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Sammanfattning 
 

Denna studies frågeställning handlar om hur manliga och kvinnliga spelare uppfattar 

kvinnliga hjältinnor inom digitala spel av actiongenren.  I bakgrunden presenteras 

termer såsom troper, stereotyper och arketyper med underlag från tidigare 

undersökningar och deras slutsatser. För att besvara frågeställningen så utfördes en 

förstudie av redan existerande spel. De kvinnliga hjältinnornas personlighetsdrag 

kopplades till arketyper för en hjälte där martyren och krigaren valdes för vidare studie. 

Därefter skapades ett kort, textbaserat spel där två kvinnliga hjältinnor byggts efter de 

två nämnda arketyperna med stöd från förstudiens som inspiration. En kvalitativ studie 

i form av observationer och intervjuer med deltagare av respektive biologiska kön 

utfördes sedan. Resultatet visade att krigaren ansågs mer intressant och beskrevs med 

maskulina attribut och personlighetsdrag medan martyren ansågs vara mindre 

intressant och beskrevs med feminina attribut och personlighetsdrag. Ett framtida 

arbete hade kunnat analysera transpersoner och icke-binäras uppfattning av dessa 

arketyper och karaktärer. 

Nyckelord: Genus, Stereotyper, Troper, Genrer, Arketyper, Hjälten  
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1 Introduktion 

Detta arbete ämnade undersöka vilka arketyper som ligger som underlag för de kvinnliga 

karaktärer som skapas inom digitala spel. Arbetet innehåller en övergripande förklaring kring 

termer såsom stereotyp och trop och vilka sorters stereotyper som existerar inom digitala spel, 

specifikt applicerade på kvinnliga karaktärer.  

Vidare diskuteras dessa aktuella troper och stereotyper i samband med genrer och arketyper, 

då analysen sedan undersökte deltagares uppfattning av arketyperna. Detta arbete ämnade 

undersöka vilka sorters intryck karaktärerna ger. Arbetet ger en övergripande översikt av 

termen arketyper samt det arbete som har gjorts kring olika sorters arketyper inom narrativ. 

En beskrivning följes av ett urval av arketyper som existerar inom narrativ som är specifikt 

skapade efter monomyten kring en hjältes resa. 

Presentationen av frågeställningen följes av en förklaring kring arbetet som sedan utfördes i 

syftet att försöka besvara denna. En förundersökning utfördes kring vilka arketyper som 

kunde identifieras hos fyra olika kvinnliga hjältar inom digitala spel. Specifikt spel som kan 

kategoriseras under action-genren. Efter detta skapades en artefakt, utarbetad efter två av de 

arketyper som funnits inom spelen. 

Två kvinnliga hjältar presenterades i ett gemensamt narrativ utan en grafisk representation, 

där deltagaren avslutningsvis skulle välja vilken av karaktärerna de skulle ha velat följa vidare. 

Artefakten testades av informanter i en kvalitativ intervju där frågorna kretsade kring de 

kvinnliga karaktärerna och informanternas uppfattning av dessa. Artefakten och intervjun 

ämnade undersöka vad för påverkan arketyper kan ha på deltagares intresse för karaktären, 

vilka antaganden dessa arketyper kan skapa och om dessa arketyper kunde lysa igenom via 

endast textförmedling. 
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2 Bakgrund 

Kvinnor och minoriteter avbildas i digitala spel på ett problematiskt sätt, med tydligt skadliga 

stereotyper närvarande i deras utveckling och framställning. Detta anses påverka möjliga 

kvinnliga spelare då digitala spel generellt sett anses vara för män och antar även då teman 

som är traditionellt sätt maskulint tilltalande. Det finns även ett lågt antal kvinnliga karaktärer 

inom digitala spel, som även detta anses påverka kvinnors deltagande i digitala spel. Att ändra 

på detta och inkludera kvinnliga karaktärer utan stereotypiskt feminina roller menar vissa 

forskare är ett sätt att förändra sättet som berörda deltagare och utvecklare ser på kvinnor 

utanför spelvärlden (Bryce, Rutter & Sullivan, 2013:200). 

I denna bakgrund har termer såsom stereotyp, arketyp och trop diskuterats. Digitala spel, 

detta arbetes samlade benämning för dator- och konsolspel, undersöktes vidare via dess 

koppling till respektive term samt hur dessa presenteras inom ett spelsammanhang. Detta 

kopplades sedan till kvinnliga karaktärer som existerar inom spel. Detta var för att ge en 

övergriplig bild av vad för sorts karaktärer som finns idag och hur dessa har utvecklats. 

Termen arketyp samt det arbete som tidigare har gjorts kring dem och olika arketyper 

beskrivs. Arketyperna har diskuterats för att vidare kunna analysera vilka av dem som kan 

identifieras inom digitala spel, specifikt applicerade på kvinnliga hjältar inom action-genren.  
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2.1 Stereotyp och Trop 

Stereotyper kan definieras som en kliché som genom användandet av ett koncept för att 

framställa ytligt utvecklade karaktärer. Stereotyper för kvinnliga karaktärer inom spel anses 

kunna vara bland annat att de är utseendefixerade, att de söker en mans intresse och kärlek 

samt att de är stöttande men mindre atletiska än männen i deras omgivning. (Heussner, 

Finley, Hepler & Lemay, 2015:90-94). 

Trop är ett koncept, i detta fall ett karaktärskoncept, som är tillräckligt populär för att de 

mottagare som kommer att ta del av tropen kan förväntas förstå och känna igen den. Dessa är 

lätta element att implementera i en berättelse. De kan användas för att introducera en karaktär 

för mottagare och skapar på detta sätt de rätta förväntningarna för karaktären. De gör även så 

att deltagarna snabbt och enkelt kan identifiera karaktären. En trop blir till en stereotyp när 

karaktären inte tillförs något större djup än de ytligt förklarade personlighetsdragen som 

tillkommer med en trop, när en karaktär inte tillförs värderingar, motiveringar eller 

önskningar (Heussner et al., 2015:94-95). 

2.1.1 Kvinnliga stereotyper och troper inom digitala spel 

Kvinnors närvaro inom digitala spel är låg och de är sällan huvudkaraktärer. När de väl dyker 

upp i spel är de inte spelbara (Wohn, 2011; Summers & Miller, 2014). Mängden spelbara 

kvinnliga karaktärer har ökat men de är fortfarande generellt sett mer sexualiserade än andra 

karaktärer. Inom digitala spel med en definierad spelkaraktär är majoriteten av dessa vita, 

heterosexuella män. De kvinnor som existerar inom digitala spel anses inte ha tillräckligt 

komplexa personlighetsdrag för att vara intressanta karaktärer (Lynch et al., 2016). Det finns 

även en stor sannolikhet att kvinnorna presenterade i ett spel bär mer avslöjande klädsel, i 

jämförelse med möjliga manliga karaktärer inom samma spel (Summers & Miller, 2007). 

Digitala spel anses ha en begränsad mängd möjliga roller för en kvinnlig karaktär. De får ofta 

anta rollen som ett offer eller en sorts belöning för den manliga huvudkaraktären och därmed 

även den traditionellt sett manliga spelaren (Behm-Morawitz & Mastro, 2009). En studie 

gjord på amerikanska ungdomar i 14-15 års ålder kartlade vad för attribut de associerar med 

karaktärer av de olika könen. Manliga karaktärer beskrevs som kraftfulla, aggressiva och 

atletiska medan de kvinnliga karaktärerna beskrevs som kurviga, smala, sexuella och 

aggressiva (Dill & Thill, 2007). Kvinnliga karaktärer kan också komma att bli definierade av 

deras femininitet. Även när en kvinnlig karaktär är en stark kvinna, kan fokus fortfarande 

hamna på hennes sexualitet. De kan anta rollen av en förförare där de använder sig av sin 

skönhet för att uppnå sina mål. De kan även anta rollen som den söta utan drömmar, 

önskningar eller motiveringar (Heussner et al., 2015:90). 

I de tidiga digitala spelen med kvinnliga karaktärer behövde spelaren rädda denna - kvinnorna 

inom dessa spel var presenterade som ett offer eller som en dam i nöd, en trop som har 

används flitigt. Dessa kvinnor tog då ofta formen av en prinsessa. Som prinsessor i digitala 

spel var de porträtterade på ett stereotypiskt sätt och med spår av välvillig sexism. Kvinnorna 

ansågs vara rena och oskyldiga och kunde inte rädda sig själva, det var upp till den manliga 

hjälten att rädda dem. I de digitala spel som utvecklades efter detta började kvinnorna allt mer 

att sexualiseras. Kvinnornas bröst började framhävas genom en stor urringning och de började 

agera förföriskt gentemot andra karaktärer då detta blev ett allt mer vanligt karaktärsdrag 

(Dietz, 1998). Ett exempel på en kvinnlig karaktär som beskrivs som förförisk och charmig är 

Catherine från spelet av samma namn (Catherine, 2011). Catherine är baserad på tropen 

Femme Fatale som enligt Nationalencyklopedin (2018) definieras som en kvinna som 
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använder sig av sin sexualitet och charm för att uppnå sina egna mål. I spelet är Catherine en 

succubus, en kvinnlig vampyr, som på grund av undervärldens guds order ska avslöja otrogna 

män för deras partners. Genom att använda sig av sitt utseende lyckas hon få huvudkaraktären 

Vincent att vara otrogen mot sin partner Katherine. Dessa förföriska karaktärer, som Femme 

fatales är exempel på, anses ofta vara mäktiga när de även visar på styrka, kvickhet och 

intellekt. Samtidigt är majoriteten definierade av deras skönhet vilket i slutändan objektifierar 

karaktären (Behm-Morawitz & Mastro, 2009). När positiva och stärkande drag blandas med 

trivialiserande drag på detta sätt, anses karaktärerna fortfarande inte vara tillräckligt 

normbrytande för att förändra den sexistiska bild som länge präglat kvinnliga spelkaraktärer 

(Dill & Thill, 2007). Den utveckling som skett och som har gjort att kvinnliga karaktärer allt 

mer använder just sin sexualitet som vapen mot fiender tyder då på att den sexistiska synen 

på dessa karaktärer har skiftat från välvillig till fientlig (Summers & Miller, 2014).  

Lara Croft är en kvinnlig karaktär och hjälte. Innan Lara Crofts karaktärsdesign blev omgjord 

i 2013 års upplaga av de digitala spelen Tomb Raider (1996-), var hennes utseende det som 

ansågs vara hennes superkraft och det hon främst var igenkänd för, även inom och utanför 

spelet och dess narrativ (Heussner et al., 2015:90). Lara Croft kan anses vara ett steg i rätt 

riktning mot jämlikhet gällande porträttering och antal kvinnliga respektive manliga hjälte-

karaktärer inom spel (Summers & Miller, 2014). I skapandet av Lara Croft anses utvecklarna 

ha blandat stereotyper med icke-stereotyper. En hjältinna som kan utföra stordåd själv men 

iklädd tighta kläder för att framhäva sina kurvor. Hennes roll som hjältinna förminskades 

dock av den fokus som lades på hennes fysiska, feminina utseende (Behm-Morawitz & Mastro, 

2009). 

Heussner, Finley, Hepler och Lemay (2015: 89) menar att spelentusiaster vill uppleva 

karaktärer som har kulturer och bakgrundshistorier som på olika sätt kan reflektera och liknas 

med deras egen. De vill även introduceras till andras bakgrundshistorier och kulturer och få 

ta del av ett mer mångsidigt utbud av karaktärsrepresentationer. Lynch, Tompkins, Van Driel 

och Fritz (2016)  anser att genom att normalisera kvinnliga karaktärer inom digitala spel kan 

det i sin tur påverka en positiv utveckling för interaktionen mellan kvinnor och män inom 

spelkulturen. Att använda icketraditionella genusporträtteringar anses kunna minska 

stereotypiska attityder och tankar kring genus (Behm-Morawitz & Mastro, 2009). 

2.1.2 Genrer och troper 

Genre används inom bland annat litteratur, film och andra medier såsom just digitala spel och 

används som analysredskap. Genrer har konventioner, regler som olika genrer följer till viss 

grad. Det finns även vissa typiska drag för olika genrer, som narrativa medel, karaktärstyper 

eller platser (Burn & Carr, 2008:14). Genom att se till vilka drag som ett verk har samlat inslag 

av från ett tidigare verk, kan en slutsats dras kring vilken genre ett verk har (Burn & Carr, 

2008:16). En undersökning gjord av Lynch, Tompkins, van Driel och Fritz (2016) visar på att 

traditionellt manligt orienterade genrer innehåller en större mängd sexualiserade karaktärer. 

Fightinggenren, med spel såsom Mortal Kombat (1992-) och Dead or Alive (1996-),  

identifierades i undersökningen som den genre som i högst grad innehöll detta. 

Fightinggenren tillsammans med action och shooter-spel, marknadsförs främst till män 

(Lynch, Tompkins, van Driel & Fritz, 2016). Fightinggenren innehåller karaktärer som 

vanligtvis slåss en mot en utan användandet av vapen och karaktärerna är oftast människor 

eller människoliknande varelser (Wolf,2002: 158-161). Inom Actiongenren finns spel såsom 

Assassin’s Creed (2007-) och The Legend of Zelda (1986-). Actiongenren skiljer sig från andra 

genrer i att de är högst performativa. De kräver ofta att spelaren ska utföra specifika 
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tryckinmatningar för att föra spelet framåt och är därmed mer mekaniskt krävande av 

spelaren (Apperley, 2006). Inom shooter-genren finns spel som Call of Duty (2003-) och 

Overwatch (2016). Shooter-genren definieras ofta genom användandet av ett förstapersons-

perspektiv där målet är att skjuta fiender (Lynch, Tompkins, van Driel & Fritz, 2016). Shooter-

genren har många olika subgenrer, förgreningar inom genren, men kan definieras med det 

vanligt använda elementet av att skjuta eller slåss med närstridsvapen (Arsenault,2009). 

Summers och Miller (2014) menar att det existerar en höjning inom en mer fientlig och 

sexistisk porträttering av kvinnliga karaktärer genom åren, vilket skiljer sig från den kvinnliga 

karaktären i tidiga digitala spel som fungerade som ett narrativt verktyg som skulle föra 

berättelsen vidare. Ett exempel på hur damen i nöd används inom bland annat actiongenren 

är i tidigare nämnda The Legend of Zelda (1986-), där spelaren tar sig an rollen som Link för 

att rädda prinsessan Zelda. Fightinggenren innehåller Femme Fatales, ett exempel på detta är 

Mortal Kombats egna NPCer. När spelaren låser upp bakgrundshistorierna till karaktärerna 

Frost, Li Mei och Sareena i Mortal Kombat X (2015) så benämns de som Femme Fatales. 

2.2 Arketyper 

Den schweiziske psykologen Carl G Jung myntade termen arketyp år 1902 (1991). Arketyper 

är mönster i det humana psyket som existerar och är starkt närvarande i människors liv och 

som påverkar hur vi lever våra liv. Arketyper existerar inom drömmar, myter, litteratur och 

konst (Pearson, 1986:34). Jung ansåg att arketyper är uråldriga personlighetsmönster som är 

gemensamma för det mänskliga släktet. Han delade upp människors medvetande i tre delar: 

det medvetna, det personligt undermedvetna och det gemensamma undermedvetna. Sagor 

och myter menade han var som drömmar som en hel kultur kunde dela i deras gemensamma 

undermedvetna. Karaktärsarketyperna som identifierats inom dessa sagor och myter är en del 

av detta.  Christopher Vogler (2007) använde sig av Carl Jungs arbete kring arketyperna i 

samband med Joseph Campbells (1993) arbete kring ’The Hero’s Journey’, en hjältes resa. 

Joseph Campbell noterade att sagor om en hjältes heroiska äventyr har gemensamma 

nämnare inom deras intrig, dessa gemensamma nämnare sprider sig över olika kulturer och 

tidsepoker (Campbell & Moyers, 1988).  Det är en observation av igenkännbara och använda 

principer, karaktärer och narrativa strukturer som används inom olika sorters narrativ 

(Campbell, 1993:49-238). 

En arketyp som Jung talade om var bland annat modern samt sonen och dotterns koppling till 

denna. Modern är en arketyp som enligt Jung kan kopplas med en rad olika karaktärer, 

människor och föremål. Den kan kopplas till den faktiska modern samt andra kvinnor där en 

relation eller koppling existerar. Jung beskriver modern såsom saker som skapar hängivenhet 

och vördnad. Arketypen står för sådant som kan kopplas till fertilitet, beskydd och 

hjälpsamhet. Även sådant som symboliserar sympati och visdom. Symboler för modern kan 

ha en positiv såväl som en negativ betydelse. Negativa symboler kan vara en ond häxa eller en 

drake, en fiende, i ett narrativ. Andra negativa konnotationer med modern kan vara sådant 

som hemligheter, mörker, sådant som förför och förgiftar och som är lika omöjligt att undvika 

som ödet (1991:81-87). 

För en författare eller berättare kan olika sorters karaktärsarketyper vara användbara 

skrivarverktyg. Det finns många olika arketyper och intriger som dessa är formade efter, men 

de som enligt Christopher Vogler är de mest förekommande inom berättelser är: hjälten, 

mentorn, de allierade, hamnskiftaren, härolden och skuggan (Vogler, 2007:26). 
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2.2.1 Hjälten 

Hjälten är en arketyp som används frekvent inom narrativa verk. Denna kan enligt Jung även 

existera och igenkännas i människor i verkliga livet, både runtomkring oss och inom oss själva 

(Pearson, 1986:xxvi). Inom ett narrativ är hjälten ofta den som läsare och deltagare ska tänkas 

identifiera sig med. Det är hjälten som växer i berättelsen och som är den mest aktive. Denne 

utför oftast de mest avgörande handlingarna och tar de största riskerna, offrar sig för sina 

vänner eller sin grupp och som konfronterar en reell eller symbolisk död. (Campbell,  1993:49-

238) Hjälten är vanligtvis av det manliga könet (Peixoto Labre & Duke, 2004). 

Peixoto Labre och Duke (2004) anser att det typiska genusorienterade porträtterandet av 

hjälte-arketypen förändras och utvecklas. Carol S Pearson använde sig av Carl Jungs arketyp 

för hjälten för att sedan vidareutveckla sex stycken arketyper som är associerade med hjälten. 

Dessa är den föräldralöse, vandraren, den oskyldige, krigaren, magikern och martyren. De två 

som främst associeras med hjälten är martyren och krigaren (Pearson ,1986:1-13). Pearson 

menar att de kvinnliga hjältar som skapas inom narrativ ofta är associerade med den mer 

feminina arketypen martyren, men anser att karaktärer oavsett kön visar på en kombination 

av aggressiva samt mer vårdande karaktärsdrag. Kvinnliga hjältar är däremot mer 

optimistiska och demokratiska i jämförelse med de manliga hjälte-karaktärer som skapas, 

menar Pearson. Martyren är den hjälte-arketyp som innehar traditionella sociala 

förväntningar kring vad som är korrekt för en feminin hjälte (Peixoto Labre & Duke, 2004). 

Inom den västerländska kulturen är hjälten formad efter krigar-arketypen generellt sett en 

roll för en vit man. Peixoto Labre och Duke (2004) hänvisar till att kvinnliga hjältar i spel ofta 

tar an rollen av en vårdande problemlösare i störst utsträckning. De menar däremot på att det 

börjar förekomma allt fler kvinnliga hjältar som är en krigare i förstahand och en martyr i 

andrahand.  

Peixoto Labre och Duke (2004) ger exempel på tv-serier som innehåller denna sortens 

kvinnliga hjältar och nämner därmed bland annat Buffy the Vampire slayer (1997-2003). 

Buffy anses vara av krigar-arketypen. Hon tvekar inte när hon måste slåss och likt sina manliga 

motsvarigheter så kan hon vara en hänsynslös kämpe (Peixoto Labre & Duke, 2004). År 2002 

släpptes konsolspelet Buffy (2002). Även om Buffy inte är den första kvinnliga hjälten i ett 

digitalt spel så är det inte många spel som har porträtterat kvinnor som hjälten, i jämförelse 

med de manliga hjältarna (Dietz, 1998). Till skillnad från serien så fokuserar inte spelet på 

Buffys relationer gentemot andra, varken romantiska eller vänskapsrelationer. Hennes 

vårdande sidor och analytiska, fredliga problemlösningar  är inte heller representerade i 

spelet. Att dessa delar av Buffy ej presenteras anses göra så att Buffy som karaktär inte 

representeras på samma sätt som hon gör i serien. Samtidigt anses denna kvinnliga hjälte, 

som är en krigare i förstahand, vara ett intressant alternativ för en kvinnlig karaktär som inte 

förhåller sig till traditionella representationer av kvinnor (Peixoto Labre & Duke, 2004). 

