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Abstrakt: 
 
Idag råder det en ständig debatt om hur kvinnor porträtteras inom spel och vad för betydelse 

det har på oss spelkonsumenter. Tidigare forskning och studier påvisar att kvinnliga 

karaktärer inom spel är betydligt mer sexualiserade än deras manliga motsvarigheter. I det här 

arbetet behandlas min frågeställning: ” Vad är det för faktorer när det kommer till visuell 

design inom spelvärlden som gör sexualiserade karaktärsporträtteringar av kvinnliga 

karaktärer icke konsistenta i jämförelse med deras manliga motsvarigheter?” Genom en 

djupgående undersökning om karaktärsporträttering och bildanalys av en samling speltitlar 

från år 2010-2015, kunde en slutsats dras att upprätthållandet av en intern logisk kontinuitet 

inom karaktärsporträtteringen kan vara ett steg bort ifrån sexualiseringen av spelkaraktärer. 

 

Nyckelord: Spelstudier, mediaforskning, karaktärsporträtteringar, sexism, bildanalys, actor-

network theory. 

 

Abstract 
 

Today there is a constant debate about how women are portrayed in games and what effect is 

has on us game consumers. Past research and studies show that female characters in games 

are considerably more sexualized than their male counterpart. In this thesis my question 

formulation discuss “What are the factors when it comes to visual design in the gaming 

world that makes sexualized character portrayal of the female character non consistent 

compared to their male counterpart?” Through a thorough inquiry about character portrayal 

and image analysis of a collection of game titles from year 2010-2015, a conclusion could be 

made that the upholding of an internal and logical consistency within the portrayal of 

characters could be a step against the sexualisation of video game characters.  

 

Keywords: Game research, media research, character portrayal, sexism, image analysis, 

actor-network theory.
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
Spelvärlden är fylld av aktiva diskussioner om diverse olika spelrelaterade ämnen. Ett ämne 

som har diskuterats frenetiskt, som fortfarande är lika aktuellt nu som då, är hur kvinnliga 

karaktärer porträtteras inom spelvärlden. Den här diskussionen har berört flera olika aspekter 

när det kommer till porträttering av karaktärer inom spel, alltifrån anatomiska proportioner 

till utstyrseln själv. En del studier och forskning (Miller & Summers, 2014. Dill & Thill, 

2007) inom mediaforskning har kommit fram till att kvinnliga spelkaraktärer i större 

utsträckning är mer sexualiserade och lättklädda än deras manliga motsvarigheter och det här 

kan leda till, enligt forskningen, att ungdomar utvecklar en problematisk syn (t.ex. 

accepterandet av negativa könsstereotyper) och attityd när det kommer till båda könen. 

(Miller & Summers, 2014. Dill & Thill, 2007) 

Därför finns det de som uttrycker oro över spelindustrins envishet till att behålla sina 

problematiska inställningar när det kommer till karaktärsdesign särskilt när det kommer till 

de kvinnliga karaktärerna. 

 

Varför är det då relevant för spelindustrin att gå emot denna sexualiserande trend? Enligt mig 

så kan de uppnå en större immersion i sina spel om de går efter en logisk och konsistent 

porträttering av sina kvinnliga spelkaraktärer som de idag gör med de manliga karaktärerna. 

Jag anser att det hade resulterat i en större och betydligt mer inkluderande spelkultur som inte 

minimerar kvinnliga karaktärer till endast sexobjekt för främst manliga spelare att njuta av.    

 

1.2 Frågeställning 

Vad är det för faktorer när det kommer till visuell design inom spelvärlden som gör 

sexualiserade karaktärsporträtteringar av kvinnliga karaktärer icke konsistenta i jämförelse 

med deras manliga motsvarigheter? 
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1.3 Syfte 
 

Mitt syfte med det här kandidatarbetet är att ge insyn om hur etableringen av en intern 

konsistens i visuella karaktärsporträtteringar inom spel kan vara stege att gå emot den 

rådande strömmen av sexualiserade karaktärsporträtteringar.  

 

1.4 Tidigare & aktuell forskning 

 

From Damsels in Distress to Sexy Superheroes – Monica K. Miller & Alicia Summers 

 

Denna artikel av Monica K. Miller och Alicia Summers handlar om hur kvinnliga 

spelkaraktärer har gått från att porträtteras som jungfrur i nöd till sexualiserade hjältinnor i 

spel de senaste 20 åren. Genom att analysera en mängd olika speltidningar som sträcker sig 

över en längre tidsperiod och hur kvinnliga karaktärer porträtteras i reklamsyfte för sina 

spel, kommer Miller och Summers fram till att det har hänt en tydlig förändring i 

porträtteringen av kvinnliga spelkaraktärer över åren.  

 

De inleder sin artikel med att berätta om de tidiga dagarna inom spelvärlden, spel som Mario 

Brothers och Legend of Zelda. Dessa äventyr berättade den heroiska sagan om den modiga 

manliga karaktären som var på sin färd eller uppdrag för att rädda prinsessan. Skaparna av 

artikeln menar att dessa spel erbjöd underhållning för hela familjen samtidigt som den hade 

sidoeffekten att kvinnors kamp för jämlikhet skickades tillbaka till medeltiden, där riddaren i 

skinande rustning behövde rädda ungmön i nöd.(Miller & Summers, 2014) 

Den sexistiska porträtteringen, där mannen är hjälten och kvinnan är offret är typiskt för den 

traditionella könsrollsattityden, menar Miller och Summers. Dock så poängterar de att det har 

skett en hel del förändringar sen de tidiga spelen från 80–90-talet samt att spelindustrin har 

också förändrats med tiden. (Miller & Summers, 2014) 

 

Kvinnliga karaktärer såsom Lara Croft från spelet Tomb Raider (1996) har blivit en av 

huvudkaraktärerna och hjältarna inom spel. Uppkomsten av hjältinnor och nyckelroller för 

kvinnliga karaktärer är ett tecken på att vi rör oss framåt mot jämlikhet menar Miller och 

Summers, men till vilket pris undrar de. De berättar vidare med ta upp att karaktärer som 

Lara Croft, är oftast porträtterade i fasta, avslöjande kläder eller som oproportionerligt 

kurviga, vilket i grund och botten skapar hjältinnor som även ses som sexobjekt. Även om 
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dessa exempel är endast anekdotiska, så menar Miller och Summers att exemplen 

uppmärksammar en närmre titt på hur kvinnor är porträtterade i spel.  (Miller & Summers, 

2014) 

 

Anledningen till varför de studerar porträtteringen av kvinnor inom media är det faktumet att 

det finns en mängd forskning som menar att media kan ha en betydande roll i socialiseringen 

av ungdomar.  (Miller & Summers, 2014) 

Tidigare forskning indikerar att media kan influera uppfattningen av könsidentitet, 

självaktning och kroppsbild. Individer lär också se mot media för att utveckla en bättre 

förståelse om förhållandedynamik som i sin tur kan påverka deras egna beteende när det 

kommer till förhållande. (Miller & Summers, 2014) 

 

Något som kanske är det viktigaste, enligt Miller och Summers, är att media i sin tur kan 

påverka attityderna eller inställningarna för könsroller hos både män och kvinnor. (Miller & 

Summers, 2014) De berättar om tidigare studier som bland annat har visat att kvinnor som 

har tittat på vissa typer av musikvideos har visat ett större stöd för traditionella 

könsrollsattityder.  (Miller & Summers, 2014) 

Ett annat liknande forskningsexempel, som Miller och Summers följer upp med, är att män 

som ser på media där kvinnor är presenterade som sexobjekt är mer benägna att engagera sig 

med stereotyper när det gäller könsroller och acceptera myter angående våldtäkt. (Miller & 

Summers, 2014) 

Med tanke på vad tidigare forskning har påvisat menar Miller och Summers att detta kan lika 

med appliceras på spel, då det är en medieform och kan därmed ha påverkan på hur spelare 

uppfattar män och kvinnor i verkliga livet. (Miller & Summers, 2014) 

 

En uppföljningsstudie om videospel (2007) granskade inställningarna hos 49 studenter, där de 

blev tillfrågade att beskriva manliga och kvinnliga karaktärer. De beskrev de manliga 

karaktärerna som aggressiva, kraftfulla, fientliga och atletiska medan de kvinnliga 

karaktärerna blev beskrivna som provokativt beklädda, kurviga och smala kroppar, sexuella 

och aggressiva. Studenternas uppfattningar om spelkaraktärerna stämde i överlag överens 

med hur de porträtteras i spel. (Miller & Summers, 2014. Dill & Thill, 2007) 

Det här kan påverka deras uppfattning av "riktiga" män och kvinnor, menar Miller och 

Summers, då betraktandet av bilder där kvinnor framställs som sexobjekt har visat sig vara 
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relaterade till godkännandet av vissa könsstereotyper, såsom att just betrakta kvinnor som 

sexobjekt. (Miller & Summers, 2014) 

