöerna, i tex. TV‐program, reklam och filmer (Tryselius, 2002).  

Det finns dock tydliga skillnader på hur spelutvecklare väljer att marknadsföra sina produkter 

beroende på vilken typ av konsumenter som produkten riktar sig till; kvinnor exponeras 

betydligt mer i spel som är främst riktade till män genom en rad olika attribut som bland annat 

kan innefatta kodat kroppsspråk, utmanande klädsel eller attraktivitet. I tidigare forskning 

analyserar Karen Dill och Kathryn Thill (2007) våld, kön, ras och ålder i de mest sålda spelen 

till PC (dator) i artikeln Video Game Characters and the Socialization of Gender Roles: 

Young People’s Perceptions Mirror Sexist Media Depiction; Deras resultat visar att kvinnor 

är underrepresenterade i en majoritet av dessa spel där endast 20% av karaktärerna som finns 

representerade är kvinnor.  Enligt Dill och Thill framställs manliga karaktärer framställdes 

inte lika sexualiserade som kvinnliga karaktärer, och endast tio procent av huvudpersonerna i 

spelen är kvinnliga (Dill och Thill, 2007; 853).  

Den största andelen av spel som finns ute på marknaden idag innehåller då till majoriteten en 

manlig huvudkaraktär och kvinnliga karaktärer som spelar biroll eller vars främsta uppgift är 

vara ett emotionellt eller moraliskt stöd till den manliga huvudkaraktären. Inte nog med det så 

säljer spel där det finns en manlig huvudkaraktär mer än spel med kvinnliga huvudkaraktärer 

(Near, 2013). Spel som har sexualiserade kvinnliga karaktärer på sitt omslag ökar sin 

försäljning (Burgess och Stermer, 2007, sid. 420).   

I takt med att spelbranschen konstant utvecklar och marknadsför spel som når ut till många 

och omsätter miljarder varje år, så finns det alltid behov för studier om genusrepresentation 

inom TV-och datorspel. Det är då intressant att faktiskt titta på ekonomiskt framgångsrika 

spel med kvinnliga huvudkaraktärer som har släppts under årens gång och undersöka hur 

dessa karaktärer har konstruerats utifrån ett genusperspektiv. Därför blir just detta också 
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väldigt viktigt att analysera dessa kvinnliga huvudkaraktärer då allt ifrån klädval till 

personlighet bestäms av spelutvecklarna och vad det sänder för budskap till konsumenter. 

Genusstudier inom Tv-och datorspel bidrar till att motivera och skapa förutsättningar för en 

mer jämställd spelvärld där allt fler kvinnor spelar.  

Just min uppsats kommer att grunda sig i att försöka förstå hur de kvinnliga 

huvudkaraktärerna har utformats i samband med att industrin konstant utvecklas. I takt med 

att nya konsoler och spel släpps så ökar även efterfrågan på kvinnliga huvudkaraktärer för att 

kunna nå kvinnliga konsumenter. Majoriteten designas och skrivs för att kunna säljas in till 

manliga konsumenter förvisso, men under 2000-talet och 2010-talet har det även uppkommit 

kvinnliga karaktärer som inte är heterosexuella i sin läggning. Även allt fler icke-vita 

karaktärer har också börjat dyka upp ibland annat spel som Overwatch och Mirror’s Edge 

som utmanar normativa föreställningar om de heterosexuella, vita huvudkaraktärerna som ofta 

finns representerad i TV-och datorspel. Huruvida dessa faktorer kan bidra till att kvinnor 

söker sig till att spela mer då representationen av kvinnliga karaktärer blir allt bredare och 

bredare och mer anpassad åt en publik som inte enbart innefattar heterosexuella män tycker 

jag är en intressant aspekt att analysera i samband med konstruerandet av genus.  

1.2 Problemformulering och Syfte 
Studier av TV-och datorspel bidrar till att motivera och skapa förutsättningar för hur en mer 

jämställd spelvärld där allt fler kvinnor spelar kan realiseras. Syftet med den här uppsatsen är 

att undersöka hur genus konstrueras och kvinnlighet representeras i ekonomiskt 

framgångsrika spel med en kvinnlig huvudkaraktär. Med hjälp av semiotisk bildanalys 

kommer jag att jämföra kvinnliga huvudkaraktärer i fyra TV-och datorspel från fyra olika 

årtionden (1996 - 2015) i en rad olika bilder från spelet, samt även analysera intervjuer där 

skaparna bakom respektive karaktär uttrycker sina tankar om huvudkaraktärens design och 

syfte. Följande frågor har varit vägledande i analysen: 

• Vad har de kvinnliga huvudkaraktärerna gemensamt och vad skiljer dem åt? 

• Hur representeras kvinnlighet av dessa huvudkaraktärer?  

• Ur ett genusperspektiv, hur har utvecklingen för kvinnliga huvudkaraktärer sett ut 
1996–2015?  
 

1.3 Avgränsningar 
Jag kommer att främst titta på spel som varit ekonomiskt framgångsrika. Jag vill även endast 

titta på spel där spelaren spelar en kvinnlig huvudkaraktär som följer en linjär storyline; spel 
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som exempelvis Overwatch kommer då inte inkluderas i den här uppsatsen då det är mer 

baserat på First Person Shooter (spel där spelaren skjuter från sitt egna perspektiv; förkortas 

även som FPS) och själva spelupplevelsen än en konkret storyline i sig. Jag kommer inte 

heller att analysera spel där kvinnliga karaktärer har en stöttande roll till en manlig 

huvudkaraktär. 

Jag valde inte heller att ta med spel som innefattar att spelaren får designa sin egen karaktär, 

exempelvis i Dragon Age-serien, främst för att dessa spel inte nödvändigtvis har en kvinnlig 

huvudkaraktär alla gånger som man spelar. För visso så är inte karaktären i dessa spel helt fri 

från en linjär storyline (som brukar variera på vad man väljer att spela som utifrån klass/ras) 

men jag anser själv att fokuset flyttas från huvudkaraktären i spelet till de som spelar 

birollerna.  

För att konkretisera uppsatsen så jag endast valt att analysera fyra spel utifrån fyra olika 

årtionden och endast det första spelet då alla av de spelen jag har valt som material i min 

uppsats har uppföljare. Dessa fyra titlar är Tomb Raider, The Longest Journey, Mirror’s Edge, 

Life Is Strange. Anledningen till att jag har valt att ha ett spel i olika årtionden är utifrån 

aspekten att industrin förändras väldigt fort; många värderingar om kvinnliga karaktärer har 

ändrats över tid och många spelutvecklare i dag satsar på att inkludera olika kvinnliga 

karaktärer som inte är enbart vita och heterosexuella. Utöver dessa fyra spel så finns det 

naturligtvis andra kvinnliga huvudkaraktärer från framgångsrika spel-serier som bland annat 

Samus Aran från Meteroid eller Jill Valentine från Resident Evil. Det är tyvärr svårt att kunna 

göra en fullständig analys på alla spel och alla kvinnliga huvudkaraktärer, men i samband med 

detta så uppmuntrar jag till mer framtida forskning inom just detta område då det finns 

mycket material att hämta. 

2. Disposition   
I dessa följande delar kommer bakgrund och historia om spelen samt huvudkaraktärerna 

presenteras som är relevant för just denna studie. I ordning efter vilket datum spelen släpptes 

kommer jag att presentera mina val. Därefter kommer tidigare forskning om genus i samband 

med Tv-och datorspel och kvinnliga huvudkaraktärer. Nästkommande avsnitt behandlar mina 

teoretiska ramar för den här undersökningen i uppsatsen, där kommer en presentation av 

metoden som jag kommer att använda, förutom en semiotisk analys så kommer jag även att 

använda mig av filmiska vinklar samt ytterligare begrepp såsom den perfekta kroppen och the 

male gaze. Genom min metod så kommer jag därefter försöka knyta samman med den 

teoretiska ramen och teorierna som jag tidigare har presenterat. Avslutningsvis så kommer 
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sista kapitlet knyta samman syftet, frågeställningarna och teoridelen för att senare presentera 

mitt resultat av den här undersökningen. Här ska då frågeställningarna besvaras som legat till 

grund för studien, och uppsatsen kommer att avrundas med en diskussion samt förslag till 

vidare forskning. 

2.1 Bakgrund 
Här kommer jag kort presentera de kvinnliga huvudkaraktärerna samt tillhörande spel och 

storyline som jag har valt att analysera i min uppsats: 

Lara Croft och Tomb Raider (1996) (Bilaga 1) 
Tomb Raider är ett Tv-spel med äventyrstema utvecklat av spelföretaget Eidos och släpptes 

till PC, Sega Saturn och Playstation. Spelet följer den brittiska arkeologen Lara Croft i olika 

miljöer och delar av världen där hon letar efter arkeologiska artefakter. Mest kännetecknade 

för karaktären är främst hennes atletiska fysik och intelligens. Hon är i första spelet klädd i 

shorts, linne, kängor och bär även pistolhölster med tillhörande pistoler. Tomb Raider har sålt 

i över 7 miljoner exemplar (gamespot.com, 2007) och är ett av de bästa tv-spelen som har 

gjorts någonsin, samt att spelets utformning i ett 3D-spel inom äventyrs-genren blev en 

pionjär för kommande spel. Lara Croft som karaktär har varit subjekt för många akademiska 

studier relaterade till genus, främst för att hon var en av de tidigaste kvinnliga 

huvudkaraktärerna i ett tv-spel, men även för att hennes karaktär har blivit en fundamental del 

av populärkulturen där hon har gestaltats i ett flertal filmer och i tecknade serier. Efter att det 

första spelet släpptes 1996 har ytterligare tolv titlar släppts i Tomb Raider-serien. 