2.2.2 En hjältes resa 

En hjältes resa har blivit kritiserad för att den använder sig av krigaren. Kritiker anser att 

heroismen som den stereotypiske, dominanta manliga hjälten speglar, glorifierar död och 

självuppoffring. Vogler möter denna kritik genom att hänvisa till att hjälten inte bara kan anta 

rollen som en krigare (Vogler, 2007:xxi). 

Det har även riktats kritik mot hjälteresan för att den anses vara en maskulin teori, skapad för 

och av män och som inte speglar den resa en kvinnlig karaktär kan tänkas göra (Vogler, 
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2007:4). Vogler mötte denna kritik genom att hänvisa till The heroine’s journey: woman’s 

quest for wholeness, skriven av Maureen Murdock (1998). Denna är skriven specifikt för den 

psykologiska resa samtida kvinnor gör i livet, snarare än inom narrativ. Pearson skrev i sin 

bok The Hero Within (1986) om hjälten och dennes resa. Med underlag från Jung och 

Campbells tidigare arbete, utarbetade hon hjältens resa med ett genusperspektiv för sina sex 

nya arketyper som hjälten själv kan bestå av. För att förstå de arketyper som Pearson skapat, 

bör en genomgång presenteras kring de 12 stegen som en hjältes resa består av enligt Vogler 

(2007), samt de arketyper som hjälten kan tänkas stöta på under sin resa: 

1. Den vanliga världen 

2. Äventyret presenteras 

3. Vägran till äventyr 

4. Mötet med mentorn 

5. Överkommer den första tröskeln 

6. Prov, allierade och fiender 

7. Närmandet mot den djupaste grottan 

8. Den svåra prövningen 

9. Belöning (gripandet av svärdet) 

10. Vägen tillbaka 

11. Återuppståndelsen 

12. Återvändandet med elixiret 

(Vogler, 2007:83-228) 

2.3 Voglers Arketyper 

Mentorn 

Både Campbell (1993:49-90) och Vogler (2007:39-47) diskuterade mentorn och nämnde 

därmed den vise gamle mannen eller kvinnan. Mentorn är en positiv gestalt, en vän och 

rådgivare till hjälten. Mentorn symboliserar människors inre samvete och visdom. Mentorn 

skänker stöd och lärdom, uppoffringar eller åtaganden och är en viktig del av hjältens resa 

mot det denne ska uppnå. Mentorn agerar som hjältens goda samvete och är den som 

motiverar hjälten på sin resa.  

Inom Mentor-arketypen finns det även olika sorters mentorer. Det kan förekomma falska 

mentorer. Dessa finns för att lura hjälten in i fara. Det kan även finnas antimentorer som 

vägleder en antihjälte på den onda vägen i ett narrativ. Komiska mentorer existerar bland 

annat inom romantiska komedier eller liknande. Dessa kan anta rollen av en kollega eller en 

vän till hjälten och som även där ger goda råd och stöd och hjälper hjälten att uppnå sitt mål 

(Vogler, 2007:39-47). 



 8 

De Allierade 

De allierade, även känt som medhjälparna, är de karaktärer som stöttar hjälten genom 

hjältens resa, främst dennes förändringsprocess. Denna allierade kan vara en nära vän en 

medhjälpare eller en flickvän. Det är denna roll som många kvinnliga karaktärer tar an men 

Vogler menar att denna karaktär inte behöver vara mänsklig utan kan även vara en robot eller 

ett djur. Den kan även ta formen av en skyddsängel, vars mål är att hjälpa hjälten hålla sig på 

den rätta vägen (Vogler, 2007:71-75). 

 

Portväktaren 

Portväktaren utgör ett hinder som måste övervinnas av hjälten för att berättelsen ska kunna 

fortskrida. Denna kan vara både god och ond eller helt enkelt neutral. Dess dramatiska 

funktion är att portväktaren ska agera som en prövning, men är inte hjältens slutgiltiga hinder. 

Hjälten kan välja en rad olika sätt att agera gentemot portväktaren, bland annat försöka 

rekrytera denne till att bli en allierad. Portväktaren behöver inte vara av mänsklig form utan 

kan även denna vara ett djur eller en naturens kraft, som står i vägen för hjälten (Vogler, 

2007:49-52).  

Härolden 

Häroldens roll i en berättelse är att signalera en förändring som behövs eller som komma skall. 

En ny sorts energi tar plats i hjältens liv som gör att dennes liv förändras och inget blir som 

det en gång var. En ny person eller nyfunnen information skiftar balansen. Härolden agerar 

som motivation för hjälten och erbjuder en ny sorts utmaning. Härolden kan vara en positiv, 

negativ eller en neutral karaktär som oftast träder fram i ett tidigt skede av berättelsen och 

kan även vara en och samma karaktär som mentorn eller en allierad (Vogler, 2007:55-57). 

Hamnskiftaren 

Denne arketyp skapar osäkerhet runt sin faktiska identitet och gör hjälten och andra deltagare 

fundersamma kring dennes motiv. Denne kan ifrågasättas kring huruvida den är ond eller god. 

När denne är av det motsatta könet kan frågor kring huruvida den är kär i hjälten eller ej, dyka 

upp. Dennes dramatiska funktion går ut på att den ska skapa tvivel och spänning i berättelsen. 

Likt härolden kan denne vara vilken annan karaktär som helst, även hjälten själv (Vogler, 

2007:59-63). 

Skuggan 

Skuggan representerar den mörka sidans energi och manifesterar sig som yttre och inre hinder 

för hjälten. Den kan representera det mörka inom karaktären själv, de mörka hemligheter eller 

de förtryckta känslor som denne bär på. Skuggans mål i en berättelse är att utmana hjälten 

genom att skapa konflikt. Skuggan kan kombineras med andra arketyper och kan vara fler än 

en karaktär (Vogler, 2007:65-68). 

Bluffmakaren 

Denna arketyp är en skojare, en lurendrejare som bidrar med komiska element till en 

berättelse. Detta kan användas för att exempelvis kunna bryta en spänd och intensiv del i ett 

narrativ. Den kan försätta både sig själv och andra karaktärer i svåra situationer, detta för att 
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bluffmakaren är ett element som tar ner hjälten på jorden. Bluffmakaren kan även själv vara 

hjälten (Vogler, 2007:77-79). 

2.4 Pearsons arketyper 

Likt Jung fokuserade Pearson mycket på arketyperna och den effekt de har på våra liv. Hon 

menar att de arketyper hon har skapat är olika steg mot att uppnå sitt fullständiga jag. Till 

skillnad från Jungs teorier kring att arketyperna existerar i vårat gemensamma 

undermedvetna, menar Pearson att dessa är delar av oss själva som vi är medvetna om.  

De sex arketyper som Pearson har skapat kan även återfinnas inom fiktiva verk. Pearson 

beskriver arketyperna enlgit deras mål, deras uppgift och deras rädslor (Pearson, 1986). 

Den Oskyldige 

Den oskyldige har inget faktiskt mål. Dennes uppgift är att falla och den fruktar förlusten av 

paradiset. Pearson menar att detta är första steget för hjälten i dess försök att uppnå rollen 

som magiker. På grund av detta räknar inte Pearson denna som en hjälte-arketyp utan är 

snarare den roll som hjälten har innan denna börjar sin resa mot att bli hjälten (Pearson, 

1986:25-50). 

Den föräldralöse 

Den föräldralöses mål är att uppnå säkerhet. Den har som uppgift att behålla sitt hopp om 

säkerheten och fruktar att bli övergiven eller att exploateras. Den söker sig till exempelvis en 

mentor för att finna stöd och svar, någon som kan ta hand om hen. Denna arketyp söker efter 

och/eller accepterar hjälp, acceptans eller ett ömsesidigt beroende. Hen erkänner sin egen 

smärta eller sorg under sin resa. Dennes förtvivlan eller cyniska personlighetsdrag kan 

maskeras av ett sorts beroende (Pearson, 1986:25-50). 

Martyren 

Martyren har som mål att uppnå godhet. Dess uppgift är att inse och acceptera sin förmåga 

att ge upp. Martyren fruktar själviskhet och vill skydda andra genom att riskera sin egen 

säkerhet vid fara. Hen finner sig själv genom att hänge sig själv och sitt liv till universum och 

genom att uppoffra sig själv för att hjälpa andra.  Denne vill ge, inte ta, för att tillfredsställa 

andras behov och för att vara god. Den genomgår prövningar och lär sig nya saker för att kunna 

stå till tjänst för andra. Denne karaktär trycker undan sina känslor, sådana känslor som kan 

jämföras med Voglers skugg-arketyp (Vogler, 2007:65-68), för att inte skada andra. Martyren 

lider för att vara vacker i andras ögon (Pearson, 1986:98-115). 

Vandraren 

Denne arketyps mål är att nå självständighet. Vandraren har som mål att skapa sin egen 

identitet, samtidigt som denne fruktar konformitet. Vandrarens resa innebär att denne 

upptäcker att denne kan vara sig själv och samtidigt erhålla kärlek. Denne väljer att ge sig ut 

på ett äventyr, flyr från fångenskap eller finner en symbolisk skatt inom sig själv eller under 

tiden som denne befinner sig på sitt äventyr. Känslor som vandraren tacklas med är känslan 

av att inte tillhöra någonstans, att den känner sig isolerad från andra eller samhället i stort. 

Vandraren förlitar sig på sig själv för att finna  nya vägar och idéer och misstror så kallade 

experter, karaktärer som kan jämföras med mentor-arketypen (Pearson, 1986:51-73). 
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Krigaren 

Krigaren ska uppnå inre styrka och har som uppgift att vara modig. Krigaren fruktar både sin 

egen och andras svaghet. Denna arketyp respekterar och empatiseras med antagonisterna som 

existerar i dennes liv. Hen lär sig att kämpa för sin tro och sina värderingar både för sin egen 

samt för andras skull. Krigaren kämpar med att denne vill vinna oavsett vad priset för dennes 

vinst kan vara. Inom den västerländska kulturen är krigaren generellt sett en roll för en vit 

man. Inom denna sortens intrig är kvinnan vanligtvis en dam i nöd, tropen för en kvinnlig 

karaktär och vanligtvis en prinsessa, som behöver bli räddad (Pearson, 1986:74-97). 

Magikern 

Målet för magikern är att vara hel i sig själv. Magikerns uppgift är att vara lycklig och behålla 

sin trofasthet och fruktar ytlighet. Hen respekterar och välkomnar nyfikenhet och lär sig nya 

saker genom hjälp från andra eller av sig själv. Magikern uppskattar olikheter. Magikern 

njuter av världen runtomkring sig och tar sitt ansvar för sitt eget liv. Denna arketyp står upp 

mot och konfronterar skugg-arketypen (Pearson, 1986:116-150). 
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3 Problemformulering 

Målet med detta examensarbete var att undersöka de möjliga uppfattningar som deltagare har 

av arketyper. Detta analyserades med ett genusperspektiv. Undersökningen ämnade kartlägga 

vad för antaganden en deltagare kunde göra baserat på hur en kvinnlig karaktär är skriven, 

vad denne sade och gjorde och vad för roll denne har i ett narrativ. Detta grundades i det 

tidigare arbete som har gjorts kring stereotyper och troper för kvinnor inom digitala spel. Ett 

antagande som gjordes inför denna undersökning var att en arketyp kan innehålla drag som 

av deltagare kan ses som positiva och negativa och som i sin tur kan ha en positiv eller negativ 

effekt på deltagares uppfattning av dem.  

Frågeställningen som detta arbete kretsar kring är: Vilka arketyper används för kvinnliga 

spelkaraktärer i narrativt drivna actionspel och hur uppfattar manliga respektive kvinnliga 

spelare dem, utifrån konventionella genusstereotyper?  

För att kunna besvara denna frågeställning krävdes en vidare undersökning kring de 

karaktärsarketyper som existerar inom digitala spel, via en förstudie. Dessa arketyper 

applicerades på specifikt kvinnliga karaktärer. Arbetet kring arketyperna som användes var 

de som formats av Carl Jung (1991:3-54). Voglers (2007) återkommande karaktärsarketyper 

som är utformade inom Campbells (1993) arbete kring en hjältes resa, stod som underlag för 

vidare analys. Själva framställandet av karaktärerna för arketypen och den medföljande 

analysen utfördes med underlag från Pearsons (1986) arbete kring hjälte-arketypen. De sex 

arketyper som hon har skapat ur ett genusperspektiv användes även för att skapa förstudien. 

Det krävdes även en vidare analys kring de uppfattningar som finns om dagens kvinnliga 

karaktärer enligt respektive kön. Vilka arketyper som används och appliceras på kvinnliga 

karaktärer och vilka möjliga stereotyper och troper de stödjer analyserades sedan vidare. 

Fokus låg på kvinnliga hjältar inom digitala spel. 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Förstudie 

För att skapa en bra grund för undersökningen så utfördes en förstudie kring vilka arketyper 

som kan identifieras inom digitala spel, specifikt applicerade på kvinnliga karaktärer. För 

denna förstudie användes fyra digitala spel där de kvinnliga karaktärerna skiljer sig på olika 

sätt gentemot varandra. Vad som skiljer dem åt ska analyserades enligt Pearsons (1986) sex 

arketyper. Undersökningen avslutades med att bestämma vilka två arketyper som sedan skulle 

användas som bas för artefaktsarbetet.  

De digitala spel som ska analyserades var av actiongenren. Detta val baserades på att denna 

innehåller ett brett utbud av kvinnliga karaktärer. Actiongenren i sig är också en bred genre, 

vilket gav ett större urval av möjliga spel att studera. Inom actiongenren finns det även många 

spel som kan knytas an till monomyten om en hjältes resa, bland annat de spel som 

undersöktes i förstudien. Detta gav därmed vidare underlag för skapandet av artefakten, då 

denna skulle vara utformad efter en hjältes resa olika steg. De kvinnliga karaktärerna som 

studerades gav ett brett underlag för en djupare förståelse för arketyperna. Detta då spelen 

kunde agera som exempel för hur karaktärer, baserade på olika arketyper, kan tänkas agera 

och reagera i de olika stegen som en hjältes resa består av. Fightinggenren är den som anses 

innehålla störst del sexualisering (Lynch et al., 2016) och skulle därmed också ha kunnat 
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erbjuda ett bra underlag, då de kvinnliga karaktärerna därinom har analyserats förut. 

Däremot ansågs actiongenren för denna undersöknings skull innehålla fler kvinnliga 

karaktärer av olika arketyper. Inom denna genre ansågs även karaktärers personlighetsdrag 

förmedlas i högre grad, genom en större mängd dialog som förmedlas i korta filmsekvenser, 

som gav underlag för vidare analys. Detta var av intresse för denna undersökning då 

artefaktens karaktärer och deras personligheter förmedlades till stor del via dialog.  

3.1.2 Artefakt 

Artefakten för detta arbete var ett interagerbart textdrivet narrativ. Artefakten skapade i 

internetverktyget Twine (2009-) och bestod av ett kort förgrenande narrativ. Förgrenade 

narrativ tillåter spelaren att göra val som påverkar olika delar av digitala spel och deras intrig. 

Ett spel kan ha ett narrativ som för spelarna i två olika riktningar men som sedan går tillbaka 

till en gemensam gren för att se till att spelaren får ta del av den generella berättelsen i stort. 

Att använda ett förgrenande narrativ ger spelaren valmöjligheter (Heussner et al., 2015:111-

113). Det förgrenande narrativ som användes i artefakten var skapat så att deltagarna tog del 

av respektive karaktär, men den de först interagerade med antecknades. Det val som spelaren 

kunde göra i slutet av artefakten användes sedan som bas för vidare analys angående vilken 

av hjältinnorna som de fann mer intressant och ville fortsätta läsa om, samt för att spelaren 

skulle få en övergripande förståelse för de kvinnliga karaktärerna och vad för olika reaktioner 

och uttalanden de gav vid samma situationer.  

Artefakten spelas ur ett neutralt förstapersonsperspektiv, där deltagaren tar del av ett narrativ 

med två brett skilda representationer av två kvinnliga spelkaraktärer som agerar som 

hjältinnor. Dessa karaktärer är utformade av varsin arketyp, martyren och krigaren. I slutet 

av spelomgången fick deltagaren välja en av de två karaktärerna som denne skulle ha velat 

följa vidare. Detta var för att ge vidare underlag för att se vilken karaktär som ansågs mer 

intressant. De två kvinnliga karaktärerna påverkades olika av händelser i narrativet. De hade  

olika reaktioner och uttalanden som speglar den karaktärsarketyp som respektive karaktär var 

skapad efter. Spelarens val stod därmed som grund för vidare analys, då valen skulle signalera 

vilken av de två kvinnliga spelkaraktärerna som deltagaren vill veta mer om. Dessa karaktärer 

har inte en grafisk representation utan deras karaktärsdrag representeras enbart i textform. 

Detta val var för att vidare kunna undersöka hur deltagarna hade tolkat karaktären och hur 

dessa ansåg att de såg ut. 

Det fanns emellertid en viss problematik med att skapa två olika karaktärer på det sätt som 

denna studie gjorde. För att de skulle skilja sig ifrån varandra fanns det en risk att en av dem 

skulle anses vara mer utvecklad i jämförelse med den andra, om de endast tar del av en 

karaktär. För att undvika detta var artefakten baserad på känslomässigt likvärdiga val och det 

var deltagarens val av vilken karaktär som de ville interagera med först, där de sedan får ta del 

av den andra karaktärens del också. En karaktär skulle inte heller anses vara mer lämpad för 

exempelvis en viss typ av agerande, för att undvika att deltagaren skulle göra val baserade på 

karaktärernas färdigheter snarare än karaktärsdrag baserat efter hur de är beskrivna. 

Då den spelbara karaktären inte är huvudkaraktären för artefakten kompliceras således 

skapandet av artefakten i sig, då denne inte skulle uppehålla spelarens uppmärksamhet. 

Arketyperna som karaktärerna är skapade efter används inom psykologi och traditionell 

litteratur. I och med detta var det nödvändigt med en viss medvetenhet kring möjliga problem 

som kunde uppstå vid överförandet av analysarbetet till en yngre form av media. Däremot kan 
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det argumenteras för att monomyten flitigt används inom spel och därmed framkommer även 

arketyperna redan inom digitala spels narrativ.  

3.1.3 Informanter 

Undersökningen utfördes på fyra informanter (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 

2004:102) av respektive kön, totalt åtta informanter, för att skapa en bred förståelse kring 

huruvida karaktärerna uppfattades av män och kvinnor på olika sätt, men även för att 

identifiera liknelser angående deras uppfattning. Deltagarna skulle ha en ytlig spelvana som 

minimum. Med ytlig spelvana menas att deltagarna hade spelat minst 1 timme i veckan under 

en period på ett år. Detta krav var för att se till att deltagarna hade stött på dessa arketyper 

inom digitala spel förut. Deltagarna var i åldrarna 20-35, detta urval baserades på att 

deltagarna skulle vara medvetna om den utveckling som sker inom digitala spel, till viss grad. 

De skulle därmed ha en ytlig förståelse för de troper och stereotyper som används inom 

digitala spel. 

3.1.4 Observation 

Deltagarna spelade artefakten medan val av interaktioner och uttalanden antecknades. 

Därmed utfördes fältanteckningar under observationens gång. Anteckningarna var 

deskriptiva där egna tolkningar kring deltagarens reaktioner undveks. Genom att observera 

deltagarens val och identifiera möjliga antaganden byggdes en stadig grund för att sedan 

fortsätta undersökningen i en intervju med deltagaren (Østbye et al., 2004:108-114). 

En observation skulle dock ha kunnat få informanten att göra val som denne inte 

nödvändigtvis skulle ha gjort om inte dennes ageranden observerades. Exempelvis kunde 

deltagare ha känt sig manade till att variera hur mycket denne valde att interagera med de 

båda karaktärerna, för att visa intresse till undersökningen, istället för att göra val som denne 

hade kunnat göra ifall denne ej var observerad. En observation ansågs ändå vara nödvändig 

då valen som deltagaren gjorde samt möjliga uttalanden kring dessa då kunde dokumenteras. 