 

Med det här presenterat, konkluderar Miller och Summers med att videospel kan påverka 

könsstereotyper och könsrollsattityder hos spelare. De anser att detta är särskilt viktigt då det 

verkar som att porträttering av kvinnor inom media har förändrats med tiden. Tidigare 

studier, som de nämner, indikerar på att kvinnor porträtteras i ett stereotypiskt ljus, men 

senare studier har däremot funnit att kvinnor porträtteras mer som sexobjekt. Den här 

trendförändringen kan kanske bäst förklaras med att ta en djupare titt på sexism, menar Miller 

och Summers. (Miller & Summers, 2014) 

Sexism har typiskt blivit definierad av attityder och beteenden som baseras på 

stereotyperande av kön. Den här definitionen blev utmanad år 1997 av förslaget att sexism 

kan hänföra till en bredare mångfald av fenomen än bara stereotypera. Konceptet om 

ambivalent sexism kom från teorin att sexism kan ta an fler former. (Miller & Summers, 

2014) 

Peter Glick och Susan Fiske (1997), som Miller och Summers nämner, föreslog att 

ambivalent sexism inkluderar två distinkta former av sexism - fientlig och välvillig sexism 

(Hostile & Benevolent sexism).   (Miller & Summers, 2014. Fiske & Glick, 1997) 

Välvillig sexism, menar de, stödjer mer traditionella attityder och syner gentemot kvinnor; 

särskilt faderskapsliknande och skyddande attityder mot kvinnor. (Miller & Summers, 2014) 

Fientlig sexism, däremot, stödjer beteenden som utnyttjar kvinnor som sexobjekt genom 

uttryck av/om nedsättande karaktäristik hos kvinnor. (Miller & Summers, 2014) 

 

Båda har grunden i idén om “male power”, som Miller och Summers förklarar det, men de 

två varianterna utgår ifrån olika perspektiv. Fientlig sexism söker att rättfärdiga “male 

power” genom objektifiering av kvinnor. Den ser också kvinnor som maktsökande och som 

använder sin sexualitet för att få ett övertag. (Miller & Summers, 2014) 

Välvillig sexism brukar ses som den mer “positiva” sexismen som uppmärksammar “male 

power” genom hänförandet av traditionella könsroller och behovet att män ska beskydda 

kvinnor. Individer kan, enligt teorin, både hålla välvilliga och fientliga sexistiska attityder, 

därmed termen ambivalent sexism. (Miller & Summers, 2014) 

 

Forskning angående ambivalent sexism har granskat mäns sexism mot kvinnor genom att 

förse deltagarna i studierna med bilder som föreställer olika beteenden i kvinnans vägnar.  
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Resultaten påpekade att män visade en ökad fientlig sexism gentemot en kvinnlig karaktär 

som påvisade ett promiskuös beteende och visade en mer välvillig sådan mot karaktärer som 

visade särdrag som; kyskhet, som föreställde mer traditionella könsroller. (Miller & 

Summers, 2014) 

Den här typen av studie, menar Miller och Summers, föreslår att sexism spelar en roll hur 

karaktärer kan uppfattas. Därför drar de slutsatsen att porträtteringen av karaktärer lär ha en 

effekt på de sexistiska attityderna hos individen som granskar karaktären. (Miller & 

Summers, 2014) 

 

Inför deras undersökning ställde Miller och Summers några hypoteser för att adressera deras 

frågeställning. Hypoteserna var uppdelade i två, där under båda medföljde mindre 

underhypoteser som var i relation med huvudhypoteserna. Den första hypotesen handlade om 

förutsägelsen att porträtteringen av kvinnliga karaktärer i ett välvilligt sexistiskt ljus skulle 

minskas med tiden. (Miller & Summers, 2014) 

 

I den första hypoteskategorin inkluderades saker såsom traditionella könsrollsattityder 

för/mot kvinnor, en känsla av beskyddande paternalism, en längtan efter intimitet och den 

komplementära differentiering av genus där kvinnor anses mer moralt goda eller rena än män. 

(Miller & Summers, 2014) 

Den andra hypotesen som Miller och Summers ställer är att de förutser att porträtteringen av 

kvinnor i ett fientligt sexistiskt ljus kommer att ha ökat med tiden.(Miller & Summers, 2014) 

Den fientliga sexismen är, som Miller och Summer beskriver den, motsatsen till den 

välvilliga formen. Den stödjer utnyttjandet av kvinnor som sexuella objekt och idén om 

dominant paternalism, där män har makten och kvinnor inte.(Miller & Summers, 2014) 

 

Vidare går de med att förklara hur de utförde undersökningen, där de hade förvärvat en 

mängd olika speltidningar (175 stycken för att vara exakt) tillhörande olika spelkonsoler från 

år 1988 till år 2007. Från de tidningarna så hade de analyserat 223 stycken kvinnliga 

karaktärer. (Miller & Summers, 2014) 

Resultatet av deras undersökning och granskning av speltidningar indikerade stöd för deras 

hypoteser, med undantag av några underhypoteser som blev exkluderade då de saknade 

tillräckligt med statistiskt värde. (Miller & Summers, 2014) 
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Slutsatsen i Millers och Summers artikel omfamnar möjligheten att spel eller media kan ha 

stor påverkan på attityderna hos ungdomar som konsumerar dem. (Miller & Summers, 2014) 

Deras studie granskade speltidningars innehåll och hur de kvinnliga karaktärerna 

porträtterades i reklamsyfte för sitt respektive spel. Författarna uttrycker sin oro om det är så 

kvinnokaraktärer porträtteras i reklamsyfte, då går det bara att föreställa sig hur de blir 

porträtterade i det faktiska spelet. (Miller & Summers, 2014) 

 

Dessutom så skulle inte de som spelar datorspel vara utsatta av en artikel från en speltidning, 

menar Miller och Summers, utan de skulle bli exponerade av flera timmars spelande, 

fullständigt bombarderade med bilder där kvinnor är porträtterade som sexobjekt. (Miller & 

Summers, 2014) 

Om det nu stämmer att den här typen av porträttering påverkar deras attityder när det kommer 

till könsroller, lär de visa en fientlig sexism (som är konsistent med den porträttering de har 

vittnat) och se kvinnor som sexobjekt som söker makt över män. Millers och Summers 

understryker vikten av att framtida forskning ska ta en djupare titt på hur kvinnor porträtteras 

och hur ungdomar påverkas av den här porträtteringen. (Miller & Summers, 2014) 

 

Precis som allt annat när det kommer till mediestudier kommer det vara viktigt att undersöka 

spelupplägg (game play) och könsrollsattityder som följer utsättningen av den sexistiska 

porträtteringen av kvinnliga spelkaraktärer för att kunna avgöra om, och hur mycket påverkan 

dessa porträtteringar faktiskt har. Det är här som forskare, enligt Miller och Summers, kan 

avgöra om porträtteringen av kvinnliga karaktärer kan vara nyttiga eller skadliga för 

utvecklingen av ungdomars ideal.  (Miller & Summers, 2014) 

 

Video Game Characters and the Socialization of Gender Roles: Young People’s 
Perceptions Mirror Sexist Media Depictions - Karen E. Dill & Kathryn P. Thill. 
 

Den här artikeln av Karen E. Dill och Kathryn P. Thill handlar om vad för roll spel och dess 

porträtteringar av spelkaraktärer har när det kommer till socialiseringen av ungdomar.  

 

Författarna börjar med att berätta om att både innehållet och rollen hos spel i populärkulturen 

har genomgått kraftiga förändringar sen de första spelen dök upp under slutet av 70-talet.  

(Dill & Thill, 2007) Spelens innehåll är sammankopplat med framgångarna inom teknologin; 

med mer övertygande och porträttlika porträtteringar som blir möjligt för varje år som går, 
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därför menar Karen E. Dill och Kathryn P. Thill att forskningen måste hålla en stadig takt 

med dessa tekniska framgångar. (Dill & Thill, 2007) 

Författarna nämner om hur populärt videospel har blivit och hur speltidningar, som 

marknadsför och diskuterar om spel, har blivit en av de bästsäljande tidningarna bland 

ungdomar. Det är därför som Dill och Thill konkluderar att speltidningar är ett populärt 

medium som erbjuder ett unikt forum för att analysera karaktärsporträtteringar inom spel. 

