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Sammanfattning
Detta arbete fokuserar på de normer som förekommer gällande mäns och kvinnors klädsel i
spel. Hur upplevs normöverskridande klädsel, och hur styr normer upplevelsen av klädseln
baserad på karaktärens könstillhörighet? Genom att vrida och vända på normerna är
förhoppningen att kunna få veta mer om hur könsnormer gällande karaktärers klädsel i spel
upplevs av spelare. Inspirationen till arbetet kommer från spelet TERA, där klädsel för män
och kvinnor kan se väldigt olika ut. Det är i TERA vanligt att se kvinnor i små metallbikinis,
men hur ser spelare på en manlig karaktär i bikinirustning? En artefakt togs fram bestående
av en manlig och en kvinnlig karaktär iförda olika klädslar som kan ses som normativa för
deras eget kön, och för det motsatta. Dessa testades i en undersökning i form av intervjuer
med åtta deltagare som identifierade sig som spelare.
Resultaten av undersökningen visade att könsöverskridande klädsel upplevdes olika beroende
på om den bars av en manlig eller kvinnlig karaktär. När den kvinnliga karaktären bar
könsöverskridande klädsel identifierade de allra flesta att den var just könsöverskridande.
Trots detta var det ingen som upplevde att klädslarna inte passade på kvinnan. När det
däremot gällde de könsöverskridande klädslarna för den manliga karaktären var det få som
ansåg att klädseln passade på mannen, den kunde även ses som humoristisk. Resultaten
visade även sexualisering av karaktärers klädsel, oavsett kön, inte var önskvärt av majoriteten
av deltagarna i undersökningen.
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1 Introduktion
Spel ger människor möjligheten att träda in i de mest fantastiska virtuella världar och
engagera sig i kreativa utmaningar. Det är bara fantasin som sätter gränserna till vad ett spel
kan innehålla, men trots oerhörda möjligheter har spelindustrin en tendens att representera
män och kvinnor efter snäva mallar. Spelet TERA används som utgångspunkt för arbetet och
rustningar i spelet som spelmekaniskt är likvärdiga ser ofta olika ut beroende på om de sitter
på en manlig eller kvinnlig karaktär, där den kvinnliga motsvarigheten ofta är mer avklädd
och sexualiserad. Målet med arbetet är att försöka förstå hur spelare uppfattar normbrytande
samt sexualisering i kontexten spelkaraktärers klädsel.
Arbetet berör medie- och kommunikationsvetenskap och genusstudier, och utgår ifrån
normerna för hur män och kvinnor framställs i spelet TERA.

1

2 Bakgrund
Normer är en grund för detta arbete. Det är viktigt att förstå att normer upprätthålls socialt
och att de är föränderliga över tid. Avsnittet kommer att beskriva några av de normer som
funnits gällande synen på mäns och kvinnors sexualitet och hur de har förändrats över tid.
Vidare beskrivs normer som finns för hur män och kvinnor porträtteras i spel idag.
Normbrytande, könsnormsöverskridande och hur detta kan skilja sig mellan män och kvinnor
är också något som tas upp i bakgrunden. Något annat som tas upp är på vilket sätt som
representation och identifikation i spel är viktigt. Slutligen en beskrivning av spelet TERA som
varit en inspirationskälla till det här arbetet.

2.1 Begrepp
2.1.1 Normer
Normer är en grund för detta arbete och innebär handlingsregler eller påbud om handlande
(NE 2018). Normer är kan definieras som de beteenden och attityder som anses vara
eftertraktade eller accepterade i en specifik social situation. (Brauer & Chekroun 2005)
Könsnormer innebär de normer och förväntningar som finns för män och kvinnor. Det kan
exempelvis handla om uppfattningar om hur personer av olika kön förväntas ha för intressen,
beteenden eller klädsel. Det är viktigt att förstå att normer upprätthålls socialt och att de är
föränderliga över tid. Normer kan utmanas på en individuell nivå, men framförallt händer
detta strukturellt genom samhällsförändringar, lagstiftning och sociala rörelser. Om man
tittar på Sverige ur ett historiskt perspektiv kan man se att normerna för män och kvinnor har
sett väldigt olika genom historien, och att förändringar av normer som varit etablerade har
skett just på grund av stora samhälleliga förändringar, lagstiftning och sociala rörelser.
Begreppet hegemoni betyder ledande ställning, och kan användas för att beskriva en struktur
i samhället som är så dominerande att alla i samhället måste relatera till hegemonin. Detta
innebär även att när nya tankar och idéer växer fram måste dessa förhålla sig till hegemonin
som redan förekommer i samhället. (Rydström, & Tjeder 2009, s. 51)

2.1.2 Genus
Begreppet genus introducerades i Sverige på 1980-talet som en översättning på engelskans
gender. Om ordet kön används för att beskriva det biologiska könet så kan man istället
använda ordet genus för att resonera kring de normsystem och värderingar som styr hur vi
förväntar oss att kön skall uttryckas. Det kan beskrivas som det socialt konstruerade könet.
När man studerar historien ur ett genusperspektiv så handlar det om relationerna mellan män
och kvinnor, och där utgår man ifrån ett maktperspektiv, att män och kvinnor genom historien
inte varit jämställda. Genusperspektivet innebär att man studerar de strukturella skillnaderna
mellan män och kvinnor. (Rydström, & Tjeder 2009, ss. 11-12)

2.1.3 Sexuell objektifiering och sexualisering
Sexuell objektifiering och sexualisering är två besläktade begrepp men som är skilda fenomen.
Sexuell objektifiering innebär att reducera en person till enbart en kropp, och att behandla
denne som ett objekt. Genom sexuell objektifiering så förnekas man en personlighet, sinne
och en egen vilja. Det kan innebära att bli behandlad som ett verktyg, (instrumentalitet), anses
vara utbytbar med andra (utbytbarhet), att utsättas för våld (våldsamhet), att nekas
självständighet och egen vilja (subjektivitet) eller att uppfattas som ett objekt som ägs av
någon annan (äganderätt). Sexualisering däremot beskrivs som ett bredare fenomen än
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sexuell objektifiering. Det kan beskrivas snarare som att en persons värde styrs av dess
sexighet. Olika grader av sexualisering kunde observeras beroende på framhävandet av
specifika kroppsdelar, samt hur provokativ och sexuellt redo som personen porträtteras.
(Fasoli m.fl. 2017)

2.2 Normer för mäns och kvinnors sexualitet genom tiderna
Genom historien fanns länge en dubbelmoral mellan könens sexualitet, där kvinnor
förväntades vara oskulder när de gifte sig medan det var förväntat av männen att de skulle ha
haft sexuella erfarenheter före äktenskapet. Den manliga sexualiteten betraktades som en i
det närmsta okontrollerbar, djurisk kraft. Män ansågs inte kunna kontrollera sin sexualitet
och denna föreställning fick stöd i vetenskapen. Den engelske läkaren George Drysdale (18241904) hävdade att det var svårare för män att tygla sin sexuella drift än för kvinnor att iaktta
avhållsamhet. Det menades också vara skadligt för män att avstå från sex, vilket innebar att
de unga ogifta männen hänvisades till prostituerade. (Rydström & Tjeder 2009, s. 101) Under
1800 talet fanns det stora problem med könssjukdomar i samhället. Hotet ansågs komma från
samhällets lägre klasser och grupper med annan etnicitet och prostitutionen pekades även ut
som en huvudkälla till problemet. Samtidigt som prostituerade kvinnor uppfattades som
orsaken till spridningen av könssjukdomarna så uppfattades mäns behov av att gå till
prostituerade som naturliga. Det fanns en uppfattning om att männen enbart var offer i
situationen och skulden lades på kvinnorna, vilka sågs som smittohärdar. (Rydström & Tjeder
2009, ss. 70-72)
Inom äktenskapet på 1800 talet fanns en förställning av att sex främst skulle utövas med syfte
att skaffa barn. En för överdriven och upprepad sexuell njutning sades kunna leda till sterilitet.
Det var därför hustruns skyldighet att reglera mängden sex inom äktenskapet eftersom att
mannen inte ansågs klara av en sådan reglering. På den här tiden gavs även dubbelmoraliska
råd till kvinnor att en god hustru inte skulle neka sin make samlag. Uppfattningen var att om
mannen inte fick utlopp för sin sexualitet inom äktenskapets ram så behövde han söka det
från någon annanstans, från andra kvinnor. Ansvaret för otrohet föll på så sätt på hustrun,
inte på mannen själv. (Rydström & Tjeder 2009, s. 69-70)
Under 1880-talet kom sedlighetsdebatten till ytan som kritiserade synen på mäns och
kvinnors normer för sexualitet. En del menade att kvinnor borde få leva ut mer sexuellt enligt
den manliga normen, medan vissa menade att männen istället skulle följa den kvinnliga
normen med avhållsamhet och att begränsa sex till äktenskapet. På den här tiden ansågs att
tala om sexualitet som mycket anstötligt och dessa normer kom dock inte att rubbas än på
många år. (Rydström & Tjeder 2009, ss. 99–101, 117)
Under åren 1910 och 1938 var preventivmedel förbjudna i Sverige, både spridning, försäljning
och information om dem. Då kvinnors enda metod för att undvika fler barn än de kunde ta
hand om var att neka sina män samlag så började rätten till sterilisering föras fram som en
kvinnofråga. Enligt lagarna var sterilisering i Sverige formellt frivillig, men senare forskning
har visat att det var långt ifrån fallet. Över 90 procent av steriliseringar utfördes på kvinnor
och av anledningar som att de var sexuellt lössläppta, vanvårdade eller slarviga vilket speglar
de normer som fortfarande fanns angående kvinnors sexualitet. År 1933 grundades
riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU och några av deras viktigaste krav var att
sexualundervisning och rådgivning skulle bli allmänt tillgängligt. De kämpade även för att
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avskaffa lagen som förbjöd preventivmedel, vilken avskaffades år 1938. (Rydström & Tjeder
2009, ss. 169 - 170)
Under 1950-talet fanns en väldigt stark homofobi i samhället, men det var också då
homosexuella började organisera sig. Föreningen Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigade,
RFSL, bildades. Den homosexuella rörelsen nådde inga stora framsteg under den här tiden,
men däremot skedde en form av heterosexuell frigörelse. Förekomsten av kärleksscener i
filmer som Hon dansade en sommar (1951) av Arne Mattson och Sommaren med Monika
(1953) av Ingemar Bergman bidrog till en ny svensk sexualmoral. Utomlands blev Sverige känt
som ett syndigt och sexfixerat land och uppfattningen förstärktes när Sverige blev det första
landet i världen som gjorde sexualundervisning obligatoriskt i skolan. (Rydström & Tjeder
2009, ss. 169 - 170)
Under 1960- talet tas debatten upp igen om de moralföreställningar som ifrågasatts under
sedlighetsdebatten på 1880-talet. Kristina Ahlmark-Michaneks bok Jungfrutro och
dubbelmoral kritiserade moralföreställningarna som krävde att kvinnor skulle vara oskulder
när de gifte sig, utan att ställa samma krav på män. Hon ville förändra och avdramatisera
synen på sexualiteten och kritiserade skolornas sexualkunskap som hon ansåg var för inriktad
på familj och barnafödande. Hon kritiserade även samtida sexualupplysare för att de enbart
förespråkade sex i förbindelse med kärlek. Folkpartiets ungdomsförbund, och Liberala
studentklubben tillsammans med RFSU kritiserade också skolans sexualundervisning, likväl
som abortlagstiftningar. De ville även att pornografi skulle bli fritt och att homosexuella skulle
få mer rättigheter. (Rydström & Tjeder 2009, s. 173)
Frågan om pornografi blev en kontroversiell fråga, i Sverige fanns en lag som hindrade
försäljning av osedliga bilder och texter, men under 1960-talet ökade produktionen av porren
och den blev alltmer tillgänglig. Det fanns en genusskillnad mellan konsumtionen av
pornografi, en undersökning visade att nästan 70 procent av män och knappt 37 procent av
kvinnor i åldern 18-30 år. Trots att kraven om avkriminaliseringen av pornografi kom från
både män och kvinnor, så dominerades ändå debatten av män. Debatten om den lagliga
pornografin sågs dock under 1960-talet som en befrielse av sexualiteten, och lagen avskaffades
1971. Det var först under 1970-talet som feministisk kritik riktades mot pornografin som en
exploatering av kvinnors kroppar. (Rydström & Tjeder 2009, ss. 173-175)
Under 1970 ifrågasatts många etablera genusnormer, könsroller och familjemönster. År 1979
ströks homosexualitet från socialstyrelsens lista på sjukdomar. 1980-talet har kallats för en
lugnare mellanperiod i svenska jämställdshetshistorien, där jämställdhetsfrågorna hamnade
i skymundan när nyliberala och essentialistiska argument om könens medfödda olikheter
spreds. Under 1990 talet så var genusperspektivet centralt igen. Något som
uppmärksammades var det kvinnliga idealet. I media och reklam porträtterades en naken,
sexualiserad, vaxad, bantad och retuscherad kvinnlighet. Det kvinnliga idealet och
sexualiseringen av kvinnor i media kritiserades av feministiska rörelser, och slagorden ”Våga
vägra vara objekt” framfördes. (Rydström & Tjeder 2009, ss. 213, 221-222)
Idag kan man fortfarande se sexualisering av kvinnor spridda över alla omöjliga olika kanaler
av media som TV, reklam, och sociala nätverk. Och även om det fortfarande kan anses vara är
vanligare med sexualisering av kvinnor så förekommer det även sexualisering av män i media.
Normerna och idealen kan dock se annorlunda ut för män och kvinnor, för kvinnor kan det till
exempel handla om nakenhet, avslöjande kläder och provokativa poser, medan en man kan
anses sexig om han är välklädd och vältränad. (Fasoli m.fl. 2017)
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2.3 Normer för män och kvinnor i spel
Begreppen hypermaskulinitet och hyperfemininitet kan användas för att beskriva de negativa
karaktärsdrag som associeras med män och kvinnors stereotyper. Hyperfemininet beskrivs
som en överdrift av kvinnliga ideal och stereotyper, och kan innebära aspekter som att de har
en beroendeställning, är undergivna mannen och att deras värde utgörs av deras sexuella
attraktion. Hypermaskulina drag i sin tur är en överdriven form av machoidealet, vilket bland
annat kan innebära en uppfattning av att aggression och fysiskt våld utgör en del av mäns
natur och att de strävar efter fara och action, och att se kvinnor som sexobjekt. Dill och Thill
(2007) Personlighetsdrag som ses som stereotypa maskulina drag är exempelvis självsäker,
dominant, fysiskt stark, och samlad. (Evans m.fl. 2010)
Stereotyper för karaktärer är något som ofta används i spel. Isbister beskriver stereotyper som
de uppfattningar människor har mentalt som gör att man tolkar mönster som associeras för
uppsättningar av kvaliteter hos en person (2006, s. 16). Stereotyper används i spel för att
spelarna ska kunna bilda sig en uppfattning snabbt om karaktärens personlighet och kunna
tolka vilken roll som karaktären har i spelet. Stereotyper gör det lättare för spelare att besluta
hur den ska interagera med en ny karaktär som dyker upp på skärmen. Att spel använder sig
av stereotyper kan dock leda till negativa effekter som att de förmedlar rasistiska
föreställningar eller könsdiskriminering. När stereotyper redan förankrats i människors
sinnen tenderar de att tolka de egenskaper som passar in på den stereotypen, och kan
undermedvetet undvika att se egenskaper hos personer som avviker från stereotypen. (Isbister
2006, s. 13)
I spel finns betydligt färre kvinnor representerade än män, Beasley och Standley (2002, s.
289) finner i sin studie av Nintendo 64 och playstation att en av fyra karaktärer utgjordes av
kvinnor. Detta överensstämmer med sifforna som Dill och Thill(2007) har, vilket är att
kvinnor är underrepresenterade till ungefär en fjärdedel i förhållande till männen. De kvinnor
som förekom i spelen hade även genomgående mer avslöjande kläder på sig än de manliga
karaktärerna vilket ansågs vara sexualiserande och kläderna ansågs ofta vara utformade för
att dra uppmärksamhet till kvinnornas byst, där de flesta av de kvinnliga karaktärerna var
storbystade
När det gäller utseendet så identifierade Dill och Thill (2007) ett genomgående ideal i spel för
de kvinnliga karaktärernas kroppar som var smala och kurviga, där kurvorna utgjorde en
timglasform med mycket liten midja och stora bröst. Kroppsidealet för män identifierades som
muskulös med och ofta med överdriven storlek på överkroppens muskler som armar och
bröstmuskler. Kvinnor porträtterades oftare som sexuella och fokuserade på att vara
attraktiva, av materialet i studien fann de att omkring 60 procent av kvinnorna kunde tolkas
som sexualiserade. Det var vanligast för de kvinnliga karaktärerna att vara utformade enligt
det idealiska utseendet med smal men kurvig kropp, lättklädda, eller tighta kläder och hade
ofta utmanande poser och ansiktsuttryck.
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2.4 Normbrytande
Vilka attityder och beteenden som anses vara avvikande eller normbrytande beror på de
rådande normerna och traditionerna i sammanhanget. Social kontroll är en term för de
reaktioner som människor uttrycker sitt missnöje för någon som uppvisar ett normbrytande
beteende. Det kan vara exempelvis en arg blick eller en negativ kommentar. Om normbrytande
beteende går förbi obemärkta eller obestraffade så är det sannolikt att normen är påväg att
försvinna. (Brauer & Chekroun 2005)
Även om vissa män uppnår makt och prestige i patriarkala samhällen är män i allmänhet mer
begränsade än kvinnor efter könsideologier och blir i större utsträckning granskade och
stigmatiserade om de avviker från de manliga normerna. Evans skriver att strävan mot den
maskulina identiteten kan vara utmanande för män, då manlighet ofta mäts genom ständig
bevisning av maskulinitet. Med andra ord är män bara lika maskulina som deras sista
demonstration av maskulinitet. Det är därför vanligt att män deltar i mer extrema, "riskabla",
eller fysiskt ansträngande aktiviteter är kvinnor. (Evans m.fl. 2010) Kaiser skriver även att
manliga aktiviteter i de flesta kulturella sammanhang anses vara mer viktiga än de kvinnliga.
(Kaiser 2012, s. 128)
Kaiser beskriver att det är mer accepterat för en kvinna att uttrycka typiska maskulina normer
än att för en man utrycka femininitet. Om det till exempel handlar om att klä sig som det
motsatta könet är det vanligare att en man som bär normativt kvinnliga kläder orsakar
starkare reaktioner än en kvinna som bär kläder typiska för män. Kvinnor kan traditionellt
bära saker som varit normativt maskulint, som byxor, skräddarsydda kavajer, eller
basebollkepsar, medan det är svårare för en man att bära kvinnokläder utan reaktioner. Denna
envägskommunikation kan härledas till det strukturella maktförhållande som historiskt varit
etablerat mellan män och kvinnor. Män som bär kvinnokläder kan uppfattas som att de
imiterar det ”underlägsna könet”, vilket inom populärkulturen ofta har gjorts till något
humoristiskt. (Kaiser 2012, ss. 132-133)