För att motverka att observationen skulle påverka deltagaren allt för mycket tydliggjordes det 

innan spelomgången att denne skulle basera sina val enbart på vad denne ansåg var intressant. 

3.1.5 Intervju 

Observationen övergick sedan i en kvalitativ intervju för att stärka reliabiliteten i 

forskningsprojektet. Denna spelades in för att minska risken för att missa information som 

deltagaren delade med sig av (Østbye et al., 2004:105). 

Intervjun var strukturerad, med tidigare definierade frågor. Detta var för att undvika missad 

data som annars kunde gå till spillo och som kunde vara nödvändig för undersökningen. 

Intervjuerna skedde med en deltagare åt gången. Deltagaren informerades först och främst 

kring vad projektet gick ut på och vad det innebar att delta i undersökningen, detta var för att 

hålla en etisk korrekt struktur kring intervjun (Østbye et al., 2004:101-118). 

Frågor som intervjun kretsade kring var de kvinnliga karaktärerna och deras utformande. 

Deltagaren frågades hur denne ansåg att de två kvinnliga karaktärerna skulle vara grafiskt 

representerade. Hen fick svara på vilken roll och vilket öde de ansåg väntade respektive 

karaktär. Det ifrågasattes även varför deltagaren valde den karaktär de valde som slutgiltig 

ledare. Deltagarna ombads att svara på vilka sorters intryck karaktärerna gav gällande deras 

personlighet, genom att deltagarna skulle beskriva dem med ord. 
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Det skulle ha varit möjligt att skapa en enkät där deltagarna hade fått besvara de frågor som 

intervjun kretsade kring. Detta ansågs däremot ha kunnat sätta stopp för möjligheten för 

djupare tankar och analyser som deltagarna kunde tänkas bära på, i och med att en enkät har 

ett begränsat utrymme för deltagarens svar. Genom att följa upp observationen med en 

intervju direkt innebar det även att deltagaren hade ett starkare minne av vad som skedde i 

artefakten samt vilka tankar denne bar på under testningen. Därmed kunde deltagarna svara 

mycket utförligt. 

3.1.6 Diskussion 

Undersökningen utfördes med underlag från intervjuer med informanter av de biologiska 

könen. Anledningen till detta var inte för att uppmuntra eller stärka de könsnormativa 

rollerna. Målet var att undersöka de stereotypiska föreställningar som kunde existera enligt 

de normativa könsrollerna som deltagarna hade tagit del av genom användandet av media, 

specifikt digitala spel. Att använda män respektive kvinnor var för att jämföra huruvida det 

fanns någon skillnad kring uppfattningen av de kvinnliga karaktärerna och de arketyper de är 

formade efter. Denna undersökning ämnade inte vara exkluderande. Det var den möjliga 

problematiken kring att använda individer som ej identifierar sig med de biologiska könen 

som informanter som gjorde att arbetet i detta fall begränsades. Detta då det var specifikt 

påverkan på och uppfattningen hos de biologiska könen som skulle undersökas. Att undersöka 

hur de könsnormativa stereotyperna påverkar transpersoner och icke-binära i deras 

uppfattning kring karaktärer i jämförelse med normativa personer är givetvis av värde. För att 

begränsa detta arbetes innehåll får en sådan vidare analys användas till ett vidare utvecklande 

av detta arbete. 
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4 Arbetsprocess  

4.1 Förstudie 

I denna förstudie analyserades sex karaktärer från sex digitala spel. Då två av dessa sex 

karaktärer var mönsterbrytande arketyper så presenteras endast fyra stycken djupgående. För 

syftet av denna förstudie och för att ge en övergriplig sammanfattning kring spelens 

narratologiska kurvor ämnade denna förstudie att presentera spelens innehåll och möjliga 

steg från monomyten i en kronologisk ordning. Annan ansedd nödvändig information om 

karaktärerna och den värld som de existerar i presenteras således också i en kronologisk 

ordning  för att öka förståelsen för spelets narrativ. Då vissa av spelen använder sig av tidshopp 

eller tillbakablickar för att förmedla berättelsen ansågs därmed detta nödvändigt. För 

undersökningens syfte förklarades därmed karaktärernas berättelse från början. Förstudien 

ämnade presentera olika intressanta arketyper som kunde identifieras i huvudkaraktärernas 

närhet såsom exempelvis en mentor eller en allierad. Detta utfördes genom stöd från Voglers 

(2007) analyser kring Campbells (1993) arbete med arketyperna och monomyten. Fokus för 

förstudien låg i att identifiera vilka hjälte-arketyper som karaktärernas personlighetsdrag och 

ageranden kunde kopplas till. Pearson (1986:5-8) menar att en karaktär respektive en 

människa kan beskrivas med hjälp av en eller flera olika arketyper under dennes livstid, för 

att så småningom uppnå det slutgiltiga steget: magikern. Således kan en möjlig 

arketypsutveckling identifieras inom de digitala spelen som analyserades. Därmed drogs en 

slutsats kring vilken av arketyperna som karaktärerna kunde kopplas till under majoriteten av 

spelets narrativa utveckling, då arketypsutvecklingen inte hör till vad förstudien skulle bistå 

med för detta arbete. På grund av detta presenteras inte heller de narrativa sluten. 

Förstudien baserades på en analys av spelens filmsekvenser. Detta beslut grundades i att en 

del av spelen innehåller dialogval eller förgrenande narrativ med ett flertal möjliga slut. 

Således hade en potentiell vinkling av spelens innehåll undvikits vid utformandet av 

förstudien. Urvalsprocessen baserades på att spelen enbart skulle ha en kvinnlig protagonist 

samt ett tillräckligt brett narrativ för att monomyten skulle kunna urskiljas i spelet. 

 

 

Figur 1 Skärmdump ur Hellblade: Senuas Sacrifice (2017) 
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Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017) 

Senua 

Senua är en keltisk krigare, från en tid där vikingar plundrade Europa, som lider av svåra 

psykoser sedan födseln. Vid tonåren utvecklades psykoserna som en bieffekt av att hennes far, 

prästen Zynbel, isolerade henne från resten av deras klan. Senua blev vid ung ålder vittne till 

mordet på hennes mor Galena, en helare, som också led av psykoser vilket ledde hennes far 

till att övertala klanen att hon talade med röster från underjorden. Senuas minnen blev 

förvridna då Zynbel påstod att Galena begick självmord och varnade henne under resten av 

hennes uppväxt att samma öde skulle möta henne själv om hon tilläts kontakt med klanen. 

Förvridna minnen efter smärtsamma upplevelser är sedan ett genomgående tema i berättelsen 

och är även vad som gör att Senua i vuxen ålder träder in i de första stegen ur monomyten.  

Senuas hjälteresa och möten med arketyperna 

Senua trotsar Zynbels varningar och ger sig ut på utflykter från hemmet där hon träffar och 

blir förälskad i Dillion, som i detta skede av hennes liv kommer att bli hennes mentor (Vogler, 

2007:39-43) då han lär henne att kriga och acceptera det mörker som finns inom henne. De 

lever tillsammans en tid, men när Dillions far dör i pesten påstår han i sin sorg att det är 

Senuas fel. Senua beger sig ut skogen för att bearbeta psykoserna och rösterna hon hör men 

när hon återvänder till byn har Dillion mördats av vikingaplundrare och offrats till deras 

gudar. Den vanliga världen (Vogler, 2007:10-11) har härmed presenterats och äventyret tar 

sin början i en annorlunda form. Äventyret utspelar sig inom Senuas psykoser och är en resa 

för henne mot att bearbeta och acceptera hennes minnen samt rösterna hon hör. 

Senua beger sig till Helheim, helvetet, för att rädda Dillions själ från den tortyr han undergår 

från gudinnan Hela. På Helheims kust tvekar hon och tittar ut på det hav hon rest över. 

Rösterna leder henne genom hennes vägran till äventyret (Vogler, 2007:11) och säger att det 

inte finns något att gå tillbaka till, den vanliga världen (Vogler, 2007:10) existerar inte längre. 

I Helheim ser Senua syner av en man vid namn Druth som kommer att bli hennes mentor 

(Vogler, 2007:45) på resan, då han berättar vad hon måste göra för att ta sig vidare. Senua når 

till Helheims portar som vaktas av gudarna och portväktarna (Vogler, 2007:49-50) Valravn 

och Surt och överkommer den första tröskeln (Vogler, 2007:12-13) genom att besegra dem. 

Därefter genomgår Senua en rad olika prövningar och möter fiender (Vogler, 2007:13-14) som 

är resultaten av hennes förträngda minnen, rösterna i hennes huvud och hennes 

hallucinationer. Den svåra prövningen (Vogler, 2007:14-16) är vad som i spelet kallas The trial 

of Odin, som Senua måste genomgå för att slutligen gripa svärdet (Vogler, 2007:16), The 

Sword Of Gram, för att kunna möta gudinnan Hella. 

Krigaren Senua 

Senuas karaktärsdrag stämde in med Pearsons (1986:75-76) beskrivning för arketypen 

krigaren. Detta var tydligt då Senua vägrade ge upp sitt mål oavsett om det skulle kosta henne 

livet. Hon fruktar rädslan hon bär på och det manifesterade sig i än svårare hallucinationer.  

En av de starkare rösterna inom Senua skriker vid ett tillfälle då hon tappar sitt svärd och 

faller till marken att hon visar på svaghet och att hon inte är en riktig krigare, utan en skam 

för sitt folk, om hon inte tar upp svärdet och fortsätter att slåss. Senua visade även på drag 

som kunde jämföras med arketypen för skuggan (Vogler, 2007:65-68) då de röster hon hör 
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representerar den mörka sidans energi och står som ett inre hinder för henne så länge som 

hon försöker motarbeta dem samt representerar de förtryckta känslor som Senua bär på. 

 

Figur 2 Skärmdump ur Beyond: Two Souls (2013) 

Beyond: Two Souls (2013)  

Jodie 

Jodie Holmes är en ung kvinna som vid sin födsel fördes bort från sin mor Norah Gray och 

placeras hos ett par. Hennes dödfödde bror Aiden, som ströps av navelsträngen som sedan 

blir det symboliska band som binder hans själ till Jodie, lämnas också bakom henne. Jodies 

föräldrar arbetade för DPA, departementet för paranormala aktiviteter, då de båda erhöll 

samma gåva som Jodie föds med: de har en koppling till infravärlden där själar och andra 

demonliknande entiteter lever. När Jodies gåva börjar utvecklas medan hon bor med sina 

adoptivföräldrar så kontaktas departementet och hennes koppling till Aiden blir sedan högst 

användbar för DPA och slutligen även CIA. 

Jodies hjälteresa och möten med arketyperna 

Den vanliga världen är, från Jodies förflyttning till Departementet, inte nåbar och hennes 

vägran till äventyren som hon sedan tvingas ge sig ut på härstammar från en vilja att leva ett 

normalt liv (Vogler, 2007:10). Jodie uppfostras av Professor Nathan Dawkins och Cole 

Freeman. Nathan blir Jodies mentor (Vogler,2007: 44) då han lär henne använda Aiden för 

att utföra handlingar såsom att flytta på objekt eller kontrollera andra människor. När Jodie 

sedan vägrar äventyret (Vogler, 2007:11-12) som tar form i en rekrytering av CIA, övertalar 

Nathan henne till att göra det genom att säga att hon ska göra det för hans skull. 

De prövningar och fiender (Vogler, 2007:13-14) som Jodie möter på vägen under sin tid som 

CIA-agent blir slutligen en vändpunkt i Jodies liv. Ryan Clayton har under denna tid varit 

hennes allierade (Vogler, 2007:71-72) som dittills hjälpt henne på hennes uppdrag och som är 

hennes kärleksintresse. När Jodie får reda på att han ljög för henne när han beordrade henne 

att mörda en krigsherre som sedan visade sig vara en folkvald president, flyr hon och lever på 

gatan. Där möter hon härolden (Vogler, 2007:56) Stan som förändrar hennes liv via positiv 

energi som ger henne hopp om att hennes koppling till Aiden inte är en förbannelse såsom 
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hon dittills trott. Den svåra prövningen (Vogler, 2007:14-16) tar form när Jodie seden beger 

sig ut i öknen och hjälper en familj att föra en ond entitet tillbaka till infravärlden. Belöningen 

(Vogler, 2007:16) för Jodie är när hon inser att hon är kapabel till att utföra goda dåd genom 

hennes koppling till Aiden som hon så länge avskytt. Jodie beger sig till sin hemstad igen för 

att finna svaren kring vad som skedde med hennes mor och blir tagen av departementet för 

att återigen utföra olika dåd till vinning av departementet och CIA. 

Martyren Jodie 

Jodie utnyttjades gång på gång av Nathan Dawkins, departementet och CIA och tvingades 

utföra dåd som inte utsatte någon annan för fara förutom henne själv. Jodie motiverades av 

sin vilja att göra gott genom att hjälpa andra och lida för deras skull och offrade sig mer än 

gärna för sina allierade, likt martyren (Pearson, 1986:99-101). Mordet på den folkvalde 

presidenten, utnyttjandet från CIA för deras egen vinning och Jodies flykt stämde också in för 

martyren (Pearson, 1986:107-109) som ser världen som en konflikt mellan gott och ont. Vid 

prövningar och möten med fiender skickade Jodie bort sina allierade för att rädda dem och 

var därmed konstant redo att lida för att rädda andra. 

 

Figur 3 Skärmdump ur Bayonetta (2009) 

Bayonetta (2009) 

Bayonetta/Cereza 

Cereza föddes till Rosa, en umbrahäxa, och Balder, en medlem ur The Lumen Sages, i 

klanernas gemensamma hemstad Vigrid. Hennes far blev förvisad från sin klan och hennes 

blev fängslad medan Cereza växte upp som en utstött hos umbrahäxorna. Detta då hennes 

födsel var mot lagen: medlemmar ur de olika klanerna får inte beblanda sig med varandra. 

Trots sin roll som utstött blir Cereza vän med umbrahäxan Jeanne, som vid vuxen ålder 

utmanar henne till en duell för att bevisa att Jeanne var värdig rollen som umbrahäxornas 

ledare. När Cereza vinner tvingas Jeanne försätta henne i en djup sömn för att Cereza inte ska 

kunna väcka kraften av The Left Eye som finns inom henne. 500 år senare vaknar Cereza upp 

som Bayonetta utan några minnen kring vem hon en gång var. Spelet tar sin början 20 år 

senare när Bayonettas äventyr presenteras. 
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Bayonettas hjälteresa och möten med arketyperna 

Den vanliga världen (Vogler, 2007:10) presenteras när Bayonetta slåss med änglar som hon 

då inte vet agerar efter hennes fars order. Äventyret presenteras (Vogler,2007:10) när 

Bayonetta  beger sig till Vigrid för att finna The eyes of the world som i fysisk form presenteras 

som två stenar då hon ännu inte vet att hon själv är The Left Eye och hennes far är The Right 

Eye. Bayonettas allierade (Vogler, 2007: 75) är under äventyret Luka som från början endast 

vill avslöja henne som häxa, men som kommer att bry sig om henne och hjälper henne på 

vägen. En annan allierad är den lilla flickan Cereza, som liknar det barn som Bayonetta en 

gång var. Bayonetta utsätts för prov i form av fienderna hon möter på vägen, bland annat 

änglarna som hon tvingas slåss mot. Hamnskiftaren (Vogler, 2007:59-63) Jeanne presenteras 

och gör spelaren osäker kring vems sida hon står på när hon slåss mot Bayonetta samtidigt 

som Bayonetta får minnesbilder kring deras vänskap samt inser att Jeanne också är en 

umbrahäxa. Belöningen (Vogler, 2007:16) för Bayonetta är när hon till sist låser upp sina 

minnen från sitt förflutna, men den svåra prövningen (Vogler, 2007:14-16) väntar fortfarande 

henne vid mötet med hennes far som vill väcka guden Jubileus tillsammans med Bayonetta. 

Detta genom att aktivera kraften inom de båda och bli till Jubileus ögon. 

Krigaren Bayonetta 

Bayonetta har en självsäker och kaxig attityd. Under den större delen av spelet vägrade 

Bayonetta visa sådant som hon ansåg vara svagheter såsom omtänksamhet eller rädsla. Under 

ett tillfälle när Jeanne påstår att Bayonetta är rädd och svag så svarar Bayonetta att det enda 

hon faktiskt fruktar är att inte få möta en värdig motståndare som kan agera som en faktisk 

utmaning för henne. Pearson (1986: 74-97) beskriver att krigaren strävar efter styrka och mod 

och vill undvika passivitet. Bayonetta med sin bestämdhet och sin ovilja till att visa sig själv 

som svag passade enligt detta in som av arketypen krigaren. 

 

Figur 4 Skärmdump ur Beyond Good & Evil (2003) 
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Beyond Good & Evil (2003) 

Jade 

Jade blev uppfostrad av Pey’j, som hon kallar farbror. De bor tillsammans på planeten Hillys 

där de startat The Lighthouse Shelter, ett hem för sex andra föräldralösa barn. Hennes 

föräldrar gav Jade till Pey’j för att se till att hon skulle hållas trygg och avled snart därefter. 

Jades planet har blivit attackerad av Domz, aliens, i 20 år. En intergalaktisk grupp 

legoknektar, Alpha Sections, ska hjälpa planetens invånare och skydda dem mot Domz och 

terrorgruppen som kallar sig för IRIS, men egentligen arbetar Alpha Selections tillsammans 

med Domz för att ta över planeten. 

Jades hjälteresa och möten med arketyperna 

Den vanliga världen (Vogler, 2007:10) presenteras när Domz attackerar barnhemmet och 

Jade kämpar med att erhålla tillräckligt mycket pengar för att kunna uppehålla barnhemmets 

skyddsbarriär. Genom att använda sig av sin kamera och fota olika Domz för att tjäna pengar 

hamnar Jade sedan hos Hahn som visade sig testa huruvida hon var personen de sökte för att 

utföra uppdrag åt terrorgruppen IRIS. Äventyret presenteras (Vogler, 2007:10) när Hahn 

berättar att IRIS inte alls är den fiende som Jade tidigare trott utan är en motståndsrörelse 

som vill bevisa för planeternas invånare att Alpha Sections arbetar med tillsammans med 

Domz. Jade accepterar äventyret att infiltrera Alpha Sections och samla bevis som sedan ska 

visas till planetens invånare tillsammans med mentorn (Vogler,2007: 39-42) Pey’j som 

försöker stötta och hjälpa henne på vägen. När de ger sig ut för att befria Agent H inne på 

Alpha Sections fabrik möter de portväktare (Vogler,2007: 49-50) i form av Domz monster. 

Agent H blir  Jades allierade (Vogler, 2007:73-74) då han slår följe med dem på deras uppdrag. 

Jades fiender (Vogler, 2007:13) tar form av Domz och Alpha Sections och närmandet mot den 

djupaste grottan (Vogler, 2007:14) är när Jade, Pey’j och Agent H samlar bevis kring att Alpha 

Sections kidnappar planetens invånare. 

När Pey’j och de föräldralösa barnen kidnappas, och Jade blir beordrad av IRIS att hitta Pey’j 

på månbasen och samla bevis på Alpha Sections samarbete med Domz, så presenteras den 

svåra prövningen (Vogler, 2007:14-16) för Jade. När hon hittar honom tror hon att han är död 

och bestämmer sig för att hämnas. Hon fotar mötet mellan ledarna för Alpha Sections och 

Domz och när hon sedan beger sig därifrån får hon veta att Pey’j är vid liv tack vare att Jade 

återupplivat honom med hjälp av en magisk kraft hon inte visste att hon hade. Belöningen 

(Vogler, 2007:16) har därmed presenterats. 

Martyren Jade 

Jade motiverades ständigt genom sin vilja att göra de rätta sakerna och att vara god. Hon var 

redo att utsätta sig själv för fara redan innan äventyret presenterades genom att slåss mot 

Domz när de försökte kidnappa de föräldralösa barnen. När äventyret har presenterats för 

henne så tvekar hon inte, utan motiverar sitt val att tacka ja till uppdraget med att säga att om 

det finns ett sätt för dem att stoppa Domz från att attackera deras planet så måste de göra det. 