(Dill & Thill, 2007) 

Tidigare forskning om genus/könsporträtteringar inom media avslöjar både existensen och de 

negativa konsekvenserna av könsstereotypande. Kathryn och Karen nämner nedan: 

 

“For exampe, Scharrer (2004) defines hypermasculinity as the exaggeration of “macho” 

characteristics, specifically hardened sexual attitudes toward romantic partners, a desire for 

action and danger, and the acceptance of physical violence as a part of male nature. In 

contrast, hyperfemininity is the amplification of female stereotypes, with emphasis on 

dependance, submissiveness and sexuality as the basis of a woman’s value.” (Dill & Thill, 

2007. Scharrer, 2004) 

 

Karen E. Dill och Kathryn P. Thill går vidare med att nämna att Scharrer (2005) utförde en 

studie där hon utsatte 91 stycken manliga college studenter, som var uppdelade grupper, för 

ett mångfald av TV-serier, bland annat The Sopranos, ett hypermaskulint TV-program. Enligt 

studien ökade deltagarnas accepterande av hypermaskulina övertygelser, såsom att våld är 

både spännande och manligt när de kollade på The Sopranos.  

Detta var jämfört med de andra deltagarna som tittade på andra TV-program som saknade 

hypermaskulina teman. (Dill & Thill, 2007. Scharrer, 2005) 

 

Annan forskning implicerar på att utsättning av skönhetsideal från media är sammankopplat 

med dåliga syner om kroppsuppfattning och självdestruktiva beteenden i form av 

sjukdomsframkallande bantningspraktiker. (Dill & Thill, 2007) 

Media håller även ett stark inflytande på den manliga kroppsbilden, som stereotyper av 

hypermaskulinitet är kopplade till driften för att uppnå muskelstyrka, som motiverar pojkar 

och unga män att syssla med ohälsosamma vanor såsom tvångsmässig styrketräning och 

användning av steroider. (Dill & Thill, 2007) 
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Gutierres et al. (1999) studerade effekten av exponeringen från fysiskt attraktiva och 

dominanta individer baserat på självutredningen på 190 collegestudenter (91 kvinnor och 99 

män). När det kommer till kvinnor, så påverkar bilder av väldigt fysiskt attraktiva kvinnor 

dem så pass mycket att de börjar nervärdera deras egen önskvärdhet som partner.  

Intressant nog när det kommer till män så är det inte själva exponeringen till fysiskt attraktiva 

män utan till dominanta män som skadar deras självsyn och önskvärdhet som partner. Dessa 

fynd, menar Dill och Thill, antyder på att misslyckas med att leva upp till specifika media 

stereotyper för sitt kön är ett slag emot personens egen känsla för social önskvärdhet. (Dill & 

Thill, 2007) 

 

Bland spelälskare är det vanligt med att tro att negativa könsstereotyper inom media inte 

spelar någon roll då de bara är harmlös underhållning, berättar Dill och Thill. (Dill & Thill, 

2007) De refererar till en studie från år 2007 som utsatte 41 manliga och 46 kvinnliga 

collegestudenter till könsstereotyper och våld i spel. De som utförde studien fann att en hög 

frekvens utav spelarna, speciellt killar, var mer sannolika att tolerera negativa stereotyper 

som sexuellt utnyttjade kvinnor och våldsamma män i spel. Dessutom fann forskarna att 

deras kandidater trodde på att negativa könsstereotyper inte kan påverka, ändra attityder eller 

beteenden. (Dill & Thill, 2007)  

Dill och Thill menar att eftersom ungdomar, speciellt killar och spelare, förstår inte att 

negativt medieinnehåll kan ha negativa effekter, därmed är det förståeligt att de inte förstår 

varför sådant innehåll har skadliga effekter. De går vidare med att presentera några 

medieteorier som förklara varför dessa negativa stereotyper inom media är skadliga samt så 

förklarar de både hur och vad vi lär oss från de berättelser om genus som media förmedlar. 

(Dill & Thill, 2007) 

Den första av den rad med teorier som deras arbete bygger på är Gerbners Cultivation 

Theory, som förklarar hur exponering till massmedian skapar en världssyn som är mer 

enhetlig med mediers förvrängning av verkligheten än den faktiska verkligheten. (Dill & 

Thill, 2007. Gerbner, 1999 )  

 

Karen E. Dill och Kathryn P. Thill skriver: 

“According to Gerbner, media messages serve three psychological functions: … to reveal 

how things work, to describe what things are, and to tell us what to do about them”. (Dill & 

Thill, 2007. s.654) 
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Banduras Social Cognitive Theory of mass communication är en annan teori som betonar 

processeringen av symboler för att förstå ens sociala omgivning. Ett exempel som Dill och 

Thill tar upp är att barn lär sig om ämnen som aggression och könsidentiteter genom 

exponering till media figurer som utformar dessa koncept. (Dill & Thill, 2007. Bandura, 

2001.) Båda teorierna, menar Karen E. Dill och Kathryn P. Thill, artikulerar hur 

fiktiva/overkliga symboler i media bidrar till användarnas generella idé/översikt om saker, 

som t.ex. könsroller och förhållanden, och att dessa generella översikter sedan influerar folks 

riktiga beteenden, tankar och känslor. (Dill & Thill, 2007) 

 

Likt undersökningen i förra artikeln av Alicia Summers och Monica K. Miller, har författarna 

Karen E. Dill och Kathryn P. Thill utfört två undersökningar därav den första gick ut på att de 

analyserade bilder och annat innehåll i speltidningar samt hur spelkaraktärer porträtteras. 

Resultatet av den första undersökningen visade att manliga karaktärer (83% av alla manliga) 

är mer sannolika att porträtteras som aggressiva jämfört med kvinnliga (62%). Kvinnliga 

karaktärer, enligt undersökningen, visades mer sannolika att bli porträtterade som 

sexualiserade än män (60% versus 1%), lättklädda (39% versus 8%) och visar en blandning 

av sex och aggression (39% versus 1%). (Dill & Thill, 2007) 

 

Den andra undersökningen Karen E. Dill och Kathryn P. Thill genomförde var en studie av 

ungdomar där de frågade ungdomarna att beskriva typiska manliga och kvinnliga 

spelkaraktärer, detta var i hopp om att bekräfta deras andra hypotes att det finns en allmän 

kännedom (även bland icke-spelare) om att spelkaraktärer porträtteras i ett sexistiskt ljus. 

(Dill & Thill, 2007) 

Resultatet som de fick fram bekräftade att stereotyper av manliga karaktärer beskrivs som 

exempelvis aggressiva och kvinnliga som sexuellt objektifierade är även hållna av icke-

spelare, därmed drar de slutsatsen att spelkaraktärer och deras stereotypiska porträttering av 

båda könen är en del av den allmänna populärkulturen. (Dill & Thill, 2007) 
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1.4.1 Andra artiklar av relevans 
 

Fantasy Armor and Lady Bits - Ryan Consell (2011)  

http://madartlab.com/fantasy-armor-and-lady-bits/  
 

Den här artikeln är skriven av Ryan Consell, som bland annat är en rustningsmed med en 

Masters of Applied Science i University of Waterloo. Den här artikeln är hans insats (som 

rustningsmed) i diskussionen om kvinnors rustningar och hur de porträtteras inom spel och 

fantasygenren. Problemet, såsom Ryan Consell beskriver det, är att det finns en konsensus i 

fantasy-communityn som påvisar att kvinnliga rustningar i spel och andra medier är 

värdelösa. Det är på grund av hur dessa kvinnliga rustningar är gestaltade - de skyddar inga 

vitala kroppsdelar.  

 
(Bild 1: http://madartlab.com/files/2011/12/Chainmail-Bikini.png  

Bild 2: http://madartlab.com/files/2011/12/Screen-shot-2010-07-05-at-11.11.08-PM.png ) 

 

Det är ganska uppenbart, menar Consell, att dessa kvinnor är dåligt beklädda och deras 

rustning verkar inte vara till för att beskydda deras kroppar. Precis som Ryan Consell skriver, 

vi vet varför dessa typer av bilder finns - det tilltalar en specifik marknad. Han väljer att inte 

spåra vidare på den tråden, då det är en helt annan diskussion. Det som han vill etablera är att 

det finns en stark trend till att klä kvinnor i lingerie av metall än att faktiskt porträttera dem i 

beskyddande rustning.
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Consell tar upp en till förklaring, ifall någon invänder med ett motargument. Det finns 

manliga karaktärer som inte bär någon rustning, som Conan Barbaren eller He-Man. Inte 

någon av dem bär särskilt mycket till skydd. Detta är sant, skriver Ryan Consell, men det är 

just meningen. Båda kvinnorna som nämndes innan har rustning, inte barbariska höftskynken. 

Deras metallplagg indikerar och beskriver, enligt Consell, att det finns tillgång till riktig 

rustning men de väljer att inte bära det. Ryan Consell hänvisar till en bild för att ge perspektiv 

om hur den manliga motsvarigheten skulle kunna se ut.   