2.5 Representation och identifikation i spel
Shaw (2015) avhandlar ämnet representation i spel, med fokus på hur underrepresenterade
spelare själva upplever representation och identifikation i spel. Exempel på grupper som är
marginaliserade eller dåligt porträtterade i spel är grupper är kvinnor, människor med annan
etnicitet än vit och LGBTQ-personer (lesbian, gay, bi, trans och queer). Shaw har studerat hur
icke inkluderade spelare upplever den normativa representationen i spel, och huruvida en
bredare representation av de marginaliserade grupperna är eftertraktat? Resultatet av studien
visade på att kunna identifiera sig eller känna sig representerad inte var det viktigaste för ett
spels underhållningsvärde, men att en bredare representation i spel ändå var eftertraktat av
de marginaliserade grupperna.
Shaw (2015) identifierar att det i spelvärlden finns en bild av den typiska gamern som är vit,
heterosexuell, cis-man (könsuttryck och -identitet som pekar åt ett entydigt håll). Författaren,
som själv inte stämmer in på denna arketyp av den typiska gamern beskriver att hon trots
detta aldrig själv känt sig exkluderad från spelvärlden. En lösning för att öka mångfald i spel
är att fylla dem med underrepresenterade grupper, men Shaw ifrågasätter huruvida detta
verkligen är lösningen? För att undersöka tesen om hur underrepresenterade gamers upplever
representation och identifikation i spel genomförde hon intervjuer med personer som tillhör
de underrepresenterade grupperna. Resultaten av studien visade på att det var vanligare att
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personer identifierade sig med personlighet och karaktärers personliga berättelser och känslor
snarare än deras kön, ras eller sexualitet. Även om det kunde uppskattas av deltagarna att
kunna identifiera sig efter de faktorerna, så upptäckte hon att det inte var det som spelade
störst roll. (Shaw 2015)
En annan sak Shaw (2015) identifierar i sin studie är att det är svårt att representera identitet
eller förmedla en karaktärs personlighet samtidigt som man själv spelar den. Medan spelaren
är uppslukad av spelet uppstår nämligen immersion och då upplevs karaktären som en
förlängning av sin egen identitet. Spelaren upplever karaktärens interaktioner som sina egna,
dennes mål som sina mål, och dess vinster och förluster som sina egna. Det är först när
spelaren har distans till en karaktär som det går att förmedla karaktärers egna identiteter, som
exempelvis i cinematics eller cutscenes. Shaw menar att detta visar på att det kan vara mindre
viktigt för spelare att känna sig representerade i den karaktären de spelar, medan det kan vara
desto viktigare att lägga fokus vid de karaktärer de inte spelar.
Men om nu underrepresenterade spelare inte känner att de behöver representeras i spel, vad
spelar strävan efter mångfald för roll? Jo, även om Shaw konstaterar att marginaliserade
grupper uppskattar spel trots bristande representation, så borde detta även innebära att den
typiska gamer arketypen inte heller skulle överge spel med mer mångfald. Shaw menar att det
är ett förlegat koncept att spelbranschens skall behöva anpassa sina spel för att vita, hetero,
cis-män skall kunna identifiera sig, eftersom att identifikation spelar så lite roll. Shaw menar
att studien visar att även det finns ett socialt värde i mångfald i spel, är det inte alltid
nödvändigt för gameplay. Shaw menar att även om en bred representation i spel kan vara
önskvärt, så anser hon att kontexten och hur man porträtterar individerna är absolut viktigast.
(Shaw 2015)
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2.6 Spelet TERA

Bild 3 (TERA 2017)
Spelet TERA har varit inspirationen till arbetet och artefakten har utgått ifrån de normer som
förekommer i spelet. TERA är en förkorning för The Exiled Realm of Arborea, förkortat TERA,
och tillhör genren Action MMORPG (massively multiplayer online role-playing game). Spelet
är utvecklat av det Sydkoreanska företaget Bluehole Studio och det släpptes först av utgivaren
NHM Corporation (2011) i Sydkorea år 2011. Året därpå släpptes spelet i andra delar av
världen av andra utgivare, i Nordamerika (En Masse Entertainment 2012), samt i Europa
(Gameforge 2012). I spelet TERA finns rustningar och vapen som spelarna använder sig av för
att förbättra karaktärens förmågor och få bonusar. Dessa kan spelarna få tag i på olika sätt,
antingen genom att förtjäna dem i spelet, köpa dem genom spelets egen valuta eller genom att
köpa dem för riktiga pengar. Det finns även rustning som enbart är visuell, och dessa
införskaffas oftast för riktiga pengar. (En Masse Entertainment 2012)
Spelet TERA har kritiserats mycket i media för sin höga grad av sexualisering av kvinnlig
rustning. Sexualiserade rustningar i spel kan exempelvis innebära djupa urringningar,
skärningar som visar undre delen av brösten, bar midja, korta shorts, stringtrosor och
baddräkter. Lukomski (2018) skriver att den typen av rustningar tas till det extrema i spelet
TERA, inte bara på grund av designen på kläderna utan för hur konsekvent det används för
kvinnliga rustningar i spelet. I en undersökning av kvinnliga rustningar i spelet TERA kunde
115 av dem klassas som hypersexualiserade, 38 som sexualiserade och bara en som icke
sexualiserad (Lukomski 2018). Lukomski skriver även att sexualiserad rustning inte är något
unikt för spelet TERA utan förekommer i många andra spel och sammanhang. Ett problem
med de sexualiserade rustningarna är att de inte passar karaktärerna och eller de situationer
de är i, det vill säga som skydd för i stridsituationer. I ett MMORPG kan en karaktärs
personlighetsdrag i många fall visas av deras yttre attribut, som ras, klass och klädsel. Om då
nästan alla rustningar som erbjuds för kvinnliga karaktärer är sexualiserade så menar
Lukomski(2018) att utvecklarna anspelar på en föreställning om att kvinnliga karaktärer bara
får förekomma i deras värld som sexobjekt.
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3 Problemformulering
Det kan konstateras att kvinnor och män porträtteras olika i spel och media. Kvinnliga
karaktärer är mindre representerade i spel, då särskilt när det gäller spelbara karaktärer och
när de väl finns med så är de ofta mer sexualiserade än manliga karaktärer. I spelet TERA kan
man se tydliga exempel på detta genom att se hur likvärdiga klädesplagg kan se ut beroende
på om de är designade för manliga eller kvinnliga spelkaraktärer. Kvinnliga karaktärer är
överlag väldigt avklädda och framställda på ett sexualiserat sätt, medan manliga karaktärer
bär stora tunga rustningar.
När det gäller överskridande av könsnormer kan män sägas vara mer begränsade än kvinnor,
de blir i större utsträckning granskade och stigmatiserade om de avviker från de manliga
normerna. Det är exempelvis möjligt för en kvinna att klä sig i maskulint kodade kläder utan
att bli stigmatiserad, medan män har svårare för att överskrida könsnormerna. Denna
envägskommunikation kan härledas till den patriarkala strukturen i samhället, där kvinnor
länge setts som underlägsna till män.
Detta arbete fokuserar på de normer som förekommer gällande mäns och kvinnors klädsel i
spel. Hur upplevs normöverskridande klädsel, och hur styr normer upplevelsen av klädseln
baserad på karaktärens könstillhörighet? Hur upplevs klädseln för en manlig respektive
kvinnlig karaktär som följer könsnormer, som vänder på könsnormer, och som tar avstånd
från könsnormer? Genom att vrida och vända på normerna är förhoppningen att kunna få veta
mer om hur könsnormer gällande klädsel i spel upplevs av spelare.
Arbetets frågeställning lyder enligt följande:
-

Hur upplevs en könsöverskridande karaktärklädsel?
Hur styr normer upplevelsen av karaktärers klädsel baserat på könstillhörighet?

3.1 Metodbeskrivning
Eftersom att syftet var att undersöka spelares åsikter och reflektioner kring ämnet valdes en
kvalitativ undersökningsmetod i form av en semistrukturerad intervju. I en semistrukturerad
intervju har man på förhand definierat de teman som undersökningen gäller, exempelvis
genom att skriva frågor innan intervjun genomförs, men följdfrågor och vidare diskussion kan
även komplettera de förberedda frågorna (Østbye, m.fl., 2004). Som stöd för intervjun togs
därför ett antal frågor fram i förhand. Fördelen med en semistrukturerad metod är att man
kan samla in information på ett flexibelt sätt, samtidigt som stödet av grundfrågorna gör det
lättare att genomföra likvärdiga intervjuer. Grundfrågorna kan även användas som ett
ramverk för att analysera den data som insamlas och för att kunna jämföra de olika svaren.
Nackdelar som finns med en intervju är att närvaron av en intervjuare kan påverka svaren hos
informanterna, på ett annat sätt än det skulle göra med exempelvis en enkät där
respondenterna kan vara helt anonyma. Exempelvis att det kan göra att intervjupersonerna
känner sig manade att svara på ett sätt som de tror att intervjuaren vill. Tidigare i projektet
planerades det att genomföra en enkät, men anledning till att en intervju slutligen valdes var
för att man i en kvalitativ undersökning på ett utförligare sätt studera informanters tankar och
åsikter. De får möjlighet att tala fritt om frågorna och det finns möjlighet att ställa följdfrågor
dom vidare kan klargöra informanternas svar och tankar. I de genomförda intervjuerna var
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informanterna olika utförliga i sina svar, och denna skillnad försökte motverkas genom att
ställa fler följdfrågor.
Målgruppen för undersökningen var spelare, med lika andelar män som kvinnor och åtta
personer deltog. Sju av dessa hade antingen gått eller gick på DSU (Dataspelsutveckling på
Högskolan i Skövde). En fördel med att använda DSU-studenter för undersökningen är att
dessa genom utbildningen har analyserat olika spel och konventioner som förekommer inom
spelvärlden. Att redan ha en vana av att analysera dessa ämnen kan vara en fördel för
undersökningen då detta kan leda till djupare analyser än någon som inte är lika insatt. En
nackdel med att urvalet bestod av DSU studenter kan vara att det inte kan sägas representera
spelare generellt, men då generaliseringar inte undersöks med en kvalitativ metod så kan detta
sägas vara mindre relevant.
Urvalet av informanter gjordes genom ett bekvämlighetsurval och utgjordes av vänner till
intervjuledaren, eller vänners vänner. En fördel med att utföra undersökningen på bekanta
kan vara att personerna skulle kunna känna sig mer avslappnade och bekväma att prata med
någon de känner än med en främling. Detta skulle kunna leda till att personerna har lättare
för att dela med sig av sina tankar och åsikter. En nackdel skulle dock kunna vara att det finns
en risk att informanter skulle kunna anpassa sina svar efter vad de tror att intervjuledaren
tycker eller förväntar sig. En ytterligare nackdel med att göra ett urval av personer man känner
är att det skulle kunna påverka resultatet av undersökningen, exempelvis genom att välja
personer som tycker på ett specifikt sätt. Det skulle även kunna vara så att ens vänner eller de
man umgås med mycket har liknande åsikter som en själv. Informanterna i detta urval har
inte medvetet handplockats beroende på deras åsikter, men dessa risker är värda att ha i
åtanke.

3.2 Artefakten
Artefakten som utformats är totalt nio stycken bilder på två karaktärer i olika rustningar. Fyra
av bilderna föreställer en manlig karaktär, och fyra föreställer en kvinnlig karaktär, och en bild
föreställer en rustning där karaktären är helt dold. Samtliga rustningar är utformade för
karaktärer som slåss i närstrid. I åtta av bilderna bär karaktärerna klädsel som är inspirerade
av de normer som finns för manliga och kvinnliga rustningar i spelet TERA (En Masse
Entertainment 2012), där två av rustningarna är normativt manliga, och två är normativt
kvinnliga. Både de manliga och kvinnliga karaktärerna bär rustningar som är normativa för
sitt eget kön och det motsatta könet. Den heltäckande rustningen är baserad på en realistisk
rustning och följer inte de könsnormer som finns i TERA. Formen på den följer inte heller det
manliga eller kvinnliga kroppsidealet som finns i spel och då man inte kan se någon karaktär
så är tanken att den skall kunna ses som könsneutral. Tanken är att den skall kunna fungera
som en motpol mot de andra rustningarna med syftet att eventuellt kunna användas av
deltagarna den för att jämföra och diskutera eventuella skillnader mellan den och
rustningarna som är baserade på TERAs normer.
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Tabell 1:
Klädsel

Karaktär
Kvinna

Man

Kvinnlig
TERA
rustning

Plåt

x

x

Läder

x

x

Manlig
TERA
rustning

Plåt

x

x

Läder

x

x

Dold karaktär

Realistisk Plåt
rustning

x

3.3 Pilotundersökning
Inför undersökningen genomfördes en pilotstudie i form av en enkätundersökning. Vid
pilotundersökningen deltog åtta personer, varav samtliga deltagare gick eller hade gått på
DSU. Urvalet bestod av en kvinna och sju män, vilket gjorde att det inte gick att analysera
svaren i förhållande till respondenternas kön. Till den riktiga undersökningen lades vikt vid
att urvalet skulle bestå av hälften män och hälften kvinnor. Undersökningen gick till så att
deltagarna satt i samma rum som undersökaren och under tiden de utförde enkäten hade de
möjlighet att ställa frågor och ge feedback om innehållet. Efter enkäten diskuterades även mer
ingående innehållet av enkäten. Något som upptäcktes med denna undersökning var att
innehållet i enkäten engagerade deltagarna till stor grad till muntliga reflektioner, vilka var
mer utförliga än enkätsvaren. Detta gjorde att undersökningen omarbetades till en intervju i
den slutgiltiga versionen. Frågorna omarbetades även till färre och mer öppna frågor till
intervjun.

