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Sammanfattning 

 
I detta arbete undersöktes betydelsen av en kvinnlig karaktärs blick när det kommer till hur 

en betraktare använder sexualiserade och objektifierande stereotyper för att identifiera henne. 

En föregående studie av Fox och Bailenson (2009) användes som den primära referensen till 

arbetsområdet och hur artefakterna till undersökningen skulle designas. Madonna/Hora-

komplexet (Bareket, Kahalon, Shnabel & Glick, 2018) användes som en av de objektifierande 

stereotyperna som undersökningen baserades på. 

Ur detta syfte formades frågeställningen:   

 Hur uppfattar en betraktare en kvinnlig figurs personlighet om blicken bryter mot 

dess stereotyp? 

För att besvara frågeställningen skapades två olika artefakter föreställande en sexualiserad 

kvinna och en icke-sexualiserad i 3D. För att undersöka blicken gavs de två figurerna två 

olika blickar var, en direkt och en undvikande. 

Själva undersökningsmetoden bestod av gruppintervjuer uppdelade i fyra undersökningar. 

De första två grupperna fick se de två artefakterna med samma blick medan de två andra 

grupperna fick se de två artefakterna med olika blickar. Under undersökningens gång fick 

deltagarna diskutera artefakterna fritt tills de inte kunde komma på något mer att säga.  

Resultatet av undersökningen visade att blicken i helhet inte har en stor betydelse men att en 

stark blick jämförd med en undergiven blick får en sexualiserad karaktär med den starka 

blicken att bryta stereotypen och uppfattas som stark och utmanande. I övrigt hade blicken 

ingen betydelse mer än att den fick karaktärens känslouttryck att förändras. En icke-

sexualiserad figur ansågs inte mindre självständig eller mer objektifierad om hennes blick 

var undergiven. 

Nyckelord: Genus, stereotyper, blick, spel 
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1 Introduktion 

I detta arbete undersöktes vikten av en blick när det kommer till hur en spelare uppfattar en 

karaktär med ett stereotypt utseende. Arbetet var avgränsat till stereotypen av den 

sexualiserade kvinnan och involverade kvalitativa gruppintervjuer där deltagarna fick 

bedöma 3D-renderade byster med varierande stereotypgrad och med olika gestaltade blickar 

hos de modellerade figurerna. Utöver nämnda avgränsning kommer arbetet även fokusera 

på västvärldens stereotyper om kvinnor. Den frågeställning vilket arbetet är utfört efter är 

som följande: 

 

• Hur uppfattar en betraktare en kvinnlig figurs personlighet om blicken bryter mot dess 

stereotyp? 

 

Kvinnor har genom historien alltid utsatts för stereotyper, vilket inte bara  påverkar hur 

andra bemöter dem utan även hur kvinnor ser på sig själva (Fine 2010). Studier har visat att 

kvinnor får sämre självbild av att utsättas för stereotypa kvinnor i spel (Read, Lynch och 

Matthews 2018) men också att de själva börjar prestera sämre i exempelvis matematiska 

skolämnen till följd av stereotyphot (Kaye, Pennington & McCann 2018).  

 

Studier har även visat att en positiv och mer varierande porträttering av kvinnor i media 

leder till att kvinnor får en bättre självbild och presterar bättre i sina akademiska studier 

(Fine 2010). Med andra ord kan ett minskat användande av stereotyper inom spel i teorin 

leda till en ökad välmående hos spelare. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka blickens betydelse för hur spelare uppfattar en annars 

stereotyp figur men även för att se vad en sexualiserad blick på en annars icke-sexualiserad 

figur har för betydelse för hur figuren uppfattas. Målet är att belysa hur gestaltade blickar 

påverkar uppfattningen om karaktärer för att uppmana samt uppmuntra framtida 

spelutvecklare till att skapa mindre stereotypa karaktärer och därigenom möjligen minska de 

skadliga konsekvenserna av stereotyper i spel.  

 

Två artefakter skapades föreställande en sexualiserad och en icke-sexualiserad kvinna, båda 

hade två olika versioner med olika blickar där en var direkt och en var undvikande. En 

gruppundersökning genomfördes därefter där fyra grupper fick diskutera de olika 

artefakterna och svara på några frågor.  
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2 Bakgrund 

Då detta arbetes syfte är att utvärdera den gestaltade blickens betydelse för hur vi tolkar en 

sexualiserad karaktär finns det termer och fakta som måste presenteras först. Undersökningen 

kommer sträcka sig över en mängd områden då den dels i sitt fokus på kvinnlig sexualisering 

är baserad på genusvetenskap men även via sitt utformande för spelindustrin är kopplad till 

media. Utöver detta är den psykologiska aspekten av stereotyper även involverad. 

I detta avsnitt kommer först viktiga termer förklaras för att få en djupare förståelse för den 

fakta som presenteras i resten av avsnittet. Därefter kommer en övergripande översikt av 

genusstereotypers historia presenteras för att sedan fokusera på hur det påverkar oss som 

individer, hur området ser ut idag och hur just den kvinnliga porträtterade blicken har sett ut. 

Till sist beskrivs vad just blicken visat sig betyda i tidigare forskning dels historiskt men även 

i modern tid. 

Denna struktur är formad för att först ge en grundläggande kunskap om kvinnliga stereotyper 

idag samt hur de utvecklats genom historien. Att kapitlet avslutas med en beskrivning av den 

gestaltade blicken hos kvinnor är för att landa i arbetets fokusområde och sedan kunna 

centrera kring det området specifikt. 

2.1 Definition av termer 

För att göra en undersökning som behandlar stereotyper inom genus finns det en del 

begrepp som först måste definieras och undersökas. Vad innebär egentligen sexualisering 

och hur kan den kännas igen? Vad är skillnaden mellan sexualisering och objektifiering? Vad 

är det som avgör om något är en stereotyp eller inte och vilka stereotyper om kvinnor är 

mest framträdande inom västvärldens media idag? Dessa termer valdes ut specifikt då de är 

kopplade till den undersökning som skall göras men även då de tenderar att bli 

hopklumpade till samma sak och sedermera användas på ett felaktigt vis. Utöver detta 

kommer även begreppet Horan/madonna-komplexet förklaras då det dels ligger till grund 

för utformningen på undersökningen och dels för att det är en term som används genom 

hela kapitlet. 

2.1.1 Sexualisering 

Sexualisering är i grunden ett teleskopord som härstammar från orden sexuell och 

socialisering och myntades i USA under 1970-talet när sociologen Graham Spanier 

undersökte kopplingen mellan familj och tidig sexuell aktivitet hos barn. Spanier definierade 

sexualisering som att en person har en utvecklad könstillhörighet, en tillika utvecklad nivå av 

sexuell kunskap, färdighet och värdering (Duschinsky 2013). 

Sedan dess har dock termen kommit att omdefinieras och utvecklas. 2005 startades en 

specialiserad grupp efter rekommendationer av The American Psychological Association och 

Committee on Women in Psychology. Gruppen kom att kallas Task Force on the 

Sexualization of Girls och hade som uppdrag att kartlägga och definiera sexualiseringen av 

flickor i media samt vad den har för påverkan på unga (ibid 2013).  

Enligt APAs rapport av gruppens resultat kan sexualisering definieras som ett tillstånd där 

en eller flera av följande aspekter är framträdande: 
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 En persons värde är endast baserat på dess sexuella dragningskraft eller sexuella 

beteende till den grad där alla andra egenskaper anses vara oviktiga eller icke 

existerande. 

  En person förväntas uppnå en standard som är baserat helt på psykisk 

attraktionskraft eller sexighet. 

 En person är sexuellt objektifierad, med andra ord degraderad till ett objekt som 

endast är där för andras sexuella tillfredställelse. Personen blir inte sedd som en 

individ med egen vilja.  

 Sexualitet är olämpligt påtvingad på en person.  

APA förklarar vidare att den sista punkten kan gälla alla men är speciellt tydlig när det 

kommer till barn som blir sexualiserade då de på grund av sin unga ålder inte själva kan göra 

ett aktivt val att visa sexualitet. APA noterar vidare att egenvalt sexuellt uttryck inte räknas 

som sexualisering då det inte är något som tvingats på personen (American Psychological 

Association 2007). 

Vad är det då som avgör om en fiktiv karaktär är sexualiserad? Är det en karaktär i en film 

eller bok går det att koppla det till APAs definiering om karaktären inte uppvisar någon 

annan personlighet än dess sexuella drift och om andra karaktärer i mediet behandlar henne 

som ett sexuellt objekt. 

Men att bedöma huruvida en ritad bild eller fotografi på en kvinna är sexualiserad eller inte 

är mer komplicerat då personens beteende och personlighet inte är lika framträdande som i 

en film. Finns det andra karaktärer i bilden går det att analysera hur de är poserade i 

jämförelse med kvinnan. Ett exempel på detta är Dolce & Gabbanas reklam från deras 

vår/sommarkampanj från 2007 (se figur 1) där fyra män ses omringa en kvinna som ligger 

Figur 1: Reklambild för Dolce & Gabbanas vår/sommar kollektion (2007) 
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på marken med krökt rygg. En av männen sitter över henne och håller fast hennes armar 

mot marken. Övriga tre män står och tittar på medan kvinnans egen blick är vänd bort ifrån 

dem och ner i marken.  

Reklamen blev granskad av ISMD och beskrevs som degraderande mot kvinnan och att den 

glorifierade våldtäktskulturen då den är formad på ett sätt som för tankarna hos betraktaren 

till en gruppvåldtäkt. (Cavusoglu & Dakhli 2017) 

Just det nämnda reklamuppslaget kommer användas som referens till den här 

undersökningens artefakter då den visar exempel på hur blickar kan tolkas utifrån vad de 

fokuserar på, något som kommer diskuteras vidare i ett senare avsnitt.  

2.1.2 Objektifiering 

Enligt Cambridges uppslagsverk (2019) är definitionen av ordet objektifiering att aktören 

behandlar en annan person som ett instrument eller en leksak som inte har känslor, åsikter 

eller rättigheter.  

Det finns olika typer av objektifiering och människor har alltid varit snabba med att utsätta 

subjekt i omgivningen för det. Enligt Psykologiguidens lexikon är en typ av objektifiering 

avhumanisering där man inte längre ser eller behandlar en individ eller en folkgrupp som 

människor (Egidius u.å.). Avhumanisering och därigenom objektifiering kan tolkas som ett 

sätt att rättfärdiga ett omänskligt agerande mot andra. Om subjektet som utsätts för 

ofrivilliga händelser inte har medvetande eller känslor behöver inte aktören må dåligt över 

det den gjort. Draget till sin spets objektifierades afrikaner av människor i västvärlden och 

Nazityskland objektifierade judar, homosexuella, personer med funktionsnedsättningar och 

politiska fiender för att rättfärdiga förintelsen (Haslam 2006).  

Människor har en tendens till att objektifiera andra för vår egen själviska njutnings skull. 

Kvinnorna är ingen minoritetsgrupp, men så länge det strukturerade samhället har existerat 

så har kvinnan varit förtryckt av männen. Ofta sker detta förtryck genom den så kallade 

sexuella objektifieringen (Szymanski, Moffitt & Carr 2011). Män som våldtar beskriver att i 

händelseförloppet såg de inte kvinnan som en människa utan som ett objekt. Ofta säger de 

att kvinnan får finna sig i situationen för att hon varit lättklädd eller betett sig flörtigt 

(Wennstam 2004). 

Bartky definierar i sin bok Femininity and Domination från 1990 sexuell objektifiering som 

ett tillstånd där en kvinnas könsdelar framhävs utanför kvinnans person som separata objekt 

som kan användas som instrument för någon annans njutning. Hon beskriver vidare att 

tillståndet är att osynliggöra kvinnans sinne och intellekt för att i stället enbart se henne som 

en artefakt att sexuellt utnyttja.  

Män kan också utsättas för sexuell objektifiering men det är inte ett lika utbrett fenomen. För 

det mesta porträtteras en sexig man som framgångsrik och stark, vilket ger honom en 

agerande roll till skillnad från den sexuellt framställda kvinnan. Men speciellt i 

reklamsammanhang har det på senare tid blivit mer vanligt med män som framställs på rent 

erotiska objektifierade sätt. Ofta är dessa reklamer riktade till homosexuella män (Rohlinger 

2002).  

För att återvända till figur 1 går det att tolka den bilden som att kvinnan är sexuellt 

objektifierad då hon är fasthållen mot sin vilja. Hon har blivit fråntagen sin egen vilja av de 
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omringande männen och anspelningarna på våldtäkt innebär att de även tänker använda 

henne som ett objekt för sin egen njutning (Cavusoglu, Dakhli 2017). 

2.1.3 Stereotyper 

Enligt Oxfords uppslagsverk (2019) är definitionen av en stereotyp en vitt spridd men 

förenklad och orubblig bild eller idé av en person eller objekt. Med andra ord innebär det att 

det finns en förutfattad mening om hur ett objekt eller en person ska se ut och vara som är 

delad av en större mängd människor. 

Enligt en artikel av Lyubansky från 2011 finns det både positiva och negativa aspekter av 

stereotyper. Stereotyper kan användas för att snabbt kategorisera vår omgivning för att lättare 

kunna förstå nya intryck. Den här typen av användning av stereotyper är dock implicit i sin 

existens och vi är med andra ord inte medvetna om att vi använder oss av den. Men det är inte 

bara detta omedvetna bruk av stereotyper som vi har användning av i vår vardag (Lyubansky 

2011). 

Utöver stereotypers användningsbara läge inom psykologin är stereotyper även användbara 

för exempelvis spelutvecklare. Genom att använda sig av stereotyper kan utvecklaren forma 

spelet så lättförståeligt för spelaren som möjligt. En slutsats kan vara att spelaren vet tack vare 

stereotyper inom spel att den röda mätaren betyder hur mycket liv karaktären har kvar och 

den röda tunnan i hörnet exploderar om spelaren skjuter på den. Grafiker kan använda sig av 

stereotyper för att kunna skapa karaktärer som spelaren snabbt känner igen som god eller 

ond. 

Men Lyubansky pekar även ut de negativa aspekter av stereotyper som existerar och hur vi 

människor inte kan tyckas undgå dem. För precis som att implicita stereotyper existerar i 

våra hjärnor i positiv bemärkelse gör de även det i negativa slag. Med hjälp av det implicita 

associationstestet kan vi mäta en persons förutfattade åsikter eller vilka stereotyper den 

innehar vad gäller en grupp av människor. Testet, som förkortas IAT, går ut på att mäta hur 

snabbt en person associerar specifika ord med en grupp människor.  IAT har använts i tester 

över hela världen och visar på att majoriteten av deltagarna associerar exempelvis 

mörkhyade med ord som kretsar kring kriminalitet och hot medan de associerar kvinnor 

med humanistiska yrken och områden så som sjuksköterska och språkvetare (Lyubansky 

2011). 

 Det kan tilläggas att personer som tillhör den stereotypiserade gruppen ofta själva visar på 

förutfattade meningar om sin egna grupp. Kvinnor tenderar att själva associera kvinnor med 

lägre utbildningar och svarta amerikaner tenderar att associera mörkhyade med våld. Vad 

gäller etnicitet skiljer detta sig beroende på var deltagaren är ifrån då svarta afrikaner har 

mindre stereotyp syn på sig själva än vad mörkhyade har från ett land där majoriteten av 

befolkningen är vita (Paul 1998). 