 
(Bild 3: http://madartlab.com/files/2011/12/Dude-e1324147428339.png) 

 

Problemet är som Ryan Consell sammanfattar det; meningslös rustning. Consell går vidare 

med att fråga sig; vad kan göras? Det är här han går vidare med att förklara hur en kan 

försöka närma sig frågan från ett historiskt perspektiv, hur grafiker kan vända sig mot historia 

för att hämta inspiration till att designa rustningar för kvinnor. Dessvärre, så nämner han 

några problem med detta tillvägagångssätt, faktumet att kvinnor var traditionellt förhindrade 

att strida förr i tiden, lämnar ytterst få exempel där kvinnor bar rustning, särskilt i 

plåtrustning. Det tilläggs, baserat från de historiska exemplen han ger och den kunskap inom 

ämnet han har är att en fullutrustad kvinna skulle vara svår att urskiljas från en fullutrustad 

man.   

   
Detta är som sagt helt godtagbart i praktiken men på grund av konstnärliga anledningar vill 

grafiker, enligt Ryan Consell, ha sina karaktärers rustning formade enligt vilket kön de 

tillhör. 
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Trots att det inte finns många historiska exempel till hjälp menar Ryan Consell att vi kan 

fortfarande använda oss av historiens expertis för att informera om vad som hade varit 

logiskt. Plåtrustning, som Consell förklarar det, var utformat som att det var på en grund av 

nödvändighet, då designen av plåten var den bästa lösningen som skaparna kunde komma på 

för att balansera rörelse med skydd. Sen ska det noteras, enligt Consell, att ingen var naken 

under deras rustning. Det fanns flera lager av vaddering mellan metallen och köttet som 

absorberade energin från smällarna. Det betyder att skillnaden mellan den manliga och 

kvinnliga formen i en rustning är relativt trivial då man har tillräckligt med vaddering som 

lämnar rum för rörelse, så har du tagit bort det mesta från personens figur. Hursomhelst så 

kommer artister inte alltid gå efter funktionalitet eller historisk relevans. Stil kommer 

triumfera över funktion när det kommer till kostymsdesign, menar Consell. 

 
(Bild 4: http://madartlab.com/files/2011/12/sauron.jpg) 

 

Med Sauron från Sagan om Ringen filmen som exempel, poängterar Consell att Sauron hade 

troligtvis petat ut sina ögon med spikarna från axelskydden om han hade lyft sina armar för 

högt upp. Det är en häftig men opraktisk design, så varför sker inga klagomål mot den? 

Consell poängterar att det är för att den är passande till sin kontext och karaktär. 

 

En annan viktigt del i Ryan Consells artikel är när han adresserar diskussionen om riktiga 

bröstharnesk och så kallade “Boob plates”. Det senare är en förekommande porträttering av 

kvinnorustning inom fantasygenren där rustningen är tillsynes anpassade för kvinnans 

överkropp. Consell berättar att han har tillverkat dessa boob plates för kunder innan; kunder 
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som slåss i dem. De uppfyller deras syfte och de gör sina ägare nöjda och glada. Dock 

uttrycker Consell sin oro över att kunderna ska ramla hårt och bryta sina bröstben.  

En annan sak att notera, menar han, är att boob plates är nästintill perfekt designad till att leda 

svärd och pilar mot hjärtat. Även om de fortfarande behöver penetrera rustningen så är det 

fortfarande en designbrist, forsätter Consell. Problematiken som nu dyker upp för designers 

och grafiker är att lista ut hur man kan uppfylla alla dessa krav. Consell går vidare med att 

beskriva det som:  

 

“We want to make people look good. We want characters to be sexy. We want that more than 

we want realism in our fantasy art but we also want to feel like what they are wearing makes 

sense. The armor should compliment the character and setting, not distract from it.  How 

do we do it?” - Ryan Consell (2011, http://madartlab.com/fantasy-armor-and-lady-bits/ ) 

 

Det är här vi kommer till slutskedet av artikeln där Ryan Consell erbjuder förslag till vad en 

grafiker kan göra för att inte fortsätta denna problematiska trend med sexualiserade rustningar 

för kvinnliga karaktärer inom spel. Den viktigaste punkten är nog den första som Ryan 

Consell tar upp; punkten om “Internal Consistency”.  

 

“Any science fiction or fantasy world runs on its own set of rules. The fashion, technology, 

values and physics are all free to be laid out by the creative minds involved.  Maintaining 

some logical consistency in what people wear for armor adds a lot to the world. If men and 

women are going to be fighting the same battles, afford them the same level of protection.” 

Ryan Consell (2011, http://madartlab.com/fantasy-armor-and-lady-bits/ ) 
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1.5 Diskussion av presenterat material 
 

Nu när jag har presenterat mitt val av artiklar och annat material av relevans så är det dags för 

mig att diskutera om just det innehåll som jag fann var av högsta intresse, det är för att 

redogöra om just de fynd och koncept jag har valt att mitt arbete ska grunda sig på, i hopp om 

att besvara min frågeställning: “Vad är det för faktorer när det kommer till visuell design 

inom spelvärlden som gör sexualiserade karaktärsporträtteringar av kvinnliga karaktärer 

icke konsistenta i jämförelse med deras manliga motsvarigheter?”.  

 

I min läsning av det valda material som har presenterats i detta arbete, kunde en del 

kopplingar göras mellan de två första artiklarna. Teorin om Ambivalent Sexism tas både upp 

i Miller & Summers och Dill & Thills verk och utgör en del av grunden för deras arbeten och 

forskning.  

 

Idén att sexism kan ta skepnaden av flera former föreslår möjligheten att även det som inte 

porträtteras som just sexuellt kan fortfarande porträttera negativa könsstereotyper som 

exempelvis upprätthåller en annan form av sexism. I det här fallet tänker jag på 

porträtteringar som omfamnar välmenade (benevolent) sexism, som Millers och Summers 

(Miller & Summers, 2014) nämner, då den här typen av sexism ses som den mer “positiva” 

och därmed är det förståeligt, för mig, ifall problematiken med denna porträttering undgår 

betraktarens ögon då det som porträtteras omfamnar en skenbar välvillighet (som idén att 

män behöver skydda kvinnor) men i djupet är lika skadlig som den fientliga formen av 

sexism.  

 

Teorin är väldigt relevant, både för min undersökning och för mig som aspirerande 

spelgrafiker, att ta hänsyn till - då den, enligt mig, förklarar att problemet med sexistiska 

porträtteringar inte enbart är begränsat till sexuella porträtteringar av spelkaraktärer, utan 

problemet visar sig härleda till ett allt större spektrum av problematiska porträtteringar (t.ex. 

idén att prinsessan som ständigt behövs beskyddas av den manliga hjälten) som gestaltar 

idéer som faller under den ambivalenta sexismens underkategorier.  

 

Teorin ambivalent sexism grundar sig i premissen att det finns en makthierarki inbyggd i vår 

samhällsstruktur där män har den dominanta rollen och kvinnor har den undergivna. (Dill & 
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Thill, 2007) Ifall det här är en del av vårt moderna samhälle så är det inte långsökt, enligt 

mig, om det influerar resterande delen av samhället. Media är en mångfald av kommunikativa 

ting som är djupt integrerat i samhället, det är en produkt som reflekterar tillbaka till 

samhället och dess kulturer som skapar den. En maktstruktur inbäddad i samhällets kärna 

hade reflekterats vidare i all media som skapas, det här gör Kathryns och Karens artikel om 

medians roll och påverkan när det kommer till socialiseringen av ungdomar intressant i mitt 

tycke.  

 

Eftersom de två första artiklarna ger belägg till att media har sin del av påverkan på 

ungdomar (vilket de gör genom att referera till tidigare forskning och teorier) som 

exempelvis Cultivation theory som pekar mot att media är en spelande faktor i hur vi ser på 

vår omvärld och människor. (Dill & Thill, 2007) 

 I artiklarna uttrycker författarna sin oro över hur median (i detta fall porträtteringar av 

spelkaraktärer) upphåller negativa könsstereotyper, vilket i sin tur kan leda till att (i detta fall 

spelare) exponeras dagligen av denna typ utav media, utvecklar en förvrängd bild av hur de 

ser på genus t.ex. samtidigt som att det finns risk för att det påverkar deras beteende gentemot 

andra.  (Dill & Thill, 2007. Miller & Summers, 2014) 

 

Internal consistency eller en intern konsistens, en logisk kontinuitet - det är en av slutsatserna 

eller rekommendationerna som Ryan Consell ger i hans artikel. Vikten av att hålla fast vid 

etablerade principer och logiker i sin spelvärld är viktigt om en speldesigner/grafiker vill 

återspegla en trovärdig spelvärld, därför bör man inte gå ifrån det på vissa punkter bara för att 

behaga vissa av sina egna eller en del av sina spelares yttre begär som kan bryta upplevelsen 

för andra spelare. Det här är intressant med tanke på hur spel generellt sätt förhåller sig till 

sina etablerade logiker inom respektive spelvärld.  