3.4 Undersökningen
Undersökningen var strukturerad enligt följande: Den manliga och kvinnliga karaktären
presenterades iförda samma rustningar bredvid varandra. De manligt kodade rustningarna
visades före de kvinnligt kodade rustningarna. Ordningen för bilderna valdes med avsikten att
presentera de minst kontroversiella bilderna först, vilka tolkas vara de manligt kodade
rustningarna. Det är mindre stigmatiserat för kvinnor att överskrida till manliga normer
jämfört med motsatsen. Att de kvinnligt kodade rustningarna även kunde ses som
sexualiserade bidrog också till detta val, då sexualisering är något som kan anses stötande.
Avsikten med att börja med det minst kontroversiella var för att det kan vara lättare att prata
om och därför vara en bra isbrytare. Att börja med de mer kontroversiella bilderna skulle också
kunna göra det mer uppenbart vad undersökningen handlar om och då kanske påverka resten
av svaren.
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Intervjuerna utfördes i enrum, antingen hemma hos intervjuledaren (med de respondenter
som var vänner till intervjuledaren) eller på skolan. Informanterna informerades om att deras
medverkan kommer att anonymiseras och tillfrågades om de var okej med att samtalet
spelades in, där samtliga deltagare samtyckte till inspelning. Resultaten har sedan
sammanställts genom att lyssna på inspelningarna. Resultaten är sammanfattade, snarare än
rakt av transkriberade och sedan sammanställda i tabeller som utgår ifrån den frågemall som
användes. Svaren för de enskilda informanterna är även sammanfattade och presenterade i
tabeller.

3.5 Frågemall
En frågemall togs fram:
1. Vad är ditt spontana intryck av dessa rustningar?
2. Liknar de här rustningarna någonting som skulle kunna förekomma i ett spel?
3. Tycker du att rustningen passar bättre på en manlig eller kvinnlig karaktär?
Efter att dessa presenterats visades alla de manligt kodade rustningarna även upp bredvid
varandra med syftet att informanten skulle reflektera över dem i relation till varandra. En
ytterligare fråga ställdes:
4. När du ser rustningarna bredvid varandra, upplever du att någon av dem är mer
manligt eller kvinnligt kodade?
Efter detta visades de kvinnligt kodade rustningarna upp, först de i läder, sedan de i metall,
och frågorna ett till tre ställdes även för dessa. Efter detta presenterades dessa rustningar upp
bredvid varandra och fråga fyra ställdes även angående dessa.
På den sista bilden visades alla rustningar i undersökningen upp bredvid varandra, med
tillskott av den heltäckande metallrustningen, i vilken man inte kan veta om det är en manlig
eller kvinnlig karaktär. Intervjuledaren presenterade att detta föreställde alla rustningar som
tidigare visats och påpekade även tillskottet av den nya plåtrustningen. Informanterna
uppmanades sedan ta ställning till rustningarna med frågan:
5. Finns det någon av dessa som du gillar mer än de andra, skulle du exempelvis kunna
tänka dig att spela som någon av dem?
Om respondenten valde fler rustningar än en ställdes följdfrågan om vilken de gillade
mest. Sedan ställdes frågan:
6. Finns det någon av dessa rustningar som du ogillar mer än de andra?
Om respondenten valde fler rustningar än en ställdes följdfrågan om vilken de gillade minst.
I samband med frågorna ställdes ibland följdfrågor, exempelvis tillfrågades informanterna att
motivera varför de valde rustningarna de gjorde. Intervjun avslutades även med att ställa även
en fråga om det fanns någonting annat informanterna tänkte på, eller ville tillägga.
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4 Genomförande
För att undersöka hur spelare uppfattar könsnormer och sexualisering gällande manlig och
kvinnlig klädsel i spelet TERA har en artefakt tagits fram av bilder på en manlig och en kvinnlig
karaktär iförda olika könskodade rustningar. Artefakten består av digitala skulpturer av två
karaktärer iförd olika klädsel som sedan renderats till nio bilder på totalt fem rustningar. Fyra
av rustningarna är utformade utifrån hur kvinnlig och manlig klädsel skiljer sig i spelet TERA
(En Masse Entertainment 2012). Två av dessa är utformade efter hur TERAs normer för
manlig klädsel ser ut, och två är utformade efter TERAs normer för kvinnlig klädsel ser ut, där
båda karaktärer har på sig alla fyra versionerna. Utöver dessa finns även en heltäckande
metallrustning där man inte kan se karaktären som bär den. Den heltäckande rustningen är
inspirerad av en historisk rustning och är tänkt att fungera som en motpol till de
spelinspirerade rustningarna, vilken användes i undersökningen för att kunna jämföra mot
och tydliggöra skillnader mellan dessa. Kapitlet börjar dock med att titta närmre på hur
normerna för rustningar i spelet TERA kan se ut.

4.1 Manlig och kvinnlig klädsel i spelet TERA
I spelet TERA finns utrustningar och vapen som spelarna använder sig av för att förbättra
karaktärens förmågor och få bonusar, dessa kallas armor. Armor kan spelarna få tag i på olika
sätt, antingen genom att förtjäna dem i spelet, köpa dem genom spelets egen valuta eller
genom att köpa dem för riktiga pengar. Det finns även utrustning som enbart är visuell, dessa
kallas costumes och dessa införskaffas oftast för riktiga pengar. (En Masse Entertainment
2012)

Bild 2 Arctic Armor som det ser ut på olika kön och raser i TERA.

Bild 2 visar Arctic Armor, vilket är en så kallad costume som går att köpa i spelet vilken ändrar
utseendet på karaktärens rustning. Bilden visar hur rustningen ser ut på olika kön och raser i
spelet. En skillnad mellan könen är att kvinnornas utrustningar visar magen och en bit av
brösten, medan männens utrustningar täcker hela torson.
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Bild 3 Steam Powered Pack som det ser ut på olika kön och raser i spelet TERA

Bild 3 visar Steam Powered Pack. Männens klädsel är även i denna utrustning heltäckande
medan kvinnorna har på sig en burleskliknande utstyrsel bestående av en korsett och trosor
vilken exponerar deras urringning och lår.

Bild 4 Pirate Costumes som det ser ut på olika kön och raser i spelet TERA

Bild 4 visar Pirate Costumes, vilket har en något större variation av utseendet på kläderna för
de olika könen. En av männen har på sig en väldigt djupt urringad tröja som visar mycket av
hans magmuskler. De andra männen har även de urringningar som visar något av deras torso.
Två av kvinnorna har på sig bikiniliknande utstyrsel, med höga stövlar. En av kvinnorna har
på sig en klänning som är relativt täckande på överkroppen, men som även är väldigt kort och
visar låren.
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Bild 5 Sublime Dojo som det ser ut på olika kön och raser i spelet TERA
Bild 5 visar setet Sublime Dojo vilket är en kampsportsinspirerad utstyrsel. Både männen och
kvinnorna har djupa urringningar på sina överdelar som visar deras torso, men en skillnad är
att männen har byxor, vilket kvinnorna saknar. Kvinnorna har långärmade överdelar medan
männen har kortärmade överdelar som visar deras armmuskler. Männen har även svart bälte
medan kvinnorna har brunt bälte. Värt att notera är att i kampsporter som Judo och Karate
så har svart bälte högre rang än brunt.
Sammanfattningsvis kan man se en genomgående skillnad i hur män och kvinnors kläder kan
se ut i TERA. Kvinnornas kläder är mer avklädda, vilket kan vara i form av en djup urringning,
att visa magen, att ha enbart trosor eller att ha en kort klänning eller tunika som visar låren.
För män så gäller det att de oftast är mer påklädda, bland annat har de alltid byxor på sig. När
de visar hud så är det urringningen vilket visar bröstmuskler eller magmuskler, eller armarna
som visar svällande muskler. Dessa exempel som överensstämmer med hur Lukomski (2018)
beskriver att normerna för kvinnlig rustningarna i TERA som sexualiserade.
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4.2 Pilotstudien

Den kvinnligt kodade rustningen
(inspirerade av TERA normer)

De manligt kodade rustningen
(inspirerade av TERA normer)

Den realistiska könsneutrala rustningen
En pilotstudie i form av en enkätundersökning gjordes för att testa (den dåvarande) artefakten
och frågorna. I pilotundersökningen deltog åtta personer, varav en kvinna och sju män.
Undersökningen gick till så att deltagarna satt i samma rum som undersökaren och under
tiden de utförde enkäten hade de möjlighet att ställa frågor och ge feedback om innehållet.
Efter enkäten diskuterades även mer ingående innehållet av enkäten.
I undersökningen ställdes frågor om de rustningarna som syns ovan. Frågorna inkluderade
bland annat om deltagarna hade sett liknande rustningar i spel innan, där majoriteten svarade
att de sett alla rustningar förutom den manliga bikinirustningen. Andra frågor som ställdes
var exempelvis om de tyckte att någon av rustningarna passade bättre för ett visst kön och
vilken av rustningarna de föredrog för en manlig respektive kvinnlig karaktär. Den manligt
kodade TERA rustningen föredrogs av majoriteten för både en manlig och kvinnlig karaktär.
Dessa upplevdes av majoritet passa bägge kön lika bra, och detta gällde även den könsneutrala
rustningarna.
En fråga som också ställdes i undersökningen var vilka beskrivande ord som bäst stämde in
på rustningarna utifrån en lista med ord. Den kvinnligt normativa rustningen beskrevs av
samtliga som sexualiserad, orealistisk och opraktisk. Den manligt normativa rustningen
beskrevs av de flesta som skyddande, praktisk, orealistisk och könsneutral. Den realistiska
könsneutrala rustningen beskrevs av alla som realistisk. Majoriteten tyckte även att den var
könsneutral, skyddande och praktisk.
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Deltagarna ombads även att betygsätta hur mycket de gillade varje enskild rustning på en skala
ett till fem, där fem innebar att de gillade den skarpt. Resultaten visade att bikinirustningarna
tycktes vara de mest kontroversiella, då de både fick flest låga och höga siffror. De gillades
väldigt mycket, eller inte alls, men majoriteten av respondenterna gav dem lågt betyg. Detta
resultat skapade en fundering om vad det var exakt med den rustningen som dessa deltagare
ogillade, där min hypotes var att mängden nakenhet kunde vara stötande. Detta ledde till att
en extra rustning skapades till den slutgiltiga undersökningen som täckte mer av kroppen för
att se om det kunde påverka resultatet. Rustningen som var populärast och fick högst
snittbetyg var den manligt könsnormativa rustningen. En manlig version skapades också av
samma rustning i läder, där hela kroppen var täckt.
I pilotundersökningen, till skillnad från den riktiga undersökningen, fanns den realistiska
könsneutrala rustningen med i två versioner, vilka var något olika formade efter den manliga
och kvinnliga karaktärens kroppar. I pilotundersökningen upptäcktes dock att
respondenterna såg mycket lite skillnad på dessa, och de kunde inte heller avgöra vilken som
var manlig eller kvinnlig. Många upplevde dessa som könsneutrala. Till den riktiga
undersökningen finns därför enbart en version av denna rustning med (den till vänster). Vid
pilotundersökningen upptäcktes även att den manliga och kvinnliga karaktärernas huvuden
upplevdes för lika varandra. Dessa omarbetades till den slutgiltiga undersökningen och denna
process beskrivs i avsnitt 4.3. Utöver detta omarbetades frågorna från pilotundersökningen
till färre och mer öppna frågor till intervjun.

4.3 Den grafiska stilen av artefakten
Vad gäller den grafiska stilen så har TERA (En Masse Entertainment 2012) en semirealistisk
stil och relativt hög detaljnivå, vilket har varit utgångspunkten för av artefaktens modeller. En
betydande skillnad mellan TERA’s modeller jämfört med artefakten är att artefakten består av
skulpturer och inte spelanpassade modeller. Skillnaden är främst att detaljerna i en
spelanpassad modell visas genom texturer, exempelvis normal-maps (vilken ger ytan en
illusion av djup och påverkar hur ljuset träffar modellen), snarare än att de är en del av
modellen, medan detaljerna på skulpturerna är en del av modellen. Anledningen till att
artefakten inte består av spelanpassade modeller är för att processen att skapa
lågpolymodeller och texturera tar lång tid i förhållande till hur stor vinst det hade gett till
undersökningen. Om modellerna däremot hade visats upp i en spelmotor hade spelanpassade
modeller gett en prestandavinst, men eftersom att undersökningen använder sig av renderade
bilder så har det ingen betydelse. Skulpturer är ofta första steget till en spelanpassad modell,
och för att få fram normal-maps bakas skulpturen till en normaltextur till en låg poly-modell.
En nackdel med att inte ha spelanpassade modeller kan vara att modellerna ser ut att ha för
hög polygonmängd för att likna något som skulle kunna förekomma i spel.
En annan skillnad mellan TERA rustningar och artefakten materialen. Rustningarna i
artefakten består enbart av matcaps, vilket är de material som finns inbyggda i Zbrush
(Pixologic. 2018), och med enbart dessa var det svårt att få ytan på rustningarna att likna
TERA rustningarna. I modellerna på som användes till pilotundersökningen behandlades
detta problem genom att rendera flera bilder med olika material och sedan bearbeta ihop
dessa i Photoshop(2018), vilket gav ett något mer likt resultat. Detta var dock en väldigt
tidsödande process, vilket gjorde att detta aldrig gjordes på de slutgiltiga modellerna.
Eftersom undersökningen handlar om formspråk och normer för utformningarna av
rustningen så gjordes bedömningen att det inte var så viktigt att lägga tid på.
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4.4 Grafisk utformning av karaktärerna
För att utforma karaktärerna kroppar har jag utgått ifrån de ideal och normer som beskrivs i
kapitel 2.3. Kroppsidealet för män identifierades som muskulös med och ofta med överdriven
storlek på överkroppens muskler som armar och bröstmuskler. Idealet för kvinnor beskrevs
som smal och kurvig, där kurvorna utgjorde en timglasform med liten midja och stora bröst.
Dessa normer har jag strävat efter att efterlikna med målet att representera de karaktärer som
ofta förekommer i spel och media. Könsnormer kan utöver karaktärens utformning även synas
i karaktärers poseringar, och för att undvika att detta skall påverka resultaten är karaktärerna
i samtliga bilder poserade i samma neutrala A-pose.
Arbetsprocessen började med att skulptera två mänskliga modeller i programmet Zbrush
(Pixologic. 2018). Till dessa karaktärer har sedan rustningarna skapats som är den
huvudsakliga delen av artefakten. I den första versionen av min artefakt utformades den
manliga och kvinnliga karaktären som väldigt lika varandra, det vill säga liknande ansiktsdrag,
samma frisyr, hud och hårfärg. Avsikten med dessa likheter var att styra fokuset till
olikheterna, vilket var karaktärernas kön, snarare än övriga karaktärsattribut. Detta designval
visade sig dock ställa till med problem i pilotundersökningen, eftersom det visade sig att
respondenterna hade svårt att skilja karaktärerna åt när de enbart såg deras huvuden. Deras
ansikten upplevdes även som något androgyna vilket inte var avsikten. Efter synpunkterna
har karaktärerna omarbetats för att förstärka de manliga och kvinnliga attributen, då främst
gällande ansiktsdragen.