Med andra ord använder människor dagligen stereotyper för att klassa in folk i olika 

grupper, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Paul skriver att de flesta människor 

vänder sig emot de instinktiva tankar som strömmar igenom oss när vi klassar folk runt om 

oss enligt stereotyper, vilket leder till att vi inte aktivt agerar utifrån vår impuls. De flesta 

säger inte till en kvinnlig arbetssökare att hon antagligen inte är smart nog. Men vi visar 

omedvetet dessa impulser genom reflexer. Vårt ansiktsuttryck reflekterar våra medvetna och 

omedvetna tankar utan att vi har kontroll över det. Kanske råkar vi ta några extra steg åt 
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sidan när vi möter en person på gatan som stereotyper säger åt oss är farlig eller så flackar 

våra blickar när vi möter någon vi stereotypt ser som mer mäktig än oss (Paul 1998).  

Vi kanske inte reagerar på något stort sätt men forskning har visat att även den minsta 

förändring i kroppsspråk kan påverka personer. Om en person ständigt blir bemött av 

personer som tar steg ifrån oss på stan kommer det påverka oss på negativa sett. Stereotyper 

kan nämligen fungera som en självuppfyllande profetia. Kvinnor som matas av stereotypen 

av att de är korkade börjar prestera sämre i skolan och män som lever med stereotypen av att 

vara aggressiva börjar till slut agera våldsamt (Paul 1998). 

Det finns ett flertal återkommande stereotyper av kvinnor som tillsammans gör att kvinnans 

roll är formad så att hon aldrig kan vinna. Är hon tyst och tillbakadragen så är hon en svag, 

fragil varelse som inte är ämnad att vara aktiv. Men är hon framåt och tar för sig så som 

männen gör är hon sedd som irriterande och självgod (Ibid)  

Ett vanligt förekommande fenomen är att kvinnan antingen porträtteras som korkad och 

lättlurad eller som stram och högfärdig, ofta i kombination med att hon jobbar eller är 

utbildad. Och med andra ord när hon tar sig an egenskaper som passar in på de manliga 

stereotyperna (Fine 2010). 

Dessa stereotyper stämmer inte in på verkligheten och de är formade enbart efter en 

patriarkal struktur där kvinnan är ett objekt. Men trots detta döms kvinnor dagligen utefter 

dessa stereotyper. Och det är inte bara heterosexuella män som dömer kvinnor utefter 

stereotypa förutsättningar. Kvinnor dömer sig själva och andra kvinnor i samma 

utsträckning (Fine 2010). Det kan tyckas vara en naturlig konsekvens att patriarkala 

strukturer därigenom fortsätter hållas vid liv om vi alla dömer varandra efter de stereotyper 

en sådan struktur lämnar efter sig. 

2.1.4 Hora/madonna-komplexet 

Freud myntade i början av 1900-talet begreppet hora-madonna komplexet och syftade då på 

en typ av psykopatologi där män enbart kan se kvinnor som en av två extremer. Antingen är 

hon en individ av värde och fromhet och är då förtjänt mannens kärlek och respekt eller så är 

hon en sexuell varelse som är ett objekt för mannen att uttrycka sin sexuella lust med. En 

kvinna kunde alltså inte både vara sexuell och en individ på samma gång (Bareket, Kahalon, 

Shnabel & Glick 2018)  

På senare tid har komplexet förlorat den status av sjukligt tillstånd som Freud tillskrev det 

och har istället kommit att beskriva en mer utspridd samhällsstruktur. Feministiska forskare 

beskriver fenomenet som ett sätt att begränsa kvinnans frihet och självständighet samt att 

det leder till ett rättfärdigande av våld mot kvinnor (ibid 2018).  

Kvinnor döms ofta ut som antingen horor eller madonnor i både verkligheten och i media. I 

Fox och Bailensons artikel beskriver de fenomenet madonnan, eller the virgin som de valt 

att kalla henne, som svag och i behov av beskydd. Horan, eller the vamp i nämnda artikel, är 

en frisläppt kvinna som utmanar mannen, hon har samlag med många olika individer och är 

sexuell i sitt uppträdande (Fox & Bailenson 2009). 

Enligt stereotypen beskrivs madonnan som en tillbakadragen oskuld som passar till att vara 

moder medan horan är utmanande och sexuellt aktiv. Horan anses passa till sexuellt 

utnyttjande och förtjänar att bli objektifierad av män för deras njutnings skull. Hon är inte 

någon som en man ska bilda familj med (Bareket, Kahalon, Shnabel & Glick 2018). 



 7 

I media porträtteras madonnan ofta i heltäckande kläder och med en undvikande blick (Fox 

Bailenson 2009). Horan porträtteras i kläder som visar hud i form av axlar, dekolletage, ben 

och ofta även midja. Hon har stora bröst och höfter med en smal midja (Read, Lynch & 

Matthews 2018). 

För att sätta fenomenet i en kontext kan vi återvända till Dolce Gabanas reklambild från 

deras vår/sommarkollektion 2007. Kvinnan är här klädd enligt stereotypen av horan med 

nakna ben och axlar. Männen har tryckt ner henne på ett sätt som beskrivits som en referens 

till gruppvåldtäkt (Cavusoglu & Dakhli 2017), vilket är överensstämmande med bilden av 

horan som ett objekt männen ska förtrycka och utnyttja (Bareket, Kahalon, Shnabel & Glick 

2018). 

2.1.5 Sambandet mellan termerna och undersökningen 

För att kunna använda termerna i arbetet behövs de sättas i perspektiv till varandra och den 

kommande undersökningen. För att börja med att sätta objektifiering i perspektiv till 

sexualisering kan alltså objektifiering vara en typ av sexualisering. Det behöver dock inte 

vara det då det går att objektifiera någon utan att det har med sexuell tillfredställelse att 

göra. Exempelvis på det sätt som vita människor objektifierade afrikaner under 

kolonialismen (Haslam 2006). 

Men hur hänger då stereotyper ihop med sexualisering och objektifiering då? När det 

kommer till kvinnor är sexualisering och objektifiering båda en del av de stereotyper som 

finns. En stereotyp av kvinnor är att de är just sexobjekt som är till för männens njutning, 

alltså en typ av sexuell objektifiering och sexualisering (Fine 2010). 

Stereotypen av madonnan och horan bygger på både sexualisering och objektifiering av 

kvinnan. Hon är enligt Bareket m.fl. dömd att falla under någon av de två facken där hon i 

det ena är låst till att alltid vara from och lyda mannen medan hon i det andra facket är 

dömd att bli sedd som ett objekt för sexuellt utnyttjande (Bareket, Kahalon, Shnabel & Glick 

2018). Samtliga termer är användbara till undersökningen då de tillsammans kommer 

användas för att forma en så stereotyp kvinnlig karaktär som möjligt.  

2.2 Kvinnostereotyper genom historien 

För att lättare kunna förstå vilka stereotyper som existerar om kvinnor idag krävs det en 

förståelse för hur kvinnans roll i samhället har sett ut genom historien. Det går inte att 

återberätta tusentals år i en artikel och följande fakta kommer därför vara enbart ett axplock 

av kvinnans totala historia. Då undersökningen är fokuserad på stereotyper i västvärlden 

kommer endast exempel från västs historia nämnas, både när det kommer till den fysiska 

världen som litteraturen. 

Kapitlen är uppdelade från antiken till 1400-talet för att få en inblick av hur kvinnans roll såg 

ut innan och efter Kristendomen. Kapitlet som är mellan 1400-talet till 1700-talet är för att 

rama in den tid då häxprocesserna ägde rum, vilket är en vital del i kvinnans historia 

(Minkowsli 1992).  Anledningen till att 1800- och 1900-talet fått egna kapitel är för att det 

under den här tiden finns stora förändringar inom kvinnans roll, vilket kommer diskuteras i 

de nämnda kapitlen.    
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2.2.1 Fram till 1400-talet 

I antikens Grekland var kvinnans plats centrerad kring hushållet. Hon fick en utbildning som 

barn men den var formad för att göra henne redo för äktenskap, vilket hon ingick när hon var 

runt 14 år. Kvinnor fick själva inte välja vem de skulle gifta sig med utan det var något deras 

fäder bestämde och när de väl var gifta var det deras make som gjorde alla val åt dem. Kvinnor 

var i regel inte tillåtna att äga mark eller någon förmögenhet och de var inte heller tillåtna att 

umgås med män utanför äktenskapet. Det var en allmänt accepterad åsikt att kvinnor inte var 

intelligenta nog att fatta några egna beslut. (Cartwright 2016).  

Under tiden för det Romerska riket hade kvinnans roll ändrats i vissa aspekter från hur den 

såg ut under tiden för det antika Grekland. Kvinnan kunde äga mark och egendom även om 

det var ovanligt och hon hade även möjlighet att utföra arbeten så som hantverkare och 

handlare. Medelåldern för att ingå äktenskap hos kvinnor hade höjts till 20 och en kvinna 

kunde leva ogift i samhället även om det fortfarande var något som ansågs ovärdigt. Samtidigt 

fanns fortfarande de gamla rollerna kvar där kvinnan skulle sköta hushåll och familj och även 

om hon rent praktiskt fick äga mark fick hon inte faktiskt kontrollera den då hon ansågs 

inkapabel till att sköta sådana affärer (Cartwright 2014). 

Likt den tidigare nämnda stereotypen av horan och madonnan klassades kvinnor ofta in i två 

hörn. Antingen var de fina och respektabla, det vill säga oskulder vid giftermålet och trogna 

sina makar efteråt eller så var de en lägre stående kvinna som hade utomäktenskapligt sex, till 

dessa senare nämnda kvinnor tillhörde även de som jobbade som prostituerade. Kvinnor som 

ansågs tillhöra de lägre stående kvinnorna tvingades bära toga för att visa andra att de inte var 

fina nog. Männen hade däremot inga regler om vem och hur många de fick ha sexuella utbyten 

med (Cartwright 2014).  

Med kristendomens intågande i Europa följde Bibelns kvinnosyn med och reglerade kvinnans 

roll i samhället. Kvinnan ansågs på grund av första mosebokens Eva vara grunden till all synd 

och betraktades av samhället vara underställd mannen. Hon fick sällan genomgå någon 

utbildning och hon skulle vara tyst och stanna i hemmet. Att bli nunna var något som kunde 

ses som en frigörelse från kvinnor under medeltiden. I klostren fick kvinnan tillgång till 

utbildning, hon lärde sig läsa och hon blev inte tvingad till något äktenskap (Bovey 2015) 

Ett exempel på kvinnans roll i det grekiska historieberättandet är Homeros Odysséen som 

sägs vara den äldsta bevarade litteraturen i Europa. Det finns tvivelaktigheter om när 

Odysséen egentligen skrevs och om det var Homeros som faktiskt skrev ner den. Det finns 

ett flertal kvinnor i Odysséen men samtliga av dem kan delas in i två kategorier. Majoriteten 

av de kvinnor som porträtteras i diktsamlingen är förförerskor som med sin sexualitet lockar 

männen ifrån sitt uppdrag. Exempel på dessa kvinnor är Calypso, Circe och sirenerna 

(Homeros, övers.2014).  

Men Penelope är den kvinna som är mest central i berättelsen, hon är Odysseus fru och hon 

väntar tålmodigt i 20 år på återkomsten av sin make. Under tiden måste hon lura bort 

aggressiva friare som enligt lag hade kunnat tvinga henne att gifta sig med dem (Homeros, 

övers. 2014). Med andra ord kan kvinnorna i Odysséen delas in i de tidigare nämnda 

stereotyperna av horan och madonnan där förförerskorna är hororna och Penelope är 

madonnan.  
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2.2.2 1400 – 1700 talet 

Men även i verkligheten har kvinnor varit styrda av stereotyper genom historien. Från 1400-

talet fram till 1700-talet ansågs lärda kvinnor med kunskap inom läkekonsten vara häxor som 

straffades med döden. Detta trots att de till stor del använde sig av samma metoder som de 

utbildade manliga läkarna gjorde (Minkowsli 1992). Även om det fanns kvinnor med makt var 

den allmänna uppfattningen att kvinnor var inkapabla till att inneha någon annan kunskap än 

den som rörde hushållssysslor (Bovey 2015). I Sverige, precis som i andra delar av världen, 

hade kvinnan ingen rätt att bestämma över vem hon själv skulle gifta sig med (Dahl 2016).  

De kvinnor som bröt mot sina könsnormer har kommit att straffas hårt för det. I Svenska 

Dagbladet skrev historikern Dick Harrison 2016 om den svenska Ulrika Eleonora 

Ståhlhammar som utklädd till man tjänstgjorde i den svenska armén under Karl XII. Utöver 

detta gifte hon sig även med en annan kvinna vid namn Maria Lönman. När sanningen 

uppbådades om vem Ståhlhammar egentligen var blev både hon och hennes hustru dömda 

till fängelse. Straffet de fick ansågs då vara ringa då Ståhlhammar enligt Bibeln skulle ha 

blivit dömd till döden.  

En av medeltidens kanske mest kända kvinnor är Jeanne d’Arc, en fransk bondflicka som 

iförd rustning kom att leda den franska armén i strid. Men efter att ha blivit lämnad till 

fienden blev hon anklagad för kätteri på grund av hennes påstående om att Gud talade med 

henne men även på grund av hennes kläder (Lanhers & Vale u.å.). Åklagarna ansåg att 

manskläderna var ett tecken på hennes kätteri då gudsnådeliga kvinnor inte kunde tänka sig 

bära kläder för män (Overbye 2018) 

Det finns många exempel av media från den här tiden. En av de mest kända mediaskaparna 

är William Shakespeare i vars pjäser folk kunde se män utklädda till kvinnor som på scen 

trånade efter en man att gifta sig med. Det fanns nämligen ytterst få kvinnliga skådespelare 

på den här tiden då det ansågs vanhedrande för kvinnor att stå på scen. Därför skrev 

Shakespeare sina kvinnokaraktärer för manliga skådespelare (Groth 2008). Detta är något 

som kan tyckas vara hyckleri när kvinnor kunde bli dömda till döden för att ha klätt ut sig till 

man under samma tid i Europa, som tidigare nämnda Ståhlhammar och Jeanne d’Arc är 

bevis på. Under medeltiden berättades det historier som Shakespeares komedi Så tuktas en 

argbigga där sensmoralen är att kvinnor ska lyda sina mäns minsta vink. Katarina är i 

pjäsen en kvinna som beskrivs med häftigt humör och som anses vara omöjlig att gifta bort. 

Men hon gifter sig med en man vid namn Petruchio som misshandlar henne både psykiskt 

och fysiskt. Han svälter henne och tvingar henne hålla med om allt han säger. I slutet 

konstateras det att Katarina har blivit den mest lydiga, goda hustrun (Shakespeare 1623). 

2.2.3 1800- talet 

Det kan tyckas overkligt idag att vi brände kvinnor som visste hur man kunde använda 

citronmeliss vid insomningsproblem1. Men det som det hela handlade om var att kvinnor 

som visade på intelligens och kunnande ansågs vara något onaturligt och det är en tendens 

som levt vidare i historien i olika former (Fine 2010). Kvinnliga läkare fick exempelvis inte 

jobba på statliga sjukhus i Sverige innan 1925 och det var först 1870 som kvinnor ens fick ta 

ut en läkarexamen (Dahl 2016).  

