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Abstract 

This study is about how videogamecompanies and Swedish newspapers represent masculinity and 

femininity in the covers of the games Assassins Creed 3, Grand Theft Auto 5, Bayonetta and Tomb 

Raider along with the reviews being done in conjunction with the game. The reviews has been 

published in the following newspapers: Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen and 

Göteborgsposten. The image that is formed in our society about how a man and a woman should be 

and behave will be the basics of this study. The covers of the games often represent what the game 

itself is about and what it contains and the reviews also conveys what the consumer who buys the 

game gets. The video game industry has grown in recent years to become one of the largest 

entertainmentindustries, but despite this, there has not been many studies on how this media 

represents masculinity and femininity. This is why this topic is both relevant and interesting to 

study. The method that will be used for this essay is a content analysis with semiotics studies as a 

basis, along with the terms denotation, connotation and stereotypes as tools for the above mentioned 

method. A couple of gender-related theories have also been used since the essay’s basic idea is to 

study how the video game industry and the swedish press presents the traditional gender roles and 

gender issues. The theories that have been chosen are: gender, power, interpreting bodies, gender 

perspectives in media and mass culture, massmedia and journalism and finally the theory of the media 

market. The purpose of this study can be summarized into how the gaming industry and the related 

reviews in the Swedish press present masculinity and femininity. The result of the analysis shows 

that the video game industry presents masculinity and femininity according to the traditional and 

stereotypical ideals that exist in today's society. The analysis of the reviews in Swedish press shows 

that in most cases feminist struggle is not discussed and gender issues are in general not addressed. 
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1 Inledning 
År 2012 uppmätte Svenska dataspelsbranschen att vi konsumerade spel för ca 3,87 miljarder kronor 

bara i Norden. Samtidigt som denna uppsats började skrivas släpptes Grand Theft Auto 5, detta är 

det dyraste spel som något spelbolag har utvecklat genom tiderna. Företaget som utvecklade spelet i 

över fem år går under namnet Rockstar Games och för detta spel budgeterades mer än 1,75 

miljarder kronor. Detta ligger i samma linje med produktionskostnader för de dyraste långfilmerna 

från Hollywood. Men Rockstar visste att tv-spelbranschen har en stor mängd köpvilliga 

konsumenter och inkasserade den första veckan över 6,5 miljarder kronor runt om i världen, detta 

är något de framgångsrikaste Hollywoodfilmerna inte lyckats göra på ett helt år (Veckans Affärer, 

2013).  

Tv-spelbranschen har på senare år blivit en av de största marknaderna i mediebranschen och genom 

Rockstars släpp av Grand Theft Auto 5 visar det på att intresset för branschen ökar. Då 

mediekanaler påverkar oss konsumenter genom åsikter och värderingar och på så sätt också 

samhället i stort, därmed kommer denna studie att undersöka om och hur genusfrågor får synas i 

och runt tv-spelbranschen. För att göra detta kommer fyra tv-spelomslag att analyseras tillsammans 

med fyra recensioner gällande spelen som spelomslagen representerar. Dessa recensioner har 

publicerats i fyra olika av Sveriges största dags- och kvällstidningar i samband med att respektive 

spel har släppts. Spelen som kommer att analyserar är: Grand Theft Auto 5, Assassin’s Creed 3, 

Bayonetta och Tomb Raider och de tidningar där recensionerna härrör ifrån är: Göteborgsposten 

(GP), Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet och Expressen. 

1.1 Problemdiskussion  

Tvspelsbranschen har historiskt sett riktat sig främst till pojkar och män, även om detta har börjat 

förändras till en mer jämställd marknad (Dataspelsbranschen, 2014, 4). Därför avspeglas män i 

väldigt många spel som vältränade, starka och självständiga som ska rädda den svaga, undergivna 

och sexiga kvinnan. Den feministiska kampen har arbetat emot denna genusbild över hela 

samhällsspektret. Denna nya feministiska kampen som i Sverige fick fotfäste på 1970-talet har haft 

som grund att uppmärksamma politiska och samhälleliga orättvisor mellan män och kvinnor. 

Samtidigt som detta pågår är det fortfarande den klassiska typen av äventyrsspel som ligger i topp  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på försäljningslistorna med kvinnor som behöver räddas av starka och självständiga män 

(Dataspelsbranschen, 2013). Teknikutvecklingen och den digitala marknaden har hjälpt tv-

spelbranschen att nå allmänheten på ett större plan de senaste åren och har nu blivit ett medium 

som syns mer och mer i de klassiska medierna som exempelvis i film, på tv och i tidningar, men 

också i de moderna instanserna som på internet, i mobiler och i sociala medier.  

Undersökningen kommer titta på spelomslagen vilket ger en bild av hur tv-spelbranschen 

representerar manlighet respektive kvinnlighet. Samtidigt kommer undersökningen studera hur 

svensk press, som i detta fall representeras av recensioner från fyra av Sveriges största dags- och 

kvällstidningar, beskriver ett så pass nytt medium som tv-spel är. Frågan som uppstår är: kommer 

tv-spelbranschen undan med det som andra äldre medier inte längre gör när det gäller sexism och 

klassiska genusaspekter? 

1.2 Tv-spel och Recensioner 

Det som kommer att undersökas är recensionerna av spelen och framförallt de delar av texten som 

tar upp män, kvinnor och genusfrågor i allmänhet. Recensionstexterna tolkas sedan utifrån vad de 

textsekvenserna kan sägas ge för budskap om genus och stereotyper. Tv-spelomslagen kommer att 

analyseras på samma sätt för att på så sätt sedan kunna jämföra hur dessa två medium arbetar med 

köns- och genusfrågor.  

De tv-spelomslag som kommer att studeras är Grand Theft Auto 5, Assassin’s Creed 3, Bayonetta och 

Tomb Raider. Spelen är så kallade AAA-spel med stor budget ( wikipedia/AAA#Games) vilket 

betyder att stora reklamkampanjer bedrivits i olika medier med efterkommande höga 

försäljningsnivåer. Spelen valdes utifrån följande kriterier: spelen ska ha sålts i många exemplar och 

spelen ska ha kunnat spelas på de ledande spelkonsolerna xbox360 och playstation 3. Där efter 

valdes de fyra spel som hamnade i toppen med dessa kriterier. Två av spelen skulle ha en eller flera 

manliga huvudkaraktärer och de andra två skulle innehålla en eller flera kvinnliga huvudkaraktärer.  

Fyra recensioner av spelen har valts ut från svensk dagspress. Tidningarna som recensionerna skulle 

tas ifrån, var från början tänkt att innefatta: Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), 

Aftonbladet och Gamereactor som samarbetar med Expressen (Hegevall, 2013). Dessa tidningar 

valdes ut för att de är de fyra största tidningarna i Sverige med olika bakgrund i den politiska 

historien, även om tidningarna idag inte kan ses som politiskt bundna. Då Dagens Nyheter (DN) 
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inte har spelrecensioner som en del i deras journalistik kring tv-spel så valdes en annan tidning ut 

för att ersätta DN, och valet föll på dagstidningen Göteborgsposten (GP). Detta fick ingen större 

påverkan på studien som helget då GP ligger bland de fem största tidningarna i Sverige i antal 

utgivna nummer per daglig publikation och har samma historiskt politiska ställningstagande som 

DN har. Efter urvalet av tidningar gjordes ett aktivt val av vilken recension som skulle komma från 

vilken tidning med hjälp en googlesökning på respektive spel följt av ordet recension. Med detta sätt 

att välja spel och tidningar kan dock inget generaliseras, men ett mönster kan fortfarande utläsas 

och analyseras. Resultatet på valet av tidning och recension föreföll på följande vis: Aftonbladets 

recension av Assassin’s Creed 3 ska analyseras tillsammans med SvDs recension av Grand Theft 

Auto 5, Gamereactors recension av Bayonetta och Göteborgspostens recension av Tomb Raider.  
1.3 Syfte 

Med tesen om att tvspelsbranschen vuxit sig stark de senaste åren och med förkunskap om att 

genusrollerna i tv-spel ofta är i stil med den hegemoniska maskuliniteten, alltså hur den idealiska 

mannen ska vara och att mannen är överordnad kvinnorna i sin omgivning. Denna hegemoniska 

maskulinitet är olika i olika kulturer. Tv-spelbranschen som kommer från den västerländska 

kulturen har ofta den västerländska starka och beskyddande idealmannen som norm i hjälterollen 

när spel producerar sina spel. (Fagerström & Nilsson, 2005, 21). Med denna vetskap är det 

intressant att studera omslag som ofta representerar spelet i sig då konsumenten genom 

spelomslaget direkt ska se vad de köper för spel gällande genre och spelstil. Omslagen representerar 

spelen, och i och med att det har blivit ett ledande underhållningsmedium som påverkar många är 

det intressant att studera detta ur ett genusperspektiv. Genom studien finns möjligheten att se om 

spelbranschen anspelar på de traditionella könsrollerna eller om det är ett medium som går emot 

dessa. Uppsatsens mål är även att studera hur Svensk press i sina recensioner av dessa spel 

projicerar manlighet och kvinnlighet mot sina läsare och på så sätt få en bättre överblick över hur 

genus och könsfrågor idag förefaller i ett redan stort men också växande underhållningsmedium 

som tv-spelbranschen har är.  