När de föräldralösa barnen kidnappas skyller hon på sig själv för att hon inte var där för att 

beskydda dem. Hon drivs av en vilja att rädda sitt universum. 
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Vandraren Aloy och Den föräldralöse Abigail 

Utöver de fyra nämnda spelen och deras kvinnliga huvudkaraktärer så analyserades även Aloy 

(Horizon: Zero Dawn, 2017) och Abigail ”Fetch” Walker (Infamous First Light, 2014). Abigail 

visade tecken på att vara av arketypen den föräldralöse. Detta baserades på hennes strävan 

efter att känna sig trygg och säker hos sin bror då kidnappningen av honom är vad som driver 

henne under hennes äventyr och användandet av hennes krafter. Hon fruktar att vara ensam 

och förklarar att brodern Brent är den som kan lugna ner henne och försvarar sina ageranden 

med att hon är redo att göra vad som helst för att rädda honom. Enligt Pearson kan denne 

arketyp dölja sin förtvivlan med ett sorts beroende. Abigail led länge av ett faktiskt 

drogberoende som tog slut när hon väl insåg att det skadade Brent också (Pearson, 1986:25-

50). 

Aloy är sedan sin mystiska födsel en utstött som uppfostras av sin mentor Rost (Vogler,2007: 

39-47). Hon blir ignorerad och undviks av Nora-klanen som hon skulle ha varit en del av. 

Pearson förklarar att vandraren tacklas med känslan av att inte tillhöra någonstans och känner 

sig isolerad från andra, ibland även samhället i stort. Vandraren har som mål att skapa sin 

egen identitet och Aloy ger sig till en början ut på sitt äventyr med motivet att ta reda på mer 

kring vem hennes mor var för att i sin tur kunna ta reda på vem hon själv är (Pearson, 1986:51-

73). 

Slutord för förstudien 

Med förstudien som grund kunde det härmed konstateras att de olika arketyperna kan ta form 

inom spel på olika sätt. Gemensamma nämnare identifierades inom de olika narrativen, även 

om karaktärerna i sig kunde kopplas till olika arketyper. Karaktärerna begav sig ut på en sorts 

resa och försökte finna sig själva eller för att hitta svaren kring ett mystiskt förflutet. 

Majoriteten av dessa karaktärers mentorer var manliga. Majoriteten av hjältarna var redo att 

offra sig själva för att rädda andra karaktärer eller världen i stort. Med faktiska exempel kring 

hur arketyperna kan ta form inom digitala spels narrativ så fanns det därmed vidare underlag 

för skapandet av artefakten. 
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4.2 Artefakten 

Att använda Twine (2009-)  etablerades tidigt efter valet att artefakten skulle vara textbaserad. 

Då Artefakten inte skulle ha med grafiska representationer ansågs Twine passande. Artefakten 

ämnade vara lättförståelig och användarvänlig. Detta gav ett större utrymme för testningen 

och sedan även intervjun. 

Artefakten ämnade se hur mycket av en karaktärs arketyp som kunde förmedlas via ett kortare 

format. Således låg inte fokus för artefakten i att skapa en storslagen berättelse utan snarare 

en fokuserad berättelse. Berättelsens olika steg och karaktärer presenteras tydligt och konkret 

i ett kortare textformat. De åtta första stegen ur monomyten presenteras i kronologisk 

ordning. Likaså agerar arketyperna mentorn, skuggan och den allierade att såsom 

beskrivningarna av dessa ser ut (Vogler, 2007).  Nedan följer en detaljerad beskrivning av hur 

detta presenterades i narrativet. Det kommer även att framgå var inspirationen kring de olika 

karaktärernas drag och ageranden kom ifrån med bas från förstudien. Efter detta presenteras 

artefaktens grundpelare, innan beskrivningen av pilotstudien som sedan ägde rum. Med hjälp 

av skärmdumpar och vidare nödvändig beskrivning för bland annat poängsystemet 

presenteras detta såväl som användandet av monomyten. 

Förstudien fokuserade på de karaktärer som kunde identifieras som krigare och martyrer. 

Detta då Pearson (1986:2-5) anser att dessa två arketyper är de två vanligare för kvinnliga 

hjältar. Således innehåller artefakten hjältinnor skapade efter krigaren och martyren, för att 

kunna basera en vidare analys med grund i Pearsons (1986) utförda arbete kring dessa. De 

upptäckter som gjordes i förstudien kring de digitala spelens narrativ var även bidragande 

faktorer för hur berättelsen och världen runtomkring karaktärerna i artefakten ser ut. 

Artefakten innehåller en mindre mängd karaktärer för att lägga fokus på de karaktärer som 

analysen sedan grundas på; de två hjältinnorna. Den spelbara karaktären är skriven på ett som 

gör att den inte tar uppmärksamhet från de två karaktärerna, då denna karaktär inte ämnade 

bidra till analysen. 

4.2.1 Karaktärer 

Saba – Krigaren 

De två krigare som identifierades i förstudien var Bayonetta (Bayonetta, 2009) och Senua 

(Hellblade: Senua’s Sacrifice, 2017). Dessa två karaktärer kämpade med gamla minnen som 

de inte kan komma åt respektive har förträngt och beger sig ut på en resa för att bearbeta dem. 

De var utstötta och fruktade respektive nedvärderade inom de klaner de tillhörde. De båda 

vägrar ge upp oavsett vad denna bestämdhet kan kosta dem. De vägrar visa svaghet eller 

rädsla. 

Saba är ett namn som är sammansatt av olika bokstäver ur namnen Bayonetta och Senua. 

Sabas mål är att uppnå en inre styrka och att vara modig. Hon fruktar andras svaghet och kan 

visa empati för möjliga fiender, drag från krigaren (Pearson, 1986:74-97) och som presenteras 

i narrativet för artefakten. Med inspiration från Senua och Bayonetta så presenteras det att 

Saba tidigare var utstött och har inget minne från vad som gjorde att hon blev en utstött. I 

artefakten ges det ingen förklaring kring hennes tid som utstött. Detta då det är en detalj som 

annars kunde ta för mycket uppmärksamhet men som i förstudien var en identifierad 

nämnare för arketypen för krigaren. 
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Jaeji – Martyren 

I förstudien identifierades Jodie Holmes (Beyond: Two Souls, 2013) och Jade (Beyond Good 

& Evil, 2003) som martyrer. Jodie och Jade ville utföra goda dåd och ville skydda andra genom 

att riskera sin egen säkerhet. De genomgick prövningar och lärde sig nya saker för att stå till 

tjänst för andra.  

Jaeji är en sammansättning av bokstäver ur namnen Jodie och Jade. Jaeji blev en krigare för 

att det var vad hennes far bad henne göra, likt Jodies val av karriär efter Nathans önskan. 

Jaejis val, likt Jodie, motiverades genom att hennes far sade att hon var ämnad att utföra stora, 

goda dåd. Vid hotande tillfällen är Jaeji redo att riskera sig själv för gruppen, något som 

presenteras i narrativet och som är drag från martyren (Pearson, 1986:99-101). Som ung gav 

sig Jaeii ut på en resa för att finna sig själv då frågor kring vem hennes mor var gjorde att hon 

inte kunde utföra de goda dåd hon var ämnad för. Vad som skett Jaejis mor förklaras inte då 

det inte bidrar till artefaktens syfte, men är en detalj som presenteras i och med att det är en 

gemensam nämnare för vad Jodie gjorde när hon gav sig tillbaka till sin hemstad för att finna 

svar kring vem hennes mor är och passar även in hos Jades förflutna då hennes föräldrars öde 

inte presenteras på en mer ingående nivå. 

Huvudkaraktären/spelaren – Den allierade 

Huvudkaraktären faller under arketypen för den allierade efter Voglers (2007:71-75). 

beskrivning av denna arketyp. I detta fall är den allierade den som stöttar de två hjältinnorna 

genom deras resa och förändringsprocess. Denna är deras medhjälpare. I artefakten 

presenteras det att Saba är redo att kriga för dennes tro och värderingar och Jaeji är redo att 

offra sig själv för att rädda denne, baserat på vad som motiverar krigaren respektive martyren 

(Pearson, 1986:51-97). 

Dran– Den vise gamle mannen/mentorn 

Den mentor som bidrar med sin visdom till hjältarna är baserad på Stan (Beyond: Two Souls: 

2013) och Druth (Hellblade: Senua’s Sacrifice, 2017). Denna hjälper Jaeji och Saba på vägen 

genom stöd och lärdomar. Enligt Pearson kämpar martyren med att denne vill offra sig själv 

för andra (Pearson, 1986:98-115). Krigaren kämpar med att den vill vinna oavsett priset (1986: 

74-97). Mentorn Dran gör de två hjältinnorna medvetna kring deras svagheter samt är en 

bidragande faktor till att narrativet förs vidare via monomyten. 

4.2.2 En hjältes resa 

Nedan följer en övergripande beskrivning kring vad som först planerades skulle ske i 

artefakten följt av hur det sedan presenteras i den slutgiltiga artefakten. De olika stegen 

inspirerades främst av det som framkom i förstudien. 

1 och 2: Den vanliga världen/ Äventyret Presenteras 

En kort introduktion till världen samt hur en vanlig dag i denna värld ser ut presenteras. 

Därefter presenteras äventyret: Den allierade måste slå följe med två hjältar för att bekämpa 

den underjordiska guden Lupo, som tagit sig an formen av en varg och som hotar störa freden 

i den annars stilla byn. De två hjältarna presenteras för spelaren. 

I artefakten presenteras spelaren för en dal i Roleria där hjältinnornas klan bor. Vidare 

information om platsen, tidseran eller liknande presenteras inte. Detta för att minska 
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mängden förklarande text i artefakten. Roleria är en fantasy-värld som drog inspiration från 

Senuas (Hellblade: Senua’s Sacrifice, 2017) värld och klan. Många detaljer, såsom 

användandet av svärd och resan till fots, tyder på att berättelsen inte utspelar sig i nutid. 

3 och 4: Vägran till äventyret och mötet med mentorn 

Spelaren talar med de två hjältarna som båda har sina tvivel kring det äventyr de ska ge sig ut 

på, men som gestaltas på olika sätt enligt arketyperna. Här presenteras därmed 

skuggarketypen inom de två hjältarna. Därefter presenteras mentorn Dran som ska följa med 

på äventyret. 

I artefakten presenteras detta steg genom att de två hjältinnorna ser tillbaka på sina 

klanmedlemmar och spelaren interagerar med dem genom att fråga vad respektive karaktär 

fruktar. Karaktärerna berättar om sina rädslor som är typiska drag för respektive arketyp 

enligt Pearson (1986:19-22). Gruppen tilldelas sedan Dran med motiveringen att han är den 

enda som tidigare stött på antagonisten och kan bidra med sin visdom. Saba påpekar att denna 

är för gammal för att ge sig ut på ett äventyr som detta och visar därmed dennes rädsla för 

svagheter inom andra. Jaeji försvarar mentorn genom att säga att vid fara kommer denna offra 

sig för att rädda gruppen. 

5 och 6: Överkommer den första tröskeln och prov, allierade och fiender 

Steg fem och sex gestaltas i att gruppen möter portväktaren, en namnlös vålnad som utsätter 

hjältarna för varsitt prov som de måste klara av för att ta sig vidare till grottan där vargen 

väntar. Spelaren måste hjälpa de två karaktärerna på olika sätt. Inför Jaeji tar vålnaden an 

formen av hennes far och säger att hon är ond om hon dödar honom, att hon har svikit honom. 

Spelaren måste interagera med Jaeji och övertala henne att hon gör det rätta och att det är för 

gruppens bästa. Inför Saba tar vålnaden an formen av vem denne påstår är hennes mor och 

gör uttalanden kring att Saba är svag och inte en riktig krigare. Spelaren måste interagera med 

henne och övertala henne att hon är en riktig krigare. Portväktaren blir besegrad och gruppen 

beger sig vidare mot grottan. 

Portväktaren blev en namnlös vålnad dels för att denne inte skulle ta för mycket fokus från 

hjältarna. Inspiration till denne kom från Beyond: Two Souls (2013) och de namnlösa 

entiteter som Jodie tvingas bekämpa. Att denne kan ändra form till karaktärernas föräldrar 

och säga sådant som arketyperna fruktar bidrar med mer information kring karaktärerna och 

således även arketyperna. 

7 och 8: Närmandet mot den djupaste grottan och den svåra prövningen 

Mentorn förklarar att endast två av dem kan fortsätta och avsluta uppdraget. Spelaren måste 

välja vilken av de två hjältarna som denne följer in i grottan för mötet med vargen. Detta är 

slutet på artefakten och är valet som visar vilken av karaktärerna som deltagarna är mer 

intresserade av att följa. 
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4.3 Avgörande designval 

Ett designval som gjordes var att ett poängsystem skulle finnas i artefakten för att skapa vidare 

underlag för analys kring vilken av karaktärerna som spelarna finner mer intressant. Saba och 

Jaeji tilldelades en varsin variabel. Dess värde ökar när deltagaren valde att interagera med 

någon av karaktärerna först, värdet kan som högst stiga till 3. I slutet av artefakten visas 

karaktärernas poäng på skärmen med ett meddelande åt deltagaren att denne ska visa 

poängen för observeraren. Detta designval baserades på att minska risken för att information 

kring vilken av karaktärerna som deltagaren väljer att interagera med först går till spillo. 

I den slutgiltiga versionen av artefakten används följande system: 

1: Skapa variabeln  2: Addera poäng vid valet av noder 3: Presentera poängen. 

(set: $saba to 0)  (set: $jaeji += 1)  Jaeji: $jaeji 

(set: $jaeji to 0)  (set: $jaeji += 1)              Saba: $saba  

I varannan nod som sedan tilldelar karaktärerna poäng så står respektive karaktärs namn 

högst upp i listan på alternativ för spelaren. Detta val baserades på att Saba tidigare stod högst 

upp varje gång spelaren kunde välja att interagera med dem. Således fanns risken att 

deltagarna automatiskt skulle klicka på det övre namnet.  

 

Figur 5 Skärmdump ur artefakten 2018-03-26 

 

Figur 6 Skärmdump ur artefakten 2018-03-26 

Ett problem som upptäcktes var att poängsystemet nollställdes om deltagaren valde att gå 

tillbaka till föregående nod. Detta problem motarbetades till en början genom att meddela 

deltagaren att denne inte kunde trycka på tillbaka-knappen. Efter pilotstudien redigerades 

spelet så att det inte finns en tillbaka-knapp. Denna ändring beskrivs mer ingående under 

beskrivandet av pilotstudien (se avsnitt 5). 

Den första versionen av artefakten begränsade mängden dialog som spelaren fick ta del av 

med respektive karaktär. Vid steg 3 och 4: Vägran till äventyret och mötet med mentorn 

introduceras spelaren till Saba och Jaejis rädslor. Om spelaren exempelvis valde att interagera 

med Jaeji först, och sedan gå vidare inom hennes noder för att ’trösta’ henne, så kunde 

spelaren sedan inte interagera med Saba utan kunde endast gå vidare till nästa nod, där 

spelaren introduceras till mentorn. 
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Figur 7 Skärmdump ur artefakten 2018-03-26 

För att inte begränsa spelarens deltagande av karaktärerna och därmed automatiskt fatta 

tycke med brist på mer information, så redigerades detta så att spelaren kan ta del av de två 

karaktärernas rädslor samt stötta dem, innan de går vidare till nästa steg. 

4.4 Observation 

Innan observationen började informerades deltagare om vad som skulle ske. Det framgick vad 

artefakten hade för syfte, vad dennes deltagande kommer att bidra med för studien samt att 

denne skulle observeras och att observationen avslutas med en intervju med frågor kring 

dennes deltagande av artefakten. Nedan följer det manus som låg som underlag för hur 

undersökningen utfördes: 

Genom ditt deltagande i den här undersökningen kommer du att bidra med vad som ska lägga 

grunden för analysen för denna studie. Studien handlar om arketyper, närmare bestämt 

kvinnliga arketyper inom spel. Arketyper definierades av Carl Jung som mönster i det humana 

psyket och som är uråldriga personlighetsmönster för det mänskliga släktet. Artefakten 

behandlar olika arketyper som är bundna till hjältar inom narrativ. Artefakten behandlar även 

Christopher Voglers analyser kring Joseph Campbells arbete med monomyten The Hero’s 

Journey: identifierade gemensamma nämnare för sagor om en hjältes resa och som sprider 

sig över olika tidsepoker och kulturer.  

Artefakten är skapad för att ge deltagaren möjligheten att välja olika dialogval eller 

interaktioner med hjältarna i berättelsen. Det är viktigt att era val baseras på vad ni tycker är 

intressant.  

Under spelsessionen kommer ni att observeras med hjälp av fältanteckningar och ni behöver 

ej läsa högt ur spelet. Anteckningarna kommer endast vara deskriptiva kring era val och 

uttalanden och detta kommer endast att användas i syftet för undersökningen. Efter 

spelsessionen kommer undersökningen att övergå till en kort intervju som kommer att kretsa 
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kring karaktärerna och er upplevelse av dem och narrativet. Vid intervjuns början kommer en 

ljudinspelning att starta för att underlätta insamlandet av användbar data. Även detta kommer 

endast att användas i syftet för undersökningen.  

4.5 Den kvalitativa intervjun 

Den kvalitativa intervjun bestod av frågor angående Saba och Jaeji som karaktärer, deras 

utseende samt deras äventyr. Frågorna delades upp så att spelaren kunde diskutera båda 

hjältinnorna då det ansågs kunna underlätta att hålla isär de två karaktärerna vid 

beskrivningen av dem så att nödvändig data inte riskerades att gå till spillo. Intervjun började 

med frågor kring karaktärernas karaktärsdrag för att skapa ett möjligt underlag för att kunna 

se hur deltagarna tolkade respektive karaktärs personligheter samt huruvida dessa var 

intressanta eller ej. Deltagarna fick svara på en fråga angående hur denne trodde att 

karaktärernas skulle se ut om de varit grafiskt representerade. Detta var för att skapa ett 

underlag för vidare analys kring kopplingen mellan arketyper och huruvida deras 

personlighetsdrag kan kopplas till utseendet på något sätt. Efter detta följde frågor kring 

karaktärernas arketypiska drag, huruvida deltagaren tycktes känna igen dem eller om det var 

något annorlunda med dem: 

Med vilka ord skulle du beskriva Sabas/Jaejis karaktärsdrag?  

Vad fann du intressant alternativt ointressant med Jaeji/Saba? 

Varför valde du den hjältinnan du valde? 

Beskriv hur du tror att Saba/Jaeji skulle se ut om hon var grafiskt representerad. 

Var det något som du kände var familjärt respektive främmande med Jaejis/Sabas 

karaktärsdrag? 

Intervjun avslutades med frågor som kan kopplas till monomyten. Frågorna lämnades relativt 

öppna, det vill säga det fanns plats för deltagarnas egna tolkningar kring vad frågan kretsar 

kring. Detta var ett medvetet val då det fanns en risk för att skapa vinklade svar via direkta 

frågor angående specifika delar av berättelsen eller karaktärerna:  

Vilket öde tror du väntar Saba/Jaeji? 

Var det något som du kände var familjärt respektive främmande med resan de var på? 
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4.6 Pilotstudie 

Pilotstudien utfördes med hjälp av två deltagare. Samtalet började spelas in och manuset inför 

testningen lästes för dem båda och sedan startades artefakten åt dem. Båda deltagarna frågade 

ifall de skulle läsa högt. Detta då det i tidigare versioner av manuset inte stod med i  manuset 

att deltagaren ej behövde läsa högt. Efter pilotstudien lades detta till i manuset. Med den första 

deltagaren så slutade inspelningen att fungera under tiden som denna spelade artefakten. 

Därefter fick resterande observationer och sedan även intervjun skrivas ned. Med den andra 

deltagaren kunde en ljuddiktafon användas. Då inspelningen var igång under tiden som 

deltagaren spelade så blev det en lång tyst inspelning i början. Således redigerades manuset, 

då det i tidigare versioner stod att inspelningen skulle ske under hela observationen i samband 

med fältanteckningarna.  

Den första deltagaren upptäckte en bugg som krockade med det faktum att spelaren inte får 

klicka på tillbakaknappen i artefakten. Deltagaren kunde nämligen gå miste om 

introduktionen till respektive hjältinna om denne valde att interagera med en av dem först och 

sedan tryckte på ’fortsätt’. Detta ledde således till att artefakten reviderades så att deltagaren 

måste  ta del av introduktionen till respektive hjältinna innan denne kan trycka på ’fortsätt’. 