April Ryan och The Longest Journey (1999) (Bilaga 2) 
The Longest Journey utvecklades av det norska spelföretaget Funcon och släpptes 1999 till 

PC. Som spelare följer man karaktären April Ryan som är en ung konststudent i Venice som 

är en stadsdel till staden Newport vid västkusten i Nordamerika. Hon lider av återkommande 

mardrömmar och får reda på att hon är en skiftare; en person som kan förflytta sig mellan 

världarna Stark och Arkadien. Hon får med hjälp av den mystiske spanjoren Cortez dessutom 

vetskap om jämvikten, en mäktig kraft som gör det möjligt för de två världarna att 

samexistera. Hennes uppdrag blir att leta reda på en ny väktare som kan ta över efter den 

forna som kan balansera de två världarna. April anses vara en av de bästa kvinnliga 

huvudkaraktärerna genom att hon har feminina attributer men är samtidigt väldigt stark i sin 

personlighet i att hon inte behöver någon man som räddar henne. Spelet i sig har sålt en halv 

miljon exemplar, där ungefär hälften av alla spelare är kvinnor (Retro Gamer, 2019). 
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Faith Connors och Mirror’s Edge (2008) (Bilaga 3) 

Mirror's Edge utspelar sig i ett dystopiskt samhälle i framtiden där kommunikationerna är 

kraftigt begränsade och övervakade av en diktatorisk regering. För att kringgå regeringens 

övervakning så har det bildats ett hemligt nätverk med kurirer, kallade för Runners, som 

skickas runt i staden för att skicka meddelanden eller leveranser. Spelets huvudperson är Faith 

Connors, som själv är en Runner. Spelets handling tar fart då Faiths syster Kate blir falskt 

anklagad för ett mord på en politiker, och det är Faiths uppdrag att hitta den riktiga mördaren, 

Spelet har en färgglad stil och skiljer sig från tidigare förstapersonsspel då det ger en större 

rörelsefrihet med beaktande av sin 3D-miljö där man kringgår hinder med hjälp av parkour-

inspirerade rörelser; som att glida under hinder, springa på väggar och klättra över avsatser 

och tillåta ett stort synfält där spelaren kan se sin karaktärs ben, armar och bål för en realistisk 

effekt. Mirror’s Edge släppes 2008 till PC från det svenska spelföretaget DICE och har sålt i 

cirka 2,5 miljoner exemplar (theguardian.com, 2013) 

Maxine ’’Max’’ Caulfield och Life is Strange (2015) (Bilaga 4) 

Handlingen kretsar kring Maxine ”Max” Caulfield, en fotostudent som går på den 

prestigefyllda skolan Blackwell Academy i sin hemstad Arcadia Bay. Max upptäcker att hon 

har förmågan att spola tiden bakåt när hon vill, vilket leder till att varje val hon gör utlöser en 

fjärilseffekt som förändrar delar av världen utan att hon själv vet om det. Detta i sig leder till 

att Max liv och relationer förändras totalt. Spelet består av fem episoder, där den första 

episoden släpptes den 30 januari 2015 till bland annat PC och Playstation. Centralt i spelet 

står berättelse och karaktärsutveckling i stället för vanliga peka-och-klicka pussel som i mer 

traditionella äventyrsspel. Spelarens handlingar påverkar berättelsens gång medan den 

utvecklar sig och den kan också skrivas om genom att man reser tillbaka i tiden, men inte utan 

konsekvenser. Spelet utforskar teman som minne, identitet och inre kamp men även 

mobbning och sexualitet. Life is Strange som spel i helhet har sålt i över 2,7 miljoner 

exemplar, och vid spelets lansering var spelet hyllat främst för karaktärsutvecklingen och den 

omfattade spelmekaniken.  

 

3. Tidigare forskning 
Forskningsområdet om TV-och datorspel i sig är inte tomt och det finns tidigare forskning 

gällande genus och sexism i TV-och datorspel. I detta kapitel kommer tidigare forskning som 

berör ämnet och frågeställningarna att presenteras. Det kommer delvis att bestå av forskning 
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om genus inom TV-och datorspel, men också hur kvinnliga huvudkaraktärer i TV-och 

datorspel har representerats. För att få en förståelse över hur representationen av kvinnliga 

huvudkaraktärer har sett ut är det viktigt att se bakåt i tiden, främst därför att kroppsliga ideal 

hos kvinnliga huvudkaraktärer har förändrats till att de ser mer realistiska ut i de spel som ges 

ut på marknaden idag.  

3.1 Historisk översikt: kvinnliga huvudkaraktärer i TV-och datorspel  
Historiskt så har kvinnliga huvudkaraktärer i TV-och datorspel varit begränsade till karaktärer 

som bland annat Ms. Pac-Man från Ms. Pac-Man (1982) där det enda som indikerade att Mrs. 

Pac-Man var kodad för att framställas som en kvinna var genom hennes hårband, även spelet i 

sig var utformad för att kunna locka kvinnliga spelare till en mansdominerad marknad (Dill 

och Thill, 2007, sid. 851). När kvinnliga karaktärer var närvarande var de troligtvis en damsel 

in distress, det vill säga en kvinna i nöd och som utger behovet av att en man måste komma 

och rädda henne. Ett mycket välkänt exempel på detta är Princess Peach från Super Mario-

serien. I mitten till slutet av 1990-talet så hade TV-och datorspel förvandlats till ett påfallande 

inslag inom populärkulturen. Lara Croft från Tomb Raider blev en ikon bland kvinnliga 

huvudkaraktärer och ledde samtidig till en återkommande debatt om meriter och svagheter 

med en TV- och datorspelskaraktär som både ansågs som banbrytande men även som ett 

sexobjekt. 

3.2 Forskning om kvinnliga huvudkaraktärer i TV-och datorspel 

I The Lara Phenomenon: Powerful Female Characters in Video Games analyserar Jeroen 

Janzs och Raynel G. Martis (2007) 12 stycken TV-och datorspel och hävdar att det skett en 

ökning av kvinnliga karaktärer inom området överlag. I sin studie undersöker de även Janzs 

och Martis även vilka roller som vanligast förekommer bland kvinnliga respektive manliga 

karaktärer i TV-och datorspel genom att fokusera främst på etnicitet och genus.  

Janzs och Martis resultat visar att kvinnliga karaktärer börjar få mer betydande roller och inte 

enbart ses som side kicks (en stor stöttande roll till huvudkaraktären, kan även ses som 

huvudkaraktärens högra hand) eller behöver bli räddade av den manliga protagonisten; utan 

börjar bli betydligt mer kraftfulla i sina handlingar och kompetenta än vad som normalt 

förväntas av kvinnliga karaktärer. Denna trend med starka kvinnliga huvudkaraktärer gav de 

namnet ”The Lara Phenomenon’’ – genom Lara Croft från Tomb Raider på grund av hennes 

starka intryck som en kvinnlig huvudkaraktär. Janzs och Martis argumenterar för att dessa 

kvinnliga karaktärer i studien framställdes fortfarande med en sexualiserad betoning på 

kvinnliga drag (Janzs och Martis, 2007, sid. 142). Dessa observationer bekräftar främst 
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betydelsen som stora bröst har; särskilt så märks detta i TV-och datorspel som är designade 

för en mer "mogen" publik. De flesta kvinnliga karaktärerna hade stora bröst (77%); där 

ibland Lara Croft. Stora rumpor var också svårt att ignorera och betonades särskilt bland 

kvinnliga karaktärer (även här 77%), men ungefär 25% av de manliga karaktärerna hade 

också tydligt större rumpor (Janzs och Martis, 2007, sid. 146).  

Janzs och Martis talar om att kvinnliga karaktärer i TV-och datorspel kan fungera som så 

kallat ’’ögongodis’’ för en manlig, heterosexuell spelare – dessa karaktärer är oftast 

utformade på ett sådant sätt som är tilltalande för män genom att de har oproportionerliga 

kroppar med stora röst eller en stor rumpa. Situationen är annorlunda för kvinnor; 

könsstereotyperna som finns representerade inom TV-och datorspel är förmodligen ett viktigt 

skäl till att unga kvinnor spelar betydligt mindre än män gör. Kvinnor som spelar spel kan 

uppleva konsekvenser i samband med att de spel som det spelar i allmänhet representeras av 

enbart oproportionerligt smala karaktärer med överdrivna kropps-och skönhetsideal som i sig 

kan skada deras hälsa (Janzs och Martis, 2007, sid. 147). Jansz och Martis påpekar även att 

’’The Lara Phenomenon’’ kan vara givande för kvinnliga spelare genom de kvinnliga 

karaktärerna som de spelar ser orealistiska ut, men de är kompetenta och innehar en stark 

position i den virtuella världen som spelet befinner sig i. 

3.3 Genus i TV-och Datorspel 

Dill och Thill skriver i sin artikel Video Game Characters and the Socialization of Gender 

Roles: Young People’s Perceptions Mirror Sexist Media Depictions från 2007 om 

undersökningar som gjorts i samband med könsroller i TV- och Datorspel. I en undersökning 

från 2002 gjord av National Institute for Media and the Family om TV-och datorspel som 

släpptes då så karaktäriserades spel dessa av glorifierande av våld mot och objektifiering av 

kvinnor och även avspeglar en skev bild av sexualitet (Dill och Thill, 2007, sid. 853) i Grand 

Theft Auto-serien (förkortas även GTA) fanns det flera sekvenser där kvinnor som 

framställdes som prostituerade, och spelaren har valmöjligheter att ha sex med en prostituerad 

för att sedan kunna döda henne och ta ens pengar tillbaka.  

Det finns även forskning om de negativa konsekvenserna av könstereotyper inom TV-och 

datorspel som avbildar sig i form av hypermaskulinitet och hyperfemininitet. 