!
Syftet med denna undersökning är att se hur spelbranschen i sina spelomslag och tillhörande 

recensioner i svensk press presenterar maskuliniteter respektive femininiteter utifrån ett 

genusperspektiv samt hur detta påverkar konsumenterna och samhället i stort. 

! !!
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1.4 Frågeställningar 

De övergripande frågeställningarna för denna undersökning är: 

!
I. Hur presenterar spelbolagen maskulinitet respektive femininitet i omslagen till sina spel? 

II. Hur presenterar svensk press maskulinitet respektive femininitet textuellt i sina recensioner? 

!
2 Teori 

Utifrån rapportens syfte kommer ett genusteori att användas i analys. De teorier som har valts ut tar 

upp frågor och tankar kring genus och journalistik. Teorierna angör en bra grund för analysen och 

kommer vara ett stöd i arbetet med att besvara uppsatsens syfte och de forskningsfrågor som ställts 

i studien. Nedan kommer dessa begrepp och verktyg att beskrivas närmare. 

!
2.1 Genusteori och Mediakultur 

Här kommer genusteorier som passar för denna undersökning att tas upp och hur dessa fungerar i 

den västerländska mediekultur. Här kommer även journalistikens regler och grundstenar att 

beskrivas för att förstå vad det är journalisterna och skribenterna förväntas följa när de skriver en 

artikel och i detta fall en recension. Detta för att visa på vad recensenterna måste förhålla sig till 

och tänka på när de skriver en journalistisk text då detta kan påverka textens utformning och då 

åberopa generaliseringar när det gäller exempelvis kön och genusfrågor. 

!
2.1.1 Genus  

!
Inom dagens genusforskning menar forskarna att könsbilden är en social och kulturell struktur. Det 

åtskiljer sig från tidigare uppfattning om att könet är förutbestämt och ständigt bestående. 

Könstillhörigheten är något man får lära sig under uppväxten. Den tidigare grundläggande synen på 

kön och genus var att kön sågs som det biologiskt ovillkorliga, om personen i fråga föds med ett 

manligt eller kvinnligt könsorgan. Genus sågs däremot som det sociala och kulturella strukturer och 
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regler som vi växer upp med. För att understryka synen på genus som något framställt och inte 

biologiskt naturligt används ofta termerna ”femininitet” och ”maskulinitet” istället för ”kvinnligt/

kvinnlighet” och ”manligt/manlighet”. Att gilla smink och att vara graciös och omhändertagande är 

karaktäristiskt ”kvinnligt”, att gilla bilar, sport och att vara beskyddande är typiskt ”manligt”. 

Liknande karaktärsdrag är oftast inlärda från barnsben och på så vis socialt och kulturellt 

förskaffade, istället för att finnas där från födseln genom personens givna gener och kromosomer. 

Alla kvinnor gillar inte smink och alla män gillar inte heller sport, vi blir fostrade och uppmuntrade 

till att skaffa intressen som ”passar in” i samhällets normer för hur pojkar och flickor ska vara 

(Fagerström & Nilson, 2005, 7).  

!
Att kön och genus alltid hänger ihop har ifrågasatts eftersom det på senare tid har vuxit fram en 

större andel grupper i samhället som inte känner samhörighet mellan sitt kön och hur bilden av hur 

de ska vara och bete sig. Butler ställer sig frågan i sin bok Könet Brinner om klassisk genusteori bara 

avspeglar könet eller om det faktiskt hämmar synen på hur det faktiskt ser ut i samhället. Butler 

fortsätter och menar att om man ska kunna se vad genus är måste vi först studera hur kön och/eller 

genus fastställs och med vilka medel. Det går alltså inte enbart att säga att genus endast kan ses 

som tolkning av könets kulturella avspegling (Butler, 2005, 45-47). Sett ur ett feministiskt 

perspektiv är det inte ett sammanträffande att pojkar främjas av samhället till att bli modiga, stark 

och initiativrika, samtidigt som flickor främjas till att att växa upp och i stort sett bli motsatsen, 

skör, hjälpsam och omtänksamma. Detta ligger i grund för könsmaktsordningen. I genusforskningen 

ses den som det rådande för hela vårt samhälle. Att se hur samhället fungerar genom 

genusforskningens glasögon är ett exempel på hur vi kan synliggöra de mallar och ideal som bildar 

maktrelationen mellan män och kvinnor. Uppfattningen i vårt samhälle om maskulint och feminint 

skapar konsekvenser i hur vi som män och kvinnor förväntas leva våra liv (Fagerström & Nilson, 

2005, 6-7). Genusteorin beskriver hur män och kvinnor i dagens samhälle ska vara och uppträda för 

att passa in och kommer därmed fungera som en bra grund för uppsatsens syfte. 

!
2.1.2 Genusperspektiv inom medier och masskultur 

!
Sedan 1970-talet har mycket hänt, både i vardagen men också i samhället när vi pratar om 

kvinnornas kamp och deras möjligheter och potentialer, framförallt i västvärlden, även om det 

fortfarande krävs mycket arbete för att göra det helt jämställt. Gunilla Jarlbo tar upp i sin bok 

Medier, genus och makt frågan; om mediabilden av kön, eller om man vill kalla det genus, har följt 
!!
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med i utvecklingen och förbättras i samma takt som samhället? Det vill säga gestaltas män och 

kvinnor i medier på samma premisser, eller förefaller skillnaderna fortfarande? Svaret är att 

medierna idag har en stor roll i vårt samhälle till stor del sätter agendan för vad som gäller. Även 

för vad samhället har för referensramar och vilka föreställningar som ges av omvärlden, det vill 

säga, vad vi tillslut anser vara viktigt och intressant. Jarlbro fortsätter med att beskriva mediernas 

arbete idag ofta omnämns som den ”allmänna opinionen” men att det egentligen är den manliga 

opinionen som får komma till tals. Detta betyder att halva samhället blir utelämnat och att det 

egentligen bara är männens intresse som kommer till tals och får synas. Medieinnehållet har en 

viktig och ansvarsfull plats i de samtal vi för. Om det nu förefaller sig så att det är männens görande 

och tyckande som framförs i media så finns det risk för att samhällets referensramar när vi tolkar 

och tar ställning till olika händelser i omvärlden i huvudsak kommer att vara en förmedling ur ett 

manligt perspektiv. Samhället består av både män och kvinnor och även transsexuella och det är 

därför viktigt att medierna framställer det och gestaltar båda könens ståndpunkter och intressen. 

Därför är det viktigt att ständigt studera mediernas genusrepresentation i traditionella medium, och 

i nya allmänt tillgängliga medier som står till grund för denna undersökning, nämligen tv-spel och 

hur det kan ha påverkats. Eftersom medierna är en tillgång för allmänheten i vårt samhälle är det 

en förutsättning att olika åsikter och får komma till tals och vara lika mycket värda. Därför är det 

viktigt att alla medborgartyper får säga sitt utan att tystas, såväl, kvinnor som män, men även gamla 

som unga, inflyttade och infödda svenskar. Det är viktigt att ha en mångfald i media så hela 

samhället blir representerat och på så sätt stärka den demokratiska ordningen (Jalbro, 2006, 7-8). 

!
2.1.3 Massmedier och Journalistik 

!
I dagens samhälle har media en stor och viktig roll i samhället. Deras diskurs präglar ofta den 

offentliga bilden vilket kan ses i stereotypa beskrivningar av samhällsgrupper. Detta gäller både 

kvinnor och män, unga som gamla och även olika etniciteter. Även heterosexuella och homosexuella 

visas än idag ofta utifrån ett stereotypt synsätt. De får ofta ta på sig en klassisk roll om hur en viss 

grupp i samhället ofta representeras och har på så sätt svårt att skildra sin egen berättelse eller åsikt 

(Fagerström & Nilson, 2005, 46-47). Fagerström och Nilson fortsätter och skriver att i Svensk 

nyhetsrapportering är det ca 70 procent som är män. Det vill säga att kvinnor bara får de resterande 

30 procenten på sig att synas och göra sina röster hörda. Dessa siffror stämmer bra med resten av 

västvärldens siffror som ligger på ungefär samma icke jämlika uppdelning mellan kvinnlig och 

manlig representation. Detta kan komma att påverka hur uppfattningen av könen emellan kan !!
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påverkas och då männen får mer plats i media generellt så är det deras bild av både män och 

kvinnor som får synas. I de rapporteringar där kvinnor var bäst representerade trots 

underrepresentation rörde det sig om kriminalitet, våld och politik då kvinnorna ofta fick ta på sig 

rollen som offer. (Fagerström & Nilson, 2005, 119-120). Fagerström och Nilson skriver 

fortsättningsvis att många journalister i Sverige menar att det är svårt att erbjuda en 

könsbalanserad och på så sätt jämställd bild av samhället i deras nyhetsrapportering. De områden 

de bevakar är ofta icke jämställt, till exempel det politiska området där många på beslutsfattande 

positioner är män och får på så vis synas mer i media. Fagerström och Nilson tar upp 

genusforskaren Maria Jacobsons syn på det hela där hon belyser frågan vem det egentligen är som 

bestämmer vad som är viktigt i samhället och vad som ska stå på dagordningen. Varför anses inte 

områden där kvinnor figurerar mer viktiga? Maria tar också upp att könsmakten inte har avslöjats 

av journalister utan i första hand av aktivister och forskare inom kvinnorörelsen. Hon forsätter och 

tar upp att journalister är handlingskraftiga och kompetenta att granska maktutövning, men att 

själva systemet nästan aldrig ifrågasätts. Dessutom menar Maria att det är underlig att kunskapen 

om könsmedvetenhet är så pass låg i journalistkåren (Fagerström & Nilson, 2005, 121-122). 