4.5 Maskulina och feminina ansiktsdrag
Ansiktsdrag som anses feminina är bland annat mindre haka, höga ögonbryn och större ögon.
Maskulina drag beskrivs bland annat vara en bred käke och framträdande brynben. Feminina
drag beskrevs även som babylika medan maskulina beskrevs som mognare. (Little mfl. 2006)
Isbister (2006, s. 10) beskriver babylika drag som stora ögon och pupiller, mindre haka, höga
ögonbryn och panna och liten näsa, fylliga läppar och kinder. Mogna ansiktsdrag beskrevs som
mindre ögon, kraftigare haka, kraftigare och lägre ögonbryn, lägre panna, större näsa, mer
framträdande brynben och tunnare läppar. Just en stark käkstruktur är typiskt för ett moget
ansikte och är ofta associerat med attraktivitet hos män. (Isbister 2006, s. 7) I övrigt är ett
symmetiskt ansikte, hälsosam kropp och en bra hållning också drag som anses vara attraktiva
hos både män och kvinnor.
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Bild 4 Den första versionen av karaktärernas ansikten

Bild 5 Den slutgiltiga versionen av karaktärernas ansikten
Efter pilotundersökningen har karaktärens ansikten anpassats till att förstärka de maskulina
respektive feminina ansiktsdragen. Kvinnans ansikte har därför fått något rundare kinder,
större ögon, större pupiller och fylligare läppar vilket beskrevs av Isbister (2006, s. 10) och
Little mfl. (2006) som typiska kvinnliga ansiktsdrag. Hon har smalare ögonbryn än mannen,
och har fått något mer markerade ögonfransar. Mannen i sin tur har fått mer markerad
kindben och käksturktur, samt en bredare käke. Han har även fått mer framträdande brynben,
mindre ögon, större näsa, och något tunnare läppar, vilket är drag som beskrevs som mer
maskulina. Utöver dessa ändringar har karaktärerna även fått olika hårfärg, hudfärg och
ögonfärg för att göra det extra tydligt för betraktaren att de är olika karaktärer. De har även
fått ögon och ögonbryn, vilket saknades i den första versionen.
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4.6 Utformning och designval av rustningarna
4.6.1 Utformningen av metallrustningarna

Bild 6
Bild 7
I avsnitt 4.1 kan man se exempel på hur rustningar i spelet TERA (En Masse Entertainment
2012) kan se ut beroende på om den sitter på en manlig eller kvinnlig karaktär. Kvinnornas
kläder var genomgående mer avklädda, och det gällde främst att bröst, mage eller lår var
exponerade. Bild 6 och 7 är ett ytterligare exempel från spelet TERA för hur samma rustning
ser ut på en man och en kvinna. Dessa bilder har jag använt som förlaga när jag skapat
rustningarna av metall. De övergripande skillnaderna mellan dem är att mannen kropp är helt
täckt, förutom huvudet, medan kvinnans saknar skydd på både huvudet, magen, ovansidan av
brösten och låren. Mannens rustning ger även ett mycket större och tyngre intryck än
kvinnans, rustnings-delarna är större, bredare och av tjockare metall. Flera av rustningsdelarna ser ut att vara utformade ur samma stycke, snarare än att bestå av flera rörliga delar.
Exempelvis gäller detta benskydden, vristskydden och torson för mannen. I övrigt har
rustningarna liknande mönster och former men kvinnans rustning är något mer dekorerad,
exempelvis har hon snirkliga mönster på benskydden. De snirkliga dekorationerna är även
mer definierade på kvinnans rustning. Utöver detta är den kvinnliga rustningen lite ljusare
och färgen drar något åt lila medan den manliga är lite mörkare och är grå.
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Bilderna föreställer metallrustningen som är inspirerade av de kvinnliga normerna för klädsel
i TERA, där de två stora bilderna till höger visar de slutgiltiga versionerna. De ljuslila
rustningarna i mitten föreställer artefakten som den såg ut i pilotundersökningen. Vid
utformningen av dessa rustningar har jag främst tagit inspiration ifrån förlagan (bild 7) med
vilka delar av kroppen som täcks och inte täcks. Detta innebär en rustning i form av en bikini,
lårhöga stövlar, bulkiga axelskydd. Formen på underklädesskydden är skurna i v-form som
går ner djupt mot karaktärernas kön, samt visar den kvinnliga karaktärens urringning på ett
utmanande sätt. Rustningen skiljer sig något mellan mannen och kvinnan, då kvinnan bär en
BH-formad rustningsdel som mannen saknar. Detta val gjordes för att rustningarna skulle
efterlikna respektive köns underkläder, med avsikten att rustningen skall sitta figurnära och
passa karaktärernas kroppar. Vad gäller ergonomi och rörlighet är flera av rustnings-delarna
i förlagan formade ut ett och samma stycke, vilket har efterliknats i artefakten. Skorna är
exempelvis formade ur samma stycke som benskydden. Metallen på rustningen är även
mycket tjock och skulle troligtvis vara väldigt tung och otymplig.
Rustningarna är pyntade med tunna och snirkliga mönster, vilket har tagits inspiration från
förlagan. Den här typen av pynt förekommer i förlagan för både mannen och kvinnans
rustning, men det förekommer i högre utsträckning för kvinnans, och mönstren är även
tunnare och mer definierade än för den manliga. Just de snirkliga mönstren har överdrivits
något i artefakten. Den har väldigt mycket snirkliga mönster, exempelvis förekommer de i en
slinga på magen, vilket inte förekommer förlagan. De snirkliga mönstren är även ännu mer
definierade på artefakten än i förlagan. I förlaga ser de ut att vara utsirade direkt på
rustnings-delarna, exempelvis på axelskydd och benskydd, medan de snirkliga mönstren i
artefakten är uppdelade i olika lager. Anledningen till att mönstren gjordes på det här sättet i
artefakten var för att de kunde återanvändas genom att kopiera dem till de olika rustningsdelarna, med avsikten att effektivisera arbetsflödet. Materialet på rustningen är av metall,
men den är betydligt mer glansig på artefakten än förlagan som är ganska matt. Jag
upplevde att det inte fanns något material att välja på i Zbrush som efterliknade TERA
rustningarna riktigt, vilket gjorde att jag istället valde material utifrån vad jag tyckte såg
snyggast ut och visade upp designen och mönstren på rustningen bäst. Färgen på rustningen
har en svag lila nyans vilket också är inspiration från förlagan. Rustningens färg ändrades
något från pilotundersökningen, där den fick bli något mörkare, då jag upplevde att det
gjorde att man såg mönstren på rustningen bättre.
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Bilderna föreställer rustningar som är inspirerade av de manliga normerna för klädsel i TERA.
Det vill säga att de täcker hela kroppen. Dessa inspirerade av förlagan (bild 6) genom att de
täcker samma områden på kroppen, dvs allt förutom huvudet, samt har samma färg och
liknande formspråk. Likväl som förlagan är rustningen av rejäl tjock metall genomgående alla
skydd. Rustningarna är formgivna efter den idealiska manliga formen med v-formad torso,
breda axlar och definierade bröstmuskler. Detta gäller även den kvinnliga modellen, även om
den är något mindre för att bättre passa karaktärens kroppsform. Till skillnad från föregående
artefakt så har denna rustning skydd som täcker större delen av kroppen, torson, den har
höftskydd och ben och armskydden täcker mer. Även denna rustning har en form av snirkliga
mönster men dessa är tjockare vilket den manliga förlagan har gentemot den kvinnliga.
Färgen på rustningen är mörkgrå vilket är inspirerat av förlagan. Denna har också bytt färg
sedan pilotundersökningen. Formen på rustningarna har också justerats för att bättre passas
till kvinnans kropp.

4.6.2 Utformningen av läderrustningarna

Bild 8

Bild 9

Bild 10
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Bilderna föreställer den kvinnligt kodade läderrustningen. Vid utformandet av
läderrustningarna med de kvinnliga normerna så har bild 8 och 9 varit förlagor. Bild 8
främst vad gäller vad som täcks på kroppen. De höga stövlarna, att visa en bit av låret, att
torson har boob-armor och bild 10 främst vad gäller färgschemat. Något som skiljer denna
rustning från den kvinnliga rustningen i metall är hur mycket av kroppen som täcks. Den här
rustningen är mer utformad till något som kan tolkas som en seriös rustning, det är främst
att den saknar byxor som gör den sexualiserad. Även att den kvinnliga karaktären bär
boobarmor. Den här rustningen skapades för att undersöka om hur dessa två olika typer av
sexualiserade rustningar upplevdes, om de uppfattades på olika sätt.

Bilderna föreställer den manligt kodade läderrustningen. Den manliga versionen
läderrustningarna har skapats utifrån den kvinnliga versionen. Det som har ändrats är
främst att rustningen blivit heltäckande, det vill säga byxor. Bild 10 har använts som
inspiration till exempelvis rocken samt de snirkliga gulddetaljerna. Till skillnad från den
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manligt kodade metallrustningen så sitter den här rustningen mycket mer kroppsnära, den
har inga överdrivet stora skydd, som axelskydd eller överdrivet bred v-form på överkroppen.

4.6.3 Utformningen av den heltäckande realistiska rustningen
Den rustning jag valt att återskapa för det realistiska temat är inspirerat av en som tillhört en
historisk person, Frederick I., Elector of Palatine, även kallad Frederik I, the Victorious. I text
hädanefter hänvisad till som Frederick den förste. Varför just denna rustning valdes ut som
förlaga var för att den är väldigt olik TERA rustningarna. Den saknar överflödiga dekorationer,
sitter tätt mot kroppen och täcker huvudet vilket gör att man inte kan se karaktären som har
rustningen på sig. Den har inte heller den för män stereotypt överdrivna v-formen på torson
eller överdrivet stora skydd.

Bild 11,12 och 13. De första två bilderna från vänster visar Frederick den förstes rustning
utställd på the Kunsthistorisches Museum i Wien. Den tredje bilden föreställer samma
rustning avbildad i Demmins bok ”Illustrated History of Arms and Armour”.
Rustningen uppskattas vara tillverkad runt år 1450 och finns kvar bevarad i nästan perfekt
skick förutom att den saknar ett inre armbågsskydd på rustningens vänstra sida. Rustningen
finns utställd på the Kunsthistorisches Museum in Wien, Österike. (Colson 2018) Frederick
den förstes rustning finns även beskriven och avbildad av Demmins bok An Illustrated
History of Arms and Armour (1894, s. 194). Demmins beskriver att rustningen, som är gjord
av polerat stål är av gotisk stil. Rustningens utformning beskrivs vara är typiskt för mitten av
1400 talet på grund av den unika utformningen på höftskyddet, handskarna och skorna med
deras långa spets vid tårna.
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Colsson (2018) bedömer att rustningens stil är typiskt italiensk på grund av dess mjuka och
rundade former, och även på grund av detaljer som dess flexibla bakstycke, lätta axelskydd
och modellen på höftskyddet, som går ner relativt djupt och har kortare lårskydd. Hjälmen
beskrivs av Demmin vara av modellen heaume. Modellen är en rejäl hjälm som ursprungligen
utformades för att skydda huvudet i turneringar där lans användes, och bars över en
ringbrynja. Hjälmen består av tre huvudkomponenter, kronan som täcker huvudets form,
visorn som fälls ned över ansiktet och ett halsharnesk som är ett skydd för halsen.
Halsharnesken är i sin tur fastsatt i överkroppens harnesk. (Demmin 1894, ss. 51, 194, 226,
278)

Bilden föreställer den heltäckande rustningen. Vid skulpteringen av denna rustning har fokus
främst legat på rustningens funktion. Detta har till exempel inneburit ett val att ha med alla
detaljer som jag kunnat urskilja ur förlagorna, även småsaker som bultar och remmar, vilket
är en högre detaljnivå än TERAs rustningar. Till skillnad från de andra rustningarna är denna
rustning också så gott som heltäckande. När det gäller de olika delarna så har jag tänkt på att
dela upp metallbitarna på det sätt som jag tolkat att de är uppdelade med tanke på dess
funktion, exempelvis visiret som skall kunna fällas upp, ben och armskydden som skall kunna
böjas osv. Jag har även tänkt på att anpassa tjockleken på metallen att överensstämma med
förlagan, exempelvis tjockare plåt på höftskydd, harnesk och halsharnesken.
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4.7 Reflektioner
Artefakten består av 3D skulpturer av två karaktärer iförd olika klädsel som sedan renderats
till nio bilder. Artefaktens syfte är att undersöka hur könsöverskridande karaktärklädsel
upplevs. Syftet med att ha fler rustningar är att jag vill undersöka om upplevelsen av dessa
skiljer sig, då de täcker kroppen olika mycket och har olika material. De två typerna av manligt
normativ klädsel är bägge utformade med TERA som referens, med dessa är olika från varande
gällande material och form. Rustningen i metall är utformad som väldigt tung och stor, med
särskilt mycket bredd på överkroppen. Detta skiljer sig från läderrustningen som är mindre
och lättare, och sitter mer kroppsnära, och målet är att kunna testa om dessa olika
utformningar upplevs som mer eller mindre manliga. En hypotes var att den manliga
metallrustningen bör upplevas som mer manlig med tanke på den väldigt tjocka metallen, som
kan tolkas som att karaktären som bär den är väldigt stark. Den har även en formfaktor som
mer motsvarar manliga normer i spel, med den överdrivna v-formen på torson och axlarna.
De kvinnliga rustningarna är också olika utformade, exempelvis täcker de kroppen olika
mycket, och har olika material, och jag vill undersöka om de upplevs som mer eller mindre
sexualiserade, eller mer eller mindre kvinnliga. Bägge av de två typerna av kvinnlig normativ
klädsel är utformade på ett sexualiserat vis, vilket är normen för kvinnliga rustningar i spelet
TERA. Den utformningen jag valt på bägge de kvinnligt normativa rustningarna kan dock
anses vara väldigt sexualiserade. Detta kan vara problematiskt då sexualiserade rustningar
inte alltid är synonymt med kvinnliga rustningar i spel överlag, och även kan upplevas som
stötande. Jag upplever dock att just sexualiserade rustningar är intressanta att testa på
manliga karaktärer, eftersom att de är mycket ovanliga i spel och verkligen kan uppfattas som
normbrytande och därför skapa reaktioner.
Den sista rustningen, vilket är den heltäckande, kan tolkas som ett könsneutralt alternativ,
vilket resultaten pekade på i pilotundersökningen. Denna är tänkt att använda som en motpol
mot de könskodade rustningarna för att informanterna skulle kunna ha ett könsneutralt
alternativ. I pilotundersökningen upplevdes karaktärerna som för androgyna vilket var ett
problem när jag ville undersöka könsöverskridande klädsel på män och kvinnor. Om de inte
ser typiskt manliga eller kvinnliga ut skulle det resultatet vara svårt att tolka utifrån de
rollerna. Karaktärerna har dock sedan dess arbetadats om efter att ha utgått ifrån teorier för
hur manliga och kvinnliga ansiktsdrag skiljer sig, och förhoppningsvis är detta inte ett
problem längre.

26

5 Presentation av undersökning
I detta avsnitt presenteras resultaten av undersökningen. Undersökningen bestod av
semistrukturerade intervjuer av åtta informanter som identifierar sig som spelare där hälften
var kvinnor och hälften män. Resultaten är sammanställda i tabeller som utgår ifrån den
frågemall som användes. Svaren från de enskilda informanterna finns även sammanfattade.

5.1 Urval
Målgruppen för undersökningen var spelare, med lika andelar män som kvinnor. Urvalet av
informanter gjordes genom ett bekvämlighetsurval, vilket är anledningen till varför
majoriteten av respondenterna utgjordes av DSU-studenter (Dataspelsutveckling på
Högskolan i Skövde). Tabellen nedan visar en överblick av informanterna, som hädanefter
kommer att benämnas utifrån sina koder. K står för kvinna och M för man.
Informant Kön