I slutet av 1800-talet var det ett flertal kvinnor som var tvungna att studera utklädda till män 

för att kunna bli intagna på universitetsutbildningar. Och även om 1900-talet medförde att 

                                                         
1 http://www.nydalaklostertradgard.se/a.194/klostertradgarden/vaxtlista.aspx 
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allt fler kvinnor fick lov att studera och komma in i arbetslivet medförde det motstånd från 

de män som tidigare varit ensamma i universiteten och på arbetsplatserna. Kvinnor mottog 

dagligen sexuella trakasserier i form av kommentarer och beröring. De blev tillsagda att de 

inte hade där att göra (Fine 2010). 

I Sverige fick kvinnan möjlighet att bli myndigförklarad först vid mitten av 1800-talet och då 

enbart om hon var 25 år och ogift, gifta kvinnor var fortfarande omyndigförklarade fram till 

år 1884. Kvinnor hade inte heller rätt att själva bestämma vem de ville gifta sig med innan 

1872 (Dahl 2016). Faktum var att kvinnor på 1800-talet på flera sätt var mer begränsade än 

vad de varit på exempelvis medeltiden. Kvinnor förväntades lära sig grunderna inom 

exempelvis musik och konst men de fick inte vara för engagerade inom lärandet då flera 

läkare ansåg att kvinnan kunde bli infertil av kunskap. Kvinnor var inte heller tillåtna att 

prata med män utan en gift kvinnas sällskap och de var inte heller tillåtna att visa någon 

form av sexualitet (Hughes 2014) 

Det tål att tilläggas att precis som att panik spreds när kvinnor i verkligheten bröt mot sina 

könsnormer i historien fick folk även panik om de fiktiva kvinnorna gjorde det. När Carl 

Almqvist gav ut kortromanen Det går an 1839 blev det en sådan hatstorm att Almqvist var 

tvungen att lämna sitt arbete som rektor och efter en tids förföljelse flydde han landet. Boken 

handlade om en ung kvinna som istället för äktenskap valde att leva ogift och självständig 

tillsammans med en ung soldat hon blivit förälskad i. På den här tiden var det fortfarande 

näst intill otänkbart för en kvinna och en man att vara i ett äktenskapslöst förhållande 

(Svedjedal 2005). 

Ett annat exempel på när fiktiva kvinnor brutit mot stereotyperna inom historien är 

teaterpjäsen Ett dockhem som skrevs av Henrik Ibsen 1879. Den porträtterar en kvinna vid 

namn Nora som en dag beslutar sig för att slita sig loss från sitt problemfyllda äktenskap, 

lämna man och barn och bli en människa istället för den docka hon upplever att hon varit. 

Pjäsen blev förvisso populär i den allt mer växande kvinnorörelsen men många såg den som 

en uppmuntran till att driva kvinnor in i ett fördärv (Templeton 1989). August Strindberg 

var en av de många som skrev ett svar på Ibsens pjäs där han argumenterade för hur kvinnor 

och män borde hålla sig till sina könsroller (Strindberg, 2012). 

2.2.4 1900-talet 

I och med andra världskriget skickade USA iväg majoriteten av sina arbetsföra män mot 

frontlinjerna. Detta innebar att industrin skulle stå helt still på hemmaplan om de inte hittade 

mer arbetskraft, något som skulle vara en katastrof under krigstid när industrin behövs som 

mest för att producera vapen, ammunition och färdmedel. Lösningen blev att ta in kvinnorna 

i arbetslivet. Under krigsåren skötte kvinnorna industrierna och radiostationerna och 

kvinnorna var med i Europa som bland annat sjukvårdare och radiooperatörer (McDermott 

2018). I Storbritanniens flygvapen fanns det ett flertal kvinnor (McDonough 2012) och i Soviet 

var det inte ovanligt med kvinnliga krypskyttar och stridspiloter (Boissoneault 2018). 

Men när kriget tog slut och de överlevande männen återvände hem till USA förväntades 

kvinnorna att återvända till hushållssysslorna. Trots att USAs fabriker hållits vid liv i nästan 

fem år tack vare kvinnorna ansågs de fortfarande inte vara ämnade för arbete. Kvinnorna 

vägrade dock gå tillbaka och deras arbetarrörelse tog fart för att ännu en gång ta ett stort steg 

mot jämställdhet (McDermott 2018). 
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Rosa är en färg som idag associeras med just kvinnlighet och alla stereotypa egenskaper som 

hör därtill. Att rosa har kommit att förknippas så starkt med kvinnlighet och svaghet kan 

tyckas vara en ren slump (Frassanito & Pettorini 2008).  

Innan 1900-talet fanns det inga förknippningar mellan könen och färgerna rosa och blå. Men 

samtidigt som kvinnorörelsens födelse föddes det även ett behov av att koda kvinnor och män 

ytterligare med färger. När kvinnor högljutt började ifrågasätta de roller de förväntades 

inneha blev konsekvensen att framför allt männen men även de kvinnor som trodde på 

könsnormerna blev oroliga för att suffragetternas liberala syn på kön skulle orsaka 

masshysteri. Det fanns en rädsla för att folket skulle bli förvirrade av de brutna könsnormerna 

och för att då förstärka männens och kvinnornas roll i samhället och hushållet introducerade 

man färgkodade kläder för barn. Blått ansågs som en oskuldsfull färg och gavs till flickorna 

medan rosa ansågs vara likt röd en stark färg för blod och kraft och gavs därmed till pojkarna 

(Fine 2010). 

Det var först efter andra världskriget som rosa blev associerat med kvinnor och blått med män. 

Det finns inget direkt ursprung till detta skifte men det kan dels ha att göra med det faktum 

att homosexuella män blev märkta med en rosa triangel i Nazitysklands arbetsläger och 

därmed feminiserade färgen i och med stereotypen som redan då existerade om homosexuella 

män som kvinnliga (Frassanito & Pettorini 2008). 

Vad som kan konstateras av färgkodningens evolution är att den stereotyp vi har av kvinnor 

idag som iförda rosa är en relativt ny stereotyp, detta i kombination med den tidigare nämnda 

sexuella driften. Kvinnan innan 1900-talet beskrevs som en husmor, betjänt till maken och 

föderska utan vare sig sexualdrift (Studd & Schwenkhagen 2009) eller hjärnkapacitet till 

kunskap (Fine 2010).  

Exemplet med färgernas förändrade betydelse är ett bevis på att stereotypa bilder av hur 

könsuttryck ser ut är föränderligt och att via en skiftning av tolkning eller användning kan en 

hel kulturs uppfattning om könsuttryck förändras. Inom loppet av 60 år hade färgkodning av 

kön gått från att vara icke existerande till att byta betydelse två gånger. Att en förändrad 

porträttering av kvinnor i populärkulturen skulle kunna leda till en verklig skillnad i hur 

kvinnor bemöts i sitt vardagsliv skulle kunna hävdas vara en legitim teori utefter det exemplet. 

När datorspelen växte fram var det framför allt män som tog huvudrollerna i spelen och de 

kvinnor som var med var där för att bli räddade, ett pris för spelaren att vinna. De kvinnliga 

karaktärerna porträtterades med överdrivna proportioner och silhuetter med långt hår och 

stora bröst. Genom åren har tekniken utvecklats och vi kan nu göra högupplösta dataspel med 

detaljrikedom. Dock har porträtteringen av kvinnor som långhåriga, storbystade objekt hängt 

kvar och det är än idag en stor skillnad i hur män och kvinnor ser ut i spel (Miller & Sommers 

2007). 

2.2.5 Användning 

Vad de så kallade häxorna under medeltiden, de första kvinnliga läkarna, de utklädda 

universitetsstudenterna och de av Rosie the Riveter inspirerade arbetarkvinnorna alla har 

gemensamt är att männen i dess omgivning inte ansåg att de hörde hemma bland de 

utbildade och de arbetande. Kvinnorna hörde hemma i hemmet där de skulle följa sina 

makars uppmaningar (Fine 2010). Även om det i västvärlden idag inte är på samma nivå 

finns det fortfarande kvar tendenser till att se kvinnor utifrån historiens stereotyper. Som 
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precis konstaterats har kvinnan porträtterats i media enligt den roll kvinnan förväntas anta i 

samhället.  

En förståelse för hur kvinnans roll sett ut genom historien är inte enbart användbart för att 

kunna förstå nuvarande stereotyper och kunna forma undersökningens artefakter utifrån 

dessa. Det fungerar även som ett bevis för att könsroller både i verkligheten och i media kan 

förändras. De svenska kvinnor som fick bli läkare i slutet av 1800-talet hade kanske blivit 

dömda till döden om de levde på 1600-talet och någon som Ståhlhammar hade i England 

kunnat gå med i flygvärnet utan att behöva klä ut sig till man. En arbetande kvinna kunde 

tyckas obskyrt i antikens Grekland men under andra världskriget ansågs det vara en del av 

kvinnans plikt. Historien har visat att stereotyper och könsroller inte är satta i sten och då 

finns det en mening med att ifrågasätta de stereotyper vi har idag. 

2.3 Media idag 

Media idag är fylld av stereotypa och sexistiska bilder av kvinnor. Redan från födseln matas vi 

med information om hur kvinnor stereotypt ska vara. Barnreklam beskriver hur flickor ska 

leka med dockor, och hushållsleksaker medan pojkar ska leka med bilar och vapen. I butikerna 

beskrivs det hur flickor ska ha rosa kjolar och klänningar medan pojkar ska ha byxor och tröjor 

som är praktiskt utformade. Innan vi ens har blivit mer än ett embryo i våra mödrars magar 

påverkas våra föräldrar av reklamkampanjer, filmer, böcker och spel som säger åt dem hur 

deras barn kommer bli och vara beroende på vilket kön de tillhör. Ett barn börjar kunna 

mentalt uppfatta sitt egna genus först vid två års ålder men redan när det tar sitt första andetag 

på BB kläs den i könskodade färger, får könskodade leksaker och blir tilltalad på ett könskodat 

sätt (Fine 2010).  

Som tonåring och vuxen omringas vi av reklam och filmer där kvinnor porträtteras avklädda 

och underordnade männen. Kvinnan är antingen ett objekt som ska passa upp mannen och 

sköta hushållet eller så är hon en trofé som mannen ska vinna. Det är mannens blick som är i 

fokus. 

En term när det kommer till kvinnors roll i media är agens, vilket är när en karaktär eller 

person har ett eget aktivt handlande. Inom media porträtteras männen ofta med hög agens 

medan kvinnor porträtteras med låg. Män pratar mer och bestämmer medan kvinnor tenderar 

att hålla med och lyda i en större utsträckning (Sap, Prasetio, Holtzman, Rashkin & Choi, 

2017). Agens är inte bara en term inom media då den även handlar om den psykologiska fria 

viljan och kan alltså även tolkas i andra sammanhang. Även en person som aktivt utför en 

handling kan sakna agens om den agerar bortom sin egen vilja eller på grund av någon annans 

manipulation (Frank 2006). 

2.3.1 Reklam 

Reklam är ett exempel på hur media formas efter den heterosexuella mannens blick. Även 

om antalet reklamer som visar upp kvinnan i sin stereotypa roll som hemmafru minskat så 

har den sexuella objektifieringen tvärt om ökat de senaste 50 åren. Idag porträtteras män i 

auktoritära maktpositioner medan kvinnor ofta porträtteras som underlägsna med en 

flackande blick. Det har blivit allt vanligare att reklam på ett sexuellt sätt porträtterar 

kvinnor som utsatta för gruppvåldtäkter eller till och med som döda (Anderson 2015).  

I reklam är det populärt att ha med en avklädd, konventionellt attraktiv kvinna även i reklam 

som inte har något med kvinnan att göra alls. Ett exempel på detta är när Irländska 
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chipsmärket Hunky Dory 2011 släppte en reklamkampanj (se figur 2) under den Irländska 

fotbollssäsongen. 

Kampanjen innehåller en serie bilder på kvinnor iförda urringade magtröjor och korta, 

åtsittande shorts som poserar som att de spelar fotboll (Foley & Cunningham 2011). Bilden i 

figur 2 visar en av dessa kvinnor lutandes framåt så att fokus i bilden är på hennes bröst. 

Jämte henne är det en text som frågar tittaren om den fortfarande stirrar. Längst ner till 

höger är en del av ett chipspaket synligt. 

Kvinnan är med andra ord klädd enligt den kvinnliga stereotypen ”horan” och trots det att 

hon ska se ut att spela fotboll har hon inga av de enligt Ladies Gaelic Football Associations 

krävda skydd och klädesplagg (2017). Hon är med andra ord för situationen olämpligt 

påtvingad en sexuell roll och därmed enligt APAs (2005) definition sexualiserad. 

För att återigen nämna Dolce Gabanas reklambild från deras vår/sommarkollektion 2007 är 

även det ett exempel där en kvinna objektifieras i en reklam där sex inte är det som de 

egentligen ska säljas. Kläderna som bärs är det som reklamen vill få konsumenten att köpa. 

Reklam är en återspegling av samhället idag och formas utefter de stereotyper som existerar i 

verkligheten och annan media. Då reklam är gjord för att sälja en produkt skapas den med 

målet att vara så tilltalande som möjligt. Detta är en användbar vetskap till den här 

undersökningen då reklam kommer användas som en källa för referenser till undersökningens 

karaktärer. 

 
 

Figur 2: En av Hunky Dorys kampanjbilder från 2011. 
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2.3.2 Film 

I filmens värld används Bechdeltestet2 för att mäta om filmer är diskriminerande mot kvinnor 

eller inte. Det innehåller tre punkter och om en film inte klarar samtliga av dem anses den 

vara diskriminerande. Testets tre punkter är som följer: 

• Det ska finnas minst två namngivna kvinnor i filmen. 

• De ska ha en konversation med varandra. 

• Konversationen måste handla om något annat än en man. 

Dessa regler kan tyckas enkla men faktum är att bara dryga hälften av alla filmer klarar av de 

nämnda kriterierna. Det kan även tilläggas att bara för att en film klarar av Bechdeltestet 

innebär inte det att kvinnorna i filmerna inte fortfarande porträtteras på ett sexistiskt vis, utan 

det enda det innebär är att filmen faktiskt innehåller kvinnor som agerar över huvud taget. 

Som tidigare nämnts är kvinnor sällan porträtterade som en aktiv karaktär i media, och om 

hon är det så är hon för det mesta i en biroll. Faktum är att ungefär 24 procent av alla storfilmer 

som släpptes 2017 hade en kvinnlig huvudkaraktär (Lauzen 2018).   

När Star Wars: The Force Awakens hade biopremiär 2015 var det många kvinnor som firade 

att det nu fanns en kvinnlig jediriddare att se upp till. Men alla var inte lika nöjda. En  hatstorm 

driven främst av män bildades gentemot karaktären Rey där de ansåg att hon var en orealistisk 

karaktär trots att hon följde samma mönster som män ofta gör i liknande filmer (White & 

Baldwin 2018). 

Även om undersökningen är inriktad på spelindustrin är det viktigt att ha insikt i all media 

och dess porträttering av kvinnor då det som anmärkts i historiedelen är en återspegling av 

verklighetens kvinnliga stereotyper. 

                                                         
2 https://bechdeltest.com/ 
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2.3.3 Spel 

Undersökningar har även visat att en majoritet av alla spel har en underrepresentation av 

kvinnor i huvudroller och när kvinnor väl är med i spel tenderar de att vara sexualiserade. De 

bär mindre kläder och är porträtterade som sexiga och smala medan män oftare blir 

porträtterade som muskulösa och kraftfulla (Miller & Summers 2007). 