!
2.1.4 Mediemarknaden 

!
Sen 1980-talet har mediamarknaden i Sverige gått allt mer från statligt ägda mediekanaler och 

public service till att avreglera mediamarknaden. Med det menas att upplösa de regler och 

begränsningar som tidigare funnit för bland annat radio, tv och tidningar. Detta har grund i 

uppfattningen om att medier som är fria och inte behöver förhålla sig till statliga regler och 

bestämmelser mynnar ut i att medier då inte står under någon form av censur. Samtidigt främjar 

fler radio- och tv-kanaler och tidningar en större mångfald. Detta låter i teorin bra, men har ibland 

ifrågasatts. Då medierna blir privatägda och drivs för att göra ekonomiska vinster blir målgruppen 

för mediumet ofta samhällets köpstarka grupper. I och med avregleringen har också fler och fler 

medier blivit uppköpta av stora mediekoncerner. Några få stora bolag, ofta med män i toppen av 

dessa företag kontrollerar idag mediesamhället och har på så sätt makt att styra vad som ska stå på 

nyhetsagendan och påverka vad som ska anses som viktigt i samhället. Om det är så att ägarna 

påverkar vad som ska visas i sina respektive medium finns det olika meningar om. Förekommer 

denna påverkan från ägarna så motarbetar detta grundtanken om att öka mångfalden i medier som 

var tanken med avregleringen och de mindre privilegierade grupperna i samhället får ändå inte 
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komma till tals. En journalistisk grundprincip i Sverige och många andra europeiska länder är att 

inte låta ägarna bestämma vad som ska publiceras, men detta är bara en princip och inte en lag.  

I Sverige finns det etiska regler för all publicistisk verksamhet i som är indelad i tre grupper. 

Fagerström och Nilson sammanfattar dessa i Genus, medier och masskultur på följande sätt: 

!
• Den första, publicitetsreglerna, handlar främst om förhållandet mellan medierna och deras 

omgivning, exempelvis vad gäller källkritik och vad som inte får offentliggöras. Här är 

gränsdragningen mellan vad som är av offentligt intresse och vad som är privat aktuell.  

• Den andra gruppen, yrkesreglerna, handlar om hur journalisterna ska kunna arbeta 

självständigt och oberoende av exempelvis mutor. 

• Den tredje huvudgruppen handlar om reglerna mot textreklam, det vill säga om gränsen 

mellan vad som ska ses som redaktionellt material och vad som ska ses som reklam 

(Fagerström & Nilson, 2005, 125-126). 

 

Sammanfattningsvis så finns meningar om att yttrande- och tryckfriheten har blivit lidande på 

grund av avregleringen när det gäller mediamarknaden och dess arbete med att skildra kvinnor i 

deras liv, villkor, tankar och handlingar. Det finns alltså inget som reglerar framställningen av 

kvinnor i media, och inte heller för större engagemang i arbetet för att förbättra jämställdhets- och 

genusmedvetenhet i journalistbranschen (Fagerström & Nilson, 2005, 125-126). Detta är viktigt för 

denna studie då det inte går att utesluta, framförallt i recensionerna som ska analyseras då 

recensenterna kan, även om de har principfasta regler, vara påverkade av ägare, chefer och andra 

som har intresse av vad som skrivs i recensionen. 

3 Tidigare forskning 
Många studier har gjorts på hur reklambilder, tidningsomslag och liknande kan påverkar oss 

konsumenter i stort. Även analyser på reklambilder och tidningsomslag hur ett genusperspektiv sett 

finns. En av studierna som kan stödja denna analys är ”Bilden av lycka” skriven av Anna Björner på 

högskolan i Halmstad. Hon skriver om bild- och diskursanalys av reklambilder med hjälp av 

hermeneutisk och semiotisk teori och beskriver i sin slutdiskussion följande:  

!
!
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”Stereotypa manliga och kvinnliga könsroller återfinns i annonserna men även med undantag 

som den mer metrosexuelle mannen i Braun annonsen. Männen tar i regel större plats i 

annonserna än kvinnorna, de ler heller inte lika mycket samt att färgval i samband med 

reklam riktat till män är mörkare och till kvinnor ljusare och gladare nyanser.” (Björner, 

2007). 

Björner har alltså i sin analys kommit fram till att de manliga och kvinnliga annonserna och 

reklambilderna skiljer sig ifrån varandra beroende på om de var riktade till män eller kvinnor. I de 

annonser eller reklambilder där män förekommer så tog de ofta större plats än de kvinnor som 

förekom i annonsen gjorde. Reklambilderna var olika utformade beroende på om de var riktade till 

manliga eller kvinnliga köpare. Reklambilder var riktade till manliga konsumenter var oftare 

mörkare och tuffare utformade än de som var riktade till kvinnor, dessa var mycket ljusare och i 

gladare färger. I annonser riktade till män förekom ofta sport och teknik till skillnad mot de 

annonser som riktade sig till kvinnliga köpare där idealkvinnan i det moderna samhället istället 

visades upp och ofta förstärkte kvinnan som ett objekt (Björner, 2007). 

En annan studie som är intressant är Karoline Bodlings Uppsats ”Våld och kvinnoskildringar i TV-

spel” där hon undersöker hur kvinnor och våld gestaltas i spelen Grand Theft Auto: San Andreas och 

Jade Empire med hjälp av teorier innehållande könens relation och stereotyper, för att nämna ett 

par. Bodlings analys kom bland annat fram till att: 

”spelen förmedlar snedvridna, stereotypa bilder av kvinnor, bilder som är svåra att koppla till 

vilken roll och utseende kvinnan i verkligheten har. Det manliga idealet sätts före det 

kvinnliga i spelen. Om det bara vore en liten grupp av människor som spelar så vore detta 

inte ett så stort problem men spelandet växer enormt och det är inte bara män som är 

intresserade av att spela. Även unga pojkar, flickor och kvinnor vill spela. Bilden av kvinnor 

som sänds ut i spelen ger budskap om hur en kvinna ska se ut och agera och kan påverka 

barn och ungdomars föreställningar om kvinnors roller i samhället” (Bodling, 2005). 

Boding fortsätter och beskriver att hon hade kommit fram till att spelen som hon hade analyserat 

var inriktade på att förmedla ett ideal av kvinnan som trådsmal och oproportionerliga kurvor som 

fick ta plats i bakgrunden för det mesta. Männen däremot visades upp som välbyggda, muskulösa 

med ett machostereotypiskt uttryck. Männen var handlingskraftiga karaktärer som knappt visade 

känslor. Boding menar att könsidealet i främst action- och äventyrsspel som denna uppsats också 

kommer att innefatta visar kvinnor från ett manligt perspektiv där de har trådsmal midja och stora 

bröst. Även om spelbolagen får uppmärksamhet för att de har en kvinnlig huvudkaraktär så ger de 

en övervägande skev bild av verkligheten. Som slutsats anser Boding att detta kan kopplas till att !!
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spelproducenterna fortfarande har en övervägande manlig publik för sina spel och på så sätt skapas 

också spelen efter den stereotypa bild män önskar ha i sina spel (Bodling, 2005). 

Ytterligare ett par studier som innehåller liknande syfte och material kommer också att användas 

som stöd för denna studie där hänvisningar till användbara metoder och teorier och vägledning för 

uppsatsen upplägg. Bland annat; ”Att spela heterosexuell”, från 2005 skriven av Anne Chorin på 

Södertörns högkola och ”Jag kanske är lite nörd men jag är ändå ganska snygg... och tjej... och jag bor 

inte i källaren”, från 2007 skriven av Pernilla Karlsson, också på Södertörns Högskola. Alla dessa 

studier har liknande tema som denna uppsats som skrivs med liknande analysmetoder, framförallt 

semiotik som kommer vara en av grundstenarna för denna analys som kommer presenteras djupare 

i nästa del av uppsatsen. Även genusteori och mediakulturen som tidigare beskrevs i teoridelen har 

varit grundstenar i de tidigare studierna och har hjälpt till att få ett större perspektiv och fungerat 

som hjälpmedel. De har också använts för att studera vilka teorier och analysmetoder som är både 

relevanta och icke relevanta för denna uppsats. 
4 Metod & material 

I och med att en kvalitativ undersökning kommer att användas för analysen så följer ett par begrepp 

och verktyg som kommer att fungera som regler och villkor för att analysera och studera tecken 

inom semiotik. Dessa är: denotation, konnotation och stereotyper som kommer att stå i fokus för 

bildanalysen. Även langue och parole kommer att användas som en extra dimension för att 

analysera det textuella i materialet i recensionerna. Även det empiriska materialet som har 

studerats kommer att presenteras, likaså hur urvalsprocessen av detta har gått till. 

!
4.1 Semiotik 

Filosofen och semiotikern Roland Barthes tar upp att i det moderna samhällets mediakultur är 

bilder så gott som alltid sammankopplade till skriftlig text på något sätt. Skrivna texter finns i det 

närmaste alltid i samband med populärkultur i form av; titel, bildtext, etc (Lindgren 2009, 61). 