Ålder Spelvana

Utbildning

K1

Kvinna

22

Flera ggr i veckan

DSU

K2

Kvinna

22

Flera ggr i veckan

DSU

K3

Kvinna

23

Dagligen

DSU

K4

Kvinna

19

Dagligen till flera ggr i veckan

Gymnasieutbildning

M1

Man

22

Flera ggr i veckan

DSU

M2

Man

22

Dagligen

DSU

M3

Man

26

Dagligen

DSU

M4

Man

23

Dagligen

DSU

5.2 Resultat av undersökningen
Intervjuerna har med informanternas godkännande spelats in, och resultaten har
sammanställts genom att lyssna på inspelningarna. Svaren från respondenterna är
sammanfattade, snarare än rakt av transkriberade. Vid intervjun av respondent K1 avbröts
inspelningen av okänd anledning några sekunder in, vilket var något som upptäcktes först i
slutet av intervjun. Respondenten föreslog att hon kunde göra om intervju, vilket gjordes
direkt efteråt. I den nya intervjun upplevdes hennes svar som något mindre utförliga än innan,
men kontentan av hennes åsikter kom ändå fram. Även vid intervjun av respondent K4 avbröts
inspelningen innan undersökningen var klar, detta skedde dock i slutet av intervjun vid de
sista två frågorna. Vid detta tillfälle beslöts att inte göra om intervjun, utan istället användes
anteckningar för insamling av svaren på dessa frågor.
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Vad är ditt spontana intryck av dessa rustningar?
Informant K4, och M3 upplevde att de såg adliga ut.
Informant M2 och M3 sa att klädseln såg ut att tillhöra nån
som är ganska rik. M2 uppfattade att det var rustning som
kunde bäras i halv-nära strid, typ av någon som slåss med
värja. Informant K1 upplevde att de såg historiska ut men
kunde inte placera dem i nåt specifikt årtionde.
Respondent K3 svarade även hon att hon upplevde de som
lite historiskt inspirerade men att hon inte kunde inte placera
vilket århundrade. Informant K2 svarade att de såg ståtliga och fina ut. Respondent K4
upplevde dem som ”high class”, väldigt nobelt. Respondent M1 svarade att han tycker att de ser
väldigt väl utbroderade ut, och ser ut som att de tillhör adel på ett sätt. Han upplevde dem även
som ganska solida, rent praktiskt upplevde han inget större problem med dem utöver att de är
ganska lätta om de skulle användas i en riktig strid. Han upplevde att det såg lite mer ut som
en ridutrustning eller något som ska vara fint, snarare än nåt man skulle gå ut med i strid.
Informant M3 associerade dem också med ridning. Informant M4s intryck var att de såg bra ut
och att de såg ut att passa båda två.
Liknar de här rustningarna någonting som skulle kunna förekomma i spel?
Informant M3 svarade, ja det skulle jag säga. Informant K1 upplevde att den manliga såg ut
som nåt som kunde förkomma i spel. Informant K2 svarade ja, eller åtminstone den till höger.
Informant K3 svarade att ja, det tror jag. Det finns flera spel som har lite liknande. K4 svarade,
ja, helt klart! M2 svarade ja, det gör dem. Informant M1 svarade att när han kollar på den
manliga karaktären så tänker han mycket på Disney, eller Prince Charming i princip. Han
kunde inte tänka på något specifikt spel, men han kunde tänka sig att klädseln kunde bäras av
typ adelsmän i nåt RPG. Informant M4 svarade att det var svårt att säga, han kunde inte säga
att han sett något riktigt liknande, men han hade samtidigt inte blivit förvånad om någon sa att
det var ifrån ett spel.
Tycker du att de här rustningarna passar bättre på en manlig eller kvinnlig karaktär?
Informant M2 ansåg att de passade bägge könen, då han inte tyckte att det fanns något med dem
som var ”könsinriktat”. Informant M4 tyckte inte att de passade något av könen bättre. M3 sa
att han tyckte det passade båda, och att han inte hade reagerat på dem om han sett det på en
man eller en kvinna. K1 upplevde att den passade på bägge men att manliga versionen var lite
vanligare än den kvinnliga. K2 upplevde att rustningarna passade väldigt bra på båda. Informant
K3 svarade ”Inte egentligen, men rent historiskt så är det väl kanske mer manligt med liksom
rock och stövlar och så.” Rent estetiskt tyckte hon dock att de passade båda. Respondent K4
upplevde att de passade bägge lika bra. Respondent M1 svarade att i och med att han associerade
det med Prince Charming så dras han på ett sätt mer mot den manliga karaktären. Han sa att i
och med bakgrundskopplingen och att han känner igen den mer på den manliga karaktären så
upplever han att den på ett sätt ser bättre ut där. Men rent formmässigt hur den ser ut tyckte
han att de passade bra på båda två.
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Vad är ditt spontana intryck av dessa rustningar?
Informant M2s intryck var att rustningarna såg ”tankiga” ut.
M4 sa ”obviously att det är hög-level armor”. Informant M3
tyckte dessa såg ut att vara lite mer anpassade för strid.
Han tyckte även de såg lite mindre realistiska ut. Han sa ”Det
ser väldigt tungt ut”. Informant K1 upplevde dem som väldigt
bulkiga. K3 upplevde dessa som fantasyinspirerade men också
som lite historiskt inspirerade, typ av medeltiden. K4 upplevde
dessa som heavy armor, som skulle kunna ta lite mer skada.
Hon fick också uppfattningen av att de var tunga och att rustningarna kanske skulle sakta ner
karaktärerna. Informant M1 svarade att han upplever dessa som mycket mer hög fantasy RPG.
”Jag tänker omedelbart på TERA, och de manliga stora rustningarna i TERA.” Väldigt
överdådig på ett sätt, den ser väldigt tung ut, jobbig att använda. Den ser lite för bulky ut för att
vara praktisk, det är väldigt mycket extradetaljer som typ axelskydden och armskydden, det ser
ut som att mycket är någon storlek för stort på båda två, det bryter mig ur det hela lite grann.
Liknar de här rustningarna någonting som skulle kunna förekomma i spel?
M3 svarade ja, de skulle kunna vara i ett spel. K1 upplevde att den manliga såg ut som den skulle
kunna förekomma i ett spel. K2 svarade att hon sett detta mindre, och att det inte är så ofta hon
sett så tunga rustningar på en kvinnlig karaktär som inte riktar in sig på att framhäva skrev eller
bröst. Men den manliga hade hon sett tidigare och upplevde som vanlig i spel. M2 svarade japp.
M4 svarade ”Ja, definitivt, det skulle kunna vara straight out of Darksouls, skulle man kunna
tro”. K3 svarade ja, det tycker jag. Hon sa att de skulle kunna förekomma i många olika sorters
spel, på ett ungefär i alla fall. Respondent K4 svarade att dessa skulle kunna förekomma i spel.
Informant M1 svarade att han definitivt skulle kunna se dem i ett spel, men han tänker också att
de är väldigt enfärgade, och att rustningar han sett i spel brukar ha mer variationer, och att det
inte brukar vara bara metall. ”Men jag har sett liknande på, nu kommer jag inte ihåg vad de heter,
men den stora yxbärande klassen i TERA, de som har stora tunga rustningar. Manliga karaktärer
i TERA kan ha såna här rustningar, eller väldigt lika i alla fall. Även om de kan vara ännu mer
överdådiga och extrema än de här.”
Tycker du att de här rustningarna passar bättre på en manlig eller kvinnlig karaktär?
M2 svarade ”det finns inget som gör att den står ut på båda, det är en rustning.” M4 svarade ”Nä,
den ser likadan ut på båda två.” M3 svarade att han trodde att man var van vid att se dem mer på
manliga karaktärer, men att han inte skulle reagera nämnvärt om den satt på en kvinnlig
karaktär. ”Det är inte så att den inte passar, men man förväntar den sig mer på en manlig
karaktär. Typ om den hade en hjälm på sig skulle man antagligen tro att det var en manlig
karaktär”. K1 svarade att hon tyckte bägge passade, men upplevde att rustningen såg tung ut på
kvinnan eftersom att kvinnan hade smal hals i förhållande till mannen, och att hon nog hade
behövt mer muskler för att kunna bära rustningen.
Respondent M1 svarar att han trodde att han skulle tycka att de passar lika bra, om det inte hade
varit för att den kvinnliga karaktärens huvud ser så litet ut i den rustningen. Han sa även att han
tyckte den är väldigt cool på båda ”Den är neutral på ett sätt, då den är väldigt enfärgad och
väldigt bulkig. Den ger ett intryck som jag inte kopplar samman så mycket med olika kön eller
olika genus.” K2 svarade att hon tyckte att den passade bättre på en manlig karaktär för att det
var mer familjärt, dock tyckte hon inte att den inte passade in på den kvinnliga, o hon sa även att
hon avskydde att hon kände den preferensen. K3 svarade ”nej, det skulle jag inte säga. De känns
ändå fantasyinspirerade och det tycker jag passar på båda för det är ju inte exakt hur de skulle
sett ut historiskt.” Respondent K4 upplevde att de passade båda karaktärerna.
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När du ser rustningarna bredvid varandra, upplever du att någon av dem är mer manligt eller
kvinnligt kodade?

Informant M4 svarade ”Jag skulle inte nödvändigtvis använda de orden, men det är mer bara
det att, liksom mannen hade passat i båda två. Hade männen stått bredvid varandra så hade
man inte tänkt så mycket på det, men skulle kvinnorna stått bredvid varandra, då hade man
lagt märke till (metall) rustningen mer, som att den stod ut liksom. Det hade inte
nödvändigtvis sett fel ut, men jag tror att man hade känt att läderrustningen hade passat
kvinnan bättre.”
M3 svarade att ”Den tunga plåtrustningen förväntar man sig på ett sätt tillhöra en manlig
karaktär, det är vanligare, så den är väl manligt kodad på så sätt.” ”Den andra är inte anpassad
för strid och är mer dekorativ än funktionell, vilket i spelsammanhang är oftast mer kopplat till
femininitet och så, tyvärr.” Han sa dock att han tyckte den passade även på kvinnan, det såg
inte konstigt ut eller så. M2 svarade att han inte upplevde att någon såg mer manlig eller
kvinnlig ut.
Informant K1 svarade både ja och nej, rustningen till höger kändes som att den var mer gjord
för mannen. Hon upplevde att detta troligtvis var för att hon sett det så mycket i spel och film,
och att det alltid är männen ska ha på sig såna rustningar. Men egentligen tyckte hon att de
passade bägge könen lika bra. K2 svarade först att att hon inte direkt skulle sätta något manligt
eller kvinnligt på det, även om hon upplever att den tunga rustningen mer på en man så
upplever hon inte den som manlig. Men efter lite eftertanke sa hon att hon kanske upplevde
den lättare rustningen som lite mer manlig, då hon kopplade den lite till ett äldre Europa, och
att den längre kappan gjorde att klädseln såg officiell ut.
Informant K3 upplevde att den högra sidan kändes mer stereotypiskt manlig i och med att det
är en stor rustning och som ser ut som att man ska ut i krig. Medan den vänstra tycke hon
kändes mer som nåt som folk hade på sig, och som då historiskt skulle varit enbart för män.
Hon upplevde att både kändes manligt kodade men på olika sätt. Respondent K4 svarade att
hon tyckte klädseln på den högra sidan var mer manlig. Kanske på grund av hur tungt det ser
ut, och även lite på grund av färgerna, att det är så mörkt. Respondent M1 svarade att rent
kulturellt så skulle han säga att den han tidigare svarat inte var så mycket skillnad (det vill säga
metallrustningarna), nästan var är mer manligt kodad än den andra. Men han upplever även
att på grund av hans Disney referenser till rustningen till vänster så kunde han personligen
uppleva den som mer manligt kodad. ”Det ser verkligen ut som en otrevlig prick där, en sån där
jobbig person som skulle rida på en häst och spotta på en, i princip.”
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Vad är ditt spontana intryck av dessa rustningar?
M2 svarade att han uppfattade klädseln som sexualiserad,
och beskrev den som gammal hederlig MMO-klädsel.
M4 första reaktion var att skratta till, och sa sedan att
mannens klädsel definitivt inte skulle dykt upp i de flesta
spelen. Respondent M3s första reaktion var också att skratta
till, sedan sa han ”eh ja, det där hade man förväntat sig i en
annan typ av spel, men det finns definitivt spel som har den
typen av rustning, till kvinnliga karaktärer i alla fall.”
Informant K1 svarade ”Jag gillar dem inte. Antagligen för att den ser ut som en variant på den
jag tidigare såg, och nu har de blivit avklädda”. K2 kommenterade att den till höger har hon
inte sett innan ”Det brukar inte vara så revealing i skrevet.” Respondent K4 skrattade lite och
svarade att det var en väldigt lätt klätt. ”Det skulle vara lite farligt kring benen där!”
Respondent M1 svarade ”Uääh… Personligen så avskyr jag mycket den typen av rustningar, för
att det drar mig ur hela grejen.” ”Jag tänker bara, varför? Vad finns det för poäng med det
här”. Han såg det inte som praktiskt utan upplevde att det bara var till för att visa hud. Han sa
även att han upplevde den som rent kulturellt väldigt kvinnligt kodad, han sa att det är så här
kvinnliga rustningar ser ut i spel idag.
Liknar de här rustningarna någonting som skulle kunna förekomma i spel?
M2 svarade att han sett tjejens rustning innan, men inte killens. M4 svarade att kvinnans
version hade kunnat förekomma i World of Warcraft. Han beskrev även att rustningarna i det
spelet såg väldigt annorlunda ut beroende på om det en man eller kvinna som hade dem på sig.
M3 sa att det finns massor av spel som har liknande rustningar till kvinnliga karaktärer. Den
manliga versionen hade han däremot inte sett förut. K1 svarade att hon sett den kvinnliga
versionen tidigare, men hade inte sett den manliga innan. Hon upplevde att den kvinnliga
stilen på kläderna skulle kunna förekomma i spelet Heroes of the Storm, där hon upplevde att
de hade rätt så mycket värdighet på kvinnorna, men att de ofta tar av så de antingen ska visa
lite rumpa eller lite bröst. K3 svarade att ja, det tror hon ” Det här känns mer som en kvinnlig
variant som de gör i spel, liksom det finns ingen anledning till att det ska vara hud som visas,
men det gör det, vilket inte är speciellt praktiskt kanske. ”Respondent K4 svarade att hon
trodde det, i alla fall den kvinnliga versionen. Respondent M1 svarade; definitivt inte den
manliga versionen men den kvinnliga har jag säkert sett liknande versioner. Liknande sätt att
visa mer hud och såna saker har jag definitivt sett mycket av.
Tycker du att de här rustningarna passar bättre på en manlig eller kvinnlig karaktär?
Informant M2 svarade att han tyckte att den passade bättre på den kvinnliga för att han inte
var intresserad av killar. Han svarade att han dock kunde tänka sig att köra med den manliga
för att den ser rolig ut. Informant M4 föredrog den på kvinnan, och sa att han definitivt tyckte
att den stod ut på mannen. Informant K4 tyckte att klädseln passar bättre på en kvinnlig
karaktär. M3 skrattade lite och svarade sen att han inte uppskattar den manliga formen lika
mycket som den kvinnliga. ”När den här typen av rustning förekommer på kvinnliga
karaktärer, så är det liksom, det är weird om man tänker på det, men det har liksom blivit så
normaliserat att man inte tänker på det, det bara är där typ. Men eftersom man inte brukar se
det på manliga karaktärer så blir det liksom mer in your face, att man reagerar på det.”
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Informant K1 upplevde inte att såna här rustningar passade på något av könen, men upplevde
att hon var mer van vid att se dem på den kvinnliga karaktären. Informant K2 upplevde att den
inte passade bra på nån, men återigen för att hon är mer van vid att se kvinnor på det sättet så
tyckte hon den passad bättre på en kvinna. Det är sällan man ser män i samma typ av snitt.
”Det känns konstigt, vilket känns dumt att det känns konstigt liksom. Jag gillar inte att jag
känner så.” Respondent K3 svarade att det kändes som att den är gjord för den kvinnliga
karaktären. Hon sa även att detta skulle kunna vara en kvinnlig variant av den första
rustningen som visades. Hon upplevde att manliga karaktärer ändå brukar ha heltäckande
kläder medan kvinnliga karaktärer har mer naket, fastän det kanske inte är helt logiskt.
Respondent K4 svarade: den kvinnliga karaktären. Informant M1 svarade, ”Ja man är mer van
vid att se den kvinnliga, det har man sett förut. Med den manliga, är det oj, det där har jag inte
ser förut, så då blir det automatiskt en reaktion” Han upplevde dock inte att det passade på
någon av könen egentligen.