Ett typiskt exempel på ett populärt spel där kvinnliga karaktärer porträtteras annorlunda än 

män är Halo serien. Majoriteten av karaktärerna i exempelvis Halo 4 är män och medan det 

finns några kvinnliga karaktärer som inte är sexualiserade så är den mest framträdande 

kvinnliga karaktären Cortana (figur 3) det. Hon är ett AI system som visar sig själv i spelet 

som en naken, holografisk kvinna. Det tål att tillägga att andra holografiska framställningar 

av AI-system i spelet är påklädda män (343 Industries & Certain Affinity 2012)   

Även i indiespel är kvinnor fortfarande underrepresenterade i jämförelse med männen, men 

det finns en skillnad. Indieutvecklare och filmare skapar produkter med högre diversitet och 

det går att finna normbrytande verk i större utsträckning än vad det gör på den massmediala 

marknaden (Nicholl 2017).   

Undertale är ett exempel på ett indiespel som släpptes 2015. De flesta av karaktärerna i spelet 

har inga definierade könstillhörigheter och varken de eller de som är könsbestämda är varken 

sexualiserade eller objektifierade. Det går att se vissa tendenser av stereotyper hos några av 

de kvinnliga karaktärerna men det finns samtidigt andra kvinnliga karaktärer som helt går 

emot de existerande stereotyperna (Fox 2015). 

Sammanfattningsvis har spel ständigt varit en källa till stereotyp porträttering av kvinnor. 

Detta innebär att det finns en mening med att poängtera stereotypers betydelse. Utöver detta 

kommer porträtteringen av Cortana i Halo 4 (343 Industries & Certain Affinity 2012) 

användas som en referens till hur den sexualiserade karaktären i undersökningen kommer 

formas. 

Figur 3: Screenshot av Cortana från Halo 4 (343 Industries & Certain Affinity 2012). 
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2.4 Könsskillnader i hjärnan? 

Så sent som på slutet av 1800-talet fanns det bland annat forskare som ansåg att storleken 

på en kvinnas ryggrad var för liten för att kunna bära upp en utbildad hjärna och att hon 

därför var inkapabel till att hantera kunskap (Fine 2010). Kvinnan ansågs vara för labil för 

att kunna mentalt hantera samma typ av information som männen. Manliga läkare varnade 

för att kvinnors kroppar inte kunde klara av att utbildas på samma sätt som män och att det 

var den största anledningen till att kvinnor blev sjuka (Clarke 1884/2007).  

Idag är det få som tror att storleken på någons ryggrad eller för den delen vikten av någons 

hjärna påverkar hur mycket information den är redo att ta in. Men det betyder inte att 

neurosexismen idag är utdöd. Diskussioner uppkommer ofta och böcker utan källor 

publiceras om hur andelen vit hjärnmassa eller den fetala testosteronhalten eller aktiviteten i 

de olika hjärnhalvorna gör att kvinnor och män är programmerade olika för att hantera 

psykiska situationer. Trots att det inte har gått att bevisa beskrivs dessa aspekter som bevis 

för att kvinnor är biologiskt gjorda för att vara känslovarelser medan män är gjorda för att 

vara logiskt styrda (Fine 2010). 

Det har inte gått att bevisa att biologin har någon faktisk påverkan i hur kvinnor och män 

skiljer sig i mental prestation. Däremot har många forskningsresultat visat på hur 

uppfattningen om att dessa skillnader existerat påverkar vår prestation. Detta är något som 

ofta benämns som stereotyphot. Med andra ord innebär det att personer som blir medvetna 

om en stereotyp inom dess grupp riskerar att påverkas av den vetskapen och agera utifrån 

den stereotypen (Ratan & Sah 2015). 

Om kvinnor blir matade med stereotypen av att kvinnor är dåliga på matematik presterar de 

sämre än om de inte blivit matade med det. Faktum är att det räcker bara om det fastslås 

innan testet att det kommer mäta skillnaden mellan män och kvinnors resultat (Kaye, 

Pennington & McCann 2018). Kvinnor tenderar dessutom att skatta sig själva som sämre på 

matematik och andra vetenskapliga ämnen än vad de egentligen är samtidigt som de skattar 

sig högre i verbala och emotionella ämnen. Män är tvärt om, de skattar sig ofta högre inom 

vetenskapliga ämnen än vad de egentligen är medan de skattar sig sämre inom verbala och 

emotionella. Med andra ord påverkar stereotyperna av könen oss i vår vardag på ett sätt som 

kan få negativa konsekvenser (Fine 2010).  

Denna teori stöds av Read, Lynch och Matthews (2018) undersökning där de testade hur 

kvinnors självbild förändrades efter att ha bevittnat en sexualiserad kontra en icke-

sexualiserad karaktär. Resultatet blev att de kvinnor som spelade med en sexualiserad 

karaktär i större utsträckning såg sig själva som inkapabla än de som spelade med den icke-

sexualiserade karaktären. 

Detta skulle exempelvis kunna förklara varför det är mindre troligt att kvinnor väljer en 

teknisk eller matematikbaserad utbildning medan män är mindre benägna att välja en 

humanistisk utbildning. Vi är mer benägna att välja något vi själva uppfattar oss som bra på. 

Går det då att ändra det här? Om kvinnor presterar sämre på grund av stereotyper går det att 

göra något åt det eller är skadan redan gjord? Förvisso går det inte för stunden att bevisa 

något konkret då det inte finns någonstans i världen en kvinna kan leva utan 

genusstereotyper. En undersökning visade att kvinnor presterade bättre om de blev tillsagda 

att uppgifterna i matematiktestet var användbara för att exempelvis göra mönster till 

klädesplagg. De presterade alltså bättre om de trodde att det de gjorde var passande för 
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deras könsstereotyper. Det kan även tilläggas att de manliga deltagarna presterade sämre om 

de blev tillsagda detaljen med klädmönstren (Fine 2010). Även en person som sedan födseln 

blivit fostrad in i könsroller på den nivå att de omedvetet handlar utefter stereotyper ändå 

kan bryta mönstret om rätt typ av stimuli används. Det innebär att en förändring i hur 

kvinnor porträtteras i dataspel skulle kunna tänkas förändra hur kvinnor presterar och ser 

sig själva i verkligheten. 

Hjärnan är byggd för att ständigt kunna förändras och byggas om enligt nya intryck. 

Undersökningar har exempelvis visat att hippocampus minskar vid utsättning för långvarig 

mängd psykisk stress så som vid krig, tortyr och våldtäkt men även vid fall av långvarig 

depression. Hippocampus kan dock växa tillbaka igen om personen får vara stressfri en 

längre tid och får terapi (Heilig, Ingvar & Öhman 2010, s.62-63). Men andra ord är hjärnan 

ingen fast form utan förändras ständigt, vilket är en anledning till varför det är viktigt för 

speltillverkare att skapa mindre stereotypa karaktärer. 

2.5 Kvinnans blick i media 

Som tidigare nämnts ligger det mesta fokus i modern media på den manliga blicken. Dels via 

hur männen uppfattar det som visas men även hur de fiktiva männen använder sin blick för 

att visa sin makt eller porträttera vad som är önskvärt (Mulvey 1975). 

Men det som inte är lika påträngande och det som det här arbetet fokuserats på är hur den 

kvinnliga blicken används. Tidigare i arbetet har kvinnans blick i form av hur hon påverkas 

av den media hon ser diskuterats. Men hur porträtteras den fiktiva kvinnans blick? Och vad 

har den för betydelse? 

Eriksson och Göthlund (2004) menar att det finns makt i att möta en blick medan det 

motsatta förhållandet/agerandet kan användas i avhumaniserande syfte. Författarna 

beskriver vidare att detta fenomen är något som använts frekvent inom konsthistorien. 

Medan männen ofta målades med blicken rakt mot betraktaren fick de gestaltade kvinnorna 

en annan blick. På 1400-talet var det vanligt att måla kvinnliga porträtt i profil för att på så 

sätt göra kvinnorna till en handelsvara att gifta bort. Eriksson och Göthlund beskriver denna 

porträttering av en kvinnlig bortvänd blick som resultatet av voyeuristiskt betraktande. Med 

andra ord viljan att kunna betrakta någon på ett sexuellt sätt utan att själv bli sedd.  

Ett vidare exempel inom konsthistorien där gestaltade kvinnor innehar denna bortvända 

blick är tavlorna föreställande den sovande Venus (Eriksson & Göthlund 2004). Vilket var 

ett populärt motiv som först visade sig hos den italienska konstnären Giorgione som 

påbörjade en tavla med detta namn, han dog innan den hann färdigställas och bakgrunden 

sägs ha målats klart av Titian. Tavlan föreställer en naken kvinna i förgrunden som ligger 

utsträckt och ser ut att sova (Wethey 2019).  

Det var många som målade nya versioner av tavlan, de flesta av dem visade Venus som 

sovandes eller undvikande med blicken. Ett exempel på en av dessa tavlor är Venus och 

Lutaspelaren av Titian som målades mellan 1565 och 1570. Titian målade ett flertal tavlor 

med nämnda motiv varav Venus och Lutaspelaren (se figur 4) var den sista. Tavlan 

föreställer en kvinna som blir krönt med en blomkrans av Amor samtidigt som hon tittar 

bort från både personerna i tavlan och betraktaren själv. Utöver Venus och Amor finns det 

även en fullt påklädd musiker som spelar luta. Hans blick är fäst rakt på Venus och betraktar 

alltså henne medan hon tittar bort (Christiansen 2010). 
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Figur 4: Venus och lutaspelaren målad av Titian ca 1565 -1570 

Titian målade även Venus från Urbino (1538) där Venus möter betraktarens blick och som 

sedan låg som inspirationskälla till Manets Olympia (figur 5). Manet målade en kvinna som 

inte bara mötte betraktarens blick utan även gjorde det på ett sätt som konstkritiker 

beskriver som blängande och kyligt. Hon beskrivs som stolt i sin nakenhet och det faktum att 

Manet valde att döpa henne efter ett populärt namn hos prostituerade gjorde att folk blev 

förfärade av tavlan. Faktum är att folk blev så provocerade av tavlan att konsthallen den 

visades på var tvungen att placera vakter vid den (Damas 2018). 

 

Figur 5: Olympia målad av Manet (1863) 

Det kan tilläggas att allmänhetens reaktioner inte enbart berodde på Olympia själv utan även 

på grund av den mörkhyade tjänstekvinnan i bakgrunden. Vid den här tiden hade slaveriet 

nyss avskaffats och det var ovanligt att se mörkhyade porträtterade tillsammans med vita i 

tavlor i västvärlden (Damas 2018).  
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Det som konsthistorien säger oss om den gestaltade kvinnliga blicken är med andra ord att 

den förväntas vara bortvänd. Den ska vara sänkt så att betraktaren kan studera kvinnan 

ostört (Eriksson & Göthlund 2004). När Manet målade sin tavla 1863 reagerade folk med 

avsky (Damas 2018) men vad händer när en gestaltad kvinna möter betraktarens blick idag? 

I en undersökning av Fox och Bailenson (2009) testades hur kvinnor uppfattade 3D 

modellerade kvinnor i en VR-miljö. De hade två sexualiserade kvinnor och två icke-

sexualiserade kvinnliga figurer som de sedan programmerade att antingen följa spelarens 

blick eller titta undan. Att titta undan skulle efterlikna stereotypen av jungfrun medan 

mötandet av blicken skulle efterlikna stereotypen av den utmanande horan. I deras 

undersökning kom de fram till att testdeltagarna var mer sexistiskt inställda mot den 

karaktär vars blick följde utseendets stereotyp. De var med andra ord mest sexistiskt 

inställda mot jungfrukaraktärerna som tittade bort och de sexualiserade figurerna som mötte 

blicken. 

Just Fox och Bailensons undersökning kommer vara användbar för det här arbetet då den 

fokuserade på just blicken och dessutom i en 3D-miljö. Däremot skiljer sig 

undersökningarna åt dels i metodutförande men även i det faktum att Fox och Bailensons 

enbart testade var blicken var fäst och inte hur den var utformad. Båda karaktärerna hade ett 

avslappnat uttryck i samtliga lägen. Men den kommer användas som grund för den här 

undersökningen.  

Som tidigare konstaterats porträtteras män och kvinnor olika i media. Då detta arbete är 

fokuserat på blickens betydelse är det av vikt att vi definierar hur kvinnans blick är 

porträtterad i media. Medan mannen ofta är mötande med blicken och har ett starkt 

ansiktsuttryck är kvinnan ofta flackande med blicken. Hon tittar sällan in i kameran eller 

möter andra karaktärers blickar. Ofta tittar hon till och med ner i marken, vilket signalerar 

på underkastelse för betraktaren eller övriga karaktärer. Medan mannen ofta har en 

engagerad och aktiv blick är kvinnan ofta porträtterad i ett undergivet och ofta även 

medvetslöst tillstånd (Anderson 2015). 

De gånger som en kvinnas blick är lika aktiv och hård som mäns brukar vara tenderar det att 

medföra kommentarer om henne som sur och elak. Ett exempel är när reklambilderna för 

Marvels film Captain Marvel (2019) släpptes. På bilderna syns filmens huvudperson, den 

kvinnliga superhjälten Carol Danvers med en sträng blick och en rak rygg. Internet flödade 

av kommentarer om att hon såg elak ut på bilderna och att det hade varit bättre om hon log. 

Det kan tilläggas att liknande kommentarsdrev inte inträffade gällande männen på 

framsidan av någon av Marvels andra filmer (Alexander 2018).  

Med andra ord är det inte bara skillnad i hur kvinnor och mäns blickar faktiskt porträtteras i 

media, det finns även en vital skillnad i hur samma typer av blickar tolkas olika beroende på 

vilken könstillhörighet bäraren har.  

Men det är inte alltid ett brytande mot den kvinnliga blickens norm innebär en negativ respons 

från betraktarna. Ett annat exempel på när den kvinnliga blicken brutit mot normen men fått 

ett positivt bemötande är Ingmar Bergmans film Persona från 1966. Filmen porträtterar två 

kvinnor och deras växande och förödande relation i ett ensamt hus på den Gotländska kusten. 

Filmen har tolkats av många innehålla lesbiska över- och undertoner och även vara en symbol 

för kvinnans kamp mot sin egen könsroll. Men även om detta är något som inte kunnat fastslås 

är det fortfarande en film där båda huvudkaraktärerna är kvinnor vars mansfria relation är i 
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centrum. Filmen innehåller en stor andel närbilder på kvinnorna där deras blickar är höjda 

och mötande, vid ett flertal tillfällen tittar de rakt in i kameran (Persona 1966).  

Efter att ha fått genomgå en censurering på grund av vad som då ansågs vara för 

kontroversiellt vann Persona ett flertal priser och mottogs med kärlek av publiken. Men 

publiken undgick inte heller att notera hur normbrytande filmens innehåll var. Filmkritikern 

Roger Ebert (1967) kommenterade exempelvis efter att ha sett filmen att både den och dess 

huvudkaraktär ” [...] envist vägrar att vara konventionell och svara så som vi förväntar oss.” 

Denna kommentar kan tyckas visa en negativ inställning till filmen men faktum är att Ebert 

ansåg att det var ett mästerverk och det var han inte ensam om.  

Vad innebär då det här? Om Bergman kunde skapa ett kinematografiskt mästerverk genom 

att bryta könsnormer på 60-talet kan det tyckas vara möjligt att göra samma sak även idag. 