För att undvika risken att deltagaren trycker på tillbaka-knappen så drogs beslutet att redigera 

artefakten genom att addera denna text i artefaktens ’Stylesheet’: 

tw-sidebar { 

  display: none; 

} 

Detta gjorde så att tillbaka-knappen inte fanns tillgänglig när deltagaren spelade artefakten. 

På grund av detta ändrades manuset ytterligare då deltagaren inte längre behöver informeras 

att denne inte ska trycka på tillbaka-knappen. Nedan visas hur spelet såg ut före och efter 

denna ändring:  

 

Figur 8 Skärmdump ur artefakten 2018-03-26 
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Figur 9 Skärmdump ur artefakten 2018-03-30 

 

Den andra deltagaren upptäckte en annan bugg. När denne valde att interagera med Saba först 

för att fråga om hennes rädslor, för att sedan ställa samma fråga till Jaeji, kunde denne gå 

direkt till gruppens accepterande av Dran som medlem. Detta betyder alltså att deltagaren inte 

tog del av noden som berättade om mötet med Dran. Även detta reviderades så att den första 

noden leder till den korrekta noden i fortsättningen. 

Pilotstudien visade på att artefakten tillsammans med intervjun och observationen fungerade. 

Intervjun ledde till många intressanta synpunkter och åsikter som kunde återkopplas till 

frågeställningen angående deltagarnas uppfattning av karaktärerna. Pilotstudien visade även 

att förstudien lade en bra grund att bygga artefaktens karaktärer efter, genom att deltagarna 

kunde känna igen karaktärsdrag hos Saba och Jaeji. Således fanns det en god grund att stå på 

inför undersökningarna. 

Artefakten avslutas med ett tack till deltagaren för att denne har deltagit, visar upp spelarens 

poäng och valda hjältinna samt hänvisar till att artefakten är utförd vid Högskolan i Skövde 

inom ramen för examensarbete med inriktning mot dataspelsutveckling. 

 

Figur 10 Skärmdump ur artefakten 2018-03-30 
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5 Utvärdering 

Syftet med denna studie var att identifiera arketyper som används för kvinnliga spelkaraktärer 

i narrativt drivna actionspel för att sedan analysera hur spelare uppfattar dem. Via en förstudie 

skapades ett underlag för att se vilka arketyper som existerar inom dessa spel, vad för 

personlighetsdrag som lyfts fram hos dessa samt vad för narrativ som de existerar inom. Efter 

detta skapades artefakten. Via en intervju vars frågor kretsade runt karaktärernas 

personlighet och möjliga utseende samt deras resa så var förhoppningen att intressant data 

skulle träda fram gällande spelarens uppfattning. Ett antagande var att en arketyp kunde 

innehålla drag som av deltagare kan ses som positiva eller negativa och kan därmed ha en 

positiv eller negativ effekt på deltagarens uppfattning gällande denne. Förhoppningen med 

studien var att kunna identifiera möjliga skillnader mellan män och kvinnor. Detta gällande 

deras uppfattning av de kvinnliga karaktärerna samt undersöka stereotypiska föreställningar 

som kan existera enligt de normativa könsrollerna som deltagarna har tagit del av.  

5.1 Presentation av undersökning 

Syftet med undersökningen var att presentera två kvinnliga karaktärer inom ett narrativ som 

var uppbyggt efter monomyten (Vogler, 2007). Via förstudien identifierades fyra kvinnliga 

karaktärer där två kunde kopplas till arketypen för martyren och de andra två kunde kopplas 

till arketypen för krigaren. Den bakgrundshistoria som dessa karaktärer hade samt de 

arketyper som de stötte på under sin resa användes som inspiration, där gemensamma 

nämnare identifierades för deras resor. Efter förstudien skapades artefakten vars narrativ och 

karaktärer kunde kopplas till de identifierade arketyperna och gestaltningen av monomytens 

steg.  Intervjun skapades med artefakten och förstudien som bas, där frågorna inte skulle vara 

för genomskinliga i vilken sorts data de var skapade för, i förhoppningen att de framtida 

deltagarna själva skulle tänka i dem spåren.  

Studien utfördes med åtta informanter, fyra män och fyra kvinnor. Av de åtta informanterna 

studerar fyra stycken vid Högskolan i Skövde. Resterande deltagare studerar vid annan ort 

respektive arbetar. De kvinnliga deltagarna var mellan åldrarna 21 och 30, medan de manliga 

deltagarna var mellan 21 och 25. Sex av studierna utfördes genom att träffa informanten på 

Högskolan i Skövde. En av studierna utfördes via en IP-telefoni-applikation. För att kunna 

dokumentera vilka val som denne deltagare gjorde under sin spelomgång så användes 

skärmdelning. En studie utfördes även i informantens hem.  

Studien började med att deltagaren fick ta del av det manus som skrevs tidigare, i syftet att 

informera dem angående vad deras deltagande skulle bidra med samt i vilket sammanhang 

observationen med fältanteckningar och ljudinspelning skulle användas. Detta lästes upp för 

dem. Därefter ombads de att svara vad de hade för kön samt ålder. Att de hade en tidigare 

spelvana etablerades innan studien tog plats. Det resultat som togs fram genom användandet 

av dessa testsessioner kommer härmed att presenteras. 

Totalt fanns det tre möjligheter för spelaren att välja mellan vilken av de två kvinnliga 

hjältinnorna som de ville interagera med först och som genererade data i form av poäng för 

respektive karaktär.  
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Det första valet gällde vem av karaktärerna som de ville veta mer om först vid en presentation 

av de två, detta för att se vem av de två karaktärerna väckte mest intresse från början. Vid det 

andra valet frågade spelaren vad karaktären fruktar, för att presentera karaktärernas inre 

skugg-arketyper. Vid det tredje valet väljer spelaren vem av karaktärerna som ska anta den 

namnlösa vålnadens prövning först, vilket representerar prövningar inom monomytens steg 

(Vogler, 2007). Dessa data transkriberades på detta sätt: 

 

Figur 11 Diagram. Interaktion med hjältinnorna för de manliga deltagarna 

 

Figur 12 Diagram. Interaktion med hjältinnorna för de kvinnliga deltagarna 

Detta visade att majoriteten av deltagarna valde att interagera mer med Saba än med Jaeji, 

främst även vid första möjligheten att interagera med de två hjältinnorna. Det var två 

deltagare som interagerade med Jaeji mer, dessa var två manliga deltagare. Vid interaktion 2, 

frågan om hjältinnornas rädslor, så fick deltagarna även valet att stötta en eller båda av 

hjältinnorna efter att de berättat om sina rädslor. De kunde även hoppa över valet om att stötta 

dem. Resultatet av detta presenteras i diagrammet nedan: 
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Figur 13 Diagram. Manliga deltagare som stöttade hjältinnorna 

 

Figur 14 Diagram. Kvinnliga deltagare som stöttade hjältinnorna 

Vid slutet av artefakten fick spelaren välja vilken av karaktärerna som de skulle vilja fortsätta 

läsa mer om vilket presenterades genom resan in i grottan, det åttonde steget ur monomyten, 

där endast de själva och en av hjältinnorna kan fortsätta (Vogler, 2007:220-228).  
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Figur 15 Diagram. Slutgiltigt val av hjältinna 

Endast en deltagare valde Jaeji medan resterande sju valde Saba. Den deltagare som valde 

Jaeji var en av de två männen som hade interagerat med henne mer än resterande deltagare. 

Nedan följer en övergripande beskrivning av hur samtliga deltagare beskrev Sabas och Jaejis 

personlighetsdrag samt en beskrivning av hur de ansåg att hjältinnorna skulle kunna tänkas 

se ut. Därefter presenteras vad de ansåg var intressant eller ointressant med berättelsen och 

karaktärerna. Deras val av hjälte och resonemanget bakom detta val presenteras därnäst. En 

djupare beskrivning av vad deltagarna sade om hjältinnornas utseende, etnicitet och andra 

möjliga karaktärer som nämndes presenteras efter detta. De data som kunde tas fram 

angående deltagarnas uppfattningar om hjälteresan och andra arketyper i artefakten avslutar 

sedan presentationen av undersökningen. Den första frågan som ställdes efter att deltagarna 

hade spelat artefakten löd: Med vilka ord skulle du beskriva Sabas/Jaejis karaktärsdrag? 

5.1.1 Saba 

Deltagarna använde dessa ord för att beskriva Saba: 

Krigare. Vis. Realistisk. Modig. Ambitiös. Målmedveten. Tillbakadragen. Hårdhudad. 

Självständig. Driven. Stark. Principfast. Respektingivande. Godhjärtad.  

Tre av fyra kvinnliga deltagare använde ordet ’självständig’ för att beskriva Saba, medan tre 

av fyra manliga deltagare använde ordet ’målmedveten’. En kvinnlig deltagare ansåg att Saba 

kändes äldre än Jaeji, medan en manlig deltagare ansåg att Jaeji var äldre än Saba. En kvinnlig 

deltagare påpekade att Saba kändes ’mammig’, att hon var en ledarkvinna. En manlig 

deltagare beskrev att Saba ville uppnå en bättre, framtida version av sig själv och arbetade 

själv mot det målet. En annan manlig deltagare sade att hon sökte svar till sina frågor själv. 

En kvinnlig deltagare sade att Saba vet vad hon vill. 

Till det yttre beskrevs Saba som stor, muskulös och lång. Tre av fyra kvinnliga deltagare 

beskrev även Saba som större än Jaeji, både gällande muskelmassa och längd. Två av de 

kvinnliga deltagarna beskrev även Saba genom att säga att de såg framför sig att hon skulle ha 

mer maskulina drag, i jämförelse med Jaeji.  En manlig deltagare beskrev även Saba som 

kraftfull, med stora armar och ben. Två kvinnliga deltagare beskrev att Saba skulle vara 

brunhyad och ha mörka drag och mörkt hår. En kvinnlig deltagare sade att Saba hade en 

tyngdlyftar-kropp och rakat hår på sidorna av huvudet samt med krigsfärg i ansiktet. En 

Valet

Saba Jaeji
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manlig deltagare nämnde också avrakat hår samt en kortare hästsvans eller fläta. En annan 

kvinnlig deltagare nämnde också kort hår för att beskriva Saba. 

Två manliga deltagare beskrev de två karaktärerna som att de var relativt lika varandra. Den 

ena sade att de båda var muskulösa och långa och antingen brunetter eller blondiner båda två. 

Den andra sade att de båda skulle vara mörkhyade med svart hår och bruna ögon. En annan 

manlig deltagare sa att båda skulle vara lite mer primitiva i sitt utseende, men att Saba skulle 

vara mer bastant. Det var två kvinnliga deltagare som nämnde gemensamma drag för de två 

karaktärerna. En av de kvinnliga deltagarna ansåg att de båda skulle vara normalstora och 

långa men att Saba ändå skulle vara lite kraftigare än Jaeji. Den andra sade att båda skulle se 

läskiga ut och vara muskulösa, stora och starka, men där slutade likheterna och Jaeji hade 

längre hår.  

5.1.2 Jaeji 

Jaeji beskrevs med dessa ord: 

Naiv. Idealistisk. Självuppoffrande. Godtrogen. Vis. Rättvis. Viljestark. Målinriktad. 

Konfirmeringssökande. Rättfärdig. Osjälvisk. Tapper. Djärv. Säregen.  Respektingivande. 

Två kvinnliga deltagare och en manlig deltagare beskrev Jaeji med ordet ’Självuppoffrande’ 

medan en manlig deltagare sade att hon inte slogs för sig själv utan för andra, vilket skulle 

kunna kopplas till att han ansåg henne vara självuppoffrande. Jaeji beskrevs som en karaktär 

som söker konfirmering från andra och som hade goda intentioner men som motiverades av 

hennes fars order. Hon ansågs inte göra saker av sin egen vilja utan ville göra sin pappa stolt. 

En manlig deltagare påpekade att hon visade andra respekt. En kvinnlig deltagare jämförde 

Saba och Jaeji och sade att de båda hade goda intentioner men från olika vinklar, en annan 

kvinnlig deltagare sade att Jaeji var naiv och ville slåss för fina saker. En annan kvinnlig 

deltagare ansåg att Jaeji tyckte det var viktigt med att skilja vad som är rätt från vad som är 

fel.  

Till det yttre beskrevs Jaeji av majoriteten av deltagarna som lång, muskulös och stark. 

Däremot beskrev även deltagare att Jaeji var mindre än Saba. Jaeji beskrevs som mindre och 

med mjukare drag än Saba av två kvinnliga deltagare. Den ena av dessa två använde även ord 

som ’lättsammare’, ’mjukare’ och ’ljusare’, medan den andra sade att Jaeji skiner lite mer än 

Saba. En manlig deltagare använde också ordet ’ljusare’ för att beskriva Jaeji. En annan manlig 

deltagare beskrev att Jaeji hade långt, brunt och solblekt hår samt blå ögon. En kvinnlig 

deltagare ansåg däremot att Jaeji var stor och manhaftig och påpekade att detta kunde bero 

på att hennes far möjligtvis ville att hon skulle vara hans son istället för hans dotter. Hon sade 

också att Jaeji skulle ha brunt hår. En manlig deltagare beskrev Jaeji som en lång krigare med 

spetsiga drag. 

5.1.3 Intressant och ointressant 

Av de åtta deltagarna var det tre kvinnor och en man som påpekade något som de ansåg var 

ointressant med Jaeji. En manlig och en kvinnlig deltagare sade att det var för att hon endast 

gjorde sådant som förväntades av henne från hennes far. En annan deltagare sade att hon själv 

inte tycker att en karaktär som endast försöker vara rättfärdig är intressant och känns 

stereotypisk, det är en karaktär som skulle vara intressant men som faller. Den tredje kvinnliga 

deltagaren sade att hon var naiv och självuppoffrande. Hennes vilja att slåss för det som är bra 
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och bevisa sig själv som god blir repetitivt. Hon ansåg att denna sortens karaktär kan vara 

oberäkneliga.  

Det som ansågs vara intressant med Jaeji varierade och kombinerades ibland med vad 

deltagarna fann intressant med de båda karaktärerna. En kvinnlig deltagare tyckte att Jaeji 

hade en fin syn på världen och ansåg att Jaeji värderade andra. En manlig deltagare ansåg att 

hennes bakgrundshistoria, specifikt när hon gav sig ut i skogen för att finna sig själv, var 

intressant. Två kvinnliga deltagare sade att det var intressant att Jaeji inte visste vem hennes 

mor var, medan en av dem även fann det intressant att hon kämpade med inre demoner. En 

av dessa två ansåg att det även var intressant att de andra karaktärerna i berättelsen 

uppfattade Jaeji som självisk. 

De två deltagare som talade mer positivt om Jaeji var de två män som hade valt att interagera 

med Jaeji fler gånger än Saba och där den ena valde Jaeji i slutet av testsessionen. Dessa sade 

att hennes bakgrundshistoria var mer tilltalande och väckte därmed mer känslor och skapade 

sympati. Deltagare som påpekade likheter mellan de två karaktärerna var två män. Den ena 

sade att de var olika som person men de agerade likadant och hanterade situationer relativt 

lika. Den andra sade att även om Saba ville veta mer om sin mor och Jaeji ville vara sin far till 

lags så hade de ett gemensamt mål och båda ville tjäna sin klan. En kvinnlig deltagare sade att 

båda var målmedvetna och ville uppnå gott men sade även att de hade olika besvär från sitt 

förflutna. 

När deltagarna blev frågade huruvida det fanns något som de fann ointressant alternativt 

intressant med Saba så var det totalt sex deltagare som inte påpekade något ointressant med 

henne. Dessa var tre män och tre kvinnor.  Av dessa var det två manliga deltagare och två 

kvinnliga deltagare som pekade ut något ointressant med Jaeji. De två deltagare som påpekade 

något ointressant med Saba var två manliga deltagare, varav den ena valde Jaeji i slutet. Denne 

fann det ointressant att de var väldigt lika varandra i sin personlighet. Den andre sade att han 

inte fattade något större tycke för någon av dem under narrativets gång, men han sade även 

att han vid introduktionen fann Saba intressant och därmed valde henne i slutet.  

Av de sex deltagare som talade positivt om Saba sade en kvinnlig deltagare att hon ansåg att 

hon var intressant för att Saba kunde utföra saker själv även om hon har svagheter och känslor. 

En manlig deltagares svar kan också kopplas till detta, då han sade att hennes rädslor som 

kretsade runt huruvida hon var värd något var intressant. En annan kvinnlig deltagare svarade 

också att trots hennes förflutna så har Saba en drivkraft och är modig och framåt. Ytterligare 

en kvinnlig deltagare svarade att Saba hade sina inre konflikter men var ändå stark och trofast.  

En manlig deltagare sade att Sabas bakgrundshistoria var intressant, en manlig och två 

kvinnliga deltagare hänvisade också till hennes bakgrundshistoria men mer specifikt till att 

hon varit utstött. 

5.1.4 Valet 

Vid frågan varför deltagarna som valde Saba valde just henne svarade dem på detta sätt: En 

kvinnlig deltagare sade att det var för att hon kändes som en beskyddare, någon hon själv 

skulle vilja vara. Hon sade även att Saba var vis och hård när det behövs för att uppnå sitt mål. 

En manlig deltagare påpekade att han valde Saba för att hon skulle genomföra det som 

behövde göras och skulle inte fly, men sade att hans egen karaktär kanske skulle komma till 

skada i processen. En kvinnlig deltagare påpekade att hon valde Saba för att hon kändes mer 

som en soldat i jämförelse med Jaeji och för att Saba värderar mod. En annan kvinnlig 
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deltagare sade att det berodde på att hon redan från början fann Saba mer intressant, vilket 

ytterligare en kvinnlig deltagare motiverade sitt val med. Denna deltagare sade även att det 

var för att Saba var ett svart får som ändå visste vad hon ville. En manlig deltagare motiverade 

sitt val med att han dras till karaktärer som har känslor och som är öppen med sina styrkor 

och svagheter.  

Den deltagare som valde Jaeji sade att det berodde på att han ansåg att Jaeji var mer stabil. 

Han sade att han inte valde Saba då hon var mer inåtriktad och skulle kunna agera själviskt i 

jämförelse med Jaeji. De deltagare som motiverade sitt skäl till varför de inte valde Jaeji var 

två män och en kvinna. Den ena mannen sade att Jaeji hade mött fler motgångar vid kampen. 

Den andra sade att Jaeji kändes som ett mer opålitligt val mot slutet av artefakten. Den 

kvinnliga deltagaren sade att Saba skulle kunna uppoffra sig själv lättare än Jaeji, som hela 

tiden fokuserade på att inte vara självisk.  

5.1.5 Utrustning, Etnicitet och Jämförelser 

Vid frågor angående de två karaktärernas utseende var det vissa av deltagarna som talade om 

likheter och skillnader gällande deras utrustning. En del av dem nämnde även andra verk för 

att förklara hur de såg framför sig att karaktärerna såg ut. Vissa talade även om etniciteter. En 

kvinnlig deltagare sade att de båda var azteker, en manlig nämnde att de var en uråldrig 

folkstam som kändes som indianer. Två manliga deltagare jämförde karaktärerna med 

vikingar, varav den ena ansåg att båda kändes som vikinga-kvinnor medan den andra endast 

benämnde Saba som en viking. Två manliga deltagare nämnde även att de kändes som ett 

sorts skogsfolk, varav den ena sade att det var Jaeji specifikt som kändes som en 

skogskaraktär. 

En manlig deltagare ansåg att Jaeji skulle bära på ett spjut eller lans. Hon skulle även ha en 

stor sköld och ha en rustning men denna ansåg han var mer symbolisk. Han sade att baserat 

på narrativet så verkade hennes kraft och öde vara mer av en gudagåva och en gudomlig kraft. 

Han sade att Saba skulle bära på en hammare snarare än ett svärd och att hon hade mer en rå, 

fysiskt kraft. En av de manliga deltagare som ansåg att de båda var vikingakvinnor sade att de 

skulle vara iklädda päls, läder, hjälmar och yxor. Den manliga deltagare som sade att Jaeji 

kändes som en skogskaraktär sade att hon skulle bära en sorts luvtröja men att hon ändå skulle 

vara fullutrustad. En kvinnlig deltagare, som även sade att Saba kändes mer som en soldat, 

sade att Saba skulle bära mycket rustning och att Jaeji skulle bära på mer accessoarer i 

jämförelse med Saba. 