Barthes fortsätter med att beskriva att bilder är öppna för tolkning och att bilder också är öppna för 

olika betydelser beroende på vem som analyserar bilden i fråga och i vilket syfte bilden granskas. 

Text som är rotad till en specifik bild hjälper alltså till att dirigera åskådarens tankar och på ett eller 

annat sätt bidra till att besvara frågan ”vad är det bilden tillsammans med texten vill säga?”. Den !!
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skrivna texten vinklar och definierar på så sätt tydningen av bilden. Om vi tänker oss att analysera 

ett tv-spelomslag och vi vet generellt hur ett omslag för ett tv-spel är utformat, hur logotypen för 

spelet ser ut, de typiska karaktärerna för ett tv-spel och de beskrivande adjektiven på omslaget 

berättar för oss att det är ett tv-spelomslag vi tittar på. Ett bokomslag eller en tavla analyseras inte 

på samma sätt som ett tv-spelomslag då vi inte har samma underliggande kriterier att förhålla oss 

efter (Lindgren 2009, 83-84). 

!
4.1.1 Denotation & Konnotation 

!
Vid sidan av texter i samband med bilder finns enligt Barthes en denotativ innebörd. Med detta 

menas den ”bokstavliga” betydelsen av en bild. Det första teoretiska begreppet som kommer att 

användas är denotation, som i stora drag kan beskrivas som ett teckens mest påfallande och 

objektiva innebörd. Denna innebörd kan i praktiken de inom liknande kulturer enas om samma 

beskrivning av bilden i fråga, den första uppenbara definitionen. Sida vid sida med denotation 

nämns ofta konnotation. Med konnotation menas den betydelse som står för en djupare analys av 

en bild och vad den egentligen har för uttryck och ytterligare innehåll. Detta framhäver 

omständigheterna att vad som studeras och vilka tecken som förekommer är bundet som tidigare 

nämnt av vilken analysnivå som skall göras. Det måste också finnas i åtanke ett tecken kan ha flera 

betydelser. Det är under konnotationsnivån av analysen som kulturella stereotyper och myter blir 

allt viktigare och måste därför beaktas av den eller de personer som analyserar bilden i fråga 

(Lindgren 2009, 84). Denotation och konnotation är två centrala begrepp för den kvalitativa 

analysen i undersökningen. Semiotisk analys av både bild och text går alltså ut på att plocka isär 

olika tecken och kulturella normaliseringar. Målet för en semiotisk analys är att visa på hur vissa 

normer, förhållningssätt och uppfattningar i samhället gestaltas och accepteras medan andra 

förkastas och glöms bort (Lindgren 2009, 85). 

!
4.1.2 Stereotyper 

Det tredje verktyget är stereotyper som innebär att något utgår från samhällets förutbestämda 

kännetecken och egenskaper som är accepterade och blir igenkända av en hel samhällsgrupp. En 

stereotyp är en förenklad uppfattning om hur en individ i fråga tillhör en speciell grupp i samhället 

på grund av sina attribut och egenskaper. Några exempel på hur vi kan känna igen många av dessa 

stereotyper är kläder, tillhörighet, språkanvändning, kroppsbyggnad etc. (Lindgren 2009, 91). 
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Lindgren skriver vidare i sin bok att filosofen Leví-Strauss beskriver att myter är av särskilt intresse 

när någon form av populärkultur analyseras. Han menar även att en kultur styrs av bestämda men 

ofta omedvetna regler. Att den heterogena samlingen av myter har en underliggande homogen 

uppbyggnad och att ett tecken på så sätt måste ha en motsats för att det ska bli förstått fullt ut. 

Några exempel detta är man/kvinna, bra/dåligt, fint/fult och så vidare. Enligt Levi-Strauss så måste 

vi veta vad som är dåligt för att vi ska veta vad som är bra och om vi inte vet vad som är manligt vet 

vi inte heller vad som är kvinnligt och tvärt om (Lindgren 2009, 76). 

!
4.1.3 Langue & Parole 

För att kunna analysera texten grundligare används langue och parole som verktyg inom den 

semiotiska analysmetoden. Langue beskriver att språk är ett system som följer bestämmelser och 

sociala regler som konstant finns och styr språket i sin helhet. Parole står till skillnad mot langue för 

temporära personliga framställningssätt av språk som varje människa kontrollerar och har inverkan 

på med hjälp av sin vilja och inlärda förnuft. Samtidigt måste vi komma ihåg att langue är en 

avkomma från samhälleligt bestämda regler och är beroende av i vilken kultur texten är skriven och 

beroende på vart mottagaren härstammar ifrån ändras regler och bestämmelser mellan dessa och 

parole påverkas också där efter.  

!
För att förklara dessa begrepp med ett exempel skriver Lindgren i sin bok en liknelse med 

utomjordingar som kommer till Jorden och Hultsfredsfestivalen för första gången. De skulle se 

människor leva i textilboningar, förtära en brun vätska och ett mindre antal människor på en 

upphöjt plattform genererar höga ljud med hjälp av olika hjälpmedel gjorda i trä och metall. 

Utomjordingarna skulle kunna förmedla denna bild till andra med samma langue och dess regler, 

men de skulle inte kunna förklara varför, om ingen uppgav innebörden av denna företeelse, 

nämligen vad festival och dess underliggande mening är, alltså parole (Lindgren 2009, 70-71). 

!
!
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4.2 Material & Urval 

Det empiriska materialet i denna undersökning kommer innefatta tv-spelomslag från fyra spel. Även 

recensioner av dessa spel, från fyra olika svenska dags- och kvällstidningar i samband med att 

respektive spel har släppts på den europeiska marknaden kommer att analyseras.  

!
4.2.1 Insamling av tv-spelomslagen 

!
Spelens släppdatum och recensioner sträcker sig från januari 2010 till september 2013. Tidsspannet 

är så pass stort beror på det begränsade utbudet av kvinnliga huvudkaraktärer i tv-spel. Ett annat av 

kriterierna som påverkade tidsspannet var att spelet skulle ha släppts på båda av de stora tv-

spelkonsolerna Xbox 360 och Playstation 3 som då hade och även idag har störst del av marknaden 

för tv-spel. Dessa spel kallas ofta för AAA- eller tripleA-spel och står för spel utvecklade för de stora 

konsolerna och ofta även till PC-datorer. Spelen ska även ha stor budget och ha reklam i de flesta 

traditionella kanaler som erbjuds idag, så som tv, radio och i tidningar., men även på internet och i 

sociala medier. (Wikipedia, 2013). Detta kriterium bestämdes för att vara säker på att spelen nådde 

en stor del av samhället och på så sätt tar många mediekonsumenter del av spelens attribut och 

även dess budskap, men även att spelbolagen troligtvis försökt nå så många konsumenter som 

möjligt. Ett tredje kriterier för analysen blev att spelen inte får vara av samma speltillverkare, allt 

för att få en så trovärdig granskning som möjligt då syftet är att se hur tvspelsbranschen i stort 

presenterar maskulinitet respektive femininitet. Även om tidsspannet mellan de valda spelen kan 

tyckas vara långt så kan detta ses som en positiv aspekt. Risken för tillfälliga händelser och fenomen 

som kan påverka det empiriska materialet tillfälligt kan i stort sätt räknas bort och analysen blir på 

så sätt objektiv och trovärdig.  

!
Spelen med manliga huvudkaraktärer blev följande: Grand Theft Auto 5 tillverkat av Rockstar 

Games och Assassin´s Creed III tillverkat av Ubisoft. Spel med kvinnliga huvudkaraktärer som 

valdes efter kriterierna blev Bayonetta producerat av SEGA och Tomb Raider som har tillverkats av 

Crystal Dynamiks tillsammans med Square Enix. Omslagen till spelen samlades in genom en 

sökning på spelens namn via Google.com och efter spelens respektive namn skrevs PAL som är det 

färgsystem som vi i Europa använder, detta för att vara säker på att få ett omslag som fabricerats för 

den västerländska mediemarknaden med dess värderingar och normer.  

! !!
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4.2.2 Insamling av tv-spelrecensionerna 

!
Recensionerna har hämtats in digitalt från de hemsidor som respektive tidning har och där de bland 

annat publicerar recensionerna. Eftersom studiens syfte bland annat är att se hur svensk press 

presenterar de klassiska könsrollerna i ett nytt medium som tv-spel har tidningarna som valts för 

denna del av studien har förefallit på: Göteborgsposten (GP), Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet 

och Expressen som samarbetar med speltidningen gamereactor. Dessa tidningar har valts eftersom 

de historiskt sett och just nu är Sveriges största tidningar och på så sätt är representativa för svensk 

press (TS. 2012, 8). Tidningarna har inte bara valts för sin storlek på respektive upplaga, utan 

dessutom för sin politiska anknytning. Även om tidningarna idag inte är lika politiskt bundna som 

tidigare så kan de vara en aspekt att ha i åtanke eftersom det kan påverka hur de ställer sig i olika 

frågor, bland annat genusfrågor som är huvudtemat i denna studie. De olika tidningarna och dess 

politiska färger förefaller sig följande: Expressen är obunden liberal, Aftonbladet obunden 

socialdemokratisk, Göteborgsposten obunden liberal och slutligen SvD som är obunden moderat 

(Hadenius, Weibull, Walbring. 2011, 332).  