Hypermaskulinitet ses som en överdrift av manschauvinistiska egenskaper; en önskan om 

action och fara och fysiskt våld som en accepterad del av den manliga naturen. I kontrast så är 

hyperfemininitet en förstärkning av kvinnliga stereotyper med betoning på kvinnans icke-
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självständighet, undergivenhet och sexualitet som grund för kvinnans värde (Dill och Thill, 

2007, sid. 852). 

I samband med industrins konstanta utveckling som jag nämnde tidigare i den här uppsatsen 

så har efterfrågan på kvinnliga huvudkaraktärer ökat kraftigt under de senaste åren, men trots 

detta så föredrar fortfarande många spelföretag att ge ut och marknadsföra spel med manliga 

huvudkaraktärer i syfte för att gå i vinst på marknaden (Near, 2013). 

3.4 Studier om kvinnor som spelar TV-och Datorspel 
I en studie som presenterades i The Guardian så hävdades det att kvinnor spelar betydligen 

mer spel än vad män gör i Storbritannien; baserat på intervjuer där 4 000 invånare i olika delar 

av landet har deltagit så hävdar forskningen att kvinnor står för 52% av de nuvarande 

spelkonsumenterna som i sig är en betydlig ökning från 49% då en liknade studie gjordes tre 

år tidigare. Studien beställdes av Internet Advertising Bureau och visade på siffror som 

indikerade att det finns fler personer över 44 år som spelar spel (27% av den totala 

befolkningen) än barn eller tonåringar (22%). Antalet brittiska invånare som spelar TV-eller 

datorspel uppgår enligt studien till 33,5 miljoner britter – som är 69% av den totala 

befolkningen (The Guardian, 2014). Den kraftiga ökningen inom spel bland nya målgrupper i 

den totala befolkningen kan relateras till med den konstanta utvecklingen av nya surfplattor 

och mobiltelefoner, vilket har gjort spel mer tillgängliga än stationära konsoler eller datorer. 

Mobila pusselspel, som exempelvis tre eller fyra i rad-spel som Candy Crush Saga, är gratis 

och innovativa och framför allt mer tillgängliga och kräver varken inlärningstiden eller de 

ekonomiska utgifterna för mer traditionella spelupplevelser som utförs framför en TV eller en 

datorskärm. Rapporten hävdar även att 56% av de kvinnliga intervjuade personerna över 44 år 

har spelat mobila pusselspel, som framträdde som den mest populära spelgenren överlag, och 

föredrog denna genre över andra som exempelvis actionäventyr och FPS-spel.  

Den här studien är nödvändigtvis inte akademisk, men jag valde ändå att ta med den som 

underlag för att påpeka att kvinnor spelar minst lika mycket som män – men stängs ute från 

att spela TV-och datorspel på grund av en rad olika faktorer. Främst genom att kvinnor väljer 

att distansera sig från TV-och datorspel genom objektifieringen av kvinnliga karaktärer som 

ofta finns i spel (bland annat i Grand Theft Auto som jag skrev om innan), men även att det 

finns ett hårdare klimat runt kvinnor som spelar spel. Kvinnor som spelar online mot andra 

spelare blir ofta utsatt för sexuella trakasserier eller hån för att de spelar dåligt (npr.org, 

2012). Kvinnor ägnar sig fortfarande i större utsträckning åt att utföra obetalt hushållsarbete i 

hemmet än att kunna sitta och spela framför en skärm utan att känna något känslomässigt 
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ansvar likt vad män gör. Att spel finns tillgängligt på surfplattor eller i mobiltelefoner kan 

underlätta deras spelande utan att de behöver utgå från några krav. Jag ställer mig själv frågan 

om ifall representationen av kvinnliga karaktärer och huvudkaraktärer i TV-och datorspel kan 

motverka stigmat för kvinnor som spelar och få dem att känna sig mer välkomna och 

entusiastiska för att spela dessa spel som de vanligtvis stängs ute ifrån. 

4. Teoretiska ramar 
Här kommer de teoretiska utgångspunkterna för studien att presenteras, för att sedan knytas 

samman med mitt syfte och motivation varför jag har valt att ta med teorin för att kunna 

besvara mina frågeställningar.  

4.1 Intersektionalitet  
Eftersom huvudrollsinnehavaren i och datorspel förutom att det ofta är en man, är även vit, 

relativt ung, och heterosexuell, så kommer intersektionalitets-begreppet att användas i min 

analys. Kimberlé Williams Crenshaw skriver i sin artikel Mapping the Margins: 

Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color från 1991 om 

begreppet intersektionalitet, vars främsta syfte är att analysera hur relationer av makt skapas 

och upprätthålls i samband mellan bland annat ras och etnicitet samt kön och genus, 

funktionsnedsättningar, klass, ålder, sexualitet och religion. Crenshaw skriver vidare om 

intersektionalitet som kan ta sig i form som bland annat Structural Intersectionality samt 

Political Intersectionality i det moderna samhället. och att det går att använda sig av 

intersektionalitet i studier antingen för att få en förståelse för hur ras, klass och genus 

påverkar kvinnors identiteter och erfarenheter. Ras, kön och klass ses som att vara 

sammanhängande eftersom faktumet att faktumet att vara en icke-vit kvinna i samhället 

korreleras starkt med fattigdom eller social utsatthet.  

Ras och kön är två av de främsta faktorerna som framkallar en ojämn distribution av sociala 

resurser som även resulterar i observerbara klasskillnader. Klass, ras och könstrukturer 

fortsätter även att forma särskilda erfarenheter som enbart icke-vita kvinnor upplever av 

fattigdom i förhållande till andra grupper (Crenshaw, 1991, sid. 3). Crenshaw menar också att 

en kan även studera intersektionalitet utifrån hur ras, klass och genus korsas i sociala och 

materiella verkligheter i kvinnors egna liv som i sig producerar maktrelationer (Crenshaw, 

1991, sid. 4).   

Intersektionalitet kommer inte användas som en huvudteori i den här undersökningen, utan 

kommer endast att appliceras i samband med slutdiskussionen av resultatet samt mina egna 

tankar om vidare forskning.     
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4.2 Respektabiliteten 
Genom att den här uppsatsen behandlar främst ämnena kvinnliga huvudkaraktärer samt om 

’’kvinna’’ som begrepp, har jag valt att ta med respektabilitet – respektabiliteten är ett av de 

mest genomgripande tecknen på klasstillhörighet. 

Beverly Skeggs anser att respektabiliteten genomsyrar genom vår egen existens som person; 

det präglar bland annat vårt sätt att tala, vilka vi talar med, vad vi studerar och hur vi vet vilka 

vi är (Skeggs, 1997, sid. 22). Arbetarklassens kvinnor har alltid länkats samman med låg 

social status genom att de sällan har något inflytande inom områden såsom politik eller inom 

ekonomiska sammanhang. De äger inte heller sin egna sexualitet, femininitet eller 

respektabilitet utan att dessa alltid måste definieras från medelklassens eller överklassens 

värderingar. Dessa kvinnor inom arbetarklassen påverkas av högre klassers regler och normer 

utan att de har själva möjligheten att påverka dessa. Genom arbetarklassens dåliga status så 

menar författaren att arbetarklassen har i stort fått representera allt det som representeras som 

dåligt i samhället; den här bilden av arbetarklassen har även reproducerats även inom 

akademiska kretsar och inom populärkulturen där arbetarklassen anses vara mindre värda för 

de inte har samma utbildning eller allmänbildning. Skeggs menar att de ses då därför som 

mindre intelligenta. Arbetarklassen föds då in i ett system och samhället får en bild av dem 

som inte nödvändigtvis behöver stämma, men genom att bilden av dem och deras dåliga status 

reproduceras gång på gång av andra faktorer så förblir bilden av arbetarklassen densamma 

(Skeggs, 1997, sid. 34).  

Skeggs menar att det dock är viktigt att poängtera att de som bryr sig om respektabilitet är 

oftast de som inte anses vara respektabla; främst genom att arbetarklassens dåliga status där 

de då ses som icke-respektabla genom deras respektlöshet, tendenser till att vara 

revolutionära, trotsiga och ouppfostrade. Den egna medvetenheten om sin respektabilitet är 

enligt Skeggs ett av de tydligaste tecknen på att man själv tillhör arbetarklassen, och kampen 

om att få respektabilitet är väldigt viktigt för att inte riskera att sjunka lägre i sin sociala 

position i samhället än där man redan befinner sig. För att kontextualisera hur 

respektabiliteten kan se ut i samhället så följde Skeggs åttiotre unga, vita arbetarklasskvinnor i 

England under en tidsperiod på 12 år. Genom det redovisade resultatet så konstaterar Skeggs 

att dessa arbetarklasskvinnor skapar sig själva ur de bilder som har reproducerats av hur 

arbetarkvinnor är i det brittiska samhället anses vara och verkar. Enligt Skeggs kan då alltså 

inte en kvinna ur arbetarklassen bli kvinna på rätt sätt för att de anses vara icke-respektabla 

(Skeggs, 1997, sid. 33). 
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En kvinnas femininitet är ett återkommande begrepp som brukar diskuteras i samband med 

respektabilitet; femininitet och respektabilitet är två begrepp som är motsatser till varandra 

och kan inte vara likställda. Skeggs menar att genom en kvinna som erhåller en hög 

femininitet gör det svårt för samma kvinna att erhålla en hög respektabilitet och tvärtom. 

Varför dessa två begrepp inte kan likställas med varandra är eftersom de lyfts upp på 

bekostnad av varandra; exempelvis så är det mest önskvärda idealet av respektabilitet är en 

kvinna som befinner sig i medelklassen och erhåller en hög femininitet, men är samtidigt 

också denna femininet den mest passiva femininiteten. I kontrast till medelklasskvinnans mer 

passiva femininitet (som skulle kunna definieras som svaghet i jämförelse med 

arbetarklasskvinnan) så kan arbetarklasskvinnan uppfattas som att vara betydligt starkare och 

mer rättfram i sitt sätt som de uppfattas av samhället att vara, men anses ändå inte vara 

respektabel då egenskaperna hos en arbetarklasskvinna inte ligger i linje med den högre 

rankade femininiteten som kommer från en medelklasskvinna (Skeggs, 1997, sid. 157). Detta 

kan tyda på att för att en kvinna ska kunna framföra femininitet måste de både se feminina ut 

och framför allt vara det. 