 

Det brukar dessvärre bli att den här typen av etablerade logik upphör när det kommer till 

karaktärsporträtteringen, särskilt inom fantasygenren som Consell har skrivit om. Män 

porträtteras i trovärdiga rustningar som visar tydligt att de uppfyller sin funktion medan 

kvinnor får bristande rustningar som inte är trovärdiga gentemot narrativ eller världen i sig, 

utan är till för att porträttera en sexuell image som i sin tur är till för att behaga spelets 

manliga spelare. Detta är nog en punkt jag kommer att titta efter när jag analyserar bilder på 

karaktärer, då den kan fungera som en indikation som berättar om det har skett en positiv 

utveckling.  
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Det kräver dock att jag har referenspunkter att jämföra med antingen inom spelet, inom 

spelserien eller tidigare verk som spelföretaget har gjort. Något att leta efter är hur spelet 

behandlar porträtteringarnas förhållandedynamik mellan sina karaktärer av båda kön, dvs. hur 

pass konsistenta porträtteringarna är gentemot varandra.   

Det är här jag kan återkoppla tillbaka min frågeställning: “Vad är det för faktorer när det 

kommer till visuell design inom spelvärlden som gör sexualiserade karaktärsporträtteringar 

av kvinnliga karaktärer icke konsistenta i jämförelse med deras manliga motsvarigheter?” 

ifall jag undersöker karaktärsporträtteringar och undersöker hur konsistenta de är gentemot 

varandra, lär jag nog finna vilka av bildernas beståndsdelar som gör att dem skiljer sig åt. 

 

 

2. Metoder 

 

2.1 Analysmetod 

Här presenteras vad för typ av vetenskaplig metod jag har valt, vad den innebär samt hur jag 

tänker gå tillväga vid applicering av vetenskaplig metod, när det kommer till analyserandet 

av karaktärsporträtteringar.  

 

Actor-Network Theory (förkortat ANT) är, enligt sociologen John Law (2007), en olikartad 

familj av material-semiotiska verktyg och metodanalyser som behandlar allt i den sociala och 

naturliga världen som en kontinuerlig genererad effekt från de nät av relationer som de 

befinner sig i. Den antar att ingenting har en verklighet eller form utanför antagandet av dessa 

förbindelser. Dess studier utforskar och karaktäriserar näten och de praktiker som 

upprätthåller dem. Likt andra material-semiotiska tillvägagångsätt, menar Law att Actor-

network metoden beskriver antagandet av materiellt och diskursivt heterogena relationer som 

skapar och omplacerar alla typer av aktörer som objekt, ämnen, människor, maskiner, djur, 

“naturen”, idéer, organisationer, olikheter osv.  (ibid.)  

 

För att förklara det mer simpelt så kan Actor-Network Theory beskrivas som en 

undersökningsmetod där man undersöker relationerna mellan de omänskliga och mänskliga 

aktörerna. Dessa så kallade aktörer kan beskrivas som beståndsdelar av det större nätverket 

de tillhör. Trots att namnet implicerar ordet teori, så insisterar Law att ANT är en metod eller 

tillvägagångsätt, då teorier är menade till att försöka förklara varför saker sker medan ANT 

försöker beskriva hur dessa relationer sammanförs eller inte. (Law, 2007) 



17 
 

 

 

2.2 Bildanalys 

Att använda mig av bildanalys som metod för att besvara min undersökning är något som jag 

har valt att ta efter ifrån de tidigare artiklarna; den största fördelen är att jag kan få relevant 

information tilldelad, som jag behöver utan att införskaffa en mängd spel som måste spelas 

igenom för att hämta information om hur karaktärerna porträtteras. Det som kan vara en 

nackdel är att jag kan missa eventuell kontext för porträtteringen som spelet annars hade 

visat. Detta är något som Miller och Summers (2014) noterade när de gjorde sin bildanalys av 

speltidningar. 

 

Det som kommer att skilja sig i min undersökning jämfört med de tidigare artiklarna som har 

använt sig utav bildanalys som tillvägagångsätt, är att i min undersökning, så kommer jag inte 

att använda mig utav speltidningar i tryckformat för att leta efter material att analysera, då jag 

personligen tror att det hade varit för komplicerat för att samla ihop den mängd tidningar som 

hade behövts för att få en tillräcklig mängd utav karaktärer. Istället för att vända mig till 

speltidningar som resurs så kommer jag att använda mig utav Internet och dess 

bildsökningsfunktioner såsom Google etc.  

 

Spelföretag har hemsidor där de marknadsför sina spel via text, videos och bilder. Där finns 

det ofta möjligheten att få tillgång till visuellt material att analysera. Dessa sidor är av vikt då 

det finns en risk att beblanda officiella karaktärsporträtteringar producerade av spelföretagen 

själva med kreativa verk som deras beundrare har gjort, därför är det viktigt att vara 

källkritisk och kolla om materialet är från spelet och dess skapare eller beundrare då de 

senare kan mycket väl tolka om eller förvränga porträtteringarna till något som skiljer sig från 

originalet. 

  

2.2.1 Bildanalys med hjälp av ANT 

 

Hur kan jag kombinera analyserandet av karaktärsporträtteringar, i form av bilder, med något 

som Actor-Network Theory? Det är även så att bilder kan ses som nätverk med sina “aktörer” 

som bygger upp dem, i detta fall kan aktörer, som utgör nätverket som är bilden, vara 

exempelvis; former, figurer, ljussättning, färger, struktur, perspektiv, symboler etc. som 

bilden gestaltar. Allt detta är i samband med den mänskliga aktören eller aktörerna (dvs. 
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bildens skapare) och de icke-mänskliga aktörerna (t.ex. datorn, ritprogrammet, ritplattan, 

idéer och budskap som influerar etc.) som möjliggjorde bilden.  

 

Om jag ska försöka utgå mot punkten internal consistency som nämndes tidigare i förra delen 

(källförteckna) så kommer en del aktörer ses bort eller inte inkluderas, om de inte anses 

relevanta till det nätverk som är den visuella karaktärsporträtteringen. För att klargöra med ett 

exempel så kommer jag inte lägga vikt på att bilden med karaktärsporträtteringen gjordes av 

den mänskliga aktören med hjälp av just en ritplatta, i ett ritprogram såsom programvaran, 

Adobe Photoshop, som körs på ett operativsystem (exempelvis Windows 7) som sedan körs 

på en dator, för det hade inte fått mig att komma närmare till att ställa 

karaktärsporträtteringarna av båda kön i ett spel mot varandra och jämföra vilka aktörer inom 

dessa nätverk (karaktärsporträtteringarna/bilderna) som är lika och vilka som skiljer sig och 

hur detta är i relation till porträtteringarnas interna logiska kontinuitet (internal consistency) 

inom spelet. 

 

2.2.2 Val av bilder 

Selektionen av bilder baserar sin grund på ett antal punkter: 

● De utvalda bilderna är ifrån spel släppta år 2010-2015, detta är för att minska ner 

sökningsområdet till spel släppta runt början av 2010-talet samt för att fokusera på en 

tidsperiod som inte har adresserats av de tidiga artiklarna. Miller och Summers 

undersökning (2014) berörde speltidningar från år 1988 ändå upp till år 2007 medan 

Dill och Thills undersökning (2007) innehöll analysen för sex olika speltidningar och 

deras upplagor från hela året år 2005. 

● Inom varje speltitel som undersöks så har både marknadsförande bilder av karaktärer 

från spelet (i form av så kallad promotional art eller promo-art) och bilder från hur det 

ser ut i det faktiska spelet valts ut för att ge en omfattande bild om hur karaktärerna 

porträtteras i sin helhet. Ifall det inte går att hämta ut tillräckligt mycket 

data/information från analysen av en vald bild på grund av t.ex. bristande bildkvalité 

eller storlek så kan det hända att bildanalysen komplementeras med annat material där 

spelkaraktären visas upp exempelvis via videos på själva spelet. Detta i sin tur kan 

bidra med eventuell kontext som kanske hade avsaknats. 

● De bilder som har valts är främst ifrån spel släppta från de stora spelföretagen då de 

generellt sätt brukar ha större spelarbas och därmed når deras karaktärsporträtteringar 

ut till större folkmassor. 
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2.3 Bildanalysens process 

 

I min undersökning gick jag igenom total 105 stycken bilder från olika speltitlar och 

spelserier. Från dessa bilder så var det totalt 77 stycken karaktärsporträtteringar som 

granskades och analyserades. Vissa bilder var extra bilder ifrån själva spelet på de valda 

karaktärerna som var till för att komplementera analyserandet och därmed ge de 

marknadsförande bilderna (promo-art, bilder från spelet osv.) något att förhålla sig med.   