I det tidigare nämnda exemplet av filmen Captain Marvel (2019) finns det en scen som ska 

ses som vändpunkten i huvudkaraktären Carol Danvers inre resa mot självständighet. I 

flashbacks ser betraktaren minnen från hennes uppväxt där hon har misslyckats med 

uppgifter. Hon missar exempelvis bollen och snubblar omkull när hon som barn försöker 

spela baseball och hon ramlar ner när hon försöker dra sig upp för ett rep under sin 

militärutbildning. Men när skiftet sker får publiken se när hon genom hela sitt liv ständigt 

rest sig upp efter sina misslyckanden och stirrar rakt in i kameran. Återblickarna avslutas 

med att karaktären i nutid också stirrar rakt in i kameran och släpper loss sin inre styrka.  

Trots sina många motståndare har Captain Marvel blivit hyllad om och om igen för sin 

porträttering av Captain Marvel som en stark kvinnlig förebild. Bara efter de första privata 

visningarna av filmen fylldes framför allt Twitter av lovord (Sharf 2019). 

För att ta ett exempel på när samma typ av blick kan tolkas på olika sätt beroende på vad den 

är riktad mot återkommer den reklambild som tidigare diskuterats i det här kapitlet (se figur 

1) från Dolce & Gabanas vår/sommarkollektion 2007. Kvinnor i verkliga livet blir ofta lärda 

genom media att de ska undvika att möta andras blickar då det är ett tecken på makt. Detta 

återses ständigt i media där kvinnan porträtteras med en nedsänkt, underkastad blick. I 

figur 1 har kvinnan som tidigare nämnt en undvikande blick som är fäst i marken. Hon tittar 

med andra ord inte på någon och hennes ögon är halvstängda, något som ofta används för 

att få kvinnor att se sexiga ut (Anderson 2015).  

Ingen av männen i bilden tittar heller in i kameran och även de har sänkt blick. Men det finns 

en vital skillnad i männens och kvinnans blick i bilden. Samtliga av männen tittar på kvinnan, 

dels som ett sätt att förstärka känslan av den manliga blicken som objektifierar kvinnan i 

bilden. Men i och med att de tittar på henne och hon tittar bort är det en bekräftelse av den 

makt de har över henne. Faktumet att de alla just tittar på henne innebär också att de aktivt 

riktar sin blick åt ett håll, vilket innebär att de är aktörer på ett sätt som kvinnan i bilden inte 

är.  

Fokus för denna undersökning kommer vara vilken betydelse blicken har för en persons 

uppfattning om en stereotyp karaktär. Av den anledning var det viktigt att fastställa på vilket 

sätt en kvinnas blick ofta porträtteras i media. 
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3 Problemformulering  

Som beskrivits i föregående kapitel finns det stereotypa personlighetsdrag som är kopplade 

till specifika utseenden hos kvinnor. En kvinna som klär sig lättklätt och har tydligt synliga 

bröst tolkas ofta som ett sexuellt objekt. En kvinna som däremot är klädd på ett sätt som inte 

tolkas som sexuellt eller sexualiserat tolkas ofta som antingen blyg och from eller som 

högfärdig och irriterande (Fine 2010).  

I media syns oftast ihop med den sexuellt klädda kvinnan en specifik blick för att locka till 

sig den manliga blicken. Kvinnan har då något stängda ögonlock och tittar bort. Ett sätt för 

att visa på underkastelse och sexualitet (Anderson 2015). 

En lättklädd kvinna visas oftast upp i media med den nedslagna sexuella blicken och betraktas 

då som ett sexuellt objekt. Men hade kvinnan ansetts vara lika sexualiserad om hon hade en 

stark, mötande blick? Och hade en icke sexualiserad kvinna uppfattats som lika sexualiserad 

som den sexualiserade kvinnan om hon bara hade samma blick? Och hur kopplas 

stereotyperna mellan dem? Uppfattas en sexualiserad kvinna med stark blick som högfärdig 

eller uppfattas hon fortfarande som korkad? 

Det som denna undersökning siktar mot att studera vilken påverkan den gestaltade blicken 

har för hur stereotypiskt en karaktärs personlighet uppfattas. Frågeställningen lyder därmed 

enligt följande: 

 Hur uppfattar en betraktare en kvinnlig figurs personlighet om blicken bryter mot 

dess stereotyp? 

Syftet bakom undersökningen var att studera hur stor påverkan en karaktärs blick har när 

det kommer till de stereotyper spelaren kopplar till karaktären. Målet är att grafiker med 

hjälp av resultatet av denna undersökning ska kunna skapa mindre stereotypa karaktärer 

med mindre negativ påverkan på konsumenten. 

 

3.1 Metodbeskrivning 

Aktuell studie har en kvalitativ ansats och datainsamlingen har genomförts med hjälp av 

gruppintervjuer. Dock kan det diskuteras om det också hade varit möjligt att benämna 

tillvägagångssättet som fokusgruppintervjuer. Skillnaden är diffus, men vissa forskare menar 

att det i fokusgruppintervjuer är diskussionsprocessen man är särskilt intresserad av 

(Carlström & Carlström-Hagman 2006). Då det i denna studie har varit av särskilt intresse att 

inhämta detaljerad information kring specifika fenomen som dessutom kunnat utvecklas i 

interaktion mellan deltagarna, har gruppintervju ansetts ligga närmast till hands. 

Gruppintervjuerna kategoriseras som semistrukturerade då frågorna var bestämda på 

förhand (ibid 2006), men deltagarna var heller inte fullt styrda utan kunde i diskussion med 

varandra komma fram till fler tankar om de artefakter som studerades.  

Artefakterna som togs fram var skapade för att kunna besvara frågeställningen samtidigt som 

det ansågs vara viktigt att de inte var för ledande i sin utformning. 
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3.1.1 Artefakterna 

För att besvara den nämnda frågeställningen genomfördes en kvalitativ undersökning. Först 

modellerades två överkroppar via 3D skulpteringsprogrammet Z-brush (Pixologic 2018). 

Båda figurerna var kvinnor varav den ena sexualiserad enligt stereotypa förutsättningar 

medan den andra var fullt påklädd och utan de särdrag som stereotypt anses vara sexuellt 

anspelande. För att försäkras om att det var just sexualiseringen och inte exempelvis 

färgläran som påverkade resultatet modellerades figurerna på sådant vis att de hade 

liknande utseende med exempelvis samma hårfärg och kroppsform.  

För att texturera de skapade figurerna användes Z-brushs eget textureringsverktyg. Det var 

således inte någon större detalj- eller materialrikedom i figurernas texturer. Detta ansågs 

vara en fördel för att deltagarna i undersökningen inte skulle fastna i detaljer utan se 

helheten av figuren.  

Därefter gavs figurerna två ansiktsuttryck var. Båda existerade i en variant där de har den 

stereotypt sexuella blicken medan de även hade en variant där de hade den starka blicken. 

Anledningen till att 3D valts som metod till att framställa figurerna snarare än 2D var för att 

det från början var tänkt att deltagarna i undersökningen skulle ha möjligheten att vända och 

vrida på figuren för att på så sätt ge den ett helhetsintryck av en figurs ansiktsutseende. Men 

då resultatet av en första pilotstudie visade att denna metod inte var optimal renderades i 

stället figurerna ut i 2D-bilder sedda rakt framifrån.  

Undersökningen är inriktad för just dataspelsutveckling och även om 2D-spel skapas idag är 

3D den största dimensionsformen att skapa spel i. Detta var en av anledningarna till varför 

artefakterna redan från början beslutades för att vara i 3D. Trots förändringen i hur 

artefakterna visades för grupperna ansågs 3D fortfarande vara det mest passande formatet. 

Att figurernas underkroppar inte modellerades var för att blicken hos figuren inte skulle 

försvinna helt, vilket den lätt kunnat göra om hela kroppen var i fokus. Det var ansiktet som 

var menat att vara arbetets fokusområde 

3.1.2 Utvärdering 

Grupperna för undersökningen var primärt spelande högskolestudenter. Anledningen till att 

just spelare valdes var för att projektets huvudområde var fokuserat på resultatets betydelse 

för just spelindustrin. Det var då mest intressant att se hur just spelare skulle reagera på 

undersökningen. Utöver detta var målet att majoriteten av deltagarna inte skulle ha en 

historia inom grafisk formgivning. Anledningen till att grafiskt utbildade valdes bort var för 

att minimera risken för att figurerna skulle bedömas utifrån grafiska regler snarare än 

personliga åsikter. 

Undersökningen planerades vara kvalitativ i sin utformning med gruppdiskussioner. Fyra 

grupper bildades med målet att samtliga grupper skulle ha ett jämnt antal kvinnor och män. 

Målet var även att deltagarmängden för varje grupp skulle variera mellan fem till sex 

deltagare.  

Modellerna visades för deltagarna i form av bilder sedda rakt framifrån. Varje grupp fick se 

två bilder var, sida vid sida, varpå de fick diskutera med varandra vad de fick för intryck av 

figurerna. När deltagarna diskuterat allt de kunde komma på ställde undersökningsledaren  

följdfrågor för att säkerställa att frågeställningen blev besvarad. Frågorna som 

undersökningsledaren ställde går att se under Appendix G. Under själva diskussionen i 
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övrigt ställde inte undersökningsledaren några frågor utan var i stället tyst och lyssnade. 

Målet var att se om de deltagande tillskrev figurerna olika personlighetstyper beroende på 

blick eller utseende.  

Innan intervjuerna påbörjades förklarade undersökningsledaren för deltagarna att 

undersökningens syfte var att kartlägga spelares uppfattning av figurer baserat på deras 

utseende. De fick då en klar uppfattning om vad undersökningen handlade om utan att leda 

dem till att tolka bilderna utefter just stereotyper. Efter att beskrivningen givits klargjorde 

undersökningsledaren även att deltagandet var helt frivilligt och att deltagarna var fria att 

när som helst avbryta undersökningen.  

Utöver detta blev deltagarna även meddelade om att intervjudelen skulle bli inspelad via en 

ljudupptagning, detta enbart för att det sedan skulle bli enklare att transkribera det som 

sagts. Om alla gick med på det som undersökningsledaren sagt skulle undersökningen 

påbörjas. Anledningen till att detta gjordes var för att uppfylla de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet 2002) 

Att spela in ljudet kunde medföra att deltagarna eventuellt blev osäkra på vad de skulle säga 

och bli hindrade i sina uttalanden. Dock kunde ett direkt transkriberande på plats leda till 

samma problem och då det är lättare att få med allt som sägs via en inspelning gjordes valet 

att bortse från de nämnda riskerna (Ejvegård 2009). 

Innan den första artefakten visats och intervjudelen påbörjats fick samtliga deltagare en 

enkät de fyllde i anonymt som kartlägger grundläggande information om deltagarna. Se 

appendix 1 för utformningen av enkäten. Svaren i enkäten användes endast för att försäkra 

att samtliga deltagare passade in i fokusgruppen och för att ge en helhetsbild av varje grupps 

deltagare.  

När det kom till val av metod fanns det en del att väga mellan. Anledningen till att valet föll 

på en kvalitativ undersökning var för att målet med undersökningen var att studera hur 

personer uppfattar och reagerar på stereotypa porträtteringar. För att få fram bäst resultat i 

en sådan undersökning passar en kvalitativ metod bäst då den öppnar upp för större frågor 

med mer djupgående svar (Patton 2002). 

Att gruppdiskussioner valdes som metod var för att minska användandet av ledande frågor 

från undersökningsledaren. För att få så ärliga svar som möjligt var målet att undvika att 

ställa frågor direkt om exempelvis vilken personlighet eller yrkesroll deltagarna kände på sig 

att figuren skulle få. 

Det finns förvisso vissa negativa aspekter med att välja en kvalitativ undersökning med 

gruppintervjuer. Kvalitativa undersökningar ger ingen direkt statistik (Patton 2002), vilket 

innebär att resultatet visar tendenser men ingen statistisk fakta. Målet med undersökningen 

var dock inte att få fram någon sådan. 

Intervjuer medför sin problematik undersökningsledaren skulle kunnat påverka resultatet på 

ett sätt som en anonym enkätundersökning inte hade gjort. Undersökningsledarens humör, 

ålder, kön o.s.v. kan påverka hur deltagarna reagerar och svarar (Ejvegård 2009). Det enda 

som kunde göras åt detta var att minska riskerna för påverkan genom att se till att inte visa 

för mycket känslor som undersökningsledare och inte vara för aktiv i intervjun.  

En potentiell risk med gruppintervjuer är att det bara är några i gruppen som pratar medan 

resten är tysta eller att medlemmarna faller för ett grupptryck där de alla kommer överens 
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om en sak även om de egentligen inte tycker så (Hylander 2001). Slutsatsen togs dock att 

fördelarna vägde över nackdelarna i denna undersökning. 
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4 Projektbeskrivning  

För att kunna genomföra undersökningen behövde först artefakterna skapas. Som tidigare 

nämnts skapades fyra artefakter med utseendet och blicken skiftandes mellan sexualiserad 

och icke-sexualiserad. För att lyckas med detta skulle samtliga artefakter skulpteras i Zbrush. 

Dock behövdes det en förstudie innan skaparprocessen kunde få sin början. 

4.1 Förstudie 

Innan skulpteringen av figurerna påbörjades behövdes en klar bild för exakt hur de skulle 

komma att se ut. På grund av tidspressen behövdes en del designval som kortade ner 

arbetstiden genomföras och en bred referenssökning genomfördes för att fastställa att 

figurerna fick det utseende de var menade att inneha. 

4.1.1 Referenceboards 

För att få en så klar bild som möjligt av hur figurerna skulle se ut för att visa på sexualiserad 

kontra icke-sexualiserad gjordes det fyra referenceboards (se appendix B-E). Den ena visade 

upp exempel på hur sexualiserade kvinnor sett ut i spel, film och reklam, en annan visade hur 

icke-sexualiserade kvinnor sett ut medan de sista två visade exempel på hur blicken ser ut. 

För att välja ut vilka bilder som skulle vara med i denna process användes den fakta som lagts 

fram i tidigare kapitel. Kvinnorna som valdes ut som sexualiserade var porträtterade utifrån 

den nämnda stereotypen av horan och var därmed lättklädd och hade en roll som förförerska 

eller sexuellt objekt i det media hon hämtats från.  

När det kom till den sexualiserade blicken användes kvinnor från reklam och spel där deras 

roller var att sälja något till män med hjälp av sin sexualitet.  

För att göra urvalet av icke-sexuella figurer användes främst kvinnor från spel där deras kläder 

är formade för att vara funktionella snarare än sexiga samt där deras roller är att agera på 

något sätt snarare än att bli agerade mot. Kvinnor från film som porträtteras utifrån en 

yrkesroll och med personlighet användes även, efter det att det först säkerställdes att filmen 

eller TV-serien klarade av Bechdel-testet.  

Som referenser till den icke-sexualiserade blicken användes kvinnliga huvudkaraktärer som 

referens, specifikt kvinnor som slåss eller är superhjältar. Detta för att försäkras om att deras 

roll i mediet inte var att vara ett objekt.  

4.1.2 Designval 

För att bli försäkrad om att de skapade figurerna skulle bedömas utifrån sexualisering och 

blick enbart och inte utifrån skillnad i grafisk stil valdes en specifik grafisk stil. Som tidigare 

nämnts skulle figurernas texturer skapas direkt via ZBrushs eget färgläggningsverktyg för att 

spara tid, vilket innebar att det skulle bli en stiliserad materialåtergivning då det inte fanns 

möjlighet att använda flera olika texturkartor. Det fanns dock skillnader i själva materialet 

då de olika delarna av modellen hade olika sorter av Zbrushs eget material. För att passa 

ihop med texturen skulle därför formen på figurerna komma att bli något stilistiskt. Men då 

målet var att deltagarna i undersökningen ska få en så detaljerad uppfattning som möjligt 

skulle inte figurerna heller vara allt för stiliserade.  
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För att kunna utgå från något valdes den grafiska stilen i Overwatch (se figur 6) som 

referens till skapandet av artefakterna i denna undersökning. 