En kvinnlig deltagare som sade att Jaeji kunde vara oberäknelig jämförde hennes karaktär 

med andra som hon tidigare stött på inom Anime, men nämnde inga specifika verk. Den 

kvinnliga deltagare som ansåg att Jaejis far ville ha en son, sade att Saba skulle ha ett säreget 

drag som gjorde henne till en normavvikande karaktär, och jämförde detta till narrativet i The 

Clan of the Cave Bear (1986). Den manliga deltagare som sade att Jaejis kraft var en gudagåva 

jämförde henne med karaktären Leona från League of Legends (2009). Han sade att Jaejis 

bakgrundshistoria och personlighet påminde honom om Leona. 
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Figur 16 Leona. League of Legends (2009) 

Den kvinnliga deltagare som sade att Saba kändes mer maskulin än Jaeji och att hon också 

kändes mer som en soldat, sade att Saba påminde henne om Cassandra ur Dragon Age: 

Inquisition (2014). 

 

Figur 17 Cassandra. Dragon Age Inquisition (2014) 

5.1.6 Hjälteresan och arketyperna 

Deltagarna frågades om det var något som de ansåg var familjärt alternativt främmande 

angående resan som karaktärerna var på samt vilket öde som väntar karaktärerna. Dessa var 

utformade för att se vad för steg ur hjälteresan som deltagarna skulle identifiera. Frågorna 

ämnade även uppmuntra deltagarna till att diskutera de olika arketyperna i artefakten och 

därmed även hjältinnornas arketyper. Nedan följer deltagarnas svar, uppdelade efter 

deltagare då det är två frågors svar som presenteras. De kvinnliga deltagarnas svar presenteras 

först. 
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En kvinnlig deltagare sade att berättelsen kändes som en typisk, mytologisk hjälteresa där de 

utvalda starka skickades ut på ett uppdrag. Det kändes även som de två kvinnliga 

hjältinnornas personlighetsdrag var ’korrekt’, baserat på ett eget intresse för självständiga 

kvinnliga karaktärer. Hon ansåg att det kändes familjärt att man själv tog an rollen som en 

’mellanhand’ som hjälper hjältarna. Hon sade även att det kändes som att man har läst den 

här sortens saga förut och kunde därmed se vart gruppen var på väg. Hon sade att hon tror att 

Saba överlever även om hon kommer att få kämpa, då hon känns mer erfaren. Hon trodde att 

Jaeji skulle möta andra, mer sorgliga motgångar och då inte kunna reagera aggressivt. 

En annan kvinnlig deltagare svarade att hon kände igen elementet med den gamle vise 

mannen, som i detta fall kallades Dran. Hon kände även igen det faktum att de skulle möta 

sina inre konflikter genom mötet med den namnlöse vålnaden och det påminde henne om 

Adventure Time (2010-). Hon påpekade däremot att det kändes främmande att det var två 

kvinnor som kallades för krigare. Efter artefaktens slut trodde hon att det skulle gå bra för 

Saba, hon skulle klättra i rang och acceptera sin egen godhet. Jaeji skulle däremot bege sig ut 

för att försöka finna sig själv och svar angående hennes mor igen, då hon kändes mer trasig. 

Att det finns ett hinder på vägen i form av en ande eller liknande som var en odefinierbar 

karaktär, ansåg en kvinnlig deltagare var bekant. Hon ansåg att det var familjärt att Jaej sökte 

efter svar för sitt förflutna och att hon letar efter en familjemedlem. Hon ansåg att det var 

främmande att Saba inte visste vad som skett henne för att hon skulle bli utstött. Hon sade att 

hon trodde att det kunde ligga något mer bakom det man ser av Dran, att han kanske är 

förklädd och egentligen är någon som kan påverka hjältinnorna negativt. Vad gällde 

karaktärernas öde så sade hon att de skulle överleva Lupo. Hon sade att Dran kanske inte 

skulle vara med hela vägen utan eventuellt dör. 

Den fjärde kvinnliga deltagaren sade att hon inte hade spelat så mycket men ansåg även att 

det var familjärt att man som spelare får ett uppdrag där man ska interagera med en fiende. 

Att man stöter på hinder på vägen mot målet men ändå lyckas ta sig förbi det kändes familjärt. 

Den namnlösa vålnaden påminde henne om Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 

(2004). Att man inte får veta hur det slutar kändes främmande, men hon trodde att gruppen 

skulle klara sig och att det blir ett lyckligt slut. Saba skulle påverkas positivt eller negativt 

beroende på hur bra hon skulle lyckas när hon sedan återvänder till klanen. Hon ansåg att det 

var både främmande och familjärt att det var två kvinnliga hjältinnor, men ansåg att det börjar 

bli mer vanligt med den sortens karaktärer. 

En manlig deltagare sade att han ansåg att artefakten bestod av en ganska typisk berättelse 

gällande det goda mot det onda och där de ger sig ut på en resa mot en slutgiltig ’boss’ och 

stöter på ’prövningar’ på vägen. Sabas vilja att nå sitt mål och Jaejis vilja att uppoffra sig var 

familjärt. Han ansåg att den gamle vise mannen var familjär och hade velat läsa om mötet med 

Lupo. Han ansåg däremot att Jaeji kommer att dö och att Dran kommer att ’lösa situationen’ 

tillsammans med Saba. 

En annan manlig deltagare sade att det var familjärt att ’ondskan ville vilseleda’ hjältinnorna 

via ett hinder på vägen, som också symboliserar en inre kamp inom hjältarna. Han sade att 

andra exempel av liknande situationer är när hjältar möter versioner av sig själv inom spel 

som de måste bekämpa. Han sade även att den vise mannen var familjär och även en ond gud 

som vill ta över något, i detta fall klanens marker. Han sade att även om han valde Saba så 

skulle de inse att de behöver båda hjältinnorna för att övervinna Lupo, därefter skulle de vinna 

och säkra klanens säkerhet. Deltagaren sade att Sabas hjältemod förknippas med idén av vad 
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en krigare är och att det var familjärt att hennes rädsla är hennes ’Akilles-häl’, hennes svaga 

punkt. Att Jaeji motiveras av rättvisa ansåg han också var familjärt. 

Den manliga deltagare som valde Jaeji sade att deras resa påminde honom om The Wizard of 

Oz (1939). Han sade att det var familjärt att en grupp reste tillsammans och att de möter sina 

rädslor på vägen. Han sade att karaktären Dran kändes ’skum’. Hans förhoppning var att 

hjältinnorna finner det dem söker, gör goda dåd och får respekt av klanen. Det kändes 

familjärt att de båda blivit exkluderat av samhället under en period och att de har kommit 

tillbaka för att tjäna ett större syfte och för att bevisa sig själva. 

Den manliga deltagaren som interagerade med Jaeji mer än Saba svarade att artefakten fick 

honom att tänka på The lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001), men tyckte om 

att dessa karaktärer inte var ’för snälla utan anledning’ såsom han ansåg att de gjorde inom de 

nämnda verken. Det var familjärt att karaktärerna hade sina egna band till sina föräldrar och 

respekt av folket, han kände även igen den vise mannen. Han sade att Jaeji kommer att 

acceptera att Saba valdes i slutet men att det blir en stor kamp mellan Saba och Lupo där Jaeji 

till sist smiter in för att finnas närvarande och hjälpa till. Han lade också fram en hypotes om 

att Lupo skulle kunna vända den visa mannen emot resterande medlemmar ur gruppen. Han 

sade att det var familjärt att hjältinnorna på sin resa stötte på sina rädslor och ’tappade 

svärdet’, det fick honom att tänka på Eragon (2006). Han påstod även att han relaterade mer 

till verk inom fantasy-genren, som han har läst eller tittat på via böcker och film, snarare än 

till digitala spel. 

5.2 Analys 

Syftet med denna undersökning var att via fältstudier och intervjuer undersöka möjliga 

stereotypiska föreställningar som kan existera enligt de normativa könsroller som deltagarna 

tagit del av sedan innan, främst inom digitala spel. Användandet av manliga och kvinnliga 

deltagare var för att uppfylla syftet med att jämföra om det kunde upptäckas en skillnad kring 

uppfattningen av de kvinnliga karaktärerna och arketyperna. Artefakten var skapad på ett sätt 

som lade karaktärernas personlighetsdrag i fokus och där det inte fanns någon identifierbar 

skillnad gällande deras fysiska kapabilitet. De två hjältinnorna beskrevs aldrig med yttre 

attribut, alltså nämndes aldrig deras frisyrer, utstyrsel eller övergripande utseende. De data 

som har utvunnits från undersökningen visade på att majoriteten av deltagarna trots detta 

uppfattade karaktärerna olika och därmed beskrev de med olika yttre drag. Deras personlighet 

uppfattades också som olika och deltagarna beskrev dem väldigt ingående. 

5.2.1 Krigaren och Martyren 

Jaeji beskrevs som ljusare än Saba, med ljusare ögonfärg, mjukare drag och brunt hår. Hon 
beskrevs som lång och muskulös men inte lika muskulös som Saba. Hon skulle bära en mer 
tilltalande, symbolisk rustning och ett lättare vapen. Saba beskrevs som mörkare. Mörkt hår 
och bruna ögon. Hon beskrevs som mer ilsken, mer rå och efter vad deltagarna sade så kan 
det även tyda på att hon ansågs mer primitiv. Detta antagande byggs på att deltagarna sade 
att hon var mer muskulös än Jaeji och även att hon skulle bära mer rustning och ett tyngre 
vapen såsom en yxa. Hon skulle även ha rakat hår på sidorna samt krigsmålning. Saba skulle 
inte le lika mycket som Jaeji och skulle även vara mer ordningsam. Detta trots att både Saba 
och Jaeji log mot deltagarna om de valde att stötta dem vid interaktion 2. Detta kan däremot 
bero på att deltagarna inte behövde fortsätta i deras interaktion med hjältinnorna, därmed 
missade vissa att de två hjältinnorna log mot dem.   
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De två hjältinnorna beskrevs i artefakten som lika duktiga. Det gjordes även tydligt att de var 
de mest erfarna krigarna inom klanen, samtidigt som klanen i sig var välkänd för sina krigares 
förmågor. Trots detta ansågs Saba vara mer erfaren än Jaeji. Jaejis kraft var symbolisk. 
Hennes rustning likaså. Saba ansågs vara mer intressant och hon kändes mer pålitlig. Hon var 
vis, en beskyddare och en soldat som inte skulle fly och som skulle uppoffra sig själv lättare än 
Jaeji. Jaeji skulle ha mött fler motgångar och hon kändes som ett opålitligt val. Den deltagare 
som valde henne ville ändå påstå att hon för honom kändes mer stabil och att Saba istället 
skulle agera själviskt. De två karaktärerna beskrevs med olika ord av deltagarna. Ord som 
särskilde vad för sorts egenskaper de hade. Jaeji beskrevs självuppoffrande, godtrogen, 
konfirmeringssökande och osjälvisk medans Saba beskrevs som självständig, beskyddande, 
målmedveten, stark, ilsken och tillbakadragen. 

Särartstänkande går ut på att en individ anser att kvinnor och män är olika och att dessa 
olikheter ger plats för olika behandlingssätt samt karaktärsdrag. De faktiska olikheterna är 
biologiska, men genom särartstänkande kan en individ se på flickor och pojkar på olika sätt 
och de bemöts även därefter (Olofsson, 2007:30). Könsstereotyper är sådana tänkta 
egenskaper som skiljer män och kvinnor ifrån varandra. Exempel på detta är att kvinnor 
behöver stöd från en man, att de ses som mjuka och okontrollerbara, svaga, passiva och 
lögnaktiga. Männen ses som hårda, starka, förståndiga, pålitliga, har en förmåga till moraliskt 
omdöme och ett högre tänkande (Hirdman, 2001:47-48). Maria Nikolajeva (2004:129) talade 
om olika personlighetsdrag som kodas som manliga respektive kvinnliga egenskaper. Män 
beskrivs som starka, våldsamma, aggressiva, hårda, beskyddande, självständiga och aktiva. 
Kvinnor beskrivs som vackra, aggressionshämmade, emotionella, lydiga, självuppoffrande, 
omsorgsfulla, beroende och passiva. Enligt Fanny Ambjörnsson så kan genus delas in  vad som 
räknas som manliga och kvinnliga beteenden. Kvinnliga beteenden beskrivs bland annat som 
blyg, avvaktande och trevlig. Manliga beteenden kan beskrivas som dominerande och framåt 
(2004:12). Detta skulle kunna kopplas till hur de två karaktärerna beskrevs med vad som kan 
anses vara kvinnliga och manliga beteenden. 

Här kan de ord som användes för Jaeji kopplas till de ord som används för att beskriva kvinnor 
ur ett särartstänkande perspektiv. Sabas drag kan också kopplas till vad som via 
könsstereotyper beskriver män, trots att de båda hade samma biologiska kön. 

5.2.2 Hjältar i bild 

Vid en grafisk representation av manliga respektive kvinnliga karaktärer så används ofta 

stereotypa mallar. Exempelvis så har flickor längre hår och kjol, medan pojkar har kort hår 

och byxor (Nikolajeva, 2000:143). En studie som tidigare nämnts kartlade vad för attribut 

som ungdomar associerar med karaktärer av de olika könen. De manliga beskrevs som 

kraftfulla, aggressiva och atletiska (Dill & Thill, 2007) Här kan vi se en möjlig koppling mellan 

könsstereotyper och vad för verktyg som används för att skilja män och kvinnor i bild. När 

Sabas personlighet uppfattades som maskulin så applicerades även stereotypa mallar av vad 

som är maskulint på hennes utseende, likaså applicerades det som är feminint på Jaejis 

utseende. Därmed fick Jaeji längre hår och mjuka drag medan Saba fick kort hår och styrka. 

När man framställer kvinnor och män i bild som anses bryta mot det som enligt normen är 

normalt för respektive kön så befästs många gånger så kallade könsfördomar, genom att deras 

normbrytande drag framställs som udda eller onormalt. Det är ofta i välmening som denna 

framställning görs, men det kan då få motsatt önskad effekt då fokus fortfarande hamnar på 

stereotyper runt personen istället på vad den personen är kapabel till (Kroon Lundell, 

2012:37). När Lara Croft och den kritik som riktats mot denne karaktär presenterades så sades 

det bland annat att utvecklarna blandat stereotypiska och icke-stereotypiska drag, som 

resulterade i att framhävningen av hennes kurvor och femininitet förminskade hennes roll 

som hjälte (Behm-Morawitz & Mastro, 2009). Kvinnliga karaktärer ansågs även kunna bli 
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definierade av sin femininitet och sexualitet. Antingen kunde de vara starka eller söta och utan 

egna önskningar eller motiveringar.  Saba kan anses bryta mot det som enligt normen och 

könsstereotyperna är normalt för kvinnor och därmed kan det antas att könsfördomar 

applicerades på henne. Hennes personlighet kan anses bli maskulin i deltagarnas ögon i och 

med att den bröt mot vad som är normalt för en kvinnlig karaktär. Jaeji, menade många 

deltagare, hade inte egna motiveringar för att agera som hon gjorde. Majoriteten av deltagarna 

ansåg att hon följde sin faders order och uttryckte att detta var ointressant, stereotypiskt och 

platt. Här kan det påstås att Jaejis roll som hjälte förminskades av vad deltagarna ansåg var 

hennes fysiska feminina attribut samt personlighetsdrag, när Sabas personlighetsdrag var mer 

övervägande positiva i jämförelse.  

5.2.3 Mannen och krigaren 

Vissa av deltagarna påpekade att det var kul att läsa om två kvinnliga hjältinnor, andra att det 

är mer vanligt inom dagens spel. En menade att även fast denne blev informerad om att 

artefakten berättade ett narrativ om två hjältinnor så tänkte hon att det var två män, så fort 

hon läste ’krigare’. Den deltagare som valde Jaeji motiverade sitt val med att han ansåg att 

Jaeji var mer stabil. Han sade att han inte valde Saba då hon var mer inåtriktad och skulle 

kunna agera själviskt i jämförelse med Jaeji. Skäl till varför andra deltagare inte valde Jaeji 

baserades på att hon skulle ha mött fler motgångar eller att hon inte kändes som ett pålitligt 

val.  

Peixoto Labre och Duke (2004), talade om att en hjälte formad efter krigararketypen är ofta 
en roll för en vit man inom den västerländska kulturen. De talade även om att kvinnliga hjältar 
i spel ofta tar an rollen av en vårdande problemlösare, men att det börjar förekomma fler 
kvinnliga krigare. Detta kan kopplas till att krigaren, menar Pearson, förmedlar en känsla av 
trygghet för människor av andra arketyper (1986:75). Pearson (1986:5) skriver att hon själv 
först missade martyrens heroiska drag, då modern litteratur lyfter fram en separation från det 
gamla idealet av just självuppoffring. Hon menar även att kulturella normer har 
sammankopplat martyrskap och självuppoffring med kvinnor och att kvinnor kopplas till 
martyren mer än vad män kopplas till krigaren. Pearson säger också att det finns en misstro 
hos oss människor mot martyren, bland annat att vi människor känner avsmak angående det 
lidande som martyren innebär (1986:99). Att kvinnors närvaro inom digitala spel är låg och 
att de sällan är huvudkaraktärer när de väl dyker upp konstaterades genom bland annat Wohn 
(2011) och Summers och Millers (2014) undersökningar. Detta presenterades i tidigare 
kapitel. Detta kan också kopplas till tidigare nämnda uttalanden som deltagarna gjorde 
angående de två kvinnliga hjältinnorna, hur vissa av dem inte var förvånade medan andra 
automatiskt tänkte att de var män. Detta kan kopplas till att Pearson menar att varken kvinnor 
eller samhället i stort ser krigarens personlighetsdrag som attribut som kan kopplas till 
kvinnlighet (1986:86). Detta kan därmed anses vara baserat på vad vi är vana vid att ta del av 
utanför de digitala spelens ramar, snarare än vad vi hittills har sett representeras i spel. Att 
det redan finns en misstro mot martyrens personlighetsdrag kan göra att denna karaktär 
automatiskt inte blir lika intressant eller pålitlig. Att deltagarna applicerade maskulint kodade 
attribut och personlighetsdrag till Saba kan även grundas i den brist på kvinnliga hjältinnor 
inom digitala spel överlag. Än mer kan detta styrkas då kvinnliga hjältinnor som är krigare 
främst inte är lika vanligt, därmed finns det inte lika många kvinnliga hjältinnor att jämföra 
henne med. 

Genussystemet är en teori av Yvonne Hirdman som innefattar två grundpelare. Den ena är 
separationen av könen, det vill säga att enligt teorin så anses en man vara en man och en 
kvinna vara en kvinna. Kvinnligt och manligt ses som motpoler. Den andra grundpelaren 
handlar om hierarkin där mannen ses som norm och i och med detta blir överordnad kvinnan. 
(Hirdman, 2001:47-50). I tidigare kapitel beskrevs arketypen för modern. Det förklarades att 
modern kunde vara kopplad till positiva och negativa symboler. Positiva var bland annat 
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hjälpsamhet, beskydd och hängivenhet. Negativa var sådant som kunde kopplas till 
hemligheter, mörker och sådant som förtär. Jung menade att sonen och dottern har olika 
kopplingar till arketypen för modern. Jung beskrev att sonen omedvetet söker sin moder i 
varje kvinna som han möter. Modern är den första feminina varelse som sonen kommer i 
kontakt med och därmed kopplas hans uppfattning av kvinnor till detta. Dottern, menar Jung, 
får sin kunskap om vad som är feminint via sin moder och utvecklar sin personlighet därefter 
(1991:81-87). Detta skulle kunna kopplas till just varför de två kvinnliga hjältinnorna beskrevs 
som varandras motpoler. Saba, blev automatiskt överordnad Jaeji, kanske så fort som 
deltagarna upplevde att Saba hade maskulina och Jaeji feminina drag. De två manliga 
deltagarna kanske drogs mer till Jaeji då de såg de positiva dragen som finns hos martyren 
och kopplade hennes karaktär till modern. Modern som beskrivs som beskydd och 
hängivenhet, blev därmed mer tilltalande och kändes trygg. Skälet till varför den ena manliga 
deltagaren i slutändan ändå valda Saba och beskrev att Jaeji uppfattades som slug mot slutet 
av artefakten, kan tyda på att de negativa symbolerna av modern trädde fram i Jaejis beteende, 
enligt honom. Martyren kan anses kunna kopplas till modern då dessa beskrivs med liknande 
drag, drag som även kan kopplas till femininitet. Detta kan även vara skälet till varför 
majoriteten av deltagaren inte valde Jaeji. Kanske såg dem de feminina dragen hos Jaeji som 
de stereotypa dragen som länge har applicerats på kvinnor. Kanske såg de Jaeji som en dam i 
nöd snarare än någon som kunde beskydda. En hjälte, som tidigare nämnt, har trots allt till 
störst del varit den manliga krigaren. Därmed kan det kanske påstås att en kvinnlig martyr 
kändes fel för rollen, i deras ögon.  