Vad är ditt spontana intryck av dessa rustningar?
M2 svarade ”Eyy, tummen upp!”, men fortsatte sedan, ”eh jag
menar, den är obviously väldigt sexualiserad, men det är najs.”
M4 svarade att de inte var anpassade för strid, utan att de var
mer dekorativa. M3 upplevde det som väldigt sexualiserat,
väldigt opraktiskt. Han sa ”Ungefär samma sak som den förra,
i vissa typer av spel förväntar man sig att se det på kvinnliga
karaktärer, men inte på manliga, så man får liksom mer av en
reaktion på den manliga.” Respondent K1 sa ”Jag skulle inte
välja att spela en karaktär som ser ut såhär.” Informant K2
svarade också att hon inte skulle vilja spela som dessa. Även informant K3 svarade att den här
typen av rustning inte var någon hon själv föredrog. Respondent K4 svarade att dessa också var
väldigt, väldigt lätt klätt. ”Inte alls nåt som skulle skydda en”. M1 ”Ja, samma som förra, fast
värre typ. Här har vi ju den kvinnliga TERA rustningen istället om man jämför med den
tidigare.” Han beskriver rustningen som extremt skimpy, och att de tar konceptet att visa hud
till sin spets och de är inte praktiska på något sätt. ”Bara näe… näe, please nej.”
Liknar de här rustningarna någonting som skulle kunna förekomma i spel?
Informant K2 svarade att den kvinnliga är vanligare att se. Informant M2 svarade ”Ja,
defenitivt. Den manliga skulle förekomma mindre, men det skulle vara kul att se att den
skulle förekomma mer, för den är amazing.” M4 svarade att han definitivt sett värre i spel, och
med värre menade han rustningar som täckte ännu mindre. M3 identifierade att det var
vanligare med den kvinnliga versionen, men att kanske i vissa typer av japanska spel kunde
ha nåt åt det hållet även för den manliga karaktären. K1 sa att hon sett den kvinnliga
rustningen mycket i spel. De skulle kunna förekomma i ett spel som League of Legends, där
hon upplevde att det var vanligt att karaktärerna var väldigt avklädda, då särskilt kvinnorna.
Hon upplevde att den manliga skulle kunna förekomma också, och liknade den med
karaktären Taric från League of Legends. Hon upplevde dock att om den manliga förekommer
i ett spel så hade det gjorts till ett skämt snarare än att det varit seriöst, vilket hon upplevde
som lite konstigt och synd. Respondent K3 svarade ja, onlinespel skulle definitivt kunna ha
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någon sånt här.
Informant K4 svarade; den kvinnliga, helt klart! Man kan nog se
den manliga också, fast då är det mer komiska spel. Informant M1 svarade att ja definitivt,
men då inte den manliga versionen. ”När man ser den manliga motpolen ser man tydligare på
ett sätt hur sjukt det här är.” ”Vid nåt tillfälle blir man ju bara van vid det här, alltså att
kvinnor går klädda så i spel, och snart blir man väl blind till det”. Den kvinnliga versionen
upplevde han att man kunde se ganska ofta om man spelar den typen av spel, där han uppgav
TERA och andra MMORPGs som exempel.
Tycker du att de här rustningarna passar bättre på en manlig eller kvinnlig karaktär?
Informant M2 svarade att i och med att de var så pass sexualiserade så funkade det på båda,
oavsett vad man tyckte om. Han sa ”Antingen är det för lolz eller så är det för boobs”. Informant
Informant M4 föredrog den på kvinnan, men noterade att rustningarna skiljde sig åt mellan
mannen och kvinnan. (där han syftade på boob armorn på kvinnan som inte finns på mannen)
Han sa att han tyckte det var lite orättvist, och att han tyckte att bägge modellerna av rustningen
borde finnas för så att man kan byta emellan dem. Informant M3 svarade ”Inte direkt, man har
sett den kvinnliga delen ganska mycket… Om folk tycker om det i sina spel så får de väl ha det,
men jag föredrar utan.”
Informant K1 svarade att hon inte tyckte de passade på varken män eller kvinnor. Den typen av
rustning är mer gjord för att det ska se bra ut på en kvinna, men samtidigt så kanske är det
kanske bara för att jag återigen är ovan vid att se den på en man. Informant K3 svarade att hon
återigen kände att det var typiskt kvinnligt att karaktärer ser ut såhär. Att de ska ha rustning
på sig men att den inte fyller något syfte egentligen. Respondent K4 svarade; den kvinnliga.
Hon sa även att det definitivt är de kvinnliga versionerna av som man ser mer i spel, som
kvinnliga karaktärer har på sig, och att hon troligtvis blivit påverkad av det eftersom att hon
tycker att det passar mer på kvinnor. Informant M1 svarar att han är mer van vid att se den
kvinnliga, och därför blir det mer normalt. Han säger dock att han inte vill ha nån av dem i sina
spel. ”Jag vill ha praktisk armor som ser bra ut, utan att visa bröst och mage och allting, det är
ingen poäng med det.” Informant K2 svarade att det kändes mer konstigt att se den manliga
versionen, eftersom hon inte brukar se dem i en så objektifierande klädsel.
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När du ser rustningarna bredvid varandra, upplever du att någon av dem är mer manligt eller kvinnligt
kodade?

Respondent K4 uppgav att klädseln på vänstra sidan kändes lite kvinnligare. Respondent M2
svarade att metallrustningen var både mer manligt och kvinnlig. Den kvinnliga karaktären
upplevde han som väldigt kvinnlig och den manligare som väldigt manlig, eftersom att rustningen
framhäver båda deras kroppar som väldigt kvinnlig respektive manlig. Han svarade även att han
tyckte läderrustningarna såg konstigare ut än metallrustningarna; ”Det är så mycket mer som är
normalt så att säga, så när den är lite sådär öppen där nere så blir det lite fel typ”. Han ansåg att
metallrustningarna såg normalare ut ”tydligen ser man ut så i det universumet, det funkar
liksom.” Respondent K2 svarade också att hon upplevde den vänstra som mer missmatchad,
medan den högra vet precis vad den vill vara. ”Den vet precis att den ska vara så revealing som
möjligt”. Informant M4 svarade att han inte tyckte att någon av dem såg mer manliga eller
kvinnliga ut. Han sa däremot att mannen i läderrustningen stack ut mest.
Informant M3 upplevde att ur ett rent sexualiseringsperspektiv så är den vänstra nästan värre ”de
smyger in lite skinn och så för att typ sexualisera det mer, men de gör det lite mera subtilt.”
”medan de här (pekar på de till höger) kan man inte ta seriöst på ett sätt, de är clearly over the
top, ingen skulle se den och tänka okej, så där klädde de sig absolut på medeltiden när de gick ut i
strid.” De till vänster upplevde han däremot som att de var lättare att bara se och inte reagera så
noga. Han upplevde att ur ett sexualiseringsperspektiv så var är det värre för att det kunde smyga
sig in i tankarna, typ ”om en person som är attraherad av kvinnor ser den där modellen t.ex. så är
det lätt att sexualisera den nästan undermedvetet, medan på modellerna till höger så är man i alla
fall medveten.”
Informant K1 de högra upplevde hon som mer flashiga, som verkligen skulle göra ett intryck på
en, medan de till vänster är lite mer subtila med sin avkläddhet. M1 svarar att det skulle vara
lättare att missa att reagera på den vänstra rustningen, för att stora delar av den ser normal ut,
förutom boob armorn då, men när man väl ser det är det nästan ännu starkare reaktion på det. På
den högra ser man i alla fall att det varit ett syfte att göra så här, då är det ju avsikten att
sexualisera kvinnor och män bara och göra det väldigt synligt. Jag tycker det är värre för att det
blir grejen att rustningen inte är viktig, det är bara ett sätt att visa hud. Men å andra sidan känns
det också bättre för att de är öppna med vad de gör.
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Följdfråga som ställdes till några av deltagarna: Tycker du att sexualiserade rustningar borde
förekomma för bägge könen i spel?
Respondent M2 svarade ”Jag menar, det blir mer enhetligt. Det blir lite konstigt när en går runt i
bikini och en går runt i plate. Och jag vill köra med borat-rustning, det är fucking amazing.”
Respondent M3 svarade att han nog personligen skulle föredra om spel inte hade det på
någondera, ”I dont know, det brukar se weird ut även på kvinnliga karaktärer tycker jag. ”Men det
skulle bli mer jämställt i alla fall. Informant K1 svarade att hon inte hade velat se ett spel där
allting är översexualiserat, men hon hade hellre sett att allt var det än bara kvinnorna var
översexualiserade. Hon tyckte dock hellre att alla karaktärer skulle få behålla sina kläder på och
ha sin personlighet istället för att bara vara ett par bröst. Respondent M1 svarade att ja, det är
ändå bra om man gör det på både kvinnor och män, då är det i alla fall inte att det blir bara ”the
male gaze”. Men det hade varit ännu bättre att bara ta bort allt skulle jag säga.
Följdfråga som ställdes till några av deltagarna: Upplever du karaktärerna som mindre kapabla
när de bär såna här rustningar? Exempelvis på att slåss.
M3 svarade ”ja, från ett rent praktiskt eller realistiskt perspektiv, men som sagt ser det inte ut
som realistiska rustningar, det där skulle inte skydda ett skit.” ”Men i den typen av spel brukar
man frångå realism, och då brukar karaktärerna vara kapabla ändå. Om jag skulle se dem i ett
spel skulle jag antagligen inte tänka att de var inkapabla eller är en dålig karaktär eller nåt sånt
som inte kan slåss. Tvärtom desto mer sexualiserad de är, desto bättre är de antagligen på att
slåss i det spelet, baserat på min erfarenhet av sådana spel”.
M2 svarade, ”Jag menar, om du går runt i bikiniarmor och kan slå folk så är du obviously fucking
kapabel – då är du überkapabel!” M4 svarade ”Nästan bättre, de är väldigt självsäkra om de går
runt sådär, obviously!” Han sa även ”De ser attraktiva ut och det får dem att se bättre ut”. ”Han
ser plebbigast ut, by far. Han glömde fucking byxorna.” (En följdfråga ställdes om huruvida han
upplevde samma sak med den kvinnliga karaktären.) ”Nej, det är nog mer att hon valde att klä sig
så, varför inte? Jag klagar inte”. K1 svarade ”ja, främst de till höger, de skulle ju aldrig kunna gå ut
i strid i verkligheten... men aah, spel ska ju inte vara verkliga heller, så jag vet inte riktigt.”
Respondent K2 sa att hon upplever den kvinnliga till höger som kraftfull, även fast hon inte gillar
att hon känner så. Hon upplevde även att den rustningen kändes mindre kraftfull på en man,
troligtvis för att nakna män ses som mer sårbara. K3 svarade att de inte nödvändigtvis kändes
mindre kapabla, men att det kändes löjligt typ. Det blir lite mer cartoony typ.
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Finns det någon rustning du gillar mer än de andra, skulle du exempelvis kunna tänka dig att spela
som någon av dem?

1

2

3

4

9

5

6

7

8

Respondent K4 svarade att hon helst skulle spela som nummer 9. Hon upplevde att det var
ganska viktigt att rustningen skulle se realistisk ut. Respondent M4 svarade att det berodde
väldigt mycket på vilket spel. Han pekade på rustningarna 3, 4 och 7, 8 och sa att han skulle
kunna tänka sig att ha på sig nån av dem som en meme. Han pekade även på rustning 9 och sa
att det samma hade gällt den, och jämförde den med onionbro i darksouls. Om han skulle spela
som en kvinnlig karaktär gillade han rustning 3 bäst, ”Skimpyarmor har man sett förut, den här
är lite mer intressant” och han beskrev att de t.ex. hade fina färger. För en manlig karaktär
skulle han välja den manliga motsvarigheten av läderrustningen utan byxor.
Informant M3 gillar den adliga rustningen på bild 1 och 2. Han beskrev den som snygg,
dekorativ och detaljerad. Han gillade även de heltäckande rustningarna 5 och 6, vilka han
upplevde som något mer realistiska i strid. Realism upplevde han inte som nödvändigt, utan
det är olika beroende på spel, men har upplevde att det ofta är bra med nån grund i realism.
Informant M2 svarade att han gillade läderrustningarna (bild 1 och 2) för att han tyckte de var
snygga, samt bikinirustningarna (bild 7 och 8) för att han tyckte de var roliga och att de såg najs
ut. Han sa även att det han särskilt gillade med rustningarna han valt var färgkontrasterna,
läderrustningarna för deras olika färger och material, och bikinirustningarnas för kontrasten
mellan hud och rustning.
Informant K1 svarade att hon gillade att spela manliga karaktärer, och att hon antagligen hade
valt att spela nummer 2 eller nummer 6. Men hon upplevde även att den kvinnliga karaktären
på nummer 1 var väldigt fin. Respondent K2 svarade att det skulle bero på vilket spel det skulle
vara. Om hon skulle vilja spela en kraftfull karaktär så skulle hon välja nån av
metallrustningarna 5 eller 6. Av de fick hon intrycket av att personen som bär den är stark, och
säkert har tunga vapen. Hon sa att hon även drogs till den längst upp till vänster, (nr 1 och 2)
för att hon tycker om hur den ser ut. Hon upplevde att den kändes kraftfull på sitt sätt, och
förmedlade en känsla av makt.
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Respondent K3 svarade att hon föredrog att spela manliga karaktärer när hon spelade spel.
Hon skulle definitivt vilja ha något lite mer heltäckande, antingen 6 eller 2. På följdfrågan om
hon vad hon hade valt utifall hon hade spelat en kvinnlig karaktär så svarade hon att hon hade
valt samma, det vill säga 1 eller 5.
Respondent M1 svarade att han skulle valt rustning 5 eller 6, om han spelar ett RPG. Han gillar
att de inte har hjälm, det är inte realistiskt men han föredrar att kunna se uttrycken hos
karaktärerna, om det tex är cutscenes eller liknande. Men om han skulle spela ett spel som
Darksouls skulle han kanske tänka sig att spela som nummer 9, för att munnen i Darksouls inte
är animerad, och då upplever han att det inte är lika stor mening att visa ansiktet. Han sa att
om han skulle spelat Dragon Age Inquisition så finns det många tillfället som man spelar i
politiska scener, och då hade han velat ha rustning 1 eller 2 för att den kändes mest seriös i den
sortens sociala situationer.
Finns det någon rustning som du gillar minde än de andra, är det exempelvis någon som du inte
skulle kunna tänka dig att spela som?

1

2

3

4

9

5

6

7

8

Informant K1 svarade att hon ogillade alla de avklädda rustningarna, dvs 3,4 7 och 8. Hon
ogillade främst de kvinnliga versionerna just eftersom hon var så trött på att se det i spel. Hon
sa även att hon inte heller hade valt att spela med nummer 9 för att hon inte upplevde att den
hade så mycket personlighet. Den har inte så mycket färger eller krusiduller, vilket såg lite
tråkigt ut. Respondent M2 svarade att han gillade de heltäckande plåtrustningarna minst, dvs
5, 6 och 9. Han upplevde att det ”inte är så mycket som händer”. Han beskrev att rustningarna
hade samma material och färg vilket var tråkigt. Möjligtvis att rustning 9 var något bättre för
att det fanns läderremmar som bröt av.
Respondent K3 svarade att hon inte skulle vilja spela med nån av de avklädda rustningarna.
Hon ville ha en karaktär som såg ut som att den skulle kunna gå i strid, om den ska gå i strid.
Hon sa även ”Altså det gör inget för mig, jag spelar inte spel för att titta på nakna rumpor
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Respondent M4 svarade att han gillade rustningarna 5 och 6 minst för att de bara var stora,
dekorativa och inte så jätterealistiska. Han föredrog i såna fall rustning 9 för att han upplevde
den som realistisk och annorlunda. Informant M3 sa att han gillade de sexualiserade
plåtrustningarna minst, för att han tycker de ser löjliga ut.
Respondent K4 svarade att hon ogillade rustning 7 och 8 mest. Hon kunde inte välja någon av
dem som hon gillade allra minst utan hon ogillade dem båda lika mycket. liksom.” Informant
K2 skulle inte vilja spela med någon av de sexualiserade rustningarna 3,4 7 eller 8. Informant
M1 svarade att han inte skulle vilja spela som nån av 3,4, 7 eller 8, där han upplevde att de med
boobarmor var värst.
Har du något du vill tillägga?
Informant M4 svarade att attraktiva karaktärer alltid kommer vara eftertraktat. Han sa att han
definitivt kunde tänka sig att det finns folk som kunde tycka att rustning 8 var mer attraktiv än
rustning 6. ”Sånt säljer av en anledning och det är bra att ge alternativ.” Med alternativ menade
han både klädsel som är påklädd och avklädd, han sa att han inte tyckte något av alternativen
av dem var dåliga eller fel. Han ansåg heller inte att avklädd klädsel var något som borde tas
bort i spel.
Respondent M2 sa ”Go bikiniarmor!”.
Respondent K1 sa att hon helst skulle vilja se kvinnan på bild nummer 1 i ett spel.
Respondent M1 sa att han tyckte att det var en intressant undersökning och att han är
intresserad av att se resultaten.
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5.3 Sammanfattning av de enskilda informanternas svar
I detta avsnitt presenteras sammanfattningar som gjorts av respektive informants svar.

Informant Kön

Ålder Spelvana

UtbildningUtbildning

K1

22

DSU

Kvinna

Flera ggr i veckan

DSU

Upplevde att de manliga rustningarna var vanligare att se i spel, och då särskilt metallrustningen.
Hon upplevde att de manliga rustningarna passade även på kvinnor, men metallrustningen tyckte
hon kändes mer ”gjord för mannen”. Hon trodde att detta berodde på att det var så vanligt att se
män bära såna rustningar i spel och film. Vad gällde de kvinnliga rustningarna så upplevde hon att
de var vanligare att se på kvinnor. Hon tyckte att bikinirustningen såg ut att vara mer gjord för att
se bra ut på en kvinna, men hon sa att detta kanske berodde på att hon var ovan vid att se den på
en man. En följdfråga ställdes om hon tyckte att den typen av rustning borde förekomma för bägge
könen i spel. Där svarade hon att hon inte hade velat se ett spel där allting var översexualiserat,
men att hon hellre hade sett att allt var det än att bara kvinnorna var översexualiserade.
Hon sa dock att hon hellre hade sett att alla karaktärer skulle få behålla sina kläder på och ha sin
personlighet, istället för att bara vara ett par bröst. När hon spelar själv så sa gillade hon att spela
manliga karaktärer och om hon skulle spela som ett av alternativen som presenterades i artefakten
skulle hon valt mannen i någon av de täckande rustningarna, antingen metall eller läder (de manligt
kodade rustningarna). Hon ogillade alla avklädda rustningarna på båda könen, men främst de
kvinnliga med motivationen att hon var så trött på att se det i spel. Hon sa även att hon inte hade
valt att spela som rustningen med hjälm (den realistiska rustningen) för att hon inte upplevde att
den hade så mycket personlighet, den har inte så mycket färger eller krusiduller vilket såg tråkigt
ut.