Stilen ansågs vara så stiliserad att den passade de texturer och den begränsade 

materialåtergivning projektet skulle ha men att den samtidigt är så realistisk att deltagarna 

inte skulle ha problem med att förstå att det var en kvinna de tittade på och kunde känna sig 

kopplad till figuren. 

 

Figur 6: Bild föreställande karaktären Ana i Blizzards spel Overwatch (2016). 

Overwatch (Blizzard 2016) ansågs i övrigt vara ett bra val av stil då spelet är ett av de mest 

spelade spelen i världen idag. Att då forma figurer utefter den stilen ger oss en inblick i hur 

just spel som Overwatchs figurer kan påverka spelaren. 

4.2 Progression 

En journal fördes för att dokumentera hur arbetsprocessen vid skapandet av artefakterna 

gick till för att i efterhand kunna reflektera över progressionen och tekniken. I samband med 

detta togs även skärmdumpar av figurernas formande. Först skapades den sexualiserade 

figuren tills det att det första utkastet var färdigt och sedan påbörjades arbetet på den icke-

sexualiserade figuren. 
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4.2.1 Den sexualiserade figuren 

När den grafiska stilen och utseendet på figurerna var bestämt påbörjades formandet av 

artefakterna. ZBrush användes som skulpteringssprogram för projektet. Först skapades en 

sfär som placerades i mitten av scenen. Spegling i X-axel kopplades på för att göra så att 

samtliga ändringar som gjordes på ena sidan av figuren återspeglades på motsatt sida. Med 

en tjock pensel blockades sedan den allmänna formen av ett ansikte ut, det vill säga näsan, 

ögonhålorna och pannan med ögonbryn. Med hjälp av penseln move drogs formerna ut och 

flyttades om för att skapa en allmän silhuett av ett huvud (se figur 7). 

 

  

Figur 7: Första utblockningen av ett ansikte. 

Efter det att den grundläggande formen tagits fram användes DynaMesh för att jämna ut 

fördelningen av polygoner i modellen och på så sätt göra det möjligt att skulptera fler 

detaljer. En pensel med låg intensitet användes därefter för att jämna ut formen på figuren 

samt för att börja forma detaljer så som nässpetsen och hakan. Därefter användes en 

blandning mellan Clay Build up och Standard brush för att forma grunden för ögonen och 

munnen. Penseldragen jämnades ut med Smooth tool och samma pensel användes även för 

att få en mer rund form på silhuetten. Utöver det så börjades näsvingarna, kind- och 

käkbenen samt näsryggen definieras. 

DynaMesh användes ännu en gång för att jämna ut polygonerna i modellen. Ögonen fick mer 

detaljrikedom med användandet av standard brush och läpparna definierades. Näsan 

utarbetades med fler detaljer och så gjordes även näsfåran. Därefter användes återigen 

smooth brush för att jämna ut huden i ansiktet. 

Efter dessa justeringar ändrades materialet på objektet till ett grått material med mindre 

blank yta och synligare skuggning. Detta var menat att göras från början då det röda material 

som objekten startar med att ha upplevdes som mindre önskvärt när det kommer till 

återgivningen av formen. Men då det glömdes bort fick det göras vid det här skedet istället. 

Ögonglober lades till via subtools och skapandet av två enkla sfärer. Texturen målades direkt 

på objekten. Utöver detta lades det till mer volym på näsan och ansiktets silhuett jämnades 
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ut och formades till en mer framträdande form (se figur 8). Läpparna gjordes även större för 

att passa den sexualiserade figuren och ett par ögonbryn formades. 
 

Figur 8: Skärmdump av ansiktet med nytt material, ögon och utarbetad form. 

Efter det gjordes förändringar för att få ansiktet att följa den grafiska stilen mer. Ögonen 

förstorades då och näsan gjordes smalare med hjälp av Move penseln. Utöver detta 

smalnades även hela ansiktet av och käkarna gjordes mindre kantiga. Sedan påbörjades 

formandet av figurens överkropp. 

 En ny subtool skapades i form av en cylinder som placerades under huvudet. Anledningen 

till att halsen inte direkt skapades ur huvudet var för att förenkla vridandet av själva huvudet 

utan att behöva rigga figuren då det tagit mer tid. Cylinderns polygonantal ökades tills det att 

den stämde överens med ansiktets nivå. Därefter användes move för att dra ut delar i 

cylindern tills det att den fick den övergripande formen av en överkropp. När polygonantalet 

började bli ojämnt användes DynaMesh. Clay build up penseln valdes sedan för att bygga 

upp formen mer detaljerat. Då det är den sexualiserade figuren som är i fokus byggdes det 

upp en timglasformad midja och ett par överdrivet stora bröst. Smooth tool användes 

därefter för att få bort penseldragen (se figur 9). 

 

Figur 9: Överkropp tillagd 

Kroppen utsattes för mer detaljarbete och sedan var det dags att påbörja formandet av håret. 

Hårfästet markerades ut med en mask och sedan extraherades den delen av huvudet som en 

subtool. Med hjälp av move-tool drogs kanterna på den extraherade biten runt för att på så 

sätt skapa den allmänna formen av håret. Smooth-tool jämnade sedan ut de ojämnheter som 

formades och därefter byggdes formen av håret upp av clay build up. När håret hade antagit 

rätt form användes standard-brush i både positiv och negativ form för att skapa slingorna i 

håret.  
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Efter det maskades området där linnet ska vara och extraherades på samma sätt som håret 

gjorts. Move tool användes för att flytta runt linnet tills det fick den form och stil som 

önskades. Efter det förstorades brösten något mer för att överdriva deras form. Därefter 

markerades underdelen av figuren ut med lasso tool för att få en direkt avkapning där 

modellen skulle ta slut (se figur 10). 

Figur 10: Hår, tröja och avkapning tillagd. 

När dessa steg vad gjorda återstod det att lägga på texturen. Håret färgades brunt med ljusa 

och mörka slingor för att bryta upp färgen. Huden blev ljus med högdagrar och skuggor 

målade i texturen för att belysa formen av brösten och kindbenen. Tröjan fick en mörkblå 

färg och hon fick en sotad sminkning med mörkröda läppar. När detta var gjort extraherades 

ögonfransarna med hjälp av maskning och färgades svarta. När textureringen var klar 

formades hennes blick för att stämma in på de två lägena. Hennes icke-sexualiserade blick 

förblev lik den hon modellerades med förutom några få förändringar. Hennes ögon vreds så 

att de tittade rakt fram och hennes ögonbryn kröktes så att de fick en mer koncentrerad form 

(se figur 11).  

När det kom till den sexualiserade blicken så höjdes ögonbrynen till en avslappnad form och 

hennes ögon stängdes nästan helt, förutom det så vreds de även så att de tittar ner och bort.  

 Figur 11: Första utkastet av den sexualiserade 
karaktären med icke-sexualiserad blick 
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4.2.2 Den icke-sexualiserade figuren 

Då de båda figurerna skulle vara baserade på samma utseende behövdes ingen helt ny modell 

skapas för den icke-sexualiserade figuren. Samma modell som till den sexualiserade användes 

för det icke-sexualiserade. Det som gjordes först var att använda move-tool och den negativa 

formen av clay build up för att forma om brösten till en mer naturlig form. Därefter smalnades 

läpparna av och midjan formades om till en rakare, mindre timglasformad form. Dessa 

ändringar gjordes för att efterlikna en mer mänsklig form och  

Extract användes med hjälp av masking tool för att forma en långärmad polotröja. Därefter 

användes masking tool återigen för att forma en uppsatt frisyr med en hästsvans. 

Anledningen till att en polotröja valdes var för att en större andel visad hud anses vara 

kopplat till en större grad av sexualisering. Med hjälp av polypaint målades figuren i samma 

färgschema som den sexualiserade figuren. När detta var gjort var det dags att påbörja 

formandet av figurens blick. Den blick som figuren redan bar användes som grund till den 

icke-sexualiserade blicken (se figur 12). Ögonen sänktes något så att de var riktade rakt fram 

och ögonbrynen sänktes i en något mer fokuserad form. Objektet mergeades ihop till ett 

objekt och sparades ut som en obj-fil för uppladdning till Sketchfab3.  

Ögonen sänktes och vreds åt sidan för den sexualiserade blicken. Utöver detta stängdes 

ögonen något och brynen höjdes för att få ett mer känslolöst uttryck på samma sätt som den 

sexualiserade blicken hos den sexualiserade figuren hade gjorts. När detta var klart sparades 

även den här versionen ut som en obj-fil.  

  

                                                         
3 https://sketchfab.com 

Figur 12: Första utkastet av icke-sexualiserad 
karaktär med icke-sexualiserad blick 
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4.3 De färdiga modellerna 

Efter egen utvärdering av modellerna drogs slutsatsen att arbetsmodellen medfört att 

blickarna inte var helt likadana. Skillnaderna i läppfärg ansågs även bryta mot den 

målsättning som satts om att båda modellerna skulle ha samma färgschema. För att 

försäkras om att modellerna skulle passa in i undersökningens uppbyggnad bättre gjordes 

beslutet att de skulle modelleras om. 

Samma metod som i första utkastet användes för att modellera figurerna med den skillnaden 

att ansiktet duplicerades och modellerades med en aktiv blick och en underkastad blick. Sedan 

användes dessa två ansikten till båda figurerna för att försäkras om att blickarna var exakt 

likadana för båda figurerna. När de var klara färglades de båda och exporterades till obj-filer 

och laddades upp på Sketchfab. 

När det kommer till färgläggning gjordes valet att ge figurerna en ljus hudton med blå ögon. 

Då arbetet fokuserar på just västerländsk media ansågs det vara passande att figurerna var av 

västerländsk etnicitet. Håret blev brunt för att en blond färg ansågs vara så ljus att fokus lätt 

hamnade på just håret. Av samma anledning valdes en mörk färg på tröjan. Då svart ofta anses 

ansträngande för ögonen att titta på blev tröjorna istället färglagda i en blå nyans.  

Ett val gjordes även att låta båda figurer bära ögonskugga; detta val gjordes helt utifrån 

tekniska förutsättningar då ögonskuggan hjälpte till att sudda ut den kant mellan ögonfrans 

och ögonlock som annars ansågs vara för skarp. 

För att säkerställa att samma inställningar i ljussättning och bakgrund användes för samtliga 

modeller fotograferades inställningarna. När det kommer till ljussättning av scenerna valdes 

en stark områdeslampa för att ljusa upp figuren och undvika skarpa skuggor, detta för att 

deltagarna ska kunna se hela figuren till fullo och inte bli påverkade av hur skuggorna ligger.  

Bakgrunden fick en grå färg för att inte dra uppmärksamhet från modellerna. Bakgrunden kan 

göra så att figurerna uppfattas som sterila och tomma, men då målet med undersökningen 

inte är att studera färglära ansågs det inte vara en viktig aspekt att inkorporera. Målet är att 

deltagarna ska bilda sig uppfattningar av figurerna enbart utifrån formen på modellerna och 

då är det önskvärt att eliminera alla komponenter som utöver modellens utseende kan leda till 

att deltagaren tolkar figuren.  

 

 

Figur 13: Stillbilder på de färdigställda artefakterna 
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4.4 Pilotstudier 

4.4.1 Pilotstudie 1 

En pilotundersökning genomfördes för att testa att datainsamlingsmetoden samt de 

producerade artefakterna fungerade. För undersökningen bjöds tre personer in med 

blandade könstillhörigheter. Samtliga hade en bakgrund inom grafik och passade därför inte 

in i undersökningens fokusgrupp, men detta ansågs inte spela någon roll då testet enbart var 

för att kontrollera att metoden fungerade. 

Pilotstudien genomfördes i övrigt i enlighet med den metod som beskrivits i tidigare kapitel. 

Först fick deltagarna fylla i en enkät (se appendix A) och efter det meddelades de om vad de 

förväntades göra i undersökningen och de gav sitt godkännande till att undersökningen 

spelades in.  

Efter detta började problemen. Datorn som var uppkopplad till en TV-skärm fick utan 

förvarning slut på batteri, vilket medförde att testdeltagarna inte kunde se modellerna på en 

stor skärm. Detta fick för stunden lösas med att deltagarna istället fick titta på en mobil som 

de fick kontrollen över.  

Först visades den sexualiserade modellen med den icke-sexualiserade blicken, därefter fick de 

se den icke-sexualiserade modellen med den icke-sexualiserade blicken. Efter det följde de 

sexualiserade blickarna med modellerna i samma ordning. Resultatet visade att deltagarna 

tenderade att tycka att den sexualiserade figuren såg mer elak och arrogant ut medan den icke-

sexualiserade figuren såg mer stark och strukturerad ut.  

Ett problem uppstod dock i formen av att deltagarna hade svårt att kommentera den första 

bilden de såg medan de pratade mycket om den andra bilden då de kunde jämföra den med 

den första. Detta innebar att de behövde mer inflikade frågor av undersökningsledaren när de 

presenterades för den första modellen än vad de behövde för den andra. 

Ett annat problem som uppenbarades var att alla deltagarna var medvetna om att endast 

blicken var förändrad vid det andra paret modeller. De kommenterade då inget direkt om 

figuren i sig utan fokuserade enbart på blicken och vad den porträtterade för känsla. 

Ännu ett problem som blev tydligt av pilotundersökningen var att möjligheten att vrida och 

vända på figurerna medförde att blicken blev mindre tydlig. Om figuren som tittade ner vreds 

så att kameran var placerad i grodperspektiv tolkade deltagarna det som att figuren tittade ner 

på dem samtidigt som de tyckte figuren såg ledsen ut om de vred kameran till att vara placerad 

i ett fågelperspektiv.  

4.4.2 Slutsats av pilotstudie 1 

Den slutsats som drogs av den genomförda pilotstudien var att delar av metoden behövde 

förändras till den fullskaliga undersökningen. Istället för tre grupper kom fyra grupper att 

användas. Könsuppdelningen planerades vara jämnt blandad mellan samtliga grupper. Två av 

grupperna kommer att se figurerna med sexualiserade blickar och de andra två kommer se 

modellerna med icke-sexualiserade blickar. Att uppdelningen görs på detta sätt är för att 

undvika att grupperna hamnar i att enbart diskutera blicken så som deltagarna i pilotstudien 

gjorde. 
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Ordningen i vilken modellerna visas i varje grupp kommer vara olika från den ena gruppen till 

den andra. Detta för att undvika att deltagarna diskuterar en av modellerna mer än den andra 

som gruppen i pilotundersökningen gjorde.  

Utöver detta kommer inte deltagarna ha möjlighet till att vända och vrida på 3D-modellen 

utan de kommer istället bli presenterade för en bild tagen på modellen rakt framifrån (se 

appendix F) för att undvika att blicken blir olika beroende på hur deltagarna vrider figuren.  

Den nya metoden och uppvisningsmetoden av artefakten kan medföra problem. Det skulle till 

exempel behövas en kontrollgrupp när de fyra grupperna nu kommer jämföras med varandra. 

Men då det är en kvalitativ undersökning som inte kommer landa i statistik ansågs det inte 

vara av betydande förlust att inte ha en kontrollgrupp. Dessutom ansågs problemen med att 

visa samtliga artefakter i alla grupper vara så förödande för möjligheten till resultat att det 

gjorde avsaknaden av en kontrollgrupp nödvändig. 