5.2.4 Hjälteresan och genrekonventioner 

Av de verk som deltagarna nämnde så föll sju av åtta verk under genren äventyr. Dessa var 

Dragon Age: Inquisition (2014), Adventure Time (2010), The Clan of the Cave Bear (1986), 

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004), The Lord of the Rings: The Fellowship of 

the Ring (2001) och Eragon (2006). Av dessa sju så benämns fem även som av genren action. 

Dessa var Dragon Age: Inquisition (2014), The Clan of the Cave Bear (1986), Harry Potter 

and the Prisoner of Azkaban (2004) och The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 

(2001). Av samtliga verk så faller även alla under genren fantasy. Majoriteten av deltagarna 

kände igen delar ur monomyten och deras svar var kopplade till vad artefakten påminde dem 

om, därmed de andra verken. De nämnde den vise mannen, ett hinder på vägen i form av att 

behöva bekämpa sina rädslor samt en slutgiltig fiende som resan går ut på att nå (Vogler, 

2007:83-228). En av deltagarna talade även om misstro angående den vise mannen, då hon 

menade på att han kanske inte var den som han sade sig vara. Detta kan kopplas till arketypen 

för hamnskiftaren (Vogler, 2007:59-63), arketypen som gör deltagaren osäker kring dennes 

intentioner. Därmed har de stött på arketyperna förut även om de själva inte nödvändigtvis 

var medvetna om hur eller varför artefakten påminde dem om de verk de nämnde. 

I tidigare kapitel  presenterades just genrer som ett analysredskap med typiska drag, narrativa 

medel och karaktärstyper (Burn & Carr, 2008:14). Genom deltagarnas svar kan vi se de 

konventioner som fantasy, action och äventyrsgenren har gemensamma i deras narrativ och 

karaktärer. Den vise mannen förekommer ofta, likaså det symboliska mötet med rädslan eller 

ett hinder på vägen. Genom det som tidigare nämnts om könsstereotyper kan även här 

uppmärksammas, då majoriteten av de verk som deltagarna nämnde innehåller manliga 

huvudroller eller fler manliga biroller.    

Majoriteten av spelare, spelbara karaktärer och spelutvecklare ansågs under 90-talet vara 

manliga (Casell & Jenkins, 1998).  Även om mängden spelföretag och produkter som 

marknadsförs mot kvinnor har ökats sen dess så fortsätter majoriteten av spel att skapas med 

mäns tänkta spelpreferenser i åtanke. Att däremot påstå att kvinnor endast är intresserade av 

en sorts genre eller en sorts spel och att män är intresserad av en annan, är en 
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översimplifiering som stödjer könsstereotyper (Peixoto Labre & Duke, 2004).  Summers och 

Miller (2014) talade om hur det existerar en mer fientlig och sexistisk porträttering av 

kvinnliga karaktärer. I tidigare spel fungerade de som ett narrativt verktyg, där tropen damen 

i nöd nämndes som exempel inom actiongenren. Damen i nöd kan härmed uppmärksammas 

igen i samband med genren och de könsstereotyper som kan appliceras på kvinnliga 

karaktärer. Det som tidigare  har diskuterats angående Jaejis mer feminina drag och att hon 

inte ansågs vara pålitlig utan istället slug eller godtrogen. Det kan kopplas till hur damen i nöd 

tidigare presenterats även inom digitala spel. Det kan även vidare jämföras med att arketypen 

Moderns negativa symboler exempelvis var en förförare eller en ond häxa eller drake. En 

förförare som skulle kunna kopplas till den tidigare nämnda tropen Femme Fatales. En drake 

eller en häxa, som kan kopplas till monomyten och mötet med fiender. 

I tidigare kapitel presenterades även vad termen trop innebär samt när en trop blir till en 

stereotyp om karaktären inte tillförs värderingar, motiveringar eller önskningar (Heussner et 

al., 2015:94-95). Nikolajeva (2004:109) talade om dynamiska och statiska karaktärer inom 

litteratur. Dynamiska karaktärer förändras under narrativets gång medan statiska karaktärer 

inte gör det. Detta kan även diskuteras som specifikt platta och runda karaktärer, där de runda 

karaktärerna är flerdimensionella med många egenskaper. Platta karaktärer har endast få 

egenskaper och blir lätt till stereotyper om de ska representera en hel grupp människor med 

ett specifikt drag. Exempelvis kan karaktären bli till en typisk pojke. Pearson talar om hur de 

traditionella rollerna för män och kvinnor inom narrativ, där mannen är hjälten och kvinnan 

är ett offer, är skadliga för respektive kön. Hon menar att kvinnor kanske inte vill ta sig an 

hjälterollen samt att män endast identifierar hjältemod som att skydda och rädda kvinnor och 

barn. Därmed försummas de själva då det därmed kan antas att män inte själva ska behöva 

räddas (1986:86). En av deltagarna talade specifikt om hur denne ansåg att karaktärer som 

Jaeji blir platta och stereotypiska, att de är menade att vara intressanta men att de faller som 

karaktärer. Detta skulle kunna kopplas till vad som beskriver hur en trop faller och blir till en 

stereotyp. Detta kan kanske då även jämföras med de kvinnliga karaktärer som blir till platta 

stereotyper när de inte har egna mål eller motiveringar, såsom det har etablerats att en stor 

mängd kvinnliga karaktärer gör. 

 

5.2.5 En ny sorts hjälte 

Hjälten diskuterades i ett tidigare kapitel (2.2.1) som den karaktär som växer mest i 

berättelsen och som utför de mest avgörande handlingarna, offrar sig för sina vänner eller 

konfronterar en reell eller symbolisk död (Campbell,  1993:49-60). Detta kan ställas mot 

martyrens självuppoffrande drag som ändå ansågs vara ointressant av deltagarna. Kanske kan 

det påstås att det blev ett ointressant drag när det var en kvinnlig karaktär som hade det 

personlighetsdraget. Det kan däremot påstås att det inte är självuppoffrande i sig som inte var 

intressant utan det faktum att detta var det största, definierande draget hos martyren i denna 

artefakt. Pearson menar på att martyren är ett steg som kan agera som en fälla för kvinnor och 

som hindrar dem från personlig utveckling om de inte utvecklas ur detta steg. Detta säger hon 

är på grund av att kulturen runt kvinnan kan bestraffa dem i deras försök att deklarera sig 

själva som hjältar med egna, viktiga resor (1986:102). Detta skulle kunna vara ett skäl till 

varför det existerar färre kvinnliga hjältinnor och även hjältar som är martyrer, utöver 

könsstereotyperna. Samhället i sig ser inte de positiva drag som martyren bär som just positiva 

och en kvinnlig martyr som deklarerar själv att hon har en viktig resa kanske bestraffas mer i 

samhället i stort, genom att hennes resa förminskas. Pearson säger att martyren kan innehålla 
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positiva möjligheter för personlighetsutveckling genom en korrekt sorts självuppoffring där 

kärlek och glädjen i att känna en anknytning till andra är bidragande faktorer (1986:108). Män 

blir i sin uppväxt förflyttade till arketypen för krigare, att kunna utvecklas och växa är 

utmaningar för dem. Manliga krigare kan förhindras i deras personlighetsutveckling och kan 

därmed gå miste om omtänksamhet och omvårdande personlighetsdrag (1986:85-86). Detta 

kan betyda att enbart använda en manlig krigare och en kvinnlig martyr skulle förstärka 

könsstereotyperna. Detta kan vidare analyseras med hjälp av Heussner, Finley, Hepler och 

Lemays studier (2015: 89). De menar att spelentusiaster vill uppleva karaktärer som har 

kulturer och bakgrundshistorier som på olika sätt kan reflektera och liknas med deras egen. 

De förklarade även att spelare vill introduceras till andras bakgrundshistorier och kulturer via 

ett mer mångsidigt utbud av karaktärsrepresentationer. Detta kan i sin tur påverka en positiv 

utveckling för interaktionen mellan könen inom spelkulturen. Att inte använda traditionella 

genusporträtteringar ansågs även kunna minska stereotypiska attityder och tankar kring 

genus (Behm-Morawitz & Mastro, 2009). Därmed kan det påstås att det behövs läggas mer 

fokus på hur hjältinnorna kan uppfattas utefter hur de är skrivna i samband med deras 

grafiska utseende, snarare än att den ena faktorn väger tyngre än den andra. Detta då det 

redan finns ett intresse för ett mer mångsidigt utbud av karaktärer, som då även kan påstås 

behöver tillföras välutvecklade personlighetsdrag så att risken för könsfördomar som kan 

uppstå runt en karaktär som blandar stereotyper och icke stereotyper minskas. Att ändra de 

grafiska aspekterna så att en kvinnlig karaktär inte är för stereotypiskt framställd kan därmed 

anses inte vara tillräckligt. Att introducera fler hjältinnor inom digitala spel anses därmed 

kunna bidra till att förändra stereotypen av den manliga krigaren, så att kvinnliga 

personlighetsdrag sedan kan användas som positiva drag för att beskriva karaktären. 

5.3 Slutsatser 

Denna studie ämnade svara på följande frågeställning: Vilka arketyper används för kvinnliga 

spelkaraktärer i narrativt drivna actionspel och hur uppfattar manliga respektive kvinnliga 

spelare dem, utifrån konventionella genusstereotyper? 

I analysen presenterades nya och tidigare använda källor och termer. Detta för att presentera 

förslag till vad utvunnen data kan bero på och även visa på. Analysen ämnade presentera olika 

möjliga skäl till deltagarnas svar angående hjältinnorna, berättelsen samt deras föredragna 

hjältinna. Det finns nu ett antal slutsatser som kan dras efter detta. 

Hjälten, könsstereotyper och normer 

Hjältarna i artefakten var kvinnliga och de var även baserade på tidigare skapade kvinnliga 

karaktärer inom samma arketyp som de själva. Deras yttre attribut nämndes aldrig och likaså 

inte deras utrustning eller härstammande. De beskrevs olika till personligheten men utöver 

det så var deras berättelser väldigt lika. Detta val baserades på ett försök att inte göra den ena 

karaktären mer kapabel än den andra. Trots dessa faktorer så fattade deltagarna störst tycke 

för krigaren Saba. Deltagarna använde beskrivningar som visade på att de hade uppfattat 

arketypernas olika personlighetsdrag och rädslor. Saba beskrevs med positiva, maskulina drag 

och personlighetsattribut. Hon uppfattades som mer kapabel och även mer erfaren i 

krigsföring, deltagarna ansåg att hon skulle kunna beskydda deras egen karaktär i större 

utsträckning. Till hennes yttre beskrevs hon med attribut som var positiva och även maskulint 

könsstereotypiska. Jaeji beskrevs med stereotypiskt feminina drag och ansågs mindre pålitlig. 

Hon beskrevs som mindre både i kroppsstorlek och ansågs även vara yngre, något som även 
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pekar på att hon ansågs vara mindre erfaren. Saba beskrevs som modig och driven, 

personlighetsdrag som värderas som positiva och maskulina, medan Jaeji beskrevs med både 

positiva och negativa men framför allt stereotypiskt feminina personlighetsdrag. Hon 

beskrevs som ljusare, mer uppiffad och gladare. Hon ansågs vara driven av sin fars 

motiveringar och hon verkade mindre kapabel till att klara sig själv i mötet mot Lupo, något 

som kan kopplas till hur kvinnor anses vara lydiga och även i behov en mans stöd; i detta fall 

den mer maskulina Sabas stöd.  

Actiongenren och hjälteresan 

Monomytens steg var familjära för deltagarna och de associerade stegen i artefakten med 

scener ur andra verk, både filmer och böcker. De talade om de utvalda få som begav sig på en 

resa för att möta en ond gud eller slutgiltig fiende. De kände igen portväktaren i den namnlösa 

vålnaden och det symboliska mötet med deras egna inre rädslor. De kände igen den gamle vise 

mannen som erbjöd visdom till hjältinnorna (Vogler:2007). Det var familjärt att krigaren Saba 

hade varit utstött och att martyren Jaeji ville offra sig själv för gruppen (Pearson, 1986:98-

115). Därmed kan det konstateras att karaktärernas personlighetsdrag och resor används inom 

action-genren och deltagarna hade stött på dessa tidigare. 

Uppfattning: krigaren och martyren 

Majoriteten av deltagarna ville fortsätta följa den maskulina, erfarna, självständiga och drivna 

Saba. Jaeji ansågs som ett opålitligt val. Efter vad deltagarna sade kan hon beskrivas som mer 

instabil och därmed var inte deras karaktärs överlevnad en självklarhet om de valde henne. 

Hon ansågs för självuppoffrande, stereotypisk och för lydig, då många deltagare sade att hon 

följde sin fars order. Saba var modig och visste vad hon ville. Jaeji var inte lika intressant och 

ansågs inte heller ha en karaktärsutveckling som var tillräcklig, i jämförelse med Saba. 

Därmed uppfattade majoriteten av deltagarna, oavsett kön, att Jaeji inte var lika intressant 

som Saba. De uppfattade martyren som mindre kapabel, av de två.  Saba uppfattades som mer 

maskulin medan Jaeji uppfattades som mer feminin. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Målet med denna studie var att undersöka stereotypiska föreställningar som existerar enligt 

de normativa könsrollerna. Dessa könsroller är sådana som deltagarna bland annat tagit del 

av genom konsumeringen av digitala spel. Användandet av män och kvinnor var för att 

jämföra huruvida karaktärerna påverkar eller uppfattas olika baserat på deltagarnas kön. Det 

var därmed specifikt påverkan på de biologiska könen som studien ämnade undersöka. Det 

var av intresse för studiens syfte att jämföra huruvida det fanns skillnader och likheter kring 

deras uppfattning av de kvinnliga karaktärer och de arketyper de är formade efter. Studien 

presenterade troper inom olika genrer samt för kvinnliga karaktärer. Därefter presenterades 

olika arketyper, kopplingar till det kvinnliga könet samt monomyten. Studiens utförande 

ämnades bestå av en fältobservation och en intervju med ett jämt antal deltagare av respektive 

kön. Intervjun skulle kretsa kring de kvinnliga karaktärerna och deras utformande. Deltagarna 

skulle även frågas hur de ansåg att dessa två kvinnliga karaktärer skulle vara grafiskt 

representerade. En förstudie utfördes för att identifiera hur arketyperna och monomyten tog 

form inom digitala spel av genren action. Arketypen för krigaren och martyren, två av de sex 

arketyper som associeras med hjälten i ett narrativ och som definierades av Pearson (Pearson, 

1986), identifierades. Åtta av Voglers tolv beskrivna steg inom monomyten kunde också 

identifieras (2007). Därefter applicerades dessa identifierade nämnare på två kvinnliga 

karaktärer och ett narrativ, skapade i en textdriven artefakt.  

Artefakten användes  i syftet för studien och utförandet gav intressant data. Deltagarna fick 

interagera med de båda karaktärerna och tog del av ett narrativ som var byggt på de åtta stegen 

ur monomyten. Antalet gånger som deltagarna interagerade med respektive karaktär först 

mättes. I slutet av artefakten fick deltagarna välja vilken av karaktärerna de hade velat följa 

vidare, varav sju av åtta deltagare valde karaktären som representerade krigaren. Deltagarna, 

både manliga och kvinnliga visade ett större intresse för just arketypen krigaren. De beskrev 

den karaktär som var skapad efter krigaren med positiva, maskulina attribut och 

personlighetsdrag. Arketypen martyren ansåg deltagarna inte vara lika intressant, de ansåg 

att karaktären var för platt och denne utvecklades inte. Den karaktär som var skapad efter 

martyren beskrev deltagarna med till störst del feminina attribut och personlighetsdrag. Dessa 

var både positiva och negativa, men i jämförelse med karaktären som representerade krigaren, 

så var majoriteten av deltagarnas uttalanden negativa. Därmed användes könsstereotypiska 

beskrivningar av deltagarna när de ombads att berätta om karaktärerna. Trots att båda var av 

kvinnligt kön och beskrevs som lika kapabla och erfarna, så föredrog majoriteten den karaktär 

som de beskrev som mer maskulin, driven, hård och målmedveten. Därmed uppfattade 

deltagarna krigaren som mer kapabel, mer intressant, hård, stark och även mer driven. 

Deltagarna uppfattade martyren som självuppoffrande, ointressant, mindre erfaren, repetitiv 

och lydig. 

6.2 Diskussion 

Denna studie ämnade undersöka stereotypiska föreställningar. Det ämnade bidra med ett 

kritiskt öga mot genusdebatten som redan finns inom digitala spel men vars fokus står vid den 

stereotypiskt sexuella och visuella debatten angående kvinnliga karaktärer och som påverkar 

spelares attityder mot kvinnor inom digitala spel. Studien framhävde hur kvinnor avbildas på 
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ett problematiskt sätt, med skadliga stereotyper närvarande i deras utveckling och 

framställning. Detta kan i sin tur påverka kvinnors deltagande i spel då de generellt sett anses 

vara för män och att de antar traditionellt sätt maskulint tilltalande teman (Bryce, Rutter & 

Sullivan, 2013:200). Det framhävdes att stereotyper för kvinnliga karaktärer inom spel är att 

de bland annat är stöttande och mindre atletiska än männen i deras omgivning, vilket även 

uppdagas i annan forskning (Heussner et al,. 2015:94-95). En studie som var gjord på 

amerikanska ungdomar i 14-15 års ålder presenterades, där de beskrev kvinnliga karaktärer 

som kurviga, smala, sexuella och aggressiva (Dill & Thill, 2007). Denna studie hänvisade även 

till att kvinnliga karaktärer har utvecklats  från att vara damer i nöd till att framställas som 

förföriska (Dietz, 1998).  

Den representation som finns av kvinnor inom digitala spel anses vara stereotypisk där de blir 

porträtterade på ett ohälsosamt sätt. Det anses att deras kroppar visas upp med låg urringning 

och klädsel som visar upp rumpa, midja och lår. Samtidigt som mängden starka kvinnliga 

karaktärer i ledande roller ökar så är de skapade på ett sätt som anses ska passa maskulina 

förväntningar av kvinnlig sexualitet (Rutter & Bryce, 2013:194-199). Under det senaste 

decenniet har alltså fokus för många studier om digitala spel hamnat på genus och 

sexualiseringen av kvinnliga karaktärer. Vidare har det även påpekats att dessa 

representationer kan påverka unga människor på ett negativt sätt (Summers & Miller, 2007). 

Då många unga tar del av specifikt digitala spel och annan media, så har dessa i sin tur blivit 

en del av ungas personlighetsutveckling. Studier visar även att den bild vi får av genus via 

media som barn, kan ha en påverkan på oss när vi blir äldre (Dietz, 1998). 

Att blanda stärkande drag med stereotypiska drag är inte heller tillräckligt för att kvinnliga 

karaktärer ska bli till icke-problematiska karaktärer ur ett genusperspektiv. Detta då Lara 

Crofts (Tomb Raider, 1996-) roll som hjältinna ansågs förminskas av den fokus som lades på 

hennes fysiska feminina utseende (Behm-Morawitz & Mastro, 2009). När positiva och 

stärkande drag blandas med trivialiserande drag anses karaktärerna inte heller vara 

tillräckligt normbrytande för att förändra den sexistiska bild som länge präglat kvinnliga 

spelkaraktärer (Dill & Thill, 2007). 

Denna studie vill framhäva att det finns fler frågor som bör tas upp inom genusdebatten som 

riktas mot just spel. De grafiska aspekterna som länge diskuterats är inte nödvändigtvis allt. 