!
Vilken tidning som representerar vilket spel spelar mindre roll i denna undersökning då syftet med 

undersökningen är att se hur svensk dagspress representerar maskulinitet respektive femininitet i 

och kring tv-spel och försöka se ett mönster av detta. Därför gjordes ett aktivt val genom en 

googlesökning på spelets namn tillsammans med ordet recension och den första recensionen från en 

av de fyra tidigare valda tidningarna som uppkom användes. Självklart uteslöts de valda tidningar 

eftersom tills de fyra tidningarna representerades av var sin recension. Resultatet av detta föreföll 

sig att Aftonbladets recension av Assassin’s Creed 3 ska analyseras, tillsammans med SvDs recension 

av Grand Theft Auto 5, Gamereactors recension av Bayonetta och slutligen Göteborgspostens 

recension av Tomb Raider. 

!
 4.2.3 Bearbetning av recensioner och tv-spelomslag. 

!
Här nedan görs en redogörelse på hur det empiriska material som samlats in kommer att 

analyseras. Även hur de observationer som gjorts av genus och könsskildringar i spelomslagen och i 

recensionerna kommer att bearbetas med fastställda teman, detta för att få systematisk och 

konsekvent bearbetning av materialet. Det är viktigt att sätta tydliga ramar för det empiriska 
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materialet och hur det skall analyseras, detta för att höja undersökningens trovärdighet. För att se 

hur genusskildringar gestaltas i spelrecensionerna och i tv-spelomslagen analyseras uttryck där 

genus och stereotyper förekommer med tidigare nämnda teorier som grund. Hur tolkar recensenten 

män och kvinnor och kan genus- och stereotypbeskrivningarna sägas vara positiva, negativa eller 

neutrala? Och hur tolkas bilden av manlighet och kvinnlighet på omslagen till spelen som 

recensionerna analyserar? Syftet är att se om det finns olika uttrycksformer för män- och 

kvinnoroller. Om tidningarna gör någon skillnad i sina recensioner när det är en kvinnlig respektive 

manlig huvudkaraktär. Detsamma gäller spelbolagens val på omslagen hur de framställer manlighet 

respektive kvinnlighet. På vilket sätt beskrivs genusfrågor och hur beskrivs de kvinnliga respektive 

manliga karaktärerna i spelen? Dessa teman kommer att stå som grund för analysen.  

!
• Är det ett positivt, negativt eller neutralt budskap som beskrivs i respektive recension och 

omslag?  

• Är karaktärernas kön detaljerat eller mer kortfattat uppvisat/beskrivet?  

• Beskrivs några former av genusfrågor och dess problematik i spelomslagen och i 

recensionerna överhuvudtaget?  

• Vilket budskap förmedlas inom genus och hur gestaltas kvinnor respektive män i 

recensionerna och på tv-spelomslagen? 

• Beskrivs spelkaraktärerna som fiktiva figurer eller som reella personer? Skiljer detta sig när 

det är en kvinnlig respektive manlig huvudperson i respektive spel? 

• Finns det uttryck som visar på att recensenten/omslagsproducenten har tänkt på 

genusfrågor och dess problematik i respektive spel? 

!

!
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5 Resultat och analys 
Nedan kommer det empiriska materialet analyseras och tolkas. Detta kommer att göras utifrån den 

analysmodell som använts, samt de frågeställningar som ligger som grund för uppsatsen. 

!
5.1 Analys av Tv-spelomslagen 

5.1.1 Assassin’s Creed 3 

!
Omslaget (se bilaga 1) visar ur en denotativ analys av bilden en man med delvist dolt ansikte sitta 

gränsle över en man i uniform. Mannen har sin ena hand runt den andre mannens hals och den 

andra är höjd med en yxa redo att svingas mot den liggande mannen. Huvudkaraktären som har sitt 

ansikte delvist dolt bär också på fler vapen, en pilbåge med tillhörande pilar på ryggen och även en 

pistol. Runt om de liggande männen är det rörigt och människor i bakgrunden som ser ut att vara i 

rörelse med vapen i händerna och någon form av krigshandling verkar pågå. Det går också att 

skymta en Amerikansk flagga. Den konnotativa och mer djupgående analysen visar på en man, 

troligtvis under den Amerikanska revolutionen som under den nya Amerikanska flaggan slåss mot 

sydstaterna som bär de klassiska röda uniformerna. Huvudkaraktären har tidstypiska västerländska 

kläder med en blandning av Amerikansk ursprungsbefolknings stereotypiska kläder av djurhudar. 

Vapnen karaktären använder är också både västerländska skjutvapen men även den typiska 

tomahawkyxan och pilbågen från den Amerikanska ursprungsbefolkningen (Wikipedia, 2014). På så 

sätt kan slutsatsen dras att huvudkaraktären har rötter i de båda kulturerna som nu slåss för sin 

överlevnad. Mannen på omslaget visas i en för honom positiv position då han sitter över sin 

motståndare i en kraftfull ställning. Här visas han i ett lätt grodperspektiv och i och med detta 

hamnar åskådaren av bilden i en underlägsen position jämte honom. Huvudkaraktären som sitter på 

sin fiende kan tolkas som någon som slåss för en positiv angelägenhet, i detta fallet i nordstaternas 

krig mot sydstaterna och hjälpen de fick av engelsmännen. Att huvudkaraktären är enklare klädd i 

naturmaterial kan också gestalta att han kommer från en enklare familj eller del av den 

urspungsbefolkning som under inbördeskriget kom att påverkas. Att fienden som ligger ner då har 

en röd uniform med guldbeklädda beslag kan också representera att vår hjälte slåss för de fattiga 

och maktlösa för en bättre framtid mot de rika och mäktiga (Wikipedia, 2014). 
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5.1.2 Grand Theft Auto 5 

!
Omslaget (se bilaga 2) är uppdelat i sju mindre bilder som visar olika scenarier ur en fiktiv värld 

som ser ut att utspela sig i nutid då det visas bilar, motorcyklar och människor i relativt moderna 

kläder. I de olika små bilderna finns både kvinnliga och manliga karaktärer presenterade. De 

manliga karaktärer som är presenterade är en av dem delvist maskerad och i alla bilder bär de 

vapen i någon form, allt från ett enkelt slagträ till mer avancerade skjutvapen. Kvinnorna som är 

presenterade i bilderna är mer lättklädda och undergivna, förutom en av kvinnorna som ser ut att 

ha någon form av uniform på sig. Tas analysen djupare kan bilden beskriva ett fiktivt Los Angeles 

där en variant av den klassiska Hollywoodskylten syns men med ett annat namn. Männen på bilden 

har olika klädstilar, frisyrer och vapen, från välklädda i kostym, till trasiga shorts och linnen. Trots 

detta ges känslan av att de alla har en kriminell bakgrund och på deras ansiktsuttryck kan det tolkas 

som att de har haft ett hårt liv och har på grund av det en tuff och hård attityd. Kvinnorna tar en 

mer undergiven och utsatt position där en av kvinnorna står i bikini och ser ut att ta en bild på sig 

själv med mobilen, kanske för att skicka till någon av männen eller bara för att på något sätt få 

synas. I en av de andra mindre bilderna står en kvinna med bar axel lätt framåtböjd med en kvinna i 

polisuniform bakom sig. Uniformen som kvinnan har på sig ger en tydlig bild av makt och auktoritet 

över den andra kvinnan. Detta kan tolkas som en sexuell situation då den lätt framåtlutade kvinnan 

inte ser ut att ogilla situationen utan snarare ger en sensuell blick till den som tittar på bilden. 

Männen på bilden visas i en maktposition med sina vapen och sina allvarliga ansiktsuttryck. Här 

används också grodperspektiv mer eller mindre tydligt där betraktaren hamnar i underläge 

gentemot karaktärerna. Kvinnorna däremot visas ur ett perspektiv rakt framifrån där de är mer 

lättklädda än männen och inte har några vapen samtidigt som de ger ett förföriskt intryck. Männen 

visas ur ett maktperspektiv medan kvinnorna däremot visas som underlägsna och som att de spelar 

på sina sensuella och sexiga attribut. 

!
5.1.3 Bayonetta 

!
I omslaget till spelet Bayonetta (se bilaga 3) visas en kvinnlig karaktär med en måne eller en 

liknande grå planet i bakgrunden. Kvinnan i bilden har på sig en svart blank lilaskimrande 

helkroppsdräkt som täcker allt utom ryggen som är vänd mot betraktaren med öppen rygg där hud 

syns väl. Kvinnan rumpa är också vänd mot betraktaren och är väl tilltagen då kvinnan annars är 
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smal. Kvinnan visar också upp sina ben som ser oproportionerligt långa ut. Den kvinnliga 

karaktären har en del av det svarta håret uppsatt och i det långa röda band, resten av håret är 

utsläppt och ser ut att vara längre än henne själv. Kvinnan har tunna glasögon och under dem hårt 

sminkade ögon. I hennes händer har hon två stycken stora pistoler som går i färgerna guld och rosa. 