Skeggs menar även hur kvinnor väljer att framställa sig själva och sina kroppar berättar något 

om ens egna sexualitet, klass och respektabilitet – kvinnors kroppar förkroppsligar deras egna 

klass, kön och sexualitet; Den högst värderande kroppen som anses att vara mest respektabel 

inom ett samhälle är vit, anses vara avsexualiserad, hetero-feminin och medelklass (Skeggs, 

1997, sid. 155). Det viktigaste för den högt värderade kroppen är framför allt att den ska vara 

kontrollerad då uppvisad sexualitet anses vara icke-respektabelt. Mycket likt hur kroppen 

berättar något om kvinnans respektabilitet gör även kläderna som en kvinna väljer att bära – 

vilka kläder kvinnan väljer att visa upp sig i berättar något om hennes respektabilitet och 

sexualitet. Exempelvis så kan en kort kjol eller plagg som visar mycket hud anses vara 

skamlig och icke-respektabel i jämförelse med en kjol som går ned till knäna eller mer 

täckande plagg som anses vara respektabla, och därför mer passande för kvinnan. Kvinnan 

som väljer att bära mer respektabla plagg kan då anse att denne är mycket mer värd än 

kvinnan som väljer att bära en väldigt kort kjol. Smink kan indikera att en kvinna erhåller en 

hög femininet genom att hon bryr sig om och vårdar sitt utseende, men att det däremot icke-

respektabelt att bära smink inom vissa yrken eller på specifika arbetsplatser genom att 

kvinnan kan ses som att vara oseriös. En kvinna kan då inte fullt ut äga sin egna sexualitet 

eller respektabilitet i sig då dessa är omöjliga att kontrollera på ett accepterat sätt utan att en 

faktor tar ut någon av de andra.  
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Det finns ingen lagom sexualitet för en kvinna egentligen eftersom den inte existerar – 

tvärtom så beskrivs snarare kvinnans sexualitet och respektabilitet endast utifrån hur en 

kvinna inte ska anses vara. Skeggs menar att är det är då oerhört problematiskt för kvinnan att 

försöka uppnå idealet av respektabilitet i samhället oavsett klasstillhörighet vilket i sig 

påverkar kvinnans sexualitet, identitet och norm väldigt mycket; normen väljs inte av kvinnor 

utan normen väljer kvinnor. 

4.3 Kvinnan som pris 
Anita Sarkeesian skriver om ’’kvinnan som pris’’ – ett återkommande tema i många TV- och 

datorspel som inträffar då kvinnor eller framför allt kvinnors kroppar används som belöningar 

för spelarens handlingar; kvinnliga kroppar och sexualitet ses då som ett samlarobjekt, eller 

att kvinnor positioneras som statussymboler i syftet att validera heterosexuella manliga 

spelares maskulinitet (Sarkeesian, 2015) Detta brukar även visa sig i form av bland annat 

easter eggs – förprogrammerade dolda meddelanden eller objekt av spelutvecklarna som kan 

upptäckas av spelaren längst spelets gång. Genom dessa så har spelaren möjlighet att låsa upp 

sexiga kostymer eller klä av kvinnliga karaktärer; något som Sarkeesian (2015) menar har 

inrättats för att uppfylla manliga fantasier. I många fall så är det möjligt att spelutvecklare inte 

har insyn i att deras programmering arbetar för att cementera en viss syn på kvinnor, men när 

TV- och datorspel använder en kvinnas kropp eller sexualitet så uppmuntrar de aktivt män att 

tänka på kvinnor som objekt och priser (Sarkeesian, 2015). 

4.4 Male Gaze – Den Manliga Blicken 
Den manliga blicken, eller the male gaze, är relevant för min uppsats genom att den manliga 

blicken är även återkommande inom TV- och datorspel i cutscenes – filmsekvenser mellan 

olika segment i spelet. 

Laura Mulvey (1975) myntade begreppet Male Gaze (skrivs även som den manliga blicken) i 

sin essä Visual Pleasure and Narrative Cinema och används i samband för att beskriva när 

kameran i ett rörligt medium fokuserar på kvinnliga kroppsdelar som ses som sexuella utifrån 

ett manligt heterosexuellt perspektiv. Mulveys teori grundar sig i den psykoanalytiska termen 

skoptofili; njutningen av att betrakta någon annan person, i de flesta fall en kvinna, som ett 

erotiskt objekt. Detta genom att betraktaren automatiskt positioneras att se film genom den 

framställda manliga blicken som skapas genom klippning, redigering och kameravinklar 

(Mulvey, 1975, sid. 843). 

Den manliga blicken brukar positioneras utifrån tre olika perspektiv som sammanfattas som 

blicken från personen bakom kameran, blicken från karaktärer i filmen samt blicken från 
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åskådaren (Mulvey, 1975, sid. 835) I förhållande till TV-och datorspel så anser jag att dessa 

perspektiv istället ses som spelutvecklarens blick, bikaraktärers blick och spelarens blick. 

Mulvey skriver även i sin essä att patriarkala strukturer uppkommer genom att kameran 

positioneras utifrån den manliga blicken, och blir i sig en kontrollerande kraft inom film.  

Sarkeesian (2016) skriver om den manliga blicken i samband med karaktärsanimation; det 

kan vara ett verktyg för kreativa uttryck, men används ofta på begränsande och stereotypa sätt 

att sexualisera kvinnliga karaktärer genom exempelvis att animera (Sarkeesian, 2016) den 

manliga blicken finns även representerad inom karaktärsdesign, där många kvinnliga 

karaktärer exempelvis bär höga klackar. Sarkeesian menar att klä dem i klackar är helt klart 

ett beslut som är förankrat i sexualiserad njutning snarare än trovärdighet. 

4.5 Den attraktiva kroppen 
Kroppens attraktivitet, eller attraktivitet som begrepp överlag, är relevant för den här studien 

på grund av hur alla de kvinnliga huvudkaraktärerna som jag har valt som underlag är just 

smala eller vältränade; det är då relevant att analysera ifall spelets framgång har något med 

karaktärernas attraktivitet att göra. 

Sherri Irvin skriver om kroppens attraktivitet i sin avhandling Body Aesthetics – Kroppar finns 

i många vardagliga estetiska upplevelser och vår egen kropp är alltid tillgänglig för oss för en 

estetisk bedömning (som både kan vara bra eller dålig) och vi bedömer och svarar på andras 

kroppsliga uppträdanden både medvetet och omedvetet. Denna praxis i sig kan vara en källa 

till glädje för både subjektet och objektet för den egna blicken.  

Irvin redogör för de avgörande sakerna med kroppar är att de inte är löstagbara från de 

personer vars kroppar de själva äger; utan kroppen är djupt sammanflätad med ens identitet 

och självkänsla (Irvin, 2016, sid. 2). Notoriskt sätt så kan den estetiska bedömningen av 

kroppar försvara olika former av förtryck. Kvinnor är förtryckta under skönhetsstandarder 

som för många är svåra, kostsamma eller omöjliga att uppfylla; och i samband med dessa 

standarder så används de orättvist som kriterium för en mängd olika sociala och ekonomiska 

aspekter som tex. förutsättningen att kunna skaffa jobb. Estetiska standarder har således en 

disciplinär funktion som upprätthåller förtryckande normer för ras, kön, klass och sexualitet. 

Preferenser för smala kroppar är ofta konstruerade som naturliga och grundade i historiska 

verk, när faktiska kroppstypens preferenser har varit kulturellt och historiskt under bara några 

decennier. 
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Kroppen presenteras centralt i estetiska upplevelser av många olika konstformer och sporter 

inom idrott (Irvin, 2016, sid. 3) och kroppens estetik går utöver kroppslig attraktivitet och 

inkluderar dessutom ofta bedömningar av kroppens egna prestanda och funktion. Detta är 

konstant närvarande inom främst konsten såsom i dans och ofta i teater. Irvin menar att 

utövarens rörelsestil och fysiska närvaro kan vara avgörande för verkets estetiska framgång. 

Sarkeesian skriver om manliga karaktärer som är fria att förkroppsliga vilken fysik som helst 

som passar deras personlighet eller förmågor, men när det gäller design av kvinnliga 

karaktärer så existerar inte samma typ av fantasi och kreativitet (Sarkeesian, 2016). I stället 

för att se ett brett utbud av kvinnliga karaktärer så är samma smala kroppstyp representerad i 

de flesta spelen som finns på marknaden. Den är utformad för att vara sexuellt tilltalande för 

den heterosexuella, manliga spelaren som oftast antas för att spela spel. Sarkeesian fortsätter 

med att det konstanta förtroende för samma smala kroppstyp i TV-och datorspel för 

majoriteten av många kvinnliga karaktärer är skadligt; främst genom att det kopplar vårt värde 

som människor inom en kultur till kvinnors åtrå till män samt att det även förstärker våra 

kulturellt påverkade idéer om vem som får betraktas som önskvärda och inte. Problemet 

förvärras av det faktumet att när vi ser representationer av kvinnor med olika kroppstyper än 

en smal sådan, så presenteras dessa oftast som ett skämt. 