Denna studie vill framhäva de psykologiska faktorerna angående genusfrågorna och vad för 

könsstereotyper, genussystem, och särartstänkande som kan påverka manliga och kvinnliga 

spelare. Arketyperna som kan appliceras på karaktärer inom digitala spel är mönster i det 

humana psyket som är starkt närvarande i våra liv och som påverkar hur vi lever våra liv. De 

existerar inom drömmar, myter, konst och litteratur. Det är personlighetsmönster som är 

gemensamma för det mänskliga släktet och är delade inom hela kulturer i det gemensamma 

undermedvetna (Pearsson, 1986:34). Att ta bort de grafiska elementen från en karaktär är 

därmed inte tillräckligt för att dessa stereotyper och normer ska sluta existera. Arketyper samt 

monomyten sträcker sig över olika kulturer och tidsepoker (Campbell & Moyers, 1988). Dessa 

kan därmed anses vara inarbetade i människors gemensamma uppfattning om vad som är en 

hjälte.  

The repeating characters of world myth such as the young hero, the wise old 

man or woman, the shapeshifter, and the shadowy antagonist are the same as 

the figures who appear repeatedly in our dreams and fantasies. That's why 
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myths and most stories constructed on the mythological model have the ring of 

psychological truth. 

Vogler, 2007, s. 4 

Denna studie syftade huvudsakligen på att lyfta fram en bidragande hypotes till debatten om 
genus inom digitala spel. Denna hypotes kretsar kring att det är vad deltagare associerar med 
feminina och maskulina personlighetsdrag och attribut som är en grundlig faktor till hur vi 
uppfattar och uppskattar olika karaktärer. Positiva och negativa karaktärsdrag kan vara 
maskulint och feminint kodade. Detta tankesätt kan kopplas tillbaka långt i tiden, då detta 
arbete byggde på monomyten och arketyper, strukturer som används inom berättarkulturen i 
åratal. Detta är inte ny information, men studien stödjer detta och vill bidra till debatten. 

6.2.1 Feminint negativt, Maskulint positivt – Samhälleliga faktorer 

Att deltagarna diskuterade karaktärernas personlighetsdrag som positiva eller negativa 

baserades på vad de själva ansåg var intressant eller ointressant. I analysen av deltagarnas 

svar användes könsstereotyper samt manligt respektive kvinnligt kodade egenskaper. Det 

presenterades att manligt kodade egenskaper är att vara stark, våldsamma, aggressiva, hård,  

självständig och aktiv. Kvinnligt kodade egenskaper var bland annat emotionell, lydig, 

självuppoffrande, beroende och omsorgsfull (Nikolajeva 2004:129). Könsstereotyper är dessa 

tänkta egenskaper som skiljer män och kvinnor ifrån varandra, exempelvis att kvinnor ses som 

mjuka och lögnaktiga och män som förståndiga och pålitliga (Hirdman, 2001:47-48). Genom 

genussystemet av Yvonne Hirdman (2001:47-50) presenterades det att teorin syftar på 

separationen av könen och att manligt och kvinnligt ses som motpoler, där mannen ses som 

norm och därmed blir överordnad kvinnan. 

Att vara självständig, driven, målmedveten och stark är positiva drag och som användes av 

deltagarna för att motivera varför de valde Saba. Att vara pålitlig, vis och en soldat som inte 

skulle fly är också positivt. Att Saba då beskrevs med dessa egenskaper och beteenden kan 

kopplas till vad som i samhället ses som normen för styrka och ledarskap. Hon beskrevs som 

målmedveten, stark och självständig medan män beskrivs som drivna, starka och 

självständiga (Nikolajeva 2004:129). Detta förstärks med att kvinnligt och manligt ses som 

motpoler, att mannen ses som en norm och därmed blir överordnad kvinnan (Nikolajeva 

2004:129). Detta förstärks även i och med det som vi tar del av via media av den manliga vita 

hjälten som är formad av hjältearketypen krigaren - mannen som räddar andra, bland annat 

den kvinnliga karaktären. Det förstärks även via den kritik som monomyten har fått angående 

den heroismen som den stereotypiske, dominanta manliga hjälten speglar (Vogler, 2007:xxi). 

Att krigaren ses som en trygghet för människor av andra arketyper (Pearson, 1986: 75) skulle 

också kunna vara möjliga faktorer till varför deltagare drogs till denna karaktär, oavsett vilken 

arketyp de själva befinner sig inom och oavsett vilket kön de hade.  

Det jag gillade med henne (Saba) var väl att hon kändes väldigt stor och stark 

och liksom independent och jag har en tendens att dras till såna karaktärer. […] 

Även om hon har svagheter och känslor så är hon stor och stark, hon klarar sig 

själv liksom utan någon annan egentligen. […] Medan Jaeji är lite mindre, 

återigen ganska stark eftersom hon också slåss, men att hon är yngre i åldern 

också och ser lite snällare ut, att hon har lite mjukade drag och att hon skiner 

lite mer och inte är lika väderbiten. 

Informant 1, 2018 
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Att Jaejis kraft beskrevs som symbolisk, att hon var ljusare, lättare, mindre och hade mindre 

rustning samt mer accessoarer kan kopplas till vad som är normativt för kvinnor. Nämligen 

att de ska vara vackra och mjuka. Att beskrivas som självuppoffrande, konfirmeringssökande, 

godtrogen, emotionell, lydig och beroende är också kopplat till vad som ses som 

könsstereotyper för kvinnor (Hirdman, 2001:47-48). Att kvinnor via stereotypiska mallar för 

maskulint och feminint framställs med längre hår (Nikolajeva, 2000:143) stämmer in på att 

många deltagare beskrev att hon hade längre hår än Saba. Skälet till varför Jaeji inte ansågs 

pålitlig var för att de ansåg att hon lade för mycket fokus på att vara självuppoffrande, något 

som kan kopplas till den kvinnligt kodade egenskapen att vara emotionell (Nikolajeva, 

2004:129). Jaeji valdes inte då hon även ansågs vara oberäknelig och slug. Att deltagarna inte 

visste vad hon skulle kunna göra när de väl mötte Lupo. Detta stämmer också in på de negativa 

drag som skulle kunna kopplas till den kvinnliga arketypen Modern, alltså sådant som är dolt 

(Jung: 1991:81-87). Det stämmer även in på ytterligare könsstereotyper om kvinnor angående 

att de är lögnaktiga (Hirdman, 2001:47-48).  

Sådant som kan tolkas som positiva drag och som kan kopplas med modern är hjälpsamhet, 

beskydd och hängivenhet (Jung, 1991:81-87). Detta kan vara underliggande faktorer till varför 

två manliga deltagare ansåg att den, enligt dem, mer feminina martyren Jaeji var en intressant 

karaktär. Den manliga deltagaren sade själv att han ansåg att hon skulle kunna beskydda 

honom genom att offra sig själv, medan Saba kunde agera själviskt. Att Saba skulle kunna 

agera själviskt kanske också kopplas till att hon är driven och självständig, därmed att hon 

hade kunnat agera efter vad som hade hjälpt henne att nå sitt mål, snarare än att fokusera på 

gruppens säkerhet. 

Den studie som tidigare nämnts angående amerikanska ungdomar som beskrev kvinnliga 

karaktärer som kurviga, smala, sexuella och aggressiva (Dill & Thill, 2007) kan inte denna 

studie stödja, då inga deltagare använde ord såsom kurvig eller sexuell. En tidigare nämnd 

studie talade om att kvinnliga karaktärer utvecklas från att ha varit damer i nöd till att bli allt 

mer förföriska (Dietz, 1998). Ingen av deltagarna talade om hjältinnorna som förföriska. 

Däremot talade deltagarna om att Jaeji var mindre än Saba, men inte nödvändigtvis att hon 

var smal då de sade att hon fortfarande var muskulös och stor. Att kvinnliga karaktärer 

beskrivs som aggressiva skulle kunna kopplas till vad en deltagare sade om Saba. 

Den bilden jag får i huvudet ger av lite mer typ ilska än vad jag vill eller lite mer 

vrede än vad jag vill, nästan lite som att hon tittar ont på folk eller så. [...] Så 

som jag uppfattat, hon värderar ju mod som sagt. Jag kanske tänker lite mer åt 

ett vikingahåll, så ganska kraftfull uppbyggnad och stora armar och ben. 

Informant 4, 2018 

Att deltagaren beskrev Saba som ilsken skulle därmed kunna kopplas till dessa tidigare 

nämnda studier angående kvinnliga karaktärer. Däremot är det svårt att dra några konkreta 

slutsatser kring detta. Hade denna studie använt deltagare i åldern 14-15 hade detta kunnat 

analyseras vidare. Denna studies fokus låg inte på sexualiseringen av kvinnliga karaktärer men 

dessa data som har lyfts fram här visar att deltagarna i denna studie inte talade om 

hjältinnorna som kurviga, sexuella, förföriska eller smala. 

6.2.2 Den stereotypiskt manliga hjälten och vår kvinnobild 

Manliga och kvinnliga deltagare, trots att de två hjältinnorna uttryckligen rubricerades som 

kvinnor, applicerade maskulina attribut på den hjältinna som majoriteten av dem ansåg var 
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mer intressant. Detta dels då de uttryckligen ansåg att Saba hade maskulina drag men även i 

och med att orden de använde var maskulint kodade enligt könsstereotyper. De traditionella 

rollerna inom narrativ innehåller den vita hjälten och kvinnan som offer, (Peixoto Labre & 

Duke, 2004) däremot ansåg många av deltagarna att Saba var mörk i hyn. De traditionella 

rollerna kan anses fortfarande vara aktiv till en viss nivå, även när karaktärerna i sig båda 

beskrivs som av kvinnligt kön. Detta kan kopplas till vad vi ser runtomkring oss i samhället 

samt vad för normer som gäller för respektive kön i vår utveckling som människor. Detta kan 

även ha att göra med vad vi som människor anser är positiva respektive negativa egenskaper. 

But at first I missed the heroism of the Martyr, since more modern literature 

celebrates liberation from the older ideal of sacrifice. The antimartyr feeling is 

particularly strong in literature about women, because female socialization and 

cultural norms have reinforced martyrdom and sacrifice for women well into 

the twentieth century. Women have been cramped by the Martyr role even 

more than white men have been by the Warrior-only role. 

Pearson, 1986, s.5 

Detta kan kopplas till vad som anses vara förväntningar på roller för manliga och kvinnliga 

karaktärer och även om Pearson talar om specifikt litteratur så kan det även appliceras på spel 

då dessa roller har identifierats genom denna studies data gällande maskulint och feminint 

kodade egenskaper enligt könsstereotyper.  

Hjälten är den karaktär som växer mest i berättelsen och som utför avgörande handlingar och 

offrar sig själv för sina vänner (Campbell,  1993:49238). Detta kan problematiseras med det 

faktum att uppoffring är kopplat till martyren samtidigt som majoriteten av hjältar är manliga 

krigare (Pearson, 1986:98-115).  Detta kan anses peka på en blandning av stereotypiska och 

stärkande drag (Dill & Thill, 2007), applicerat på en manlig karaktär där de stärkande dragen 

är feminint kodade.  

Skälet till varför Jaeji inte ansågs vara intressant var för att hon ansågs vara platt och utan 

egna motiveringar eller värderingar. Hennes självuppoffrande ansågs också ointressant. Hon 

ansågs inte heller förändras på det sätt som Saba ansågs erhålla en viss mängd 

karaktärsutveckling. Detta problematiserar det faktum att hjälten, som kan vara av de olika 

arketyperna, är menad att ha en karaktärsutveckling och en uppoffrande sida. Jaeji som 

arketyp kan även anses falla från att vara en arketyp med farhågor och mål, till att av 

deltagarna bli till en trop som föll; i slutändan kvarstår en stereotyp (Heussner et al., 2015:94-

95). En stereotyp som kan kopplas med det kvinnliga könet.  Däremot hade Saba lika mycket 

karaktärsutveckling som Jaeji. De båda mötte sina rädslor i form av rädslan själv och rädslan 

för att vara självisk. De var båda medvetna om sina egna rädslor och de agerade likadant när 

den allierade sade till dem att inte lyssna på vålnaden. Trots detta ansågs det även att Jaeji 

inte var lika kapabel och inte heller lika stabil. Detta skulle återigen kunna kopplas till 

könsstereotyperna och vad som förväntas av kvinnliga respektive manliga karaktärer efter vad 

som representeras i media (Peixoto Labre & Duke, 2004). Jaeji behövde mer vägledning 

medan Saba kunde leda. Jaeji behövde finna sig själv och ta itu med sina bekymmer medan 

Saba skulle lyckas bra så länge som hon uppnådde sina egna mål. Även detta skulle kunna visa 

på könsstereotyperna om att kvinnan behöver hjälp medan mannen leder (Hirdman, 2001:47-

48).  
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6.2.3 Genrer och hjälteresan 

I detta arbete användes genren som ett analysverktyg för att identifiera arketyper, troper och 

monomyten inom redan existerande verk. Den sexualisering som lyfts fram inom olika genrer 

kunde inte identifieras inom detta arbete då deltagarna aldrig nämnde attribut som kan 

kopplas till en sexualiserad eller förvrängd version av karaktärerna i sig. Att fråga om hur 

karaktärerna skulle vara grafiskt representerade var den fråga som kom närmast till att 

erbjuda svar angående deltagarnas uppfattning om sexualiserade kvinnliga karaktärer. I och 

med att denna fråga inte var vinklad för att besvara någon fråga angående sexualiseringen så 

var detta inte heller något som kom upp. Detta kan vara på grund av att det inte fanns några 

grafiska representationer av karaktärerna och därmed fanns det inget utseende att attraheras 

av eller som väckte avsmak. Överförandet av monomyten till artefakten genom användandet 

av spel ur actiongenren visade sig vara lyckat, då deltagarna kunde känna igen den. Något som 

däremot är värt att nämna är att av de verk som deltagarna nämnde som exempel på andra 

liknande resor, så var majoriteten av verkens huvudroller av manligt kön. Detta kan också 

kopplas till vad som tidigare konstaterats om att hjälten är en roll för en vit, heterosexuell man 

inom narrativ. 

Studien visar på att deltagare var positiva till en stark kvinnlig hjältinna, även om denna 

beskrevs med maskulina drag av dem själva. Detta stärker även det påstående om att spelare 

vill uppleva karaktärer som har kulturer och bakgrundshistorier som kan reflektera deras egna 

men även att de vill ta del av andras bakgrundshistorier och kulturer genom ett mer 

mångsidigt utbud av karaktärer (Heussner et al., 2015: 2015: 89). Studien visar även på att det 

bör finnas en balans mellan martyren och krigaren för att skapa en karaktär som kan 

intressera fler. Detta då en karaktär som enbart är en martyr visade sig vara ointressant. Detta 

kan även kopplas till att Pearson själv menade att karaktärer som visar på en kombination av 

drag som är både aggressiva och vårdande är mer intressanta, oavsett kön (Pearson, 1986:1-

13). Om Jaeji istället hade framställts med drag från krigaren kanske denna karaktär hade 

blivit mer intressant även för deltagarna, oavsett kön. Den kan även antas att varför deltagare 

av digitala spel applicerar könsstereotyper på karaktärer inte har med spelen i sig att göra i 

och med att arketyper och monomyten har format myter och berättande. Det har, tordes det 

diskuteras, inte heller med deltagarna i sig att göra. Istället kan det handla om normer och 

regler som följt oss så länge som monomyten och arketyperna har existerat och som är så pass 

impregnerade i våra tankesätt av vad som är positivt och negativt, maskulint och feminint.  

6.2.4 Kritik till det egna arbetet 

Denna studie är inte felfri. Det finns många olika element som hade kunnat diskuteras 

djupare. Fler faktorer hade bland annat kunnat räknas med i deltagarnas val och 

motiveringarna bakom dem.  En större mängd spel hade även kunnat analyseras för att 

utvinna mer konkret data angående arketyperna som existerar inom digitala spel. Fler 

arketyper hade också kunnat presenteras inom artefaktens narrativ, då det var fler än krigaren 

och martyren som identifierades i pilotstudien. Artefakten var även kort och erbjöd 

interaktioner med de båda hjältinnorna, vilket gjorde att deltagarna inte begränsades och 

kunde därmed interagera fritt med hjältinnorna utan att behöva välja, utöver det slutgiltiga 

valet. Många deltagare sade även att karaktärernas reaktioner var väldigt lika, detta då 

artefakten var just kort och ett huvudmål var att det inte skulle bli en skillnad i deras 

kapabilitet eller etablerade fysiska styrkor och svagheter. Att finna en balans mellan att inte 

särskilja karaktärernas fysiska styrkor med hur de reagerade i artefakten hade kunnat minska 

risken för att deltagarna blandade ihop karaktärerna. Att Jaejis rädsla representerades av 
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hennes far kunde även ha påverkat varför deltagare ansåg att hon var så pass beroende av hans 

order och vilja.  

 Att inför framtida arbete diskutera hjältens resa och inkludera flera av Voglers (2007) 

arketyper som tidigare presenterades hade givit mer data kring exakt vad för steg och vad för 

arketyper som deltagarna var vana vid att stöta på. Att använda följdfrågor vid intervjun hade 

kunnat ge mer detaljerade svar angående varför Jaeji exempelvis var så ointressant och vad 

som hade kunnat göra henne mer intressant. 

I denna studie lyftes främst manliga och kvinnliga egenskaper och attribut som det som 

identifierades. I studien presenteras det därmed data som kan anses vara vinklad så att 

deltagarnas svar var av könsstereotypiskt och normativt slag. Det anses därför viktigt att 

klargöra att detta arbete inte ämnar stämpla deltagare av digitala spel som av en viss sorts 

personlighetstyp. Det ämnar inte heller påstå att dessa deltagare har könsstereotypiskt 

tänkande. Studien ämnar endast lyfta sådana punkter som kan användas för att undersöka 

möjliga stereotypiska föreställningar. 

6.3 Framtida arbete 

För ett framtida arbete anses det vara av intresse att vidare analysera möjliga troper och 

stereotyper som kan tänkas existera specifikt inom actiongenren för både manliga och 

kvinnliga karaktärer. 

För att vidareutveckla fältstudien och intervjun så anses det även vara av värde att skapa en 

enkät där deltagarna presenteras olika personlighetsdrag och attribut som är sedan tidigare 

etablerade stereotypiska manliga eller kvinnliga drag. Därefter skulle deltagaren kunna få 

ringa in vilka ord som de associerar vilken av karaktärerna. 

Att utföra fältstudien på en större mängd spel hade utvunnit mer intressant data angående 

arketypernas karaktärsdrag. Därefter skulle artefakten kunna förlängas så att arketypernas 

personlighetsdrag kan etableras ytterligare, detta skulle även öka deltagarnas förståelse för 

vad som skiljer karaktärerna åt. Det skulle även vara värde att efter detta presentera en 

sammanfattning av karaktärerna i form av korta informella texter om deras respektive 

karaktärsdrag och bakgrundshistorier. Denna skulle deltagaren sedan kunna utgå ifrån när de 

berättar vad de fann intressant alternativt ointressant. Detta skulle påminna karaktärerna om 

vad de läst och därmed kunna bidra med mer informantsinformation. 

Artefakten skulle även kunna bearbetas genom att begränsa deltagarens chanser att interagera 

med de två karaktärerna. Om deltagaren skulle tvingas välja fler gånger vilken av karaktärerna 

som de vill läsa mer om hade detta bidragit med mer information kring vem av dem som de 

fann mer intressant. 

Detta arbete skulle kunna användas inom genusstudier kopplat till spel för att analysera 

bidragande faktorer till hur karaktärer skapas och utformas samt för att problematisera 

designval kring karaktärerna. Det hade även kunnat vidare utarbetas olika skäl kring varför 

och om man bör bearbeta arketyperna vid framställandet av karaktärer. Arketyperna i sig, som 

tagits upp i detta arbete, hade också kunnat analyseras vidare angående deras koppling till 

framställandet av de biologiska könen i media och digitala spel. Ett framtida arbete hade också 

kunnat fokusera mer på påverkan för deltagare av media om dessa arketyper framställs på ett 
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könsstereotypiskt sätt, då även kopplat till de grafiska representationerna av karaktärer, 

snarare än deltagares uppfattning av karaktärerna i sig.  

Tidigare etablerades det att denna undersökning ej ämnade vara exkluderande. En möjlig 

problematik kring att använda individer som ej identifierade sig med de biologiska könen 

gjorde så att detta arbete begränsades. Därmed anses det vara av värde att i framtida arbeten 

undersöka hur de könsnormativa stereotyperna påverkar icke-binära och transpersoner. Att 

även undersöka hur deras uppfattning kring karaktärerna i jämförelse med normativa 

personer hade varit en god utveckling av detta arbete inför framtida arbete.  
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