De speltitlar och spelserier som jag granskade i min undersökning är följande: 

 

Borderlands 2 (2012, Gearbox Software) 

Dota 2 (2013, Valve Corporation) 

Heroes of the Storm (2015, Blizzard Entertainment)  

Dragon Age II + Inquisition (2014, Bioware)  

Resident Evil (5, Revelations, HD:remaster 2015 version) (2009, 2012, 2015, Capcom) 

Diablo III + Reaper of Souls (2012, 2014, Blizzard Entertainment) 

Tomb Raider (2013, Crystal Dynamics) + Titt på de tidigare speltitlar i spelserien. 

Magnetic: Cage Closed (2015, Guru Games) 

Mass Effect 2 + 3 (2010, 2012, Bioware) 

 

Av de speltitlar som står listade här ovan kommer fyra exemplar att redogöras i det här 

arbetet. Mina val baseras främst på de insikter och den information jag har fått under mina 

bildanalyser, därefter har jag även tagit hänsyn till min egen relation till spelen (som 

spelkonsument). En bra del av de analyserade spelen har jag faktiskt spelat sen tidigare, vilket 

betyder att jag besitter en kontextuell förståelse (spelmässigt, visuellt och narrativ) för vissa 

av spelen. För att undvika att endast inkludera de spel jag själv tidigare har spelat i min 

redogörelse så bestämde jag att två av de fyra exemplen skulle vara spel (från de spel jag har 

analyserat) som jag inte har någon erfarenhet av som spelare sen tidigare. Detta är för att 

presentera något som inte är allt för personligt vinklat.  

 

De spel som jag har valt att redogöra är Diablo III & Reaper of Souls (2012, 2014), 

Borderlands 2 (2012), Dragon Age: Inquisition (2014 samt Tomb Raider (2013).  (Av de här 

fyra spelen så har jag markerat dem jag har haft tidigare erfarenhet med fetstilt)  
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Varför jag valde just de här spelen beror på, som jag nämnde tidigare, att den informationen 

och de insikter som jag fick ut från att analysera dem utmärkte sig från de övriga spelen som 

jag har analyserat. Betydligt fler intressanta kopplingar kunde göras av informationen från de 

valda spelen i relation till det teoretiska ramverk och grund som jag har antagit. 

 

Varje titel kommer innehålla minst två karaktärsporträtteringar (en av varje kön) och deras 

respektive analys kommer redogöras för att sedan jämföras och diskuteras om hur varje 

porträttering är uppbyggd som nätverk samt vilka aktörer som gör så att de två nätverken 

skiljer sig åt. Detta är för att kunna identifiera vilka aktörer som bidrar till exempelvis 

sexualiseringen för en karaktär och vilka som inte gör det.   

 

2.4 Reflektion 

 

En essentiell, om inte avgörande, bit i bildanalysen har varit reflektionsdelen som jag har 

aktivt deltagit i när det kommer till alla bilder som jag har granskat. Reflektionen har 

inneburit att jag har försökt ställa de fynd som jag har identifierat under analyserna mot de 

funderingar och tankar som har uppstått med hjälp av olika koncept som har varit 

infallsvinklar för min undersökning (exempelvis ANT och ambivalent sexism). För varje bild 

som analyserades så listades det ner detaljer om vad varje bild gestaltade. Detta var utefter de 

specifikationer som nämndes tidigare under titeln Bildanalys med hjälp av ANT.  

Informationen som var uthämtad från porträtteringarna inom varje speltitel ställdes emot 

varandra för jämförelse. Varje anmärkt detalj möttes sedan med en reflekterande fråga, 

exempelvis: “Vad är det som gestaltas?”, “Hur är den skildrad och i relation till vad?”, 

“Bidrar den till en viss estetik eller atmosfär inom bilden?”, “Hur används ljussättning som 

en aktör för att framhäva olika attribut?”. 

 

Det är här reflektionen utvecklades vidare genom att återkopplas tillbaka till ursprungliga 

huvudfrågor som exempelvis min frågeställning som lyder; “Vad är det för faktorer när det 

kommer till visuell design inom spelvärlden som gör sexualiserade karaktärsporträtteringar 

av kvinnliga karaktärer icke konsistenta i jämförelse med deras manliga motsvarigheter?” 

Vilket har varit grunden för det här arbetet.  
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3. Resultat & Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer exemplaren från bildanalysen att presenteras och diskuteras samt 

så kommer resultatet av arbetets undersökning att redogöras.  

 

3.1 Resultatet av Bildanalys 

 

Borderlands 2 (2012) 

 
(Bild 5 & 6: http://vgboxart.com/resource/2320/borderlands-2-render/ 

http://vgboxart.com/resource/2318/borderlands-2-render/ )  
 

 

Axton the Commando - Aktörer: Karaktären porträtteras utifrån ett centralperspektiv.  

Karaktären står med en rakryggad posering där blicken tittar mot väst. Hans kroppsfigur 

skulle beskrivas som medium välbyggd och proportionerlig. Ansiktet är proportionerligt - 

inga klara tecken på deformeringar eller några särskilda tecken på ålderdom, utan det skulle 

beskrivas som ett relativt attraktivt ansikte. Det ska noteras att han har ett ärr på hakan samt 

att över det ena ögonbrynet finns det en rangsymbol vilket bidrar till en militaristisk känsla.  
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Karaktären poserar med ett automatgevär, vilket i sig är ett tecken på aggression. Klädseln är 

heltäckande och utrustad med extra saker såsom fickor, sele samt att karaktären bär en 

apparat på högra axeln. Karaktären har ett kanontorn vid sidan av sig, vilket också bidrar till 

den militära estetiken. 

 

Det finns tre ljuskällor i bilden som ljusätter karaktären samt kanontornet från framsidan, 

baksidan och från sidan. Färgschema: huvudsakligen grönt och brunt - jordliga färger samt 

svart, grått och gult som detaljfärger.  

 

Maya the Siren - Aktörer: Karaktären porträtteras utifrån ett normalperspektiv. Hon har en 

smal men atletisk kroppsfigur. Karaktären poserar i en knäböjd position med vänstra benet 

framme med en pistol i beredskap - aggressionstecken. Karaktären har en tillsynes mellanstor 

byst. Överklädseln är nästan helt täckande (förutom vissa delar) och fast med ena armen bar 

medan underklädseln består utav heltäckande, robusta byxor samt springvänliga skor. 

Karaktären kanaliserar magi med den andra handen samt bär på en fastspänd bok vid hennes 

sida, vilket indikerar att karaktären är en person som besitter magiska kunskaper - en 

magiker. 

Karaktären har tatueringar på den bara armen. Karaktärens ansikte är proportionerligt, det 

finns inga klara tecken på deformationer, ansiktet kan beskrivas som attraktivt med ett 

allvarligt ansiktsuttryck. Det finns tre ljuskällor i bilden varav huvudkällan är ljuset som 

ljussätter karaktären framifrån, en ifrån sidan samt ljus ifrån energibollen. Färgschema: Gult, 

svart, blått är prominenta färger.  

 

Diskussion: 

De två valda porträtteringarna av karaktärerna Axton och Maya från Borderlands 2 visade en 

del. Om vi ska fokusera oss först på Maya så fann jag inte allt för många aktörer som 

betonade uppenbar sexualisering. Hennes fasta överklädsel tillsammans med de öppna 

sektionerna (vänstra armen, ovanför bysten och en bit av vänstra höften) gör hennes utstyrsel 

vågad än Axtons.  

Hennes posering är aktiv jämfört med Axtons passiva vaktposition. Något att anmärka är att 

båda karaktärer skulle ses som attraktiva då deras ansiktsform är av proportion och har inga 

tecken på ålderdom. Dock ska det anmärkas att Axton har en mer härdad utseende då han 

gestaltas med klara ärr och repor på ansiktet och underarmarna, som är en indikation att han 

har varit med om skador innan. Maya, däremot, är porträtterad som mer fläckfri än hennes 
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manliga motsvarighet. Det ska även noteras att Mayas kroppsfigur inte är skildrad som 

oproportionerligt kurvig, en typisk kroppsfigur som är vanlig för kvinnliga karaktärer, något 

som Alicia Summers och Monica Miller (2014) pratade om i deras artikel.  

 

Rent utseendemässigt så har Gearbox lyckats hålla en måttlighet mellan de spelbara 

karaktärerna; de framställs inte med någon tydlig översexualisering. Däremot, baserat på de 

andra karaktärerna som inte är listade här, så fallerar spelet när det kommer till jämn 

representation utav spelbara karaktärer när det kommer till könen då det är finns bara två 

kvinnliga karaktärer (Maya och Gaige) medan de resterande fyra karaktärerna är män. 

(Axton, Zero, Salvador och Krieg) Spelet ger plats till ett större spektrum av olika manliga 

karaktärer medan de kvinnliga karaktärerna inte får samma möjlighet att representeras olika 

former och utseenden. 