Även på sina högklackade skor sitter ett par pistoler. På ett konnotativt plan kan kvinnan ses i en 

stereotypisk sexuell klädsel där lack, läder och åtsittande kläder återfinns. De hårt sminkade ögonen 

som tittar rakt mot den som betraktar bilden och den putande målade munnen kan också ses som 

att något klassiskt sensuellt underliggande finns där. Det långa håret, benen och den stora rumpan 

på kvinnan gör också att det inte går att komma ifrån att hon sänder ut en förförisk och sexuell 

känsla. Kvinnan har även ett par tjocka band runt överarmarna som ser ut att vara i läder med 

metallspännen. Detta kan tolkas som att kvinnan har suttit i någon form av ofrivillig fångenskap och 

att hon nu har tagit sig ut ur detta. Då kommer ju frågan upp, vem är det som har tillfångatagit 

henne? Trots de tidigare nämnda sexuella anspelningarna kvinnan visar upp så exponeras den 

kvinnliga karaktären i en väldigt kraftfull position där hon ser ut att nästan kunna flyga när hon 

avbildas med månen som bakgrund. Positionen kvinnan håller ser ut som en kampsportsposition där 

hon verkar vara redo att sparka någon, eventuellt skjuta någon med sina stora pistoler som har en 

tydligt framstående roll i bilden. Den kvinnliga karaktären i bilden ger känslan av att vilja vara 

åtrådd av andra, framförallt kanske män, men samtidigt avger kvinnan som representerar hjälten i 

spelet en känsla av frihet och självständighet. 

!
5.1.4 Tomb Raider 

!
Ur en denotativ synvinkel visar omslaget i fråga till spelet Tomt Raider (se bilaga 4) en kvinna i färg 

ståendes i en upprätt position i vad som ser ut att vara en grotta ovanpå en sten och regnet ser ut 

att ösa ner på henne och utanför. Ena handen har hon på sin motsatta överarm där hon håller igen 

ett djupt sår eller skada. I den andra bandagerade handen finns en pilbåge. Kvinnan har på sig ett 

mörkt linne med smala axelband, ett par mörkgröna byxor och på fötterna ett par grövre kängor. I 

sidan på byxorna hänger också en ishacka och på andra sidan vad om ser ut som ett pistolhölster. 

Kvinnans hår är mörkt, lite tovigt och slarvigt uppsatt i en svans. I den svartvita bakgrunden av 

kvinnan syns flera vrak av olika färdmedel, bland annat ett störtat flygplan och en förlist båt. Över 

dessa vrak slår stora vågor och dessa slår även in i grottan där kvinnan står. Genom en djupare 

konnotativ analys kan det tänkas att kvinnan ser, både genom sin lågt satta blick och smutsiga yttre, 

ut att ha varit med i något av de färdmedel när de förliste eller störtade. Även om hon ser ut att lida 
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så visar hon upp ett stark yttre genom att hon bär vapen och på så sätt är beredd att försvara sig och 

möta de motgångar som kommer emot henne. De bandage, hjälpmedel och rejäla kängor som hon 

har ger också en känsla av att detta är en kvinna som kan ta hand om sig själv utan hjälp från 

andra. Den kvinnliga karaktären kan beskrivas ur ett västerländskt perspektiv ha ett attraktivt yttre 

då hon är smal, har långa ben och en väl tilltagen byst som är syns tydlig trots att hon har sin ena 

arm framför bröstkorgen. Trots kvinnans attraktiva yttre ger inte detta henne en underlägsen 

position. Hon lyser av självständighet och känslan av att hon är påväg någonstans för att rädda sig 

själv, men även kanske andra människor i fara som hon stöter på längs vägen är stor. I omslaget ges 

en positiv bild av den kvinnliga karaktären och hon visas upp som stark och självständig. Även 

kvinnans låga men bestämda blick kan tänkas betyda att hon är på väg någonstans för att ta sig från 

den kalla och blöta plats som hon befinner sig i. 

!
5.1.5 Sammanfattande analys av tv-spelomslagen 

!
Ur ett stereotypiskt perspektiv går det att utläsa genom analysen av omslagen att karaktärerna som 

förekommer där är avbildade genom sina attribut och egenskaper utifrån förutbestämda 

kännetecken som formats genom samhällets ideal och normer (Lindgren 2009, 91). Männen som 

finns på omslagen har alla en kraftigt byggd kropp och visas i kraftfulla positioner. Kvinnorna på 

omslagen vissas både i kraftfulla och mer undergivna positioner. Men det som går att utläsa är att 

alla kvinnliga karaktärer visas på ett eller annat sätt ur ett sexuellt perspektiv. I spelen där kvinnor 

innehar huvudrollen så har de i båda fallen mer sexigt utmanande kläder än männen och visar mer 

hud. Varför kvinnorna bär mindre kläder och har ett mer utmanande yttre är svårt att säga, men 

gissningsvis för att locka fler manliga konsumenter som är en stark köpgrupp när det gäller tv-spel. 

Resultatet av analysen på omslagen visar på att det fortfarande i viss mån fortfarande anspelas på 

samhällets normer för hur pojkar/män och flickor/kvinnor ska vara för att passa in (Fagerström & 

Nilson, 2005, 7). Forskaren Judith Butler skrev som tidigare beskrivet i teoriavsnittet att i dagens 

genusrelationer mellan män och kvinnor så är det fördelaktigt för den ledande makten, i nuläget 

männen i samhället att dela upp genus i de två klassiska och förutbestämda kategorierna man och 

kvinna och dess förutbestämda karaktärsdrag (Butler, 2005, 37). I detta fall går det att konstatera 

att spelbolagen i denna undersökning inte gjort någonting för att gå utanför dessa ramar mer än att 

vara generösa och ge lite av männens mod och styrka till de kvinnliga huvudkaraktärerna, i utbyte 

mot att de presenteras som sexiga och åtrådda med sina långa ben, markerade stjärt och stora bröst. 
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Kvinnorna kan i viss mån beskrivas som en svagare avbild av männen som figurerar i omslagen när 

det handlar om hur de karaktäriseras genom positioner och kläder. Fagerstöm och Nilson skriver i 

sin bok Genus, makt och masskultur att bilden av kvinnan som en misslyckad variant av mannen 

uppkom under 1700-talet och kallades för enkönsmodellen. Samhälle har utvecklats och gått ifrån 

enkönsmodellen. Synen vi har idag kallas för tvåkönsmodellen och kvinnorna och männen på 

spelomslagen kan betraktas som två olika olika kön, där kvinnan inte är en misslyckad variant av 

mannen (Fagerström & Nilson, 2005, 15-16). Nu har de fått en egen talan i form av att de faktiskt 

figurerar som starka huvudkaraktärer i äventyrsspelen som analyserats, men trots denna moderna 

syn på kvinnlighet så går inte karaktärerna och omslagen hela vägen då kvinnorna där även måste 

presenteras som sexiga och sexuellt åtrådda. Varför resultatet av analysen förefaller på detta sätt 

kan tänkas finnas i forskaren Gunilla Jarlbros tidigare forskning om mediemarknaden. Jarlbro tar 

upp i sin bok Medier, genus och makt att detta kan bero på hur marknaden ser ut idag och 

fördelningen av män och kvinnor i branschen. Jarlbro skriver att fördelningen idag är ojämn och att 

den ”allmänna opinionen” som många tror att medie- och journalistbranschen presenterar 

egentligen är en opinion som männen i samhället har satt då de har en större representation i 

mediebranschen i Sverige och i resten av världen (Jalbro, 2006, 7-8).  

!
5.2 Analys av recensionerna  

5.2.1 Assassin’s Creed 3 

!
Aftonbladets reporter Jonas Högberg recenserade spelet Assassin’s Creed 3 den 30 november 2012 i 

samband med att det släpptes på den svenska spelmarknaden. I recensionen skriver han om 

handlingen för spelet, vilka karaktärer som är viktiga för historien och på vilket sätt. Artikeln tar 

också upp vilka relationer karaktärerna har till varandra och även hur omgivningen karaktärerna 

befinner sig i påverkar karaktärernas personligheter. Recensionen är i sig inte så positivt skriven 

utan det finns en underliggande ton, ett parole av negativa associationer och jämförelser av tidigare 

spel i spelserien Assassin’s Creed. Eftersom det bara är de manliga karaktärerna som beskrivs i 

recensionen så går det inte att utläsa hur de kvinnliga karaktärerna är representerade i spelet. Det 

skulle dock gå att ana att kvinnorna är de som behöver beskyddas och är de underlägsna då 

männen i spelet beskrivs som väldigt trygga och lugna, men även starka och maskulina. 

Recensenten Jonas Högberg skriver i sin artikel på följande sätt: 
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!
”Han karaktäriseras av ett starkt patos, och drivs av sina misslyckanden, men är samtidigt 

väldigt trygg i sig själv och låter sällan ilskan ta överhanden” (Högberg, 2013). !
Då det det inte finns några kvinnliga karaktärer som beskrivs i recensionen så tas inga 

genusfrågor upp. Det är enbart maktkampen mellan de olika nationerna och männen i 

spelet som får ta plats i recensionen, där ibland mellan huvudkaraktären och hans far som 

verkar stå på olika sidor i kriget. Då verkliga historiska karaktärer finns med i spelet, som 

George Washington och General Lee, ges känslan i recensionen av att det är en verklig 

historisk händelse som beskrivs. I denna artikel har inte recensenten valt att ta upp 

genusfrågan överhuvudtaget, troligtvis för att det kanske inte finns några kvinnliga 

karaktärer i spelet som har någon större roll för handlingen. Dock skulle just detta kunna 

vara en sporre att ta upp i recensionen då känslan angående jämställdheten könen emellan 

inte alls uppfylls enligt recensionen (Högberg, 2013).  