Att visa bilder på figurerna snarare än en interaktiv 3D-modell medför i sig en del problematik. 

Att figurerna nu bara kommer ses som bilder medför att deltagarna kan uppleva figuren 

mindre immersiv. Det blir bara en bild på en figur snarare än att det blir en möjlig spelkaraktär 

som deltagarna kan styra.  

En möjlig lösning på problemet med figuren och dess blick hade varit att programmera 

figurernas ögon så att de alltid alternativt aldrig blickar på deltagaren i vilken vinkel de än 

drar kameran. Undersökningens tidsram är dock för liten för att en sådan ändring skulle vara 

möjlig att göras då den hade krävt både programmering, animering samt implementering i en 

spelmotor. Av de möjligheter som fanns kvar ansågs visandet av figurerna som bilder vara det 

optimala sättet att gå tillväga.   

4.4.3 Pilotstudie 2 

Efter den första pilotstudien formades en ny metod där istället för 3D modeller visades 

artefakterna i form av stillbilder tagna rakt framifrån. I den metoden användes fortfarande en 

gruppintervju som datasamlingsmetod då den ansågs fungera efter resultatet av den första 

pilotstudien. 

I den nya metoden användes fyra grupper istället för tre. Det fanns inte längre några grupper 

baserade på könstillhörighet utan samtliga av de fyra grupperna innehöll en så jämn 

blandning av män och kvinnor som möjligt. 

Varje grupp fick se två bilder var, en bild i taget, där de på varje bild fick diskutera vad de 

tyckte och tänkte om bilden för att sedan få svara på en del följdfrågor. Bilderna var uppdelade 

på följande sätt för grupperna: 

 Grupp 1: sexualiserad modell/direkt blick – icke-sexualiserad modell/direkt blick 

 Grupp 2: icke-sexualiserad modell/direkt blick – sexualiserad modell/direkt blick 

 Grupp 3: sexualiserad modell/undvikande blick - icke-sexualiserad  

modell/undvikande blick 

 Grupp 4: icke-sexualiserad modell/undvikande blick – sexualiserad 

modell/undvikande blick 

I själva pilotstudien bestod varje grupp av enbart en person då fokus låg på vilken metod att 

visa artefakterna på det var som passade arbetet bäst. Att gruppintervju i sig fungerade hade 
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redan bevisats i den första pilotstudien och det ansågs därför inte vara nödvändigt att samla 

in folk till grupper även i de övriga pilotstudierna. 

Resultatet av den andra pilotstudien blev att deltagarna jämförde modellerna och därmed 

hade mer att säga om den andra bilden än den första, likt deltagarna i den första pilotstudien 

gjort. Det faktum att två grupper hade samma bilder men i olika ordning gjorde att alla 

bilder fick lika många kommentarer.  

Till skillnad från första studien hade samtliga deltagare en bestämd bild av vilken känsla 

figurerna utstrålade då de alla såg dem från samma perspektiv.  

4.4.4 Slutsats av pilotstudie 2 

Den slutsats som drogs av den andra pilotstudien var att den fungerade som metod för att 

besvara frågeställningen då deltagarna kunde tolka bilderna utifrån samma förutsättningar då 

det inte var en vridbar 3D-modell. Blandningen av ordningen bilderna visades i medförde även 

att den insamlade data blev lika stor för varje bild. 

En negativ aspekt med den metoden var dock att deltagarna inte fick se modellerna med olika 

blickar, samtliga grupper fick se bildkombinationer där modellerna hade samma blickar. Detta 

innebar att ingen grupp kunde jämföra modeller med olika blickar, något som ansågs vara en 

önskvärd process. Då frågeställningen är riktad till brytandet av stereotyper ansågs det vara 

en vital del att deltagarna fick se en bildkombination där modellerna följde sin stereotyp och 

en där de bröt mot det. 

Denna brist i den andra metoden gjorde att en ny metod plockades fram och därmed 

nödvändiggjorde pilotstudie tre.  

4.4.5 Pilotstudie 3 

Efter det att bristerna i metod ett och två uppdagats genom sina respektive pilotstudier 

skapades den tredje och sista metoden som blev den som användes i detta arbete. 

Som beskrivet i del tre bestod metoden av att fyra grupper skulle användas där samtliga 

grupper fick se två bilder var samtidigt i kombinationen: 

 Grupp 1: sexualiserad modell/direkt blick – icke-sexualiserad modell/direkt blick 

 Grupp 2: sexualiserad modell/undvikande blick – icke-sexualiserad 

modell/undvikande blick 

 Grupp 3: sexualiserad modell/direkt blick – icke-sexualiserad modell/undvikande 

blick 

 Grupp 4: sexualiserad modell/undvikande blick – icke-sexualiserad modell/direkt 

blick 

Anledningen till att dessa grupper formades på detta sätt var att det nu gick att få med den 

aspekt som upplevdes saknas i pilotstudie två. Grupp ett och två fick nu se samma blick men 

det var modellen som var den förändrade faktorn. Grupp tre fick se figurerna med blickar 

som bryter mot deras stereotyper medan grupp fyra fick se figurer vars blickar följer 

stereotyperna av dem. 

Precis som i pilotstudie två utfördes denna studie på grupper med enbart en person i varje 

grupp då själva gruppdelen av metoden som tidigare nämnts uppfattades vara fungerande. 
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Resultatet av pilotstudie tre var att samtliga grupper diskuterade modellerna och dess 

blickar i jämförelse med varandra medan det samtidigt inte uppfattades som tydligt för dem 

att det var blicken som undersökningen handlade om. 

4.4.6 Slutsats av pilotstudie 3 

Slutsatsen av pilotstudie tre var att det uppfattades vara den mest optimala metoden som 
kunde genomföras inom arbetets tidsspann. Det fanns dock en del brister. Exempelvis 
innebar metoden att det alltid var ett jämförande mellan två modeller som genomfördes. Det 
var aldrig samma modell som visades med två olika blickar, något som hade kunnat tänkas 
ge en mer nyanserad bild av hur figurerna tolkades.  
 
Innebörden i att figurerna alltid tolkades utifrån varandra kan även innebära att de aldrig 
blir sedda i sin egen helhet utan alltid blir en produkt av vad en jämförelse mellan två olika 
artefakter innebär. 
 
Men trots den kritik som går att rikta till denna metod ansågs den vara bättre än de 
föregående metoder som testats och den ansågs kunna ge ett resultat som skulle kunna 
besvara frågeställningen på ett så reliabelt sätt som möjligt utifrån den tid som fanns.  
 

4.5 Slutsats om artefakterna 

Målet med artefakterna var att skapa en sexualiserad och en icke-sexualiserad figur och sedan 

rendera ut dem i två versioner där den ena hade en sexualiserad blick och den andra hade en 

icke-sexualiserad blick. För att se till så att figurerna nådde dessa mål skapades det 

referenceboards både för utseendet i helhet och för blickarna. 

Målet var att deltagarna i undersökningen skulle bedöma figurerna enbart utifrån 

sexualisering och blick så figurerna fick därför samma ansiktsdrag och färgschema. Vidare 

valdes en grå bakgrund för att undvika att den skulle ha allt för stor påverkan på deltagarna. 

Det kan diskuteras om även grå trots sin avsaknad av färg har en påverkan på människor. 

Forskning visar att grå anses vara en känslolös färg som generellt tolkas som hård och manlig 

(Chen och Chen 2008). Att den kan tolkas som hård och manlig kan naturligtvis påverka 

deltagaren, men då samma nyans användes för samtliga figurer borde det inte bli en för stor 

skillnad.  

Att grå anses vara känslolös kan både vara positivt och negativt då det i positiv bemärkelse 

kan innebära att deltagaren får alla känslointryck direkt från figuren och inte bakgrunden. 

Dock kan det även innebära att de känslointryck de skulle fått från figuren mattas av på grund 

av bakgrunden. Då färger som röd och grön har en starkare koppling till olika känslor än vad 

grått har (ibid) ansågs det dock vara ett mer strategiskt val att välja grått istället för att göra 

påverkan så minimal som möjligt. 

När det kom till utseendet på figurerna baserades de på diverse referensbilder (se appendix B-

E), vilka valdes ut baserat på forskningsstudier om sexualisering inom dataspel. Utseendet för 

den sexualiserade figuren baserades till stor del på Fox och Bailensons (2009) samt Read m.fl. 

(2018) undersökningar där den sexualiserade figuren visades med ett stort, synligt dekolletage 

samt en exponerad mage och synliga armar. Read m.fl. förtydligar i sin artikel att kvinnor med 

mycket synlig hud och definierade bröst ofta bedöms som sexualiserade. Därför fick den 

sexualiserade figuren i det här arbetet ett lågt skuret, linne som slutar strax under brösten. 

Den sexualiserade fick även håret utsläppt precis som en av de sexualiserade figurerna i Fox 

och Bailensons artikel.  
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När det kommer till formandet av den icke-sexualiserade figuren baserades hennes utseende 

till stor del utifrån Fox och Bailensons artikel där de icke-sexualiserade figurerna samtliga har 

uppsatt hår och heltäckande tröjor, varav den ena är en munktröja. Read m.fl. (2018) 

beskriver även i sin artikel att icke-sexualiserade kvinnor ofta har mer täckande kläder på sig. 

Utifrån dessa källor valdes referensbilder till den icke-sexualiserades kläder som sedan 

formade den munktröja som den icke-sexualiserade figuren har. Då de icke-sexualiserade 

figurerna i såväl Fox och Bailensons som Read, Lynch och Mathews artiklar men även i 

exempelvis undersökningar som Behm-Morawitz och Mastros (2009) porträtteras med 

uppsatt hår föll valet på att porträttera den icke-sexualiserade figurens hår i denna 

undersökning på detta sätt.  

Som tidigare nämnts fick figuren ljus hy med blå ögon för att passa in i det fokus på 

västvärlden som gjorts för denna undersökning. Håret blev brunt för att det uppfattades i 

skaparprocessen som mindre fokustagande. Tröjan blev mörkblå då en mörk färg var 

önskvärd för att passa håret och ge en kontrast mot huden men då svart kunnat uppfattas som 

för starkt föll valet på blått istället.   

Vad beträffar blicken så användes kvinnor med agens i media som referens. Exempel på 

dessa är Carol Danvers (Captain Marvel 2019) som beskrevs i ett tidigare kapitel samt Aloys 

blick i Horizon Zero Dawns cutscenes (Guerrilla Games, 2017). Dessa kvinnors blickar är 

även i avslappnade lägen fokuserade, med något krökta ögonbryn och en blick som är fäst på 

någon eller något. Denna blick försökte efterliknas hos den här undersökningens figurer.  

Vid skapandet av blicken hos den sexualiserade figuren fanns det två vägar som kunde tas. 

Blicken skulle kunna formas utefter den sexualiserade stereotypen av horan som tidigare 

beskrivits. I det fallet hade blicken varit utmanande i sin form, dock hade den blicken kunnat 

vara något lik den agerande blicken som skapades för den icke-sexualiserade versionen så 

valet föll på att gå den andra vägen. Som tidigare nämnts beskriver Anderson (2015) att 

kvinnor i reklam allt oftare porträtteras på ett sexualiserat sätt där de tittar ner och bort 

samt att de i många fall porträtteras som avsvimmade. Denna typ av blick skulle vara en 

stark kontrast mot den aktiva blicken hos den icke-sexualiserade versionen och ansågs vara 

ett fördelaktigt val.  

Som referens till den sexualiserade blicken användes bland annat den tidigare nämnda Dolce 

Gabbana reklamen (se figur 1) samt en av illustrationerna till spelet Grand Theft Auto: Vice 

City (Rockstar Games 2002). 

Det finns en del kritik som kan riktas mot de framtagna artefakterna. Dels finns det den 

tidigare nämnda risken med att bara rendera ut modellerna med bilder, vilket har diskuterats. 

Det finns även problematik med att en stiliserad figur kanske inte väcker lika mycket 

immersion hos åskådaren som en fullt realistisk modell hade gjort. Detta ansågs dock inte vara 

ett vitalt problem då undersökningen var utformad för att vara riktad mot just kvinnliga 

karaktärer i spel. Även om AAA-spelen är många idag så finns det en stor marknad för spel 

med stiliserad grafik. Overwatch (Blizzard 2016) som är det spel den här undersökningens 

grafiska stil var baserad på är ett av de mest spelade spelen i världen idag. Detta innebär att 

även en stiliserad grafik på figurer är användbar att undersöka.  

Kritik kan även ges i hänsyn till ljussättningen av artefakterna. För att säkerställa att 

samtliga figurer fick samma ljussättning användes samma inställningar på samtliga objekt. I 

renderingen av bilderna går det dock att tyda olikheter i ljus och skuggor från artefakt till 

artefakt. Detta försökte åtgärdas men problemet kvarstod. Beslutet togs att låta artefakterna 
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vara men att skillnaderna i ljussättningen skulle hållas i beaktning genom hela 

undersökningen och analysen av dess resultat. 

Sedan kan det nämnas att även en sexualiserad blick kan vara aktiv, vilket skulle kunna leda 

till att den här undersökningens tänkta icke-sexualiserade blick kunde komma att tolkas som 

sexualiserad. Fox och Bailenson (2009) beskriver exempelvis att en figur som följer 

stereotypen av horan ofta porträtteras med en höjd, utmanande blick.  
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5 Utvärdering 

Som tidigare nämnts utfördes fyra undersökningar i form av gruppintervjuer för att få fram 

ett resultat i undersökningen. Mängden deltagare varierade mellan grupperna och det gjorde 

även uppdelningen av kön och spelerfarenhet.  

För att förenkla beskrivningen av artefakterna kommer de nämnas via kodningen A-B och 1-

2 där bokstäverna styr utseendet och siffrorna blicken. Uppdelningen av artefakterna ser 

härmed ut som beskrivet i figur 14. 

 

5.1 Undersökning 1 

5.1.1 Gruppen 

Den första gruppen bestod av totalt sju deltagare. Könsfördelningen var tre kvinnor, tre män 

samt en person som identifierade sig som något utöver de binära könskategorierna. När det 

kom till spelvanor uppskattade majoriteten att de spelade spel varje vecka medan en person 

uppgav att han spelade mer sällan än en gång i månaden. En deltagare uppgav att hon 

spelade varje dag. Av deltagarna var det en person som uppgav att han gick en grafisk 

högskoleutbildning, det fanns även en kvinna som uppgav att hon inte gick någon 

högskoleutbildning inom grafisk formgivning men att hon studerat på ett gymnasieprogram 

med bildinriktning. 

Övrig information som kan tilläggas är att undersökningen genomfördes under en vardag 

från klockan 13:15 till 13:45 i ett grupprum på ett högskolebibliotek. Gruppen satt samlade 

runt ett långbord och tittade på en TV-skärm som visade upp artefakt A1 och B1 jämte 

varandra. 

5.1.2 Resultatet 

Gruppen var överens i sin bild av de två figurerna. A1 beskrev de som en mer äventyrlig 

karaktär som skulle passa in som huvudkaraktären i ett spel likt Tomb Raider. De tolkade 

hennes topp som en träningsbehå och beskrev henne sedermera som en sportig person som 

skulle kunna jobba som en yogainstruktör. De poängterade även att hon i sådant fall jobbade 

med detta yrke då det skulle vara hennes passion mer än bara ett sätt att livnära sig på. 