 

Dragon Age: Inquisition (2014) 

 
(Bild 7: http://cdn3.dualshockers.com/wp-content/uploads/2014/09/sep_23_-

_keyart_inquisitormf_v3.jpg ) 
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The Inquisitor (Kvinna, vänster) - Aktörer: Grodperspektiv (perspektivet går nerifrån och 

upp). Karaktären är porträtterad i en stadig actionpose där hon svingar ett flammande 

tvåhandssvärd, vilket är ett tecken på aggression. Karaktären är beklädd i en rustning av plåt 

som skyddar vitala delar av kroppen. Tillsammans med rustningen bär karaktären en 

läderklädsel som täcker mesta av kroppen, hjälm med drakmotiv täcker mestadels av 

karaktärens ansikte förutom ögon, näsa och mun som går att se - tillsammans visar de att 

karaktären ger ett uttryck av en beslutsam vrede. Ljussättning: Tre ljuskällor i bilden - en 

ljuskälla som belyser karaktären, en grön energistråle som går upp mot himmelen vid vänstra 

sidan av karaktären, en ljuskälla framifrån samt det brinnande svärdet som karaktären svingar 

med bidrar med ett varmt ljust mot karaktärens högersida. Färgschema: Grått, brunt, orange, 

mörkblått, grönt, lila samt blått.  

 

The Inquisitor (Man, höger) - Aktörer: Bilden är sedd utifrån ett grodperspektiv (nerifrån 

till upp). Karaktären har en actionposering där han står och håller ett brinnande svärd i 

vänsterhanden samtidigt som han kanaliserar magi i den högra. Likt den kvinnliga 

motsvarigheten så beklär karaktären en genomgående rustning av plåt som är heltäckande 

bestående av skor med nitar, hjälm, handskar, bälte etc. Högerarmen är utsträckt mot skyn 

medan den vänstra hålls stadigt nära kroppen. Hjälmen täcker merparten utav hans ansikte 

och ögonen porträtteras halvt stängda. Bilden består av tre ljuskällor: en bakom karaktären 

(grön energistråle), en framför samt en från eldsvärdet. Färgschema: Grått, brunt, orange, 

mörkblått, grönt, lila samt blått.  

 

Diskussion: 

Spelföretaget Bioware har lyckats exemplarisk med att få ut en välbalanserad jämnlikhet hos 

både den kvinnliga och manliga karaktären då dem jobbat med heltäckande, trovärdig 

utstyrsel för deras karaktär. När det kommer till den här internal consistency som Ryan 

Consell (2011) nämnde så har de här karaktärsporträtteringarna varit väldigt konsistenta. 

Båda karaktärer är utrustade för samma situation, dvs. strid. Det enda märkbara skillnaden är 

att den kvinnliga motsvarigheten inte har en ringbrynja som den manliga. Det skulle gå att 

förklara med att det är för att skilja på karaktärerna, ifall en ska gå efter vad Ryan Consells 

utsago att en fullt utrustad kvinna hade varit svår att urskilja från en fullt utrustad man. Vilket 

kan vara mycket rimligt då jag hade svårt att urskilja vilken som var vilken första gången jag 

skulle analysera bilderna.  
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Diablo III (2012) + Reaper of Souls (2014) 

 
(Bild 8 & 9: http://media.blizzard.com/d3/media/artwork/artwork-witch-doctor01-

large.jpg,  http://media.blizzard.com/d3/media/artwork/artwork-witch-doctor02-

large.jpg ) 

Witch Doctor (man, vänster) - Aktörer: Grodperspektiv (perspektivet går nerifrån och upp), 

karaktären har en defensiv posering, nästintill retsam - som sänder ut signaler av kraftfullhet. 

Han ser ondskefull ut och texturerna ifrån bakgrundsattributen bestående av en vägg med 

sprickor i en fängelsemiljö med kedjor kopplade till väggen som ger upphov till en mäktig 

helhet. Utrustningen på kroppen är relativt lättklätt för att vara en manlig karaktär.  

Kläderna består utav ett primitivt höftskynke dekorerad med olika detaljer i guld tillsammans 

med ett bälte med en guldskalle på. Dessutom så är diverse guldsmycken i form av ringar, 

armband och benskenor med fjädrar en del utav utstyrseln. Det finns två ljuskällor i bilden - 

en huvudljuskälla som belyser upp väggen bakom karaktären samt en ljuskälla bestående av 

en figurin. Färgschemat i bilden är: blåa, lila, gula, vita och mörka färgtoner.  
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Witch Doctor (kvinna, höger) - Aktörer: Grodperspektiv (perspektivet går nerifrån och upp) 

karaktären står i en actionposering där hennes kurvor framhävs (speciellt bysten, midjan, 

låren och bakdelen) med en kniv i vänsterhanden samt en stav i högerhanden. Det är svårt att 

urskilja något ansiktsuttryck då karaktären bär en mask som täcker majoriteten av ansiktet.  

Attributen i bakgrunden består utav en dimmig skogsmiljö med ett nedvält träd bakom 

karaktären samt kraftiga rötter på marken hon står på. 

 

Hela miljön ger upphov till en mystisk atmosfär huvudsakligen på grund av att dimman 

alstrar en suddig bakgrund där ögat bara kan se det som är framför och inte det som befinner 

sig längre bort i skogen. Karaktären är väldigt lättklädd med en slags bourgogneröd 

tygskynke för brösten med en besmyckad halskrage, hon har halsmycken, öronhängen, 

hornsmycken, armband, ett axelsmycke, höftsmycken samt fotvristsmycken bestående utav 

guldringar. På hennes nederdel är hon beklädd med enbart ett höftskynke beklädd med en grå 

dödskalle samt en brungrå mask med fjädrar och färgglada detaljer vita/gula med en lila 

diamant. Det finns runt tre olika ljuskällor i bilden. Två ljuskällor som ljussätter karaktären 

framifrån och från sidan (varav huvudkällan är den som ljusätter framifrån) samt en ljuskälla 

som ljusätter skogen. Färgschemat i bilden är bestående främst av mörka toner i form av gråa, 

gröna, bruna, gula, orangea, lila och lite turkosa färgtoner. 

 

Diskussion: 
 

Det är klart att det är olika aktörer som spelar när det kommer till porträtteringen mellan de 

manliga och kvinnliga witch doctors. Båda karaktärerna har inte så mycket kläder, men det är 

här andra aktörer kommer in som skiljer dem åt. Trots att den manliga karaktären är lättklädd 

så agerar den mörka färgerna och ljussättningen som täckmantel därmed syns inte hela 

kroppen, detta tillsammans med hans hånfyllda mask och defensiva samt fasta posering 

sänder en elak men maktfull mystik över hans porträttering. Den kvinnliga motsvarigheten 

däremot visar uppenbara tecken på sexualisering. Hennes posering framhäver hennes byst, lår 

och bakdel avsevärt och ljussättningen faller på sidan av hennes byst och på hennes lår vilket 

betonar dem delarna ännu mer.  

Kroppsfiguren är väldigt kurvig med en väldigt smal midja, vilket faller under det som Miller 

och Summers (2014) kallar för “oproportionerligt kurviga.” (s.1028) 
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Hennes mer avslappnade posering och hennes betydligt mer rena hy ger henne en mer 

behaglig och sensuell utseende, en “skönhet ute i djungeln” med andra ord, jämfört med den 

manlige häxdoktorns härdade och diaboliska utseende.  

Detta visar en klar särdelning över just vad de här exemplaren vill framhäva för attribut för de 

två karaktärerna.   

Trots att just porträtteringarna visar en klar fördelning i hur de porträtteras så måste jag 

redogöra att situationen blir allt mer komplext när jag tar in hur de porträtteras i själva spelet.  

 
(Bild 10 & 11: http://www.diablowiki.net/images/8/8d/Wdm_tier5.jpg  

http://www.diablowiki.net/images/6/67/Wdf_tier5.jpg ) 

 

Påverkan från de mänskliga aktörerna och de icke-mänskliga (tekniska) aktörerna blir klart 

tydligare när vi jämför de marknadsförande bilderna med hur karaktärerna (i detta fall Witch 

Doctors) porträtteras i spelet.  De här karaktärsporträtteringarna är betydligt nedtonade 

jämfört med det som presenterades innan. Hur kommer det sig?  

De här karaktärerna är presenterade i samma rustning för att se om det skiljer sig i hur de 

porträtteras även när de har samma saker på sig. Den interna kontinuiteten märks bättre den 

här gången, det enda som sätter karaktärerna ifrån varandra är posering och kroppsform vilket 

är för att ge karaktärerna separata drag som är unikt för dem så spelaren kan fortfarande 

identifiera den specifika karaktären som hen har valt att spela som.  