!
5.2.2 Grand Theft Auto 5 

!
I recensionen som Svenska Dagbladet skrev i samband med släppet av Rockstars spel Grand Theft 

Auto 5 den 17 september 2013, beskrivs spelet av recensenten Daniel Goldberg att vara bländande 

ambitiöst och innefatta en bländande ambitiös spelvärld. Recensionen tar upp de tre manliga 

huvudkaraktärerna med olika kriminella bakgrunder och deras gemensamma kamp för att komma 

högre upp i den kriminella hierarkin. Karaktärernas kön tas upp i recensionen och de manliga 

karaktärerna ställs mot de kvinnliga bi-karaktärerna och de maktfrågor som då uppkommer. De 

manliga karaktärerna beskrivs som starka och självständiga i recensionen medan kvinnorna i spelet 

beskrivs som underlägsna och att de i spelet ofta blir hånade av männen i olika situationer. 

Goldberg beskriver de kvinnliga karaktärerna som statister och att de endast finns med i spelet för 

att åtrås och utnyttjas av männen, han skriver: 

!
 ”Kvinnorna i spelet porträtteras, med ytterst få undantag, som ointelligenta och lata 

störningsmoment. De existerar enbart för att lusta eller hånas av de manliga 

huvudkaraktärerna” (Goldberg, 2013). 

!
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Karaktärerna och området de agerar i beskrivs i recensionen som fiktiva. Några av karaktärerna 

beskrivs som några du som läsare skulle önska fanns på riktigt, andra som mardrömsmedborgare. 

Underliggande finns känslan av att det är de kvinnliga karaktärerna som vi ska önska fanns på 

riktigt, då de manliga karaktärerna i spelet beskrivs som kriminella och för galna för den verkliga 

världen. Detta är lite motsägelsefullt då recensenten Goldberg från Svenska Dagbladet flera gånger i 

artikeln tar upp hur spelet gång på gång går emot den moderna bilden av jämställdhet mellan 

könen. Goldberg tror att detta beror på att när det första spelet i Grand Theft Auto-serien släpptes 

år 1997 så var det ett datorspel för vuxna, och denna genre var ganska ny. Spelet var ett av de 

första spelen med tydliga mord på människor med fokus på skjutvapen och svordomar. Sen dess har 

spelindustrin vuxit upp, men Grant Theft Auto 5 har fastnat i fascinationen för våld, vapen och sex. 

I recensionen finns genusproblematiken i bakhuvudet på recensenten och Goldberg tycks ha en god 

insikt i vad som är okej att ha med i ett spel för att bara vara samhällssatir. I detta fall tycks 

spelbolaget Rockstar Games ha gått över gränsen jämfört med vad resten av spelbranschens verkar 

har som norm enligt Goldberg (Goldberg, 2013). 

!
5.2.3 Bayonetta 

!
Gamereactor samarbetar, som tidigare redogjort med kvällstidningen Expressen och artiklarna 

publiceras i båda tidningarna och på respektive hemsida. Deras spelrecensent Jonas Mäki skriver i 

sin recension av spelet Bayonetta, i samband med att det släpptes i slutet på 2009, att detta är ett av 

de bästa spelen i sin genre. Denna spelgenre brukar kallas “japansk äventyrsaction” och är en 

subgenre till genren ”hack n slash-spel” (Wikipedia, 2014). Han fortsätter och berömmer 

spelkänslan, effekterna och huvudkaraktären Bayonetta. Mäki tar ofta upp i sin recension att 

huvudkaraktären Bayonetta är en lättklädd kvinnlig häxa som blir mer och mer lättklädd ju bättre 

och kraftfullare attacker spelaren lyckas att göra. Hennes svarta, mörklila och åtsittande 

helkroppsdräkt med öppen rygg är inte ett klädesplagg, utan är egentligen karaktärens eget hår som 

försvinner från Bayonettes kropp och används till Bayonettas kraftigaste attacker. Jonas Mäki skriver 

i början på recensionen:  

!
”Bayonettas frisyr alltså? Det är nämligen inte en tight latexdräkt hon har på sig, utan 

hon är inlindad i sin egen frisyr. En frippa häxan vecklar ut under striderna och förvandlar 

till ett dödligt vapen. Ju längre och mer avancerade combos du levererar, ju naknare blir 

hon” (Mäki, 2009). 
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!
Trots detta uppmärksammas inte några genusfrågor i recensionen överhuvudtaget trots att spelet 

har en kvinnlig huvudkaraktär som bara det är ganska ovanligt. Även att ju bättre du som spelare 

presterar, desto naknare blir hon. Även om den kvinnliga huvudkaraktären Bayonetta är stark och 

självständig så går det inte att undkomma känslan av varför hon nästan omotiverat måste bli naken 

under spelets gång. Monstren som Bayonetta slåss mot går inte att bestämma kön på enligt Mäki, 

men utan några tecken på kvinnliga attribut så får betraktaren nästan ta för givet att dessa i de 

flesta fall är av manligt eller neutralt kön. Den kvinnliga huvudkaraktären beskrivs som fiktiv och 

hon beskrivs verka i en påhittad värld. Där framställs hon som en häxa som efter en 500 år lång 

sömn vaknar för att ta reda på vem hon egentligen är. Recensionen i Gamereactor och Expressen tar 

alltså inte upp några frågor om genus, trots att spelet i sig ger känslan att vara ett spel där det hade 

varit intressant att göra detta. En stark och självständig kvinna och hjältinna som samtidigt måste ta 

av sig kläderna (Mäki, 2009). 

!
 5.2.4 Tomb Raider 

!
Göteborgsposten har skrivit en kort men personlig recension av spelet Tomb Raider som 

publicerades den 11e mars 2013 i samband med att spelet släpptes i Europa några dagar tidigare. 

Deras recensent Mats Lerneby är ganska neutral till spelet i sig och beskriver det som något där det 

funnits avsaknad av nya idéer i samband med produktionen av spelet. Trots detta fortsätter Lerneby 

att skriva att spelet är otroligt snyggt och att de inte har sparat på effekter. Även spelets 

huvudperson Lara Croft och resten av spelets karaktärer beskrivs vara otroligt välgjorda och 

trovärdiga. Skribenten fortsätter och beskriver huvudkaraktären Lara Croft på följande vis:  

!
”Men spelets behållning är Lara Croft själv. Sällan har en huvudperson fått så mycket 

stryk av fall, eld, vargar och bovar och ändå rest sig och kämpat vidare. Den detaljen ger 

spelet det djup och trovärdighet storyn saknar. Man tror helt enkelt på Lara 

Croft” (Lerneby, 2013). 

!
Trots att läsaren av recensionen kan med namnets hjälp kan ana att spelets huvudkaraktär är av 

kvinnligt kön, tar inte recensenten upp detta någonstans i sin recension. Trots att Lara Croft är en av 

de mest välkända kvinnliga spelkaraktären i modern tid (Gosh & Hill, 2012). Ingen av karaktärerna 

i spelet beskrivs som kvinnor eller män och läsaren får inte heller veta om det är mänskliga vänner 
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och fiender huvudpersonen kommer att möta under sitt äventyr. Lernneby tar enbart upp att det 

handlar om en galet sekt som tagit över ön, och att ingen kommer levande därifrån. Genusfrågor 

nämns inte alls i recensionen och om det beror på att recensenten inte vill skilja på kvinnliga 

respektive manliga hjältar är svårt att säga. Men då detta är ett av få ”tripple-A” spel med en 

kvinnlig huvudkaraktär hade det varit ett perfekt tillfälle att ta upp genusfrågan och hur spelets 

producenter relaterar till detta. Detta spel är tyvärr ett av få tillfällen i spelbranschen där det 

troligtvis hade eller delvis varit en skillnad jämfört med de spel där det finns en manlig 

huvudkaraktär när det gäller just genusfrågor (Lerneby, 2013).  

!
!

5.2.5 Sammanfattande analys av recensionerna 

!
I recensionerna som har analyserats följs samma mönster som sågs i analysen på omslagen när det 

gäller de traditionellt stereotypiska bilderna som ges av de manliga och kvinnliga karaktärerna i 

spelen. Lindgren tar upp detta i sin bok Populärkultur, teorier, metoder och analyser. Attributen och 

kännetecken som tas upp i recensionerna är liknande och de mest tydliga som kläder och utseende 

är det som får ta en stor del av texten i recensionerna som görs (Lindgren 2009, 91). I framförallt 

recensionerna där spelen har kvinnliga huvudkaraktärer blir detta som mest tydligt när ord som 

lättklätt, naken och välgjorda karaktärer används och hur rollfiguren ser ut som konsumenten ska 

spela blir nästan viktigare än spelet i sig.  