Spelbara kvinnliga karaktärer är väldigt ofta unga och en parallell kan dras mellan detta och 

de smala kroppstyperna som finns representerade; även aspekten om ungdomlighet är avsett 

att vara sexuellt tillgängligt för heterosexuella manliga spelare. Resultatet blir att vi har en 

bred representation av manliga karaktärer med olika kroppar som signalerar att män kan 

fortsätta att vara aktiva och framförallt kraftfulla under hela deras liv. Samtidigt så indikerar 

frånvaron av äldre spelbara kvinnliga karaktärer att kvinnors värde är direkt knutet till deras 

skönhet och ungdom, och att när de är äldre så har dess värde förbrukats (Sarkeesian, 2016). 

5. Metod  
 

5.1 Semiotisk analys 
Semiotik brukar tillämpas främst på bilder – begreppet bilder kan definieras som bland annat 

bilder som återfinns inom exempelvis reklam eller fotografier. De två grundbegreppen inom 

semiotiken för att analysera bilder brukar sammanfattas som denotation och konnotation 

(Barthes, 1964, sid. 44) Med en analys som baseras på denotation så gör betraktaren en 

bokstavlig analys av bilden som visas utan någon eftertanke på dess verkliga innebörd eller 

symbolism. Det är under den här analysnivån som flera olika betraktare av en bild har samma 
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eller liknande upplevelser av vad de ser. Med konnotation så analyserar betraktaren det 

bakomliggandet syftet till bilden. Det är här olika tolkningar och åsikter om vad som visas på 

bilden uppstår och som i sig som kan resultera i olika resultat beroende på betraktaren. 

Ifall det redan har gjorts en detaljbeskrivning på bilden som ska analyseras sedan innan så blir 

det lättare för betraktaren att förstå bildens syfte eller uppkomst. Men genom 

detaljbeskrivningen så har det redan gjorts en tidigare tolkning på bilden; det finns således 

inget rätt eller fel sätt att analysera en bild på då konnotationen grundar sig i att finna olika 

tolkningar (Barthes, 1964, sid. 46) Tecken tolkas annorlunda beroende på en rad olika 

aspekter såsom tidigare kunskaper och estetik, men kan även variera från en kultur till en 

annan kultur. Barthes menar att inom en enskild kultur så finns det språk, tecken och 

symbolik som kan tolkas på ett sätt inom just den kulturen, men kanske inte likadant inom en 

annan kultur. Detta ger upphov till att konnotationen då kan ses som en ideologi där alla 

tolkningar får plats utan att ses som rätt eller fel.  

Gillian Rose skriver om semiotisk analys I sin bok Visual Methodologies: an introduction to 

researching with visual materials om att kunna studera bilder måste man titta väldigt noggrant 

för alla bilder har sin egen påverkan på oss. De effekter som bilder har på oss kommer utifrån 

vår egna sociala kultur och vad som skapas inom dessa (Rose, 2001, sid. 3). Rose talar om 

semiotik i samband med att semiotik erbjuder en viss typ av analytisk precision och det gör 

även en innehållsanalys. Det finns många olika sätt för oss att se och prata om bilder och Rose 

skriver om tre kriterier för att kunna analysera visuella bilder i sig, och det är först genom att 

ta bilder på allvar. Det är absolut nödvändigt att kunna analysera noggrant eftersom bilder inte 

är helt reducerbara till deras sammanhang (Rose, 2001, sid. 22).  

Ett annat tillvägagångssätt är genom att tänka på de sociala förhållandena och effekterna som 

bilder ger och sättet de distribueras på. Bilder är både beroende av och producerar sig själva 

inom sociala inkluderingar och uteslutningar, och en analys måste kunna hantera både dessa 

metoder och deras kulturella betydelser och effekter. Sen är det viktigt att kunna reflektera 

över ens egna sätt att titta på bilder. Likt andra visuella studier så är reflexivitet ett 

återkommande begrepp; Rose menar det är nödvändigt att reflektera över hur man tittar på 

visuella bilder då vi själva blir vi ansvariga för vad vi lär oss att se (Rose, 2001, sid. 23).  

Rose talar även om färgers betydelse inom en innehållsanalys. Vilka färger och toner som 

används på bilden spelar in i hur vi ser bilden som vi själva har skapat jämfört med vår egen 

verklighet; färger kan uppge till försköning eller en nedmattning beroende på vad bilden vill 
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utsända för budskap. Även färgers styrka och toner brukar medverka till en ökad känsla i en 

bild (Rose, 2001, sid. 35). Färger i sig speglar också semiotik som har uppkommit genom 

kulturella skillnader och brukar variera beroende på var man befinner sig i världen och 

behöver nödvändigtvis inte överensstämma med västerländska värderingar och semiotik. 

Inom TV-och datorspel så kan känslan och innehållet i miljön eller bakgrunderna som 

karaktärer befinner sig i förstärkas genom ett samspel mellan starka färger och passande 

ljussättning – en passande färgkomposition blir ett viktigt medium för spelutvecklare som vill 

berätta en historia just genom att färger kan vara engagerande. Det kan också användas för att 

ge subtila ledtrådar om karaktärerna och deras värld utan att behöva formulera någon dialog 

(blog.kongregate.com, 2017). 

5.2 Filmvinklar  
Mulvey skriver om den manliga blicken som skapas i samband genom klippning, redigering 

och kameravinklar (Mulvey, 1975, sid. 843). Den manliga blicken brukar positioneras utifrån 

tre olika perspektiv som sammanfattas som blicken från personen bakom kameran, blicken 

från karaktärer i filmen samt blicken från åskådaren (Mulvey, 1975, sid. 835). I förhållande 

till TV-och datorspel så kan dessa perspektiv istället ses som spelutvecklarens blick, 

bikaraktärers blick och spelarens blick. Filmvinklar blir då en viktig faktor som spelar roll i 

skapandet av genus; även inom TV-och datorspel. Vad spelutvecklaren vill sända för budskap 

märks tydligt i framför allt cutscenes mellan olika segment under spelets gång. 

I How to Study Television (1995) talar Keith Selby och Ron Cowdery om olika typer av 

kameravinklar och vad de kan signifiera för typer av känslor; närbilder signifierar 

känslosamhet eller intimitet. Även i dramatiska stunder kan närbilder visas. I motsats så 

brukar mellan-och långa distanser mellan kameran och subjektet indikerar på att publiken får 

en personlig relation till vad de ser eller känner sig distanserade (Selby och Cowdery, 1995, 

sid. 57). Även att sätta kameran i olika perspektiv spelar en stor roll i hur man kan avbilda 

något eller någon; med ett högt kameraperspektiv så signaleras dominans, makt eller 

auktoritärt ledarskap – jämfört med ett lågt kameraperspektiv som kan anses utstråla svaghet.  

Filmvinklar kommer att användas som ett verktyg i analysen för att få förståelse vad 

spelskaparna vill presentera sin kvinnliga huvudkaraktär som för spelaren; hur karaktären 

presenteras spelar stor roll för hur både spelaren, men även bikaraktärerna, kommer att 

uppfatta henne. Även symboliken inom hur kameran positioneras kan kopplas till semiotik.   
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6. Tillvägagångsätt  
För att kunna besvara mina egna frågeställningar i denna uppsats kommer jag att genom mina 

valda metoder (semiotisk bildanalys och filmvinklar) samt det som jag har presenterat inom 

min teoretiska ram analysera mina kvinnliga huvudkaraktärer. De fyra presenterade 

karaktärerna undersöks först genom en semiotisk analys (och främst genom denotation och 

konnotation) utifrån en rad olika bilder på huvudkaraktärerna från spelet för att sedan försöka 

koppla det tidigare presenterade teoretiska materialet på dessa. I samband med att jag 

analyserar dessa bilder så kommer jag även använda mig av ytterligare empiriskt material i 

form av intervjuer. Jag kommer att analysera vad spelutvecklarna har för tankegångar om 

huvudkaraktärens design och syfte, främst för att kunna få en större förståelse om varför hon 

ser ut som hon gör i spelet och ifall det anspelar sig på något av det som jag har presenterat i 

mitt metodavsnitt. Därefter så ska jag svara på mina egna frågeställningar genom mitt 

analyserade material för att senare kunna presentera en slutsats och diskussion med idéer till 

vidare forskning. 

7. Semiotisk analys av huvudkaraktärerna 
Lara  

Lara Croft (Bilaga 1) presenteras av spelet som en engelsk arkeolog och skattjägare. Lara är 

född i en rik, aristokratisk familj men är inte intresserad av överklassens samhälle och 

upplever det snarare som att det är kvävande och framförallt tråkigt. Hon intresserar sig mer 

för att fördjupa sig i det förflutna, och hitta vad som tros inte ens existerar. Hon är mycket 

intelligent och kunnig inom flera olika akademiska områden och talar flera språk flytande.  

På ett denotativt plan ser betraktaren en smal kvinna med långt brunt hår flätat i en fläta. Hon 

är klädd i korta shorts, ett tajt linne, kängor och bär även pistolhölster med tillhörande 

pistoler. Hennes byst är väldigt iögonfallande och midjan är förhållandevis väldigt smal till 

resten av kroppen. Även hennes bakdel blir mer framträdande i de shorts som hon bär. 

Då hon läses av utifrån ett konnotativt plan så kan man anse att Lara kan anses vara 

respektabel då hon föds in en position som skulle kunna beskrivas som en övre medelklass; 

hon är även högutbildad, vilket förstärker hennes respektabilitet ytterligare (Skeggs, 1997). 