Externa aktörer som jag insåg spelade roll var faktumet att de var två olika grafiker som låg 

bakom de marknadsförande porträtteringarna, det kunde avgöras från de olika signaturena på 

bilderna.   
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I sådana här stora spel som Diablo III så är det inte bara en person gör all grafiken utan ett 

helt nätverk med olika mänskliga aktörer (dvs. andra spelgrafiker och konstnärer) som 

samarbetar för att producera grafiken och det visuella till spelet. Det är självklart att det blir 

artistiska skillnader mellan dessa aktörer så allt blir inte porträtterat likadant, det är inte som 

ifrågasätts, men det ursäktar inte den här typen av särdelning och ojämnhet i 

karaktärsporträtteringen som sker när producenter ger sig vika för sexistiska tendenser och 

detta märks tydligt i de analyserade exemplen.  

 

Det är också viktigt att notera tiden som en aktör eller faktor, dvs. när skapades de här 

porträtteringarna? Det visar sig att de marknadsförande bilderna skapades år 2008 av sina 

respektive konstnärer, vilket är fyra år innan spelet släpptes. Jag skulle vilja påstå att under 

den tiden så är det en möjlighet att de artistiska visionerna utvecklades vidare som ledde till 

de skillnaderna ni ser nu.  

Blizzard är i sig självt ett nätverk och med tid så försvinner gamla aktörer och nya aktörer 

ansluts, vilket i slutändan influerar i allt nytt de producerar som i sin tur skiljer sig från allt 

gammalt material 

 

I expansionen Reaper of Souls för Diablo III, som släpptes år 2014, introducerades den nya 

spelbara klassen Crusader. Här märks det tydligt att en utveckling har skett rent när det 

kommer hur båda könen representeras.  
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(Bild 12 & 13: http://media.blizzard.com/d3/media/artwork/artwork-class-crusader04-

large.jpg, http://media.blizzard.com/d3/media/artwork/artwork-class-crusader07-

large.jpg ) 
 

De båda karaktärera är porträtterade att de är utrustade för strid, inget annat. Kvinnans 

rustning har subtila drag som följer hennes kroppsfigur men det är inte i formen av de ökända 

“boob plates” som Ryan Consell (2011) nämnde i sin artikel.  

Crusaders har, från vad jag har granskat och analyserat, en av de mest jämlika 

porträtteringarna när det kommer till Diablo III. Deras tillägg in i spelet är ett tecken på en 

positiv utveckling när det kommer till konsistent karaktärsporträttering.   

 

Analyserandet av Diablo III fick mig att inse hur komplext det kan vara att avgöra hur 

karaktärer skildras i ett spel, särskilt när en utgår från digitala konstverk (promo-art) som ska 

marknadsföra spelet. Det är därför det är av vikt att även utgå från hur saker porträtteras i det 

slutgiltiga spelet för att fånga upp en helhet. Diablo III är långtifrån felfri när det kommer till 

sina karaktärsporträtteringar, men det går att hitta bra exempel (se Crusaders) som omfamnar 

det som Ryan Consell (2011)  kallar för internal consistency.  

 
Tomb Raider (2013) 
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(Bild 14 & 15: http://www.tombraider.com/us/wp-content/uploads/sites/9/2014/03/lara-

full-body-352x180.jpg, http://www.tombraider.com/us/wp-

content/uploads/sites/9/2014/03/lara-with-fire-4.jpg ) 

 

Lara Croft (Concept, vänster. Ingame, höger) - Aktörer: Första bildens är gestaltad från 

ett centralperspektiv medan den andra bilden taget från spelet är från ett vridet 

grodperspektiv. Karaktären kroppsfigur är relativt välbyggd, inte en stor byst. Hennes klädsel 

består utav långa byxor, ett åtstramande linne, bälte samt ett par kängor. Ansiktet är 

proportionerligt, ett attraktivt ansikte. Trots det så är karaktären porträtteras med smuts och 

skador. I första bilden så håller karaktären en pistol i högra handen och en hacka för klättring 

i den andra samtidigt som hon bär på en pilbåge med koger, vilket är tecken på aggression.  

 

Diskussion: 

Den nya porträtteringen utav Lara Croft i omstartade Tomb Raider-spelserien (2013) är en 

betydligt positiv utveckling ifrån de tidigare gestaltningarna av Lara Croft (se nedan) då hon 

nu porträtteras som en stark kvinna i realistiska proportioner och former som är trovärdig 

gentemot den miljö hon presenteras i. Som Miller och Summers (2014) nämnde så hade Lara 

Croft en påverkan när hon introducerades först under 90-talet, hon blev en av de första 

kvinnliga protagonisterna och en tydlig förebild inom starka kvinnliga spelkaraktärer. 

Dessvärre så satte hon även standarden för lättklädda, storbröstade hjältinnor som sexobjekt 

inom spel. Den nya skildringen av Lara Croft däremot bevisar att det finns fler sätt att 

porträttera en (stark) kvinnlig karaktär än bara genom sexualisering.  

 

 
(Bild 16: http://tombraiders.net/stella/images/timeline/lara_croft_evolution_new.jpg ) 
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3.2 Slutord 

 

Resultatet av den här undersökningen påvisar att det går identifiera de aktörer som påverkar 

hur kvinnliga och manliga karaktärer inom spel porträtteras och vilka aktörsskillnader mellan 

de olika bildnätverken som separerar hur manliga och kvinnliga karaktärer gestaltas. Det är 

de här relationerna mellan bildernas aktörer som skapar dynamiken som förmedlar budskapet, 

upplevelsen eller estetiken. Jag har funnit bra och dåliga exempel ur spel från 2010-talet och 

uppåt i min bildanalys när det kommer till intern konsistens mellan karaktärsporträtteringar.  

 

Sexualiseringen och den sexistiska porträtteringen av kvinnliga karaktärer har inte upphört 

och kommer tyvärr nog inte göra det inom den snaraste framtiden. Det finns däremot spel 

därute, vissa som det här arbetet tar upp, som genom sina karaktärsskildringar visar upp hur 

karaktärer kan porträtteras via att följa en intern och logisk kontinuitet i karaktärsdesignen för 

att gå emot den här sexistiska trenden som annars råder inom spelvärlden idag. 

Det här arbetet är inte utan sina begränsningar, det är därför jag uppmanar framtida forskning 

inom detta område för att studera vidare om hur karaktärer inom spel porträtteras och vad för 

roll spel och liknande medier har för påverkan på oss människor. Det har funnits en hel del 

oro över hur de negativa gestaltningarna inom exempelvis porträtteringen av spelkaraktärer 

påverkar oss samt förvränger vår syn på omvärlden och oss själva via media. Det är viktigt att 

notera att min undersökning endast har berört den visuella aspekten av det hela; det finns 

andra spektrum som jag tror definitivt det går att utforska inom karaktärsporträtteringar 

(exempelvis narrativ, spelmekanik, ljud etc.) när det kommer till det här ämnet.   

 

Jag anser i min roll som medietekniker/producent att det är ett kollektivt ansvar för oss 

spelgrafiker och spelproducenter att bemöta den växande demografin med spelare som inte är 

intresserade att spela som karaktärer vars design är utsatt för sexualisering eller andra 

sexistiska porträtteringssätt. Detta gör vi genom att bidra till en mer inkluderande spelvärld 

som även fokuserar på deras intressen; genom att ta steget ifrån sexualiserade 

karaktärsporträtteringar mot en mer konsistent sådan - så går vi mot en värld där karaktärer 

inte minimeras som ytliga sexobjekt utan istället skildras som de intressanta och varierade 

karaktärer de kan vara! 
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http://madartlab.com/files/2011/12/Screen-shot-2010-07-05-at-11.11.08-PM.png 

 

Dragon Age: Inquisition 
http://cdn3.dualshockers.com/wp-content/uploads/2014/09/sep_23_-
_keyart_inquisitormf_v3.jpg  
 

Borderlands 2: 

http://vgboxart.com/resource/2320/borderlands-2-render/  

http://vgboxart.com/resource/2318/borderlands-2-render/   

 

Diablo III: 

http://media.blizzard.com/d3/media/artwork/artwork-witch-doctor01-large.jpg 

http://media.blizzard.com/d3/media/artwork/artwork-witch-doctor02-large.jpg  

http://www.diablowiki.net/images/8/8d/Wdm_tier5.jpg  

http://www.diablowiki.net/images/6/67/Wdf_tier5.jpg  

http://media.blizzard.com/d3/media/artwork/artwork-class-crusader04-large.jpg  

http://media.blizzard.com/d3/media/artwork/artwork-class-crusader07-large.jpg  
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Tomb Raider: 

http://www.tombraider.com/us/wp-content/uploads/sites/9/2014/03/lara-full-body-

352x180.jpg  

http://www.tombraider.com/us/wp-content/uploads/sites/9/2014/03/lara-with-fire-4.jpg 

http://tombraiders.net/stella/images/timeline/lara_croft_evolution_new.jpg  

 