!
De normer för hur kvinnor och män rent samhällsmässigt ska vara går som en röd tråd genom 

recensionerna och männen beskrivs som starka och självständiga medan kvinnorna beskrivs som 

svaga, åtråvärda och till och med ointelligenta. Detta kan som Fagerström och Nilson beskrev ses 

som något som följs för att något eller någon ska passa in i samhället och lätt kännas igen av 

konsumenterna (Fagerström & Nilson, 2005, 7). I bara en av recensionerna tas genusfrågan upp på 

allvar och detta är när en recension görs på ett spel som historiskt sett fått kritik för dess kvinnosyn 

och avsaknad av starka kvinnliga karaktärer. Som Jarlbro skriver i Medier, genus och makt så är det 

viktigt att ständigt studera både nya och traditionella medier i deras genuspresentation då det är 

medierna som står till grund för vilken bild allmänheten har i många frågor, framförallt i 

samhällsfrågor. Därför är det intressant att se att de traditionella medier som dags- och 

kvällstidningar innefattas i inte tar upp genusfrågor mer än vad de gör enligt denna analys. Tas inte 
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dessa frågor upp och olika åsikter får komma till tals så kan det ses som att en eller flera 

samhällsgrupper tystas i samhället, i detta fall de kvinnliga invånarna (Jalbro, 2006, 7-8).  

!
Enligt Fagerström och Nilson visas ofta olika grupper av samhället upp som representationer av 

stereotyper, detta gäller exempelvis män som kvinnor och svarta som vita (Fagerström & Nilson, 

2005, 46). Varför det ser ut såhär i tidningsbranschen kan bero på den mansdominerande 

arbetskåren inom branschen och att det är deras röst som får komma till tals i tidningsmediumet 

(Fagerström & Nilson, 2005, 119). Fagerström och Nilson fortsätter och beskriver att det är svårt att 

beskriva en könsbalanserad och jämställd bild av samhället när samhället i sig inte är jämställt. 

Detta kan också vara en orsak till att recensionerna som analyserats inte anspelar mer på 

genusfrågor. Tidningarna vill troligtvis inte riskera att sticka ut och tappa läsare (Fagerström & 

Nilson, 2005, 121). Detta påverkas givetvis av den mediemarknad som just nu råder i Sverige och i 

resten av västvärlden. Sedan 1980-talet så har mediemarknaden blivit mer och mer avreglerat och 

privatägda bolag har tagit större och större del av marknaden. Detta kan tolkas som att marknaden 

blir mer och mer fri då de inte behöver förhålla sig till statliga lagar och regler. Detta är på ett sätt 

sant, men å andra sidan har mediebranschen blivit allt mer beroende av att göra större och större 

vinster och på så sätt riktar medierna in sig på de mest köpstarka grupperna i samhället, som än 

idag består framförallt av vita män. Detta gör att bilden av kvinnor och män i viss mån påverkas 

uppifrån i bolagen för att göra större vinster och på så sätt försvinner inte sexismen och de 

snedvridna genusperspektiven som genom tiderna inbringat stora pengar till mediebolagen 

(Fagerström & Nilson, 2005, 125). Detta kan troligtvis vara en av anledningarna till att 

genusfrågorna inte tas upp i större utsträckning i recensionerna. 

6 Slutdiskussion 
Uppsatsens syfte var att se hur spelbranschen med sina spelomslag och tillhörande recensioner i  

svensk press presenterar maskulinitet respektive femininitet då detta påverkar konsumenterna och 

på så sätt också samhället i stort sett ur ett genusperspektiv. Analysen har gjorts på det empiriska 

material som innefattade fyra olika tv-spelomslag och fyra recensioner från fyra av Sveriges största 

dagstidningar med genom beskriven urvalsprocess. Analysens resultat visar på att tv-spelbranschen 

har valt att presentera manlighet respektive kvinnlighet både enligt de klassiska och stereotypiska 

idealen som finns i dagens samhälle, men även ur ett nytt modernare perspektiv. Den hegemoniska 
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maskuliniteten står som grundpelare när huvudkaraktärer och hjältar skapas, men de kvinnliga 

huvudkaraktärerna presenteras på ett liknande sätt som de manliga hjältarna: trygga, starka och 

beskyddande. Det fanns endast ett undantag i de fyra omslagen där kvinnor i viss mån 

presenterades i en underlägsen roll gentemot åskådaren. Även om detta inte kan bevisa att tv-

spelindustrin kan beskrivas som jämställt så visar detta ändå på att någon form av genusprocess har 

pågått hos tv-spelbolagen i frågan om hur de ska presentera maskulinitet respektive femininitet.  

!
Recensionerna som analyserats som i viss mån representerar svensk press visar på att det i flesta fall 

inte vill ge någon större plats åt den feministiska kamp för jämställdhet som och tar inte upp 

genusfrågor generellt i sina recensioner. Budskapen i positiv eller negativ bemärkelse som framförs i 

recensionerna är ganska blandad när det gäller hur recensionen är skrivna. En sak som 

uppmärksammats är dock att i de spel där huvudkaraktärerna är av kvinnlig kön skriver 

recensenterna väldigt utförligt om deras utseende och vad de har för positiva egenskaper. I 

recensionerna med de manliga huvudkaraktärerna beskrivs de inte alls lika tydligt och läsaren 

måste nästan ha tidigare kunskap om hur en hjälte i ett tv-spel förväntas vara för att få en lika bra 

förståelse om spelet som recenseras som i de med kvinnliga hjältinnor. I bara en av recensionerna 

tas genusfrågan upp även om det i övriga spel utom ett redan på omslaget går att se att det faktiskt 

finns kvinnor representerade. Då det redan i den del av uppsatsen som tog upp insamlingen av 

analysmaterialet belyste att det är ovanligt att kvinnor har större roller i tv-spel, hade detta varit ett 

bra tillfälle att belysa genusfrågor i tv-spel. Även om det inte går att vara speciellt djupgående i en 

recension gällande genusfrågor så ger det läsaren valet att läsa vidare eller att fundera vidare på 

ämnet. När det gäller hur tidningarna beskriver personerna i spelet är fiktiva eller inte så gick det 

inte att urskilja något ifrån dessa fyra recensioner som analyserats. I båda fallen när spelen innehöll 

kvinnliga eller manliga huvudkaraktärer så beskrevs en recension grundligt att karaktären och 

världen spelen utspelades i var fiktiva och i en av vardera recensioner så togs inte ämnet upp alls.  

 

Om man ställer tidningsrecensionerna mot tv-spelomslagen så kan ingen direkt tydlig skillnad eller 

likhet efter analysen göras när det gäller hur de presenterar kvinnlighet respektive manlighet. Dock 

går det att utläsa att bara en av recensionerna tar upp någon form av genusperspektiv i sin artikel. 

Detta görs också i recensionen till en uppföljare till en av de mest kontroversiella spelserierna 

någonsin: Grant Theft Auto. Föreläsaren och skribenten Felix Gyllensteg Serao beskriver Grand 

Theft Auto på följande sätt: 

!
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”På tisdag släpps uppföljaren till världens mest kontroversiella spelserie. Spelserien heter 

Grand theft auto, men är mer känt som GTA. Spelserien har blivit så kontroversiell 

eftersom spelaren ges en otrolig frihet. De flesta av spelen utspelar sig i en stad där man 

får full frihet till att brutalt råna bilar, skjuta människor, skapa kaos” (Gyllenstig, 2013). 

!
Han menar att spelet, på grund av sin historia har valt att stanna kvar i det fack spelserien hamnat i 

under tiden som spelserien funnits, men att de har utvecklat spelet och man kan, om man vill spela 

utan att bryta lagen eller förnedra kvinnor. I recensionen från Svenska Dagbladet tas 

genusperspektivet upp, men trots detta känns det som att recensenten snarare känner sig tvingad 

att ta upp ämnet då spelet är så pass välkänt och kommer från en så pass kritiserad spelserie. 

Skribenten skyller på att Rockstar som producerar spelet inte har växt upp. Men är inte detta 

bolagets skyldighet att följa med i samhällsutvecklingen gällande just genusfrågor, men också andra 

viktiga samhällsproblem? Av den tidigare forskningen som tagits upp tidigare i denna uppsats så går 

det inte att säga att utvecklingen har tagit stora steg framåt gällande jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Spelbolagen följer fortfarande de klassiska och stereotypiska man- och kvinnoidealen och 

riktar in sig i sin marknadsföring och produktion på pojkar och män. Båda branscherna har mycket 

att jobba på när det gäller maskulinitet respektive femininitet och hur de presenterar detta. 

6.1 Vidare forskning 

Om en vidare forskning skulle göras på detta ämne skulle en intressant fortsättning vara att 

analysera spelen som helhet. Stämmer verkligen bilden som omslaget och recensionerna ger av 

spelen som tagits upp i denna uppsats? Detta skulle kunna ge en djupare förståelse för hur 

spelindustrin idag tänker kring genusfrågor. Kanske även göra en undersökning i hur och vad de 

använder för kanaler och bildspråk när de ska marknadsföra sina spel innan de släpps på 

marknaden. Vilken är den egentliga kundgruppen som spelproducenterna riktar in sig på? Påverkan 

på allmänheten och dess uppfattning är också ett intressant ämne som skulle vara fascinerande att 

gå djupare in på. Då denna studie inte har haft möjlighet att ha ett ytterligare perspektiv när det 

gäller just påverkan, skulle det vara intressant att se hur mycket media påverkar oss och hur det 

påverkar vår syn på samhället i stort.  
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