Då det kommer till Laras klädsel så är kängorna mest lämpad till karaktären genom de 

miljöerna som hon kan tänka sig besöka i jakt på olika artefakt. Att hon är klädd i shorts och 

linne som sitter tajt på kroppen och framhäver hennes byst och bakdel kan ses att vara 

tillfredställande för den heterosexuella manlige spelaren mer än att det skulle vara speciellt 

praktiskt – speciellt då hon eventuellt kan befinna sig i kallare klimat. Lara beskrivs förvisso 
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som att vara fysiskt vältränad och kan vara en anledning till att hon klär sig i de kläder som 

hon bär, men detta faller tydligt i linje med det Sarkeesian (2016) beskriver om att klä 

kvinnliga karaktärer i opraktiska kläder som är ett tydligt tecken på att karaktärens design är 

mer förankrat i sexualiserad njutning snarare än trovärdighet. Det är även tydligt att Lara 

anammar sin respektabilitet mer än sin femininet genom det ’’maskulina’’ sättet som hon för 

sig fram på under spelets gång. Just att Lara är vältränad skulle även kunna anses vara en 

fantasi för heterosexuella män som spelar spelet – att hon är stark och innehar maskulina 

kvalitéer såsom att hanterar vapen gör henne osårbar och ouppnåelig; men även att detta kan 

ge en manlig spelare njutning att kunna ta kontroll över henne.  

7.1 Analys av Intervju 
2001 intervjuades en av Tomb Raiders spelutvecklare Toby Gard om själva utformandet av 

Laras design. Gard menar att han förväntade att män skulle bli knutna till henne genom 

hennes utseende, och att det skulle vara en karikatyr genom att ge Lara mer framhävande 

kroppsdelar. Citatet löd: ’’I think exaggeration is the key to making clearer, more 

recognisable characters. Caricature, for instance can often communicate an idea faster and 

more clearly than a realistic representation can. Lara is a caricature of a feisty attractive 

women.’’ (BBC, 2001). 

Gard menar att detta kan göra karaktärer mer igenkännbara än vad en realistisk representation 

av en kvinna kan, och att Lara då skulle vara en karikatyr av energiska och attraktiva kvinnor 

(BBC, 2001). Genom denna intervju så går det att det att utläsa en hel del som talar för the 

male gaze (Mulvey, 1975) – främst för att hon är designad av spelutvecklarna för syftet att 

spelarens blick ska landa på speciella kroppsdelar. Detta märks redan i spelets öppningsscen 

(se bilaga 2) där hennes byst utmärks tydligt från resten av scenariot av den dramatiska 

händelsen som utspelar sig, och att det är lätt att blicken fastnar just där. I laddningsskärmen 

till spelets första nivå (se bilaga 3) står Lara väldigt mittcentrerad med ryggen vänd från 

kameran – hennes bakdel är tydligt markerad med hjälp av ljussättningen men även de tajta 

shortsen. Hennes kroppsliga proportioner kan anses vara orealistiska där både byst och bakdel 

ackompanjeras med en väldigt smal midja.  

 

April  

April Ryan (bilaga 4) är en 18-årig lovande konststudent i staden i Venice som lider av 

konstanta mardrömmar. Det visar sig senare att hon har ett problematiskt förflutet och en 
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dålig relation till sin pappa. Då hon inte går i skolan jobbar hon på caféet Fringe som servitris 

för att täcka hennes studenträkningar och hyra eller hänger med sina kompisar. Hon beskrivs 

av spelet som att vara tuff och självständig. 

Genom ett denotativt plan ser betraktaren en smal kvinna. Hon har mörkt kortklippt hår. Hon 

är klädd i en mörk top med korta ärmar och dragkedja, tajta byxor med mönster och vad som 

ser ut som mörka kängor. Hennes ansikte är iögonfallande och hon skulle kunna anses vara 

attraktiv genom de stora ögonen som hon har (bilaga 5). den andra klädseln som hon bär 

(bilaga 6) så är hennes mönstrade tröja betydligt mer åtsittande och mindre och går över 

midjan, och hon bär samma lågskurna byxor som tidigare. I den sista bilden (bilaga 7) så syns 

hon i ett vitt linne och vita underkläder. Hon är vänd mot kameran och här framhävs hennes 

svank, och framför allt bakdel, betydligt mer även om det är natt ute. 

Utifrån ett konnotativt plan så kan man anse att April bär kläder som passar betydligt bättre in 

i den stadsmiljö som hon befinner sig i jämförelse med Lara Croft. Men kameran positioneras 

mot hennes kropp på ett sätt som skulle kunna gynna the male gaze (Mulvey, 1975). Det är 

ofta att hon hamnar vänd mot kameran under spelets gång då hon interagerar med andra 

karaktärer och spelaren ser då att hennes byxor är väldigt tajta. Även hur ljussättningen i 

bilaga 6, som förslagsvis ska föreställa månljus, lyser upp Aprils rygg och bakdel mer än 

själva bakgrunden i sig är värt att notera. Hennes kropp skulle kunna anses vara någorlunda 

realistisk, men den anspelar fortfarande på vad jag presenterade om den attraktiva kroppen 

smala och framför allt vita kroppar är ofta konstruerade som att vara den mest åtråvärda 

kroppstypen som en kvinna kan ha. Även idén om att stora, ljusa ögon (bilaga 5) skulle vara 

det mest attraktiva återfinns ofta i moderna skönhetsideal om kvinnor som tilltalar män.  

Analys av Intervju 

Ragnar Tornquist, som står som skapare av både The Longest Journey och April, uttryckte 

behovet av att spelet skulle ha en kvinnlig karaktär istället för en manlig genom att handlingen 

främst är en ’’emotionell saga’’ – istället för att skjuta med vapen omkring sig så hjälper April 

andra människor och löser deras problem (justadventure.com, 2006). Tornquist menar att det 

inte hade varit samma känsla i spelet ifall de hade haft en manlig huvudkaraktär; citatet löd:  

’’With a male lead, I think we would've lost some of the heart of the story, the emotional 

anchor; it could have worked, but it certainly wouldn't have been the same story. So that's 

why we created April. It just felt right.’’ (justadventure.com, 2006). 
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Han kommenterar även Aprils karaktär och menar att det mesta som April säger och gör i 

spelet och extrapoleras från hennes omgivningar som hon befinner sig i och från de 

människor hon interagerar med. Tornquist anser inte att män och kvinnor är så annorlunda 

inte när de möter den typ av saker som April måste möta, eller de situationer som uppstår och 

hon måste genomgå. I kontrast till den här intervjun så beskrevs April av andra manliga 

producenter att vara oberoende, intelligent och vacker, även om hon inte har inte så stora bröst 

som karaktärer i andra spel. Hon anses vara attraktiv, men är däremot ingen ’’sexbomb’’. 

Allt detta kan återkopplas till att anspela på flera saker som jag presenterade inom mitt 

metodavsnitt – även om April anses av Tornquist att vara en smart, självständig ung kvinna 

med en stark personlighet och som inte behöver någon man som räddar henne, måste hon 

fortfarande vara tilltalande för den heterosexuella manlige spelaren genom hennes smala 

kropp och utseende för att anses ha ett värde (Irvin, 2016). Detta märks främst i hur de 

manliga producenterna väljer att kommentera hennes feminina attributer. Det är även svårt för 

April att kunna både balansera sin respektabilitet och sin femininitet utan den ena väger upp 

den andra – hon skulle kunna anses vara mer feminin och ’’skör’’ genom att handlingen 

presenteras som en emotionell saga där hon stöttar och hjälper andra, handlingen är utformad 

så att den ska anpassas efter en kvinna som måste ta sig an en roll som skulle kunna liknas vid 

en modersroll. Men å andra sidan så kan hon ses som respektabel då hon kontrollerar sin 

sexualitet genom hennes självständighet och att hon inte behöver en man. 

Merete Lie utrycker i sin artikel Lara Croft and Her Sisters (2011) att intelligens är av större 

betydelse än fysisk styrka i just detta spel, och i symboliska termer, är mängden av intelligens 

som en karaktär innehar en omvänd koppling till storleken på brösten. Det vill säga, att vara 

en sexbomb länkar till en annan meningskedja än intelligens; begreppet sexbomb kopplas 

emellertid enbart till kvinnlighet (Lie, 2011, sid. 6). Att en karaktär anses vara vacker eller 

innehar skönhet behöver inte betyda att den är enbart skriven för en manlig publik; detta kan 

även en manlig karaktär upplevas vara för en kvinna som spelar spelet. Men den attraktiva, 

starka, tilltalande kroppen är fortfarande det centrala för att kunna anse att kvalitéer såsom 

skönhet eller intelligens har ett värde (Irvin, 2016). Detta märks även i Lara Crofts karaktär då 

hon innehar båda kvalitéerna och även en fysiskt vältränad kropp. 

 

Faith  



24 
 

Faith Connor (Bilaga 8) är en Runner – en kurir som bär fysiska meddelanden eller paket runt 

staden och utövar parkour. Runners används främst av revolutionära grupper som undviker 

kommunikation via mycket övervakade telefonlinjer och internet under den totalitära 

regeringen. Faiths negativa inställning till regeringen är förankrad i hennes förflutna; hennes 

föräldrar var aktiva i proteströrelser när hon var ung och medverkade i kampanjer och 

protester för att förhindra att staden skiftade till den förtryckande regimen. De omkom i 

samband med protesterna.  

Utifrån ett denotativt perspektiv så ser vi en kvinna som har en svart, distinkt tatuering runt 

sitt högra öga. Hon har svart kortklippt hår och en mörk tatuering som täcker överdelen av 

hennes högra arm. Där tatueringen slutar sitter ett armskydd och på den högra handen bär hon 

även en röd handske. Hon är klädd i vad som kan ses som väldigt bekväma kläder; ett svart 

linne, vita byxor och röda skor. Hennes kroppsliga proportioner ser realistiska ut. 

På det konnotativa planet så kan man anse att den vältränade kroppen är åter igen i fokus 

(Irvin, 2016). Hennes bekväma klädsel och träningsskor talar för att det är en karaktär som 

använder kroppen väldigt mycket då hon utövar parkour. Jämfört med de tidigare kvinnliga 

huvudkaraktärerna som jag har analyserat har Faith varken en utstickande byst eller bakdel. 