Informant Kön

Ålder Spelvana

Utbildning

K2

22

DSU

Kvinna

Flera ggr i veckan

Upplevde att de manliga rustningarna var vanligare att se på män, men trots det skulle hon
personligen inte klassa dem som manliga eller kvinnliga. Vad gäller de kvinnliga rustningarna så
var hon mer van vid att se avklädda rustningarna på en kvinna, och därför tyckte hon att det passade
bättre. För den manliga karaktären i de kvinnliga rustningarna så svarade hon att det kändes
konstigt, eftersom hon inte brukar se män i såna snitt, eller i en så objektifierande klädsel. Hon
kommenterade även ”Det känns konstigt, vilket känns dumt att det känns konstigt liksom. Jag gillar
inte att jag känner så.”
Vad gällde de två typerna av kvinnliga rustningar så upplevde hon läderrustningen som mer
missmatchad medan hon tolkade att syftet med metallrustningen var att den skulle vara så
avslöjande som möjligt. Hon upplevde att den kvinnliga karaktären som bar bikinirustning såg

40

kraftfull ut, medan den kändes mindre kraftfull på mannen. Detta sa hon troligtvis var för att nakna
män ses som mer sårbara. När hon själv spelar spel vill hon helst spela med en täckande rustning,
men vilken typ av rustning beror på vilket spel. Hon skulle kunna tänka sig att spela med de
täckande metall eller läderrustningarna (de manligt kodade) oavsett om hon spelar en kvinnlig eller
manlig karaktär.

Informant Kön

Ålder Spelvana

Utbildning

K3

23

DSU

Kvinna

Dagligen

Upplevde att de manliga rustningarna var manligt kodade, men på olika sätt. Den manliga
metallrustningen upplevde hon som stereotypisk manlig för att den såg stor ut och såg ut som
något man bär i krig, men läderrustningen upplevde hon som något som skulle varit vanligare för
män att bära historiskt. De kvinnliga rustningarna beskrev hon däremot som kvinnliga. Hon sa att
manliga karaktärer brukar ha heltäckande kläder medan kvinnliga karaktärer har mer naket. Hon
upplevde inte att en avklädd karaktär såg mindre kapabel ut, men hon tyckte att det kändes löjligt
eller cartoony ut.
Informanten svarade att hon föredrog att spela som manliga karaktärer när hon spelar spel, och
att hon föredrog mer täckande rustning. Av rustningarna i undersökningen så valde hon
rustningarna som var manligt kodade och satt på män, och vid följdfrågan om vilka hon hade valt
för en kvinnlig karaktär så hade hon valt samma. Rustningar som hon inte skulle vilja spela med
var de avklädda rustningarna (de kvinnligt kodade). Hon ville ha en karaktär som såg ut som att
den skulle kunna gå i strid, om den ska gå i strid. Hon menade att nakenheten inte gjorde nånting
för henne, att hon inte spelade spel för att titta på nakna rumpor liksom.

Informant Kön

Ålder Spelvana

K4

19

Kvinna

Utbildning

Dagligen till flera gånger i veckan Gymnasieutbildning

Informanten upplevde att de manliga rustningarna de passade lika bra på båda könen.
Metallrustningen tyckte hon var lite mer manlig, kanske på grund av hur tungt det ser ut och
kanske för att den har mörka färger. De kvinnliga rustningarna hade hon sett på kvinnor i spel
och tyckte att de passade bättre på kvinnliga karaktären. Hon sa att anledningen till att hon tyckte
det passade bättre troligtvis berodde på att hon blivit påverkad av att oftare se kvinnor med såna
kläder i spel. Den manliga karaktären i metallrustningnen trodde hon skulle kunna förekomma i
spel, men då mer komiska sådana. Av rustningarna i undersökningen så skulle hon helst spela
som alternativet som hade heltäckande rustning med hjälm (den realistiska rustningen). Hon
tyckte att det var ganska viktigt att rustningen skulle se realistisk ut.
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Informant Kön

Ålder Spelvana

Utbildning

M1

22

DSU

Man

Flera ggr i veckan

Svarade att han associerade den täckande (manliga) läderrustningen med en Disneyprins och
därför upplevde han den som mer manlig. Den manliga metallrustningen tyckte han såg ut som
något som manliga karaktärer i spelet TERA kunde ha på sig. Metallrustningen svarade han även
först att han upplevde som (köns)neutral, då den är väldigt bulkig och enfärgad, vilket var intryck
som han inte kopplade samman så mycket med olika kön eller genus. Men när han såg både metall
och läderrustningen bredvid varandra så ändrade han sig och svarade att han upplevde att
metallrustningen rent kulturellt var mer manligt kodad än läderrustningen. Han spontana intryck
av den kvinnliga läderrustningen var att han avskyr den typen av rustning som inte var praktisk
utan bara var till för att visa hud. Han sa även att han upplevde rustningen som rent kulturellt
väldigt kvinnligt kodad och sa att det är så här kvinnliga rustningar ser ut i spel idag. Den manliga
versionen sa han dock att den definitivt inte förekom. Han sa även att på grund av att man inte sett
en man i sån rustning förut blir det automatiskt en reaktion, vilket han inte upplevde av att se
kvinnan i den.
När det gällde den kvinnliga metallrustningen så beskrev han den som en kvinnlig motsvarighet till
TERA- rustning. Han upplevde att den typen av rustning definitivt förekommer för kvinnliga
karaktärer i spel, som exempelvis i TERA eller andra MMORPGs, men att den manliga versionen
inte var lika vanlig i spel. Han upplevde att när man ser den manliga motpolen så ser man tydligare
hur sjukt det är med den typen av rustning. Han upplevde att eftersom att det är så vanligt att
kvinnor går klädda på det sättet i spel så kan man nästan bli blind till det. Han upplevde att särskilt
på den avklädda läderrustningen var det lätt att missa att reagera på den, för att stora delar av den
ser normal ut, men när man ser det så upplevde han att det nästan blev en ännu starkare reaktion
på det.
När det gällde bikinirustningen så ser man åtminstone att det varit ett syfte att sexualisera. Han
tyckte att den typen av rustning på sätt och vis är värre, då rustningen inte är viktig utan bara är ett
sätt att visa hud, men å andra sidan kunde han känna att det är bättre för att de är mer öppna med
vad de gör. Om spel har sexualiserade rustningar så upplevde han att det ändå är bra om man gör
det på både kvinnor och män, då blir det inte bara för ”the male gaze”. Men han tyckte att det hade
varit ännu bättre att ta bort allt. Om han själv skulle spela med någon av rustningarna så skulle han
valt olika beroende på spel. Han skulle kunna tänka sig att spela någon av de täckande
metallrustningarna eller läderrustningar (de manliga rustningarna) både på en manlig eller
kvinnlig karaktär. Han skulle även kunna tänka sig att spela med metallrustningen som har hjälm.
(Den realistiska) Han ville hellre spela utan hjälm i ett RPG och särskilt om karaktärernas ansikten
är animerade, även om det inte är så realistiskt. Om de inte är det däremot kan han lika gärna spela
med hjälm. Han ville inte spela som nån av de sexualiserade rustningarna. Av dessa tyckte han att
de som hade boobarmor var absolut värst.
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Informant Kön

Ålder Spelvana

Utbildning

M2

22

DSU

Man

Dagligen

Svarade att de manliga rustningarna kunde förekomma i spel, och han upplevde inte att någon av
de manliga rustningarna såg ut att passa bättre på en manlig eller kvinnlig karaktär. För den
manliga läderrustningen svarade han t.ex. att det inte fanns något med rustningen som var
”könsinriktat” vilket gjorde att han tyckte att de passade bägge könen. För den manliga
metallrustningen så svarade han att han inte tyckte rustningen stod ut på nån av karaktärerna,
utan att det vara var en rustning. Vid jämförelsen av den manliga metall och läderrustningen
tyckte han inte heller att någon av dem såg mer manlig eller kvinnlig ut.
För den kvinnliga läderrustningen så var hans intryck att den var sexualiserad, och han beskrev
den som en gammal hederlig MMO-klädsel. Han hade sett den typen av rustning på tjejer innan
men inte på killar och tyckte att den passade bättre på den kvinnliga karaktären, med
motivationen att han inte var intresserad av killar. Hans spontana intryck för den kvinnliga
metallrustningen var positivt ”Eyy tummen upp!” men han kommenterade även att han upplevde
den som var väldigt sexualiserad. Han svarade att den kvinnliga versionen definitivt förekommer i
spel, och att den manliga förekommer mindre, men han tyckte att det skulle vara kul att se den
förekomma mer. Han sa även att bikinirustningen var så pass sexualiserad att den funkade på
båda, oavsett vad man tyckte om. Han sa ”Antingen är det för lolz eller så är det för boobs”. Han
tyckte att bikinirustningarna fick kvinnan att se mer kvinnlig ut, och mannen att se mer manlig
ut, då det framhävde deras kroppar.
Han sa även att har tyckte det skulle se mer enhetligt om både män och kvinnor bar sexualiserade
rustningar i spel. ”Det blir lite konstigt när en går runt i bikini och en går runt i plate”. Han
tolkade inte karaktärer som bar avklädda rustningar som mindre kapabla, snarare tvärtom.
”(…) om du går runt i bikiniarmor och kan slå folk är du obviously fucking kapabel – då är du
überkapabel!”. Av rustningarna i undersökningen så hade han helst spelat med någon av
bikinirustningarna eller någon av de täckande läderrustningarna oavsett kön på karaktären. Han
tyckte att en snygg design var viktigast när han väljer rustning i spel.

43

Informant Kön

Ålder Spelvana

Utbildning

M3

26

DSU

Man

Dagligen

Upplevde att den manliga läderrustningen passade båda könen, och att han inte hade reagerat om
han sett dem på en man eller kvinna. Han sa även att har upplevde att den inte var anpassad för
strid och att den var mer dekorativ än funktionell, vilket han i spelsammanhang kopplade mer till
femininitet. Den manliga metallrustningen var han mer van vid att se på en manlig karaktär, och
han trodde att om den hade haft en hjälm så hade man antagit att det var en manlig karaktär. Han
sa dock att kan inte skulle reagera nämnvärt om rustningen satt på en kvinna.
När det gällde de kvinnliga rustningarna så upplevde han att läderrustningen kunde förekomma i
spel för kvinnliga karaktärer, men den manliga versionen hade han inte sett förut. Han upplevde
att den typen av rustning är normaliserad på kvinnor. ”Men eftersom man inte brukar se det på
manliga karaktärer så blir det liksom mer in your face, att man reagerar på det.” När det gällde
metallrustningarna så upplevde han också att de var vanligare på den kvinnlig karaktär men att
det skulle kunna förekomma för män, kanske i japanska spel. Han upplevde att den typen av
rustning var sexualiserad och opraktisk och föredrar att spel inte har det.
Han upplevde att den avklädda läderrustningen nästan var värre än bikinirustningen ur ett
sexualiseringsperspektiv då det smugits in mer subtilt, då det skulle kunna leda till att någon som
är attraherad av kvinnor skulle kunna sexualisera karaktären nästan undermedvetet. När det
gällde bikinirustningen så menade han att man åtminstone skulle vara medveten om att den är
sexualiserad. Han uppfattade inte att avklädda karaktärer som mindre kapabla, tvärtom så var
hans erfarenhet av spel att ju mer sexualiserad en karaktär är, desto bättre är de antagligen på att
slåss. Han sa att han personligen skulle föredra om spel inte hade sexualiserade rustning på något
av könen, men om det förekom på bägge så skulle han uppleva han det som mer jämställt i alla
fall. Om han själv skulle välja någon av rustningarna att spela som så skulle han välja någon av de
heltäckande läder eller metallrustningarna (de manliga rustningarna) för både en kvinnlig eller
manlig karaktär.
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Informant Kön

Ålder Spelvana

Utbildning

M4

23

DSU

Man

Dagligen

Svarade att de manliga rustningarna skulle kunna förekomma i spel och att han inte tyckte de
passade bättre på något av könen. Vid jämförelsen av huruvida någon av läder eller
metallrustningen upplevdes som mer eller mindre kvinnlig så upplevde han att om männen hade
stått bredvid varandra hade man inte tänkt så mycket på det, men om kvinnorna stått bredvid
varandra hade man lagt märke till metallrustningen mer. Han trodde inte att det nödvändigtvis
hade sett fel ut, men han tror att man hade känt att läderrustningen hade passat kvinnan bättre.
När det gällde den avklädda läderrustningen så var han spontana reaktion att skratta till och sedan
sa han att mannens klädsel definitivt inte skulle dykt upp i de flesta spelen. Han sa att den typen av
rustning skulle kunnat förekomma på en kvinna, exempelvis i spelet World of Warcraft, och han
beskrev att rustningarna i det spelet var olika för män och kvinnor. Han sa att han föredrog
rustningen på kvinnan och sa att den definitivt stod ut på mannen. Angående denna rustning sa
han även angående mannen ”Han ser plebbigast ut, by far”. Han upplevde att det såg ut som att
mannan glömt byxorna, medan han tyckte att rustningen på kvinnan mer såg ut som att hon valt
att klä sig så.
När det gällde den kvinnliga metallrustningen, eller bikinirustningen så svarade han att han
definitivt sett värre rustningar i spel, och att han med värre menade rustning som täckte mindre.
Denna rustning föredrog han också på den kvinnliga karaktären. Han tyckte inte att karaktärerna
såg mindre kapabla ut med avklädd rustning, utan han tyckte snarare tvärtom. Han tyckte att de
såg väldigt självsäkra och attraktiva ut vilket gjorde att han tyckte de såg bättre ut. Om han skulle
välja någon av rustningarna att spela som, så skulle han kunna tänka sig att använda alla de
avklädda rustningarna, samt metallrustningen med hjälm (den realistiska rustningen) men att det
skulle vara mer som en meme. För en kvinnlig karaktär gillade han den avklädda läderrustnignen
bäst, och sa att skimpyarmor hade man sett förr men att den designen såg mer intressant ut. För
en manlig karaktär hade han också valt den manliga motsvarigheten av läderrustning utan byxor.
På frågan om han hade något att tillägga så poängterades att attraktiva karaktärer alltid kommer
vara eftertraktat. Han ansåg inte att avklädd klädsel var något som borde tas bort i spel.
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5.4 Analys
Av Kaiser (2012) och Evans (Evans m.fl. 2010) beskrivs att när det gäller överskridande av
könsnormer är män mer begränsade än kvinnor. Det är vanligare att en man som bär
normativt kvinnliga kläder orsakar starkare reaktioner än en kvinna som bär kläder typiska
för män. När män som överskrider könsnormer inom populärkultur har det ofta gjorts mer
humoristiskt. Resultaten av min undersökning kan konstateras stämma in med dessa
påståenden.
När den kvinnliga karaktären bar könsöverskridande klädsel så kunde majoriteten av
respondenterna förvisso identifiera klädseln som mer manligt kodad, men det var ingen som
svarade att de inte tyckte att de manligt kodade klädslarna inte passade på kvinnan. Detta
gällde särskilt den manligt kodade läderrustningen, den upplevde samtliga respondenter
passade på båda könen, även om några upplevde att den passade bättre på den manliga
karaktären. För den rustning som porträtterade den manliga normen på ett överdrivet sätt
däremot, det vill säga plåtrustningen, så var det två som kommenterade att kvinnan såg för
liten eller svag ut för den, men de personerna verkade tycka att det berodde mer på den
grafiska utformningen, då de nämnde att de egentligen tyckte att kvinnor passade i sådan typ
av rustning. När det gällde de könsöverskridande klädslarna för den manliga karaktären
däremot så var det inte fallet, utan där var det istället få som ansåg att den passade på mannen.
Informant M3 svarade enligt följande angående den kvinnligt kodade läderrustningen:
”När den här typen av rustning förekommer på kvinnliga karaktärer, så är det liksom,
det är weird om man tänker på det, men det har liksom blivit så normaliserat att man
inte tänker på det, det bara är där typ. Men eftersom man inte brukar se det på manliga
karaktärer så blir det liksom mer in your face, att man reagerar på det.”
Dock bör det nämnas att det var flera som upplevde att de kvinnligt kodade klädslarna inte
passade bra på kvinnan heller. Det var nakenheten eller sexualiserandet av karaktären som
många ogillade. Det var dock vanligt att informanter uttryckte missnöje samtidigt som de sa
att tyckte den typen av rustning passade bättre på en kvinnlig karaktär. Vad gällde de
sexualiserade rustningarna så rådde det delade meningar om hur de uppfattades. Två av
respondenterna var positiva till sådan typ av rustning, och resterande sex var negativt inställda
till dem. Av de fyra som tillfrågades i en följdfråga om huruvida sådan typ av rustning borde
förekomma för både män och kvinnor i spel så ansåg alla att det vore bättre om det förekom
för båda, vilket även gällde dem som var negativt inställda till sexualiserade rustningar i
grund.
Vad gällde den manliga karaktären som bröt könsnormer så kommenterade flera informanter
saker identifierade att de kunde tolkas på ett humoristiskt sätt (tex. att den kunde som ses som
ett skämt, ”en meme” eller ”for lolz”). Den heltäckande könsneutrala rustningen uppfattades
dock även den av en av respondenterna som en ”meme”. De två olika designerna på
sexualiserad rustning jämfördes av flera av informanterna. Flera upplevde den sexualiserade
läderrustningen som mer problematisk än bikinirustningen just för att den var mer subtil i sin
avkläddhet, vilket gjorde det lättare att missa att reagera på den. Den upplevdes som mer
normal i övrigt, vilket gjorde att den öppna delen vid skrevet uppfattades som missmatchad.
Bikinirustningen uppfattades av flera som mer ärlig med vad den sänder för signaler, vilket
var att sexualisera, och detta uppfattades som nästan bättre än att smyga in sexualisering
subtilt.
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Sex av respondenterna fick en följdfråga om huruvida de avklädda rustningarna fick
karaktärerna att verka mindre kapabla på det de skulle göra, exempelvis slåss. Fem av
respondenterna svarade då att de upplevde det som att karaktärerna snarare såg mer kapabla
ut i den typen av rustning. Anledningar till det var exempelvis att de såg mer självsäkra ut eller
att de såg attraktiva ut och en attraktiv eller sexualiserad karaktär kunde upplevas som bättre.
Två personer upplevde den manliga karaktären iförd sexualiserad klädsel som mindre
kapabel, där den ena syftade på metallrustningen och svarade att hon trodde det berodde på
att nakna män sågs som mer sårbara. Den andra syftade på läderrustningen och menade att
han såg ut att ha glömt byxorna, vilket han inte upplevde att den kvinnliga motsvarigheten
hade gjort, hennes klädsel uppfattade han snarare som ett modeval.

5.5 Slutsatser
Syftet med arbetet var att besvara följande frågeställning:
-

Hur upplevs en könsöverskridande karaktärklädsel?
Hur styr normer upplevelsen av karaktärers klädsel baserat på könstillhörighet?

När den kvinnliga karaktären bar könsöverskridande klädsel identifierade de allra flesta att
den var just könsöverskridande. Trots det var det ingen som upplevde att klädslarna inte
passade på kvinnan. När det däremot gällde de könsöverskridande klädslarna för den manliga
karaktären kunde alla identifiera att de var typiska kvinnliga klädslar, det vill säga att de för
mannen var könsöverskridande, och där var det få som ansåg att klädseln passade särskilt bra
på mannen. Det var dock flera som inte tyckte att de kvinnliga klädslarna, vilka bägge var
sexualiserade, passade särskilt bra på kvinnan heller.
De flesta informanterna i undersökningen tycktes uppfatta att det var nakenheten och
sexualiserandet av den kvinnliga klädseln som gjorde att de uppfattade dem negativt, men
majoriteten svarade ändå att de upplevde att den typen av klädseln passade bättre på en
kvinnlig karaktär. När samma klädslar istället satt på en man uppgav flera av informanterna
att de reagerade på det, och flera nämnde att de kändes konstigt. Liknande kommenterades
inte när den kvinnliga karaktären bar manligt kodade klädslar.
När den manliga karaktären bar könsöverskridande klädsel så var det flera som
kommenterade att det kunde uppfattas humoristisk, medan detta inte sades angående den
kvinnliga karaktären, varken gällande den för henne könsnormativa eller den
könsöverskridande. Den manliga karaktären kunde även ses som mindre kapabel iförd de
kvinnliga, avklädda rustningarna, medan ingen sa det om den kvinnliga karaktären.
Det kan konstateras att en könsöverskridande karaktärsklädsel upplevs olika beroende om det
är en man eller kvinna som bär den. Resultaten pekar även på att hur klädsel upplevs på den
manliga karaktären tycks vara mer styrda av normer än vad den kvinnliga karaktären är.
Resultaten visar även en sexualisering av karaktärers klädsel, oavsett kön, inte var önskvärt
av majoriteten av deltagarna i undersökningen.
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6 Avslutande diskussion
I detta kapitel kommer arbetet att sammanfattas kort för att sedan diskutera undersökningens
resultat och dess trovärdighet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring hur arbetet skulle
kunna utvecklas i en potentiell framtida forskning.

6.1 Sammanfattning
Detta arbete fokuserar på de normer som förekommer gällande mäns och kvinnors klädsel i
spel. Inspirationen till arbetet kommer från spelet TERA, där likvärdig klädsel för män och
kvinnor ofta ser väldigt olika ut. Normen är att kvinnliga karaktärer är väldigt avklädda och
framställda på ett sexualiserat sätt, medan manliga karaktärer bär stora tunga rustningar.
Arbetet har undersökt ämnet genom att vrida och vända på normerna för klädsel i spel. Hur
upplevs normöverskridande klädsel, och hur styr normer upplevelsen av klädseln baserad på
karaktärens könstillhörighet?
Normer ligger till grund för arbetet, och kan beskrivas som sociala konstruktioner som är
föränderliga över tid. En norm som finns i samhället är att män historiskt sätt har varit i en
maktposition över kvinnor. Även om dessa normer har utmanats och utvecklats över tid, så
kan den maktbalansen ändå fortfarande sägas förekomma i dagens samhälle. Synen på sex är
också något som förändrats över tid. I Sverige för hundra år sen var sex tabubelagt och synen
såg olika ut för män och kvinnor. Mäns sexualdrift har historiskt sett varit mer accepterad än
kvinnors, kvinnor förväntades exempelvis vara oskulda fram tills de gifte sig medan det inte
förväntades av männen. Under 60-talet i Sverige så ifrågasatte de tidigare normerna, och detta
ledde slutligen till mer öppenhet av sex och sexualitet. Idag är sexualisering i media väldigt
vanligt, exempelvis i reklam, film, spel, och normer är att kvinnor sexualiseras mer än män.
När det gäller normöverskridade för könsuttryck så är män generellt mer begränsade än
kvinnor – det är mer okej för kvinnor att bära kläder som är typiskt manliga medan det för
män är tabubelagt att bära kläder som är typiskt kvinnliga.
En artefakt bestående av en manlig och en kvinnlig karaktär iförda klädsel både normativt för
deras egna kön och det motsatta togs fram och testades genom intervjuer av spelare. Urvalet
bestod av hälften kvinnor och hälften män. Ett bekvämlighetsurval gjordes vilket ledde till att
sju av åtta deltagare var DSU studenter. Intervjuerna spelades in och detta material användes
för att transkribera innehållet, vilket sedan sammanfattades och redovisades i tabeller.
I undersökningen kunde samtliga deltagare identifiera könsnormativ klädsel och när
könsnormerna bröts. Resultaten visade även att en könsöverskridande karaktärsklädsel
upplevdes olika beroende om det är en man eller kvinna som bar den, och manliga karaktären
tycktes vara mer styrda av normer än vad den kvinnliga karaktären var. Överskridandet av
könsnormer accepterades i högre grad för den kvinnliga karaktären än den manliga
karaktären. Några av deltagarna tolkade mannen som humoristisk i de kvinnliga klädseln
medan kvinnan inte upplevdes som humoristisk i varken de kvinnliga kläderna, eller de
manliga. Resultaten visade även på att en sexualisering av karaktärers klädsel, oavsett kön,
inte var önskvärt av majoriteten av deltagarna i undersökningen.
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6.2 Diskussion
Resultaten av undersökningen var att könsöverskridande klädsel upplevdes olika beroende på
om den bars av en manlig eller kvinnlig karaktär. När den kvinnliga karaktären bar
könsöverskridande klädsel identifierade de allra flesta att den var just könsöverskridande.
Trots det var det ingen som upplevde att klädslarna inte passade på kvinnan. När det däremot
gällde de könsöverskridande klädslarna för den manliga karaktären kunde alla identifiera att
de var för spel typiska kvinnliga klädslar, det vill säga att de för mannen var
könsöverskridande, och där var det få som ansåg att klädseln passade särskilt bra på mannen.
Det var dock flera som inte tyckte att de kvinnliga klädslarna, vilka bägge var sexualiserade,
passade särskilt bra på kvinnan heller.
Men resultaten pekar ändå mot att könsöverskridande klädsel upplevs på den manliga
karaktären vara mer stigmatiserat. En tolkning är att de normer som går att se i spel om hur
manligt och kvinnligt yttras kan kopplas till den maktstruktur struktur som funnits mellan
män och kvinnor historiskt. Överskridandet av könsnormer kan tolkas för män att imitera det
”underlägsna könet”, och för kvinnor att imitera det ”överlägsna könet”. Det kan sedermera
tolkas som att det är okej för kvinnliga karaktärer att överskrida könsnormer, för att dessa är
manliga normer och därmed överlägsna, likväl som att det inte är okej för manliga karaktärer
att överskrida könsnormer, för att dessa är kvinnliga och därmed underlägsna. Normerna för
mäns och kvinnors maktförhållande i samhället är dock något som har utvecklats och
förändrats över tid och idag är män och kvinnor mer jämställda, vilket gör att det är tveksamt
om detta är anledningen.
En annan förklaring skulle kunna de etablerade vara normerna för mäns och kvinnors
sexualitet. Historiskt har mannens sexualitet har setts som en okontrollerbar, närmast djurisk
kraft, medan kvinnan sett som undergiven mannen vad gäller sin egen sexualitet, där hon
snarare varit ett föremål för mannens njutning. Men synen på sex och sexualitet är något som
förändrats mycket över de senaste hundra åren. Under 50-talet skedde en sexuell revolution
som ledde till att ämnet blev mindre tabubelagt i det offentliga rummet och att kvinnors
sexualitet accepterades i större grad. Sedan dess har normerna fortsatt att förändras och under
90-talet kunde man i media och reklam se ett kvinnligt ideal som naken, sexualiserad, vaxad,
bantad och retuscherad, vilket var en norm som även kritiserades på den tiden. I dagens media
som TV, reklam, sociala nätverk finns det fortfarande en stark norm av kvinnor som
sexualiserade. Det normer som länge varit etablerade gällande kan vara en förklaring till
varför kvinnor och män idag porträtteras som de gör inom spel. Det kan även vara en
förklaring till varför sexualisering av män ses som mer stigmatiserat.
I min undersökning var många av deltagna kritiska till just sexualiseringen av rustningar i
spel överlag, både för män och kvinnor. De sexualiserade rustningarna kunde upplevas som
löjliga, opraktiska eller objektifierande. Många sa sig även vara kritiska till det sexualiserade
och objektifierande sätt som kvinnor porträtteras i spel rent generellt. Eftersom att de
rustningarna som var kvinnligt kodade i undersökningen även var sexualiserade så går det
inte att säga något om hur normöverskridande för manliga karaktärer hade upplevts utan
sexualiseringen. Hypotetiskt skulle detta ändå innebära att mäns normbrytande genom att
bära kvinnokläder fortfarande inte skulle ses som lika accepterat på grund av den
könsmaktsstruktur som påverkat våra normer och ideal. Normer är ju dock något som
bekant något som är föränderligt över tid, och vem vet, kanske är tiden kommen för att de
etablerade könsnormerna i spel att utmanas och förändras? Även om mitt urval förstås är
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långt ifrån representativt av spelare som grupp, så kan detta kanske ändå vara en indikation
på vart utvecklingen av könsnormer inom spel är påväg?

6.3 Trovärdigheten på arbetet
Vad gäller trovärdigheten på arbetet så skulle jag säga att det finns en del problem att ta
hänsyn till. Ett av de största problemet med trovärdigheten är den begränsade mängden
artefakter. Det var enbart två rustningar som representerade manliga könsnormer, och två
som representerade kvinnliga könsnormer som finns för spelet TERA, medan könsnormer
förstås är mycket mer komplexa än så. Det är också problematiskt att tala om artefakten som
representativ för könsnormer då det avgörs av ens egen tolkning och utformning av dem. Ett
ytterligare problem med trovärdigheten är att det kan vara problematiskt att använda just
spelet TERA som utgångspunkt för att undersöka åsikter hos svenska spelare, då spelet har ett
asiatiskt ursprung. De kulturella normerna har inte tagits hänsyn till. Min personliga tolkning
är att Sverige är ett land som är väldigt mycket i framkant vad gäller genustänk och
jämställdhet än många andra länder i världen, vilket gör att resultaten potentiellt skulle kunna
se väldigt olika ut i andra länder eller globalt.
Ett annat problem är urvalet, vilket var väldigt litet på endast åtta personer. Även att det var
ett bekvämlighetsurval med huvudsakligen personer jag känner. Det skulle kunna påverka
resultatet av undersökningen, exempelvis då det går att välja personer som tycker på ett
specifikt sätt. Det skulle även kunna vara så att ens vänner eller de man umgås med mycket
har liknande åsikter som en själv. En fördel med att utföra undersökningen på bekanta kan
dock vara att personerna skulle kunna känna sig mer avslappnade och bekväma att prata
med någon de känner, än med en främling. Detta skulle kunna leda till att personerna har
lättare för att dela med sig av sina tankar och åsikter. En nackdel skulle dock kunna vara att
det finns en risk att informanter skulle kunna anpassa sina svar efter vad de tror att
intervjuledaren tycker eller förväntar sig då de kan vilja värna om relationen till
intervjuledaren.
Något som kan diskuteras som ett problem att majoriteten av informanterna var DSU
studenter när målgruppen var spelare. Även om samtliga deltagare som förutom sin
utbildning också hade ett intresse av spel och var spelkonsumenter så har vi under
utbildningen fått lära oss kritiskt granska och analysera spel på ett annat sätt än den vanliga
spelkonsumenten gör. Detta i kombination av det låga deltagarantalet gör att urvalet inte
kan anses vara representativt för gruppen spelare. En fördel med att använda DSU-studenter
för undersökningen är däremot just att de genom utbildningen har tränat på att analysera
olika spel och konventioner som förekommer inom spelvärlden. Att redan ha en vana av att
analysera dessa ämnen kan vara en fördel för undersökningen då detta kan leda till djupare
analyser än någon som inte är lika insatt. Att urvalet har bestått just av majoriteten DSU
studenter upplever jag därför snarare har varit en stor styrka i undersökningen. Nackdelen
med att urvalet inte kan representera spelare generellt är heller inte nödvändigtvis ett
problem, då målet med en kvalitativ metod ändå inte är att ge ett resultat som kan
generaliseras.
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6.4 Framtida arbete
För ett framtida arbete skulle jag inte nödvändigtvis säga att spelet TERA är speciellt bra att
ha som enda utgångspunkt, då det spelet kan anses visa väldigt snäva och extrema exempel på
skillnader mellan hur manliga och kvinnliga karaktärsklädsel porträtteras. Olika spel utrycker
olika normer och det hade varit intressant att se en större bredd på hur könsuttryck skiljer sig
i spel. I ett framtida arbete skulle det med fördel kunna läggas fokus på att testa ett bredare
uttryck av könsnormativ klädsel. Det hade exempelvis varit intressant att se icke sexualiserade
kvinnligt kodade rustningar i en sån här studie. Det skulle kanske kunna göras med mer
subtila kodningar som färger. Jag hade även gärna sett en större gradient gällande mycket
normativ och lite normativ, och även icke sexualiserad och mycket sexualiserad för att
undersöka var gränserna går.
Förutom att det hade varit önskvärt med fler deltagare och ett mer representativt urval av
gruppen spelare hade det hade även varit intressant att komplettera med en triangulering av
fler undersökningsmetoder, exempelvis en kvantitativ undersökning med fler deltagare. Det
hade även varit intressant att se ett mer globalt perspektiv på den här frågan, eftersom att
spelmarknaden är i högsta grad global. Fler och bredare kulturella och samhälleliga perspektiv
hade varit ett bra sätt att utveckla arbetet.
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