Hon framträder då som väldigt realistisk, även om spelet tar plats i en fiktiv värld. Detta är 

inget heller som förändras i spelets cutscenes (bilaga 9). Dock så är det värt att notera att 

istället för att styra Faith utifrån ett ovanstående perspektiv så är spelaren i sig Faith (bilaga 

10) – styr spelaren kameran nedåt mot marken under spelets gång kan man se till exempel 

hennes ben och fötter. Detta kan vara en anledning till att Faith kan ha designats till att se mer 

realistisk ut då hon inte påverkas av den manliga blicken på samma sätt som tidigare nämnda 

kvinnliga huvudkaraktärer. Även om Faith är en asiatisk kvinna så framstår hon som väldigt 

ljus i hyn – ljusa hudtoner ses som en återkommande standard eller ideal i många TV-och 

datorspel och det gäller även för rasifierade kvinnor. Hon anses inte heller att vara respektabel 

genom sin utsatta klassposition, som skulle kunna läsas av som att hon och hennes familj 

tillhörde arbetarklassen, och är ett hot mot den totalitära regeringen. Faith är även konstant 

medveten om sin underliggande klassposition, vilket stärker hennes icke-respektabilitet 

(Skeggs, 1997). 

Analys av Intervju 

I samband med att Mirror’s Edge skulle släppas i Japan i slutet av 2008 så uppkom det en bild 

(bilaga 11) som väckte stort intresse och debatt på nätet; ett koreanskt fan av spelet 
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redesignade Faith så hon skulle passa marknaden och publiken i ostasien bättre då denna 

ansåg att västerländska spelutvecklare designar asiatiska kvinnor på ett väldigt specifikt sätt 

som bland annat innefattar mer maskulina ansiktsdrag (neoseeker.com, 2008). På den 

redigerade bilden presenteras Faith med betydligt större ögon och mjukare ansiktsdrag. Hon 

framträder att vara väldigt ung i den redigerade bilden jämfört med originalet. Även hennes 

byst har förstorats tydligt.   

Producenten Tim Farrer utryckte sitt missnöje med den nya designen och sa att det viktigaste 

med Faith var att hon skulle framstå som mänsklig. Produktionsteamet ville främst komma 

bort från den stereotypa porträtteringen av kvinnor inom TV- och datorspel och ville designa 

en kvinnlig huvudkaraktär som skulle framstå som stark och atletisk så att det skulle kunna 

anses vara realistiskt möjligt för henne att utföra parkour såsom hon gör i spelet. Farrer 

förklarade varför han var besviken, citatet löd: ’We wanted her to be attractive, but we didn’t 

want her to be a supermodel... It was just kind of depressing that someone thinks it would be 

better if Faith was a 12-year-old with a boob job." (neoseeker.com, 2008). 

Vad jag kan koppla till denna redigerade bild som presenterades i samband med intervjun är 

kvinnan som ett pris (Sarkeesian, 2015) – den är utförd på ett sådant sätt så att Faith ska vara 

’’trevlig att titta på’’ för en manlig spelare i exempelvis spelets cutscenes, då man inte ser 

Faiths kropp utifrån ett tredjeperspektiv under de delarna som spelaren själv spelar. Det finns 

en tydlig avsaknad från publiken att spelet inte har en attraktiv kvinnlig huvudkaraktär. 

I originalbilden så ser man även att Faith har ett väldigt hårt ansiktsuttryck då hon går till 

attack mot polisen. Faith får inte anamma maskulina ansiktsdrag som tydliga käkben utan att 

hon anses framställas som ful, utan skönhetsidealet för kvinnor som innefattar stora ögon och 

ungdomlighet finns tydligt även representerat i ostasien (Irvin, 2016). I den redigerade bilden 

kan man anse att Faith status har sänkts då hon får betydligt större ögon och mjukare drag i 

ansiktet. Hon är inte längre en jämlike till mannen och ger inte heller intrycket av att hon är 

någon som kämpar mot det totalitära samhället, utan kan snarare ses som att hon är ett offer. 

Hennes ögon och hårda ansiktsuttryck återspeglar hennes inre konflikt och en vilja att 

överleva mot alla odds; hon är inte respektabel då hon slår tillbaka (Skeggs, 1997). Hennes 

starka kropp är formad av en fysiskt krävande livsstil och anammar det spelet går ut på till 

fullo. Det finns då inget behov av att Faith skulle behöva större bröst, förutom att falla till 

godo för the male gaze (Mulvey, 1975). 

Max 
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Max Caulfield (Bilaga 12) är 18 år och studerar fotografi vid den prestigefyllda skolan 

Blackwell Academy i staden Arcadia Bay där hon växte upp; hon beskrivs som att vara 

lillgammal, introvert och självmedveten. Särskilt när det gäller hennes fotografering. Enligt 

henne själv gillar hon snarare att observera världen och livet som pågår runt henne än att 

faktiskt delta i den. Hon föredrar att fotografera med en polaroidkamera eller äldre kameror – 

något som är ett återkommande tema i spelet.  

På det dennotativa planet ser vi en ung tjej som har brunt, kortklippt hår. Hon är klädd i kläder 

som skulle kunna anses som att vara vardagliga – en grå hoodie, linne med tryck, en väska 

som hänger över axeln och blå jeans. Hennes kroppsliga proportioner är inte sexualiserade, 

utan hon framställs som en helt vanlig tonåring som går i skolan.  

Utifrån ett konnotativt perspektiv så kan man anse att Max är mer respektabel i kontrast till 

sin femininitet; hennes kropp och vardagliga klädsel talar för att hon kan anses att vara 

avsexualiserad, hetero-feminin och medelklass genom att hon går på en fin gymnasieskola 

(Skeggs, 1997). Trots att hon är vuxen så framställs hon som betydligt yngre än vad hon 

verkligen är. 

Analys av Intervju 

I en intervju för Polygon under juni 2015 intervjuades huvudprogrammeraren Michel Koch 

om Max karaktär och hennes framställning att vara lillgammal, citatet löd: "…always looking 

to the past. She has this old camera, she's reluctant to make decisions. [Christian Divine] has 

been writing her [in a way that] sometimes she's using some older expressions." (Polygon, 

2019).  

Av intervjun kan man tyda en förstärkelse av respektabiliteten som Max anammar över sin 

femininet genom att hon beskrivs som att vara en person som tänker igenom sina beslut innan 

hon agerar. 

Just unikt för Max jämför med de tidigare kvinnliga huvudkaraktärerna som jag har analyserat 

är att spelaren kan styra hur Max ska agera i situationer som uppstår och konversationer med 

andra karaktärer som i sig påverkar spelets handling. Mycket likt hur April Ryan hjälper andra 

människor genom att visa empati mot andra medmänniskor så ställs Max inför val som kan 

anses vara hjärtlösa ifall hon inte väljer alternativet som gynnar folk i hennes omgivning. Det 

kan då anses att en kvinna som spelar Life Is Strange måste få Max att anamma en mer 

feminin och öm roll för att inte få skuldkänslor för dennes handlingar; något som män inte är 
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lika påverkade av. Ämnena som behandlas under spelets gång är delvis ganska tunga, bland 

annat droger, psykisk ohälsa, våld, sexualitet och självmord finns representerat.  

Spelaren har även möjlighet att inleda ett nära förhållande med hennes killkompis Warren 

eller hennes barndomskompis Chloe; den som spelar spelet kan då alltså välja ifall Max ska 

vara tillgänglig för en man eller en kvinna. Detta i sig kan framför allt tilltala spelare som är 

hbtq-personer, då representationer av karaktärer som anses vara hbtq-personer är inte ofta 

förekommande i spel. 

8. Slutsats och Diskussion  
Syftet med denna uppsats har varit att analysera kvinnliga huvudkaraktärer i framgångsrika 

TV-och datorspel utifrån ett genusperspektiv och de teoretiska ramarna som jag har beskrivit; 

genom att ha genomfört en semiotisk analys samt använt mig av de teoretiska ramarna har jag 

kunnat analysera dessa kvinnliga huvudkaraktärer för att kunna svara på mina ställda 

frågeställningar: 

• Vad har de kvinnliga huvudkaraktärerna gemensamt och vad skiljer dem åt? 

• Hur representeras kvinnlighet av dessa huvudkaraktärer?  

• Hur har utvecklingen för kvinnliga huvudkaraktärer sett ut 1996–2015 och hur 

har det samverkat till att fler kvinnor söker sig till spelkulturen? 

Resultatet av min studie har bland annat påvisat att det finns tydliga kopplingar till hur 

kvinnor gestaltas genom olika kroppstyper, kvinnan som belöning, the male gaze och 

respektabilitet. Dessa har kunnat identifierats i samband med genusrepresentationer. 

Vad har de kvinnliga huvudkaraktärerna gemensamt och vad skiljer dem åt? 

Det är säkert att säga att alla de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna representerar styrka på ett 

sätt eller annat; Lara och Faith är mycket starka fysiskt eller använder kroppen fysiskt mycket 

medan April och Max har en stark mentalitet eller empati som de använder genom spelets 

gång – det är även en av de sakerna som tydligt skiljer dem åt. Likt det Dill och Thill skriver 

om att kvinnor exponeras betydligt mer i spel som är främst riktade till män genom en rad 

olika attribut som bland annat kan innefatta kodat kroppsspråk, utmanande klädsel eller 

attraktivitet (Dill och Thill, 2007) överensstämmer med de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna; 

alla är smala och kan ses som attraktiva då de alla har ansikten med olika drag såsom stora 

läppar, stora, ljusa ögon eller höga kindben som skulle kunna tilltala män.  
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Då det kommer till klädsel så är Lara den som bär mest utmanande plagg i form av korta 

shorts och ett kort linne som framhäver hennes byst. Hennes klädsel i sig faller i linje med vad 

Sarkeesian talar om karaktärsdesign (Sarkeesian, 2016) där många kvinnliga karaktärer 

exempelvis bär höga klackar i opraktiska sammanhang, och att detta skulle vara beslut som är 

förankrat i sexualiserad njutning snarare än trovärdighet. Laras klädsel är opassande i 

samband med att hon bland annat befinner sig i en kall miljö och inte bär några varmare 

plagg. April bär även tajta plagg, men hennes klädsel passar sig bättre mot den miljö som hon 

befinner sig i; varken Faith eller Max bär sexualiserade plagg utan ses som mest realistiska 

och trovärdiga mot den miljö som de befinner sig i. Det upplevs även att många av dessa 

skapare bakom huvudkaraktärerna försöker balansera respektabiliteten med feminitet; något 

som Skeggs är omöjligt då dessa två begrepp försöker ta ut varandra på varandras bekostnad 

(Skeggs, 1997). Exempelvis så upplevs det som att Lara skapades med syftet att vara 

respektabel genom hennes klassposition och högre utbildning, men är betydligt mer feminin i 

de kläder som hon bär. Faith är betydligt mer icke-respektabel i sitt sätt genom att vara 

upprorisk. 

Alla dessa fyra kvinnliga huvudkaraktärer har skrivits främst för att vara starka och 

självständiga kvinnor i respektive spel – det är förvisso något som ger en positiv bild av 

kvinnor. Men problemet som har upplevts under studiens gång är främst sexualiseringen av 

olika kroppar och att de ska vara främst tilltalande till en manlig spelare. Det överensstämmer 

med vad Irvin menar att utövarens rörelsestil och fysiska närvaro kan vara avgörande för 

verkets estetiska framgång (Irvin, 2016). 

 Även det Sarkeesian skriver om de kroppar som representeras inom TV-och datorspel faller i 

linje med detta. Hennes tes är att istället för att se ett brett utbud av kvinnliga karaktärer så är 

samma smala kroppstyp representerad i de flesta spelen som finns på marknaden, den är 

således utformad för att vara sexuellt tilltalande för den heterosexuella, manliga spelaren som 

oftast antas för att spela spel (Sarkeesian, 2016). Detta bevisar på att det har varit viktigt att 

alla huvudkaraktärer har varit smala, ser unga ut samt att de även är ljusa i hyn för spelets 

ekonomiska framgång. Detta kan återkopplas till intersektionalitets-begreppet som myntades 

av Kimberlé Williams Crenshaw, där tesen är att ras, kön och klass ses som att vara 

sammanhängande eftersom faktumet att faktumet att vara en icke-vit kvinna i samhället 

korreleras starkt med fattigdom eller social utsatthet (Crenshaw, 1991) Detta i sig talar för att 

representationen av vad som skulle kunna ses som en modern kvinna är bristfällig inom TV-
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och datorspel då kvinnor som inte är vita eller ljusa i hyn förekommer ofta, eller anses kunna 

sälja bra. 

Hur representeras kvinnlighet av dessa huvudkaraktärer? 

Kvinnlighet representeras främst I samband med huvudkaraktärernas smala eller vältränade 

kroppar och de kläder dom de bär. Det Sarkeesian skriver om smala kroppstyper konkretiseras 

i samband med detta – hennes tes är genom det konstanta förtroende för samma smala 

kroppstyp i TV-och datorspel för majoriteten av många kvinnliga karaktärer är skadligt; 

främst genom att det kopplar vårt värde som människor inom en kultur till kvinnors åtrå till 

män samt att det även förstärker våra kulturellt påverkade idéer om vem som får betraktas 

som önskvärda och inte. Problemet förvärras av det faktumet att när vi ser representationer av 

kvinnor med olika kroppstyper än en smal sådan, så presenteras dessa oftast som ett skämt 

(Sarkeesian, 2016). Att vara en kvinna, då man utläser utifrån dessa fyra huvudkaraktärer, är 

då man tar hand om sig själv och håller kroppen i form, främst genom fysiska aktiviteter. De 

kläder som Lara och April bär skulle kunna exempelvis antyda att de är nöjda med sina 

kroppar, men det är mest troligt att de manliga skaparna bakom respektive karaktär har 

antigen medvetet, eller omedvetet, projicerat sina egna sexuella preferenser i samband med 

klädvalen. Detta överensstämmer med det Sarkeesian presenterar i sin andra tes om kvinnan 

som belöning – att kvinnan, och framför allt hennes kropp, skulle bli ett pris för spelaren 

under spelets gång (Sarkeesian, 2015). 

Kvinnlighet skulle även kunna anses representeras genom att de måste vara känslomässigt 

närvarande under spelets gång – främst så kan man tyda detta i intervjun med Ragnar 

Tornquist där han ansåg att det inte hade blivit samma typ av historia ifall det var en manlig 

huvudkaraktär i stället för April i The Longest Journey då det är en ’’emotionell saga’’ då hon 

löser andra människors problem istället för att skjuta med vapen (justadventure.com, 2006). 

Max ställs även inför flera tunga val i Life Is Strange som inte gynnar alla karaktärer i spelet, 

det anspelar ofta på emotionella aspekter och kan göra så att spelaren känner sig tvingad att 

göra det som känns bäst för andra karaktärers skull. I TV-och datorspel med manliga 

huvudkaraktärer så påverkas inte dessa lika mycket av känslomässiga aspekter, utan kan göra 

mest själva som de behagar utan att det går ut över någon eller några andra. 

Hur har utvecklingen för kvinnliga huvudkaraktärer sett ut 1996–2015 och hur har det 
samverkat till att fler kvinnor söker sig till spelkulturen? 
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I samband med att tekniken och spelkonsoller utvecklas så gör även huvudkaraktärerna det; 

både Faith och Max indikerar på att kvinnliga huvudkaraktärer framställs som mer realistiska 

nu än tidigare år, Max är den som skulle kunna anses vara mest realistisk och 

verklighetstrogen då hon befinner sig i en skolmiljö och är tekniskt sett bortom sina krafter en 

vanlig tonårig. Faktumet att spelaren har möjlighet att välja att Max ska ha romantiska 

interaktioner med sin vän Chloe kan tilltala många spelare som anser sig själva att vara hbtq-

personer.  

De större spelföretagen satsar även på att inkludera kvinnliga huvudkaraktärer – Life Is 

Strange blev en storsäljare och hyllad av spelkritiker, trots att spelet blev avvisad av flera 

spelutgivare för att de ville se en manlig huvudkaraktär i huvudrollen (gamespot.com, 2015) 

Att spelutvecklare satsar på inkludering av kvinnor, samt att dessa kvinnor porträtteras utan 

en hypersexualiserad kropp och representationer av samkönade relationer spelar betydligt stor 

roll varför kvinnor söker sig till spelkulturen. Majoriteten av marknaden och konsumenter till 

TV-och datorspel kommer fortsätta bestå av män, men mängden kvinnor som spelar växer sig 

allt större och större i samband med en bredare inkludering av kvinnliga karaktärer som inte 

är enbart vita och heterosexuella. 

9. Förslag på Vidare Forskning 
Den här uppsatsen har endast fokuserat på en semiotisk analys av huvudkaraktärernas kroppar 

och utseende samt intervjumaterial från skaparna av respektive huvudkaraktär, vilket gör den 

här analysen en aning begränsad genom den kvalitativa metoden som användes. En intressant 

vidare analys hade varit att analysera mer ingående om varje spel för att kunna få hela bilden 

av hur dessa kvinnliga huvudkaraktärer porträtteras som de gör. Jag har även endast 

analyserat spel av västerländska spelutvecklare – i framför allt Japan så råder det ett helt annat 

förhållningssätt till kvinnliga karaktärer i TV-och datorspel än vad det nödvändigtvis görs i 

väst, vilket bland annat märktes i debatten om den redigerade bilden på Faith. Det i sig hade 

varit en intressant studie att jämföra västerländska och österländska spelutvecklare och hur 

skapandet av genus och framför allt kön ser ut inom skapandet utav kvinnliga 

huvudkaraktärer. Även om närvaron av kvinnliga karaktärer med olika representationer av 

kroppar i TV-och datorspel gör skillnad för kvinnliga spelare, så finns det även andra 

problemområden som behöver fortsatta studier, som exempelvis kvinnliga spelare som spelar 

online och om deras upplevelser av det hårda klimatet och jargongen som råder. 
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Bilagor  

Bilaga 1:  

 

(Lara Croft så som hon ser ut i spelet, Tomb Raider, 1996) 

Bilaga 2: 
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Lara Croft i öppningsscenen till spelet, Tomb Raider, 1996)  

 

 

 

 

 

Bilaga 3: 

 

(En laddningskärm till spelets första nivå, Tomb Raider, 1996) 
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Bilaga 4: 
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(April Ryan, The Longest Journey, 1999) 

Bilaga 5: 

 

(Tydligare närbild på Aprils ansikte, The Longest Journey) 

 

Bilaga 6: 
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(Andra kläder som April bär, The Longest Journey) 

Bilaga 7: 

 

(April i sina underkläder som brukar vara återkommande i de mardrömmar som hon 
upplever under spelets gång, The Longest Journey) 

Bilaga 8: 
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(Faith Connors, Mirror’s Edge, 2009) 

 

 

 

 

Bilaga 9: 
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(Faith så som hon framträder i spelets cutscenes, Mirror’s Edge) 

Bilaga 10: 

 

(Skärmdump från spelet, visar hur kameran är positionerad utifrån Faiths egna perspektiv, 
Mirrors Edge) 
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Bilaga 11: 

 

(En kontroversiell bild som uppstod i samband med att ett koreanskt fan av spelet redigerade 
Faith till att passa publiken i Ostasien, denne menade på att västerländska spelutvecklare 
designar asiatiska kvinnor på ett visst sätt, Mirror’s Edge)   
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Bilaga 12: 

 

(Max Caulfield, Life is Strange, 2015) 