 

Figur 14: Artefakterna med deras respektive benämningar 
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Deltagarna använde termen care free för att beskriva A1 och förklarade att hon ser ut som 

någon som gillar att slappa och umgås med vänner utanför sina äventyr. Vidare beskrev de 

henne som mer öppen och kontaktbar än vad B1 är. Förutom jobbet som yogainstruktör 

ansåg de att hon även skulle kunna ha ett jobb på en livsmedelsbutik likt ICA. De kunde inte 

se henne som en antagonist i ett spel men däremot som protagonisten. 

Gruppen beskrev B1 som argare i sin uppsyn och mer stram än vad A1 var. De kopplade 

polotröjan och det uppsatta håret som ett tecken på att hon jobbar som spion eller skurk. De 

sa att hon skulle kunna vara både antagonisten och protagonisten i ett spel. En deltagare 

beskrev det som att ”hon skulle passa som VD för ett skurkföretag”.  De tolkade henne som 

formell och strikt, målorienterad, ”pluggig” och strategisk. De använde ordet ”karriärkvinna” 

och menade att hon såg ut som någon som vill göra karriär.  

De tolkade B1 som mer hotfull och arg än A1. De såg henne som atletisk men inte på samma 

passionsfyllda sätt som de tolkar A1 då de ansåg att B1 såg ut som någon som använder yoga 

som ett sätt för avstressning. De sa att hon såg ut att vara utbildad och samtidigt som några 

sa att hon såg ut att vara en spion som kan vara ute på olika uppdrag ansåg några att hon såg 

mer ut att vara bossen som bestämmer över alla i ”skurkfirman” och som inte smutsar ner 

sina händer själv. 

5.2 Undersökning 2 

5.2.1 Gruppen 

Grupp två bestod av totalt sex deltagare där uppdelningen mellan könen var fördelat på det 

sätt att det var två män och fyra kvinnor. Av dessa uppgav tre att de spelade digitala spel 

varje dag medan en uppgav att hon spelade varje vecka. Två sa att de spelade någon gång i 

månaden. Tre personer uppgav att de studerade grafisk formgivning på eftergymnasial nivå 

medan samma antal deltagare uppgav att de inte studerat bild och form varken på 

högskolenivå eller på Gymnasiet.  

Undersökningen ägde rum mellan 14:15 till 15:00 i samma grupprum som undersökning 1 

ägde rum. Deltagarna satt samlade runt ett långbord och tittade på en TV-skärm som visade 

upp artefakterna A2 och B2 jämte varandra.  

5.2.2 Resultatet 

En minoritet av gruppen valde att definiera B2 som en man medan A2 definierades som 

kvinna av samtliga deltagare. Detta trots att det konstaterades av gruppen att båda figurer 

bar samma ansikte. 

Gruppen ansåg att A2 såg mer ledsen ut än vad B2 gjorde men att båda ändå såg ledsna ut. 

De ansåg att A2 var ledsen för att något har hänt henne medan B2 såg ut att bara ha en 

deppig dag eller som att hon är ledsen över något inombords. 

De kopplade de olika kläderna med olika årstider men landade i att B2 såg ut att vara mer 

strikt, utbildad och proper. De associerade henne med olika yrken så som ett kontorsjobb, ett 

jobb som lärare men även som att hon var mer konstnärlig av sig och kanske jobbade som 

konstnär eller designer.  

De sa att de la märke till A2 först och förklarade att det var för att hon kändes mer 

exponerad. En av deltagarna uppfattade dem som att de skämdes över något efter att de 
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blivit utskällda, men andra deltagare upplevde att det var sant för A2 men inte B2 då B2s 

sorg och depression kändes mer som att det kom från insidan.  

De upplevde att B2 såg ut att vara en lugn person medan A2 uppfattades som mer aktiv och 

träningsglad då hon tolkades ha en sportbehå på sig. Gruppen kopplade figurernas miner till 

kroppskomplex där de såg A2s avsaknad av klädsel som ett tecken på att hon tittade sig i 

spegeln och skämdes för sin kropp. En av de kvinnliga deltagarna upplevde dock att B2 såg 

mer ut att vara ledsen av det skälet då hon uppfattades ha skylt sin kropp med den tjocka 

tröjan. 

De beskrev A2 som en person med fejkade bröst och att B2 såg mer kontrollerad ut. A2 

beskrevs som mer extrovert och öppen samtidigt som B2 liknades vid karaktärer som 

Brigitte från spelet Overwatch och Arya Stark från TV-serien Game of Thrones. Flera 

deltagare sa att B2 såg ut som en karaktär de skulle vilja spela som. 

A2 beskrevs vidare som att hon skulle kunna vara en MMA fighter eller någon annan typ av 

kampsportsutövare. Hon liknades även vid battlegirls från Pokemon universumet och dessa 

karaktärer beskrevs vidare som att vara out there och redo att slåss. 

En av deltagarna beskrev att A2 kändes som någon som hatade folk medan B2 kanske kunde 

vara blyg till en början men som öppnar upp sig och är extrovert mot folk hon känner. 

När deltagarna frågades om vem av figurerna de helst skulle vilja umgås med så svarade 

majoriteten B2 för de tyckte att hon kändes mer seriös och att A2 uppfattades som något 

bitchig. En person höll dock inte med och ansåg att A2 såg ut att vara mer öppen och 

mottaglig. 

En av deltagarna sa att A2 såg lite ut som en person hon kände som hon först inte gillat men 

som hon senare blivit vän med. En annan deltagare sa att även hon kände folk som såg ut 

som A2 men att hon inte kände någon som liknade B2. 

Deltagarna liknade A2 med stereotypen av en amerikansk cheerleader, som en av 

karaktärerna i Mean Girls. Vidare beskrev de att det kändes som att B2 skulle kunna 

förolämpa dem på ett sofistikerat sätt medan A2 tolkades som mer vulgär. 

Deltagarna beskrev vidare figurerna som undergivna och utmattade. Men när de ombads att 

välja svarade de att B2 uppfattades som mest hotfull och farlig, de beskrev henne som en arg 

bibliotekarie medan A2 såg mer dyster ut. En deltagare höll dock inte med och sa att 

eftersom hon kopplade A2 till ett fightingspel så uppfattade hon henne som mest hotfull. 

Deltagarna beskrev vidare att de skulle kunna tänka sig att festa med A2 för att de tyckte hon 

såg ut som någon som festar men att de i andra fall kanske hellre skulle umgås med B2. 
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5.3 Undersökning 3 

5.3.1 Gruppen 

Grupp tre bestod enbart av fyra deltagare då en av de planerade deltagarna inte dök upp på 

undersökningsdagen. Av de deltagare som emellertid deltog var en av dem kvinna och övriga 

deltagare män. En av deltagarna uppgav att han spelade digitala spel varje dag, två deltagare 

uppgav att de spelade varje vecka och den sista uppgav att den spelade mer sällan än någon 

gång i månaden. En av deltagarna uppgav att han studerade grafisk formgivning på 

universitetsnivå medan övriga uppgav att de inte hade någon grafisk utbildning alls.  

Undersökningen ägde rum från klockan 14:15 till 14:40 i ett grupprum i samma 

högskolebibliotek som de två tidigare undersökningarna ägt rum. Gruppen satt samlade runt 

ett långbord och tittade på en TV-skärm som visade upp artefakt A1 och B2 jämte varandra. 

5.3.2 Resultatet 

A1 beskrevs inledningsvis som en aggressiv person som är på väg att göra något. De 

argumenterade för om hon kanske precis hade vaknat upp på morgonen. Vidare beskrevs hon 

som en festprisse som är extrovert men även som en ”kickass” person som man inte muckar 

med. Deltagarna beskrev hur hon utmanade deras blickar och att hon var modig och självsäker 

som vågar gå runt i de kläder hon bar med den blicken. Hon beskrevs som mer badass och 

fartfylld och att de skulle föredra att spela som henne i ett spel före B2. De kunde dock inte 

svara på vilken av de två figurerna de skulle vilja umgås med då de tyckte det var för svårt att 

avgöra enbart på utseende. 

B2 beskrevs som mer tillbakadragen och reserverad. De uppfattade henne som deppig eller 

ledsen och sa att hon såg ut som någon som haft en lång dag på jobbet. Hon beskrevs vidare 

som en plugghäst. De målade upp henne som en potentiell ninja eller hemlig agent i ett spel 

som ska hålla sig lite dold i bakgrunden. De beskrev att de även fick intrycket av att B2 jobbade 

med något högt uppsatt eller på ett konstmuseum. Men de sa vidare att hon även skulle kunna 

jobba på en bank eller något dylikt. 

De tolkade A1 som mer hotfull och sa att det enbart var baserat på hennes utmanande blick. 

Men när de blev frågade varför de tyckte så kommenterade flera att B2 också kunde tolkas 

som hotfull, de sa att hon kanske hade något dolt mörker, att det är de tysta som är de farligaste 

och att hon liknade en ninja. De hade svårt att bestämma sig för om B2 såg deppig eller 

uttråkad ut. 

De föreställde sig att A1 var på en fest medan B2 var på jobbet eller i ett bibliotek. En deltagare 

beskrev att de kunde se A1 framför sig på ett gym eller ett slagsmål då hon tolkade figurens 

klädesplagg som en träningsbehå och figuren som en potentiell karaktär i ett fightingspel. De 

andra höll inte riktigt med då de ansåg att hon inte borde haft utsläppt hår då. Deltagaren som 

nämnde gymmet sa då att det kändes som att A1 var mer vild, en Lara Croft karaktär. När det 

kom till yrken sa deltagarna att A1 skulle passa som yogainstruktör eller bartender eller någon 

typ av bounty hunter, någon som bara slåss vilt. 
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5.4 Undersökning 4 

5.4.1 Gruppen 

Grupp fyra skulle ha bestått av sex personer men då två deltagare inte dök upp blev det i 

slutändan enbart fyra deltagare. Av dessa var två deltagare kvinnor och två män. Samtliga 

deltagare uppgav att de spelade digitala spel varje dag. En av deltagarna studerade grafisk 

formgivning på universitetsnivå medan resterande inte hade någon utbildning inom området 

alls. 

Undersökningen ägde rum mellan 13:15 och 13:45 i samma grupprum som undersökning 3 

ägt rum. Deltagarna satt samlade runt ett långbord och tittade på en TV-skärm som visade 

upp artefakterna A2 och B1 jämte varandra. 

5.4.2 Resultatet 

A2 beskrevs som trött, nedstämd eller som om någon fotat henne när hon nyser eller blinkar. 

De beskrev henne som någon som tar mycket ”selfies” på gymmet då de tolkade hennes kläder 

som en sportbehå. De beskrev henne som avslappnad men även något lat då de säger att hon 

inte orkat klä på sig ordentligt eller fixat håret. De beskrev henne som lite ”all over the place” 

och att hon var osäker över saker. Hon beskrevs som ledsen och orkeslös men även som en 

extrovert person som gärna vill umgås och omges av andra.  

Deltagarna hade svårt att bestämma sig för vilken av figurerna de skulle vilja umgås med i ett 

potentiellt spel. De ansåg å ena sidan att B1 kändes mer seriös men de uppfattade henne även 

som lite för seriös, nästan arg och torr. De ansåg däremot att A2 såg ut som någon som skulle 

kunna ta ett skämt lättare. 

I frågan om vem som såg mest hotfull ut konstaterade de alla att B1 såg mest hotfull ut. De 

beskrev det som att hennes blick stirrade ända in i ens själ. En av deltagarna var lite tveksam 

först då han tyckte A2 såg ut som folk han har känt i sitt liv som visade sig vara dåliga 

människor men han höll sedan med att rent utseendemässigt såg B1 mest hotfull ut. 

De beskrev B1 som en person som har koll på sitt liv. Hon är en karriärkvinna som lever för 

att göra en karriär eller en typ av assassin eller spion som hugger folk i ryggen. De sa att hon 

kunde jobba för ett stort företag och inom ekonomi. 

A2 beskrevs av några som en personlig tränare men alla höll inte helt med den beskrivningen 

då några tyckte att hon såg för oseriös ut för det. De beskrev henne som någon som inte ville 

göra karriär utan enbart jobba för att överleva. De sa att hon såg ut att ha vad de kallar ett 

”simpelt” eller ”vanligt” jobb där det inte krävs så mycket mattekunskaper. 

En av deltagarna sa att han kopplade A2 till gängkriminalitet, övriga deltagare höll inte med 

om den bilden och diskuterade att B1 kanske snarare gjorde det och hade hand om ekonomin 

inom gänget. 

En av deltagarna sa att det kändes som om A2 är eller har varit mamma och resten i gruppen 

höll med om att de kunde se det framför sig. De sa att de inte kunde föreställa sig samma sak 

om B1 för att de tyckte att hon inte kändes redo för att skaffa familj än då hon ville säkra sin 

karriär först. 
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Gruppen uppfattade inget udda med figurerna och sa att de skulle kunna föreställa sig att det 

är samma person men under olika tidpunkter i livet. A2 beskrevs som den hon var först, deppig 

och osäker men så händer något och hon tar tag i sitt liv och blir till B1. 

5.5 Analys 

För att få fram ett resultat att utvärdera krävs det att de olika undersökningarna ställs emot 

varandra och jämförs i en analys. Där kommer dels de likheter som finns mellan 

undersökningarna och dels skillnaderna in. Det krävs även en analys av hur gruppen såg ut i 

förhållande till de svar som gavs. 

5.5.1 Likheter 

Grupperna förhöll sig liknande i vad de sa beträffande de olika karaktärerna. Den icke-

sexualiserade figuren (B) uppfattades av samtliga grupper som en seriös, utbildad kvinna som 

var introvert och stram, vilket innebär att blicken inte påverkade denna aspekt. För figur B 

hade blicken den påverkan att den sänkta blicken fick henne att uppfattas som mer 

kontrollerad, deprimerad men också överlag vänlig medan den mötande blicken fick henne 

att tolkas som aggressiv och hotfull. 

Vad beträffar yrkesroller hade samtliga grupper samma bild av vad figurerna kunde tänkas 

jobba med och det var därmed ingen aspekt som blicken hade påverkan på. Deltagarna ansåg 

att figur A såg ut att antingen vara instruktör på en gymverksamhet eller arbeta med ett jobb 

som inte kräver en eftergymnasial utbildning. Figur B ansåg de antingen ha ett jobb som spion 

eller en högutbildad tjänst inom ett företag. 

När figur B jämfördes med A ansågs B som mest hotfull i samtliga fall förutom i grupp 3 där 

bilderna visades upp i ordningen A1, B2. I det fallet tolkades A1 som mest hotfull men 

deltagarna försökte då komma på anledningar till varför B2 skulle vara hotfull egentligen. I 

grupp 4 där deltagarna fick se motsatta bilder (A2,B1) försökte de inte på samma sätt komma 

på en anledning till varför A2 skulle vara hotfull.  

Till skillnad från figur B tolkades figur A som en genomgående extrovert person. Samtliga 

grupper, oberoende av blick, tolkade henne som en extrovert person som gillar att festa. Vad 

gällande blicken hade det den påverkan att en sänkt blick fick henne att uppfattas som ledsen 

eller deprimerad men även lat eller trött medan en direkt blick fick henne att uppfattas mer 

vild och fri. När figur B hade samma direkta blick som A uppfattades inte A1 som speciellt 

aggressiv eller hotfull men när A1 visades med B2 uppfattades däremot A1 som farlig, hotfull 

och aggressiv. Med andra ord var det först när A1 jämfördes med någon med en undergiven 

blick som hon uppfattades som ett potentiellt hot. 

När det kommer till yrkesroller sa samtliga grupper, oberoende av blick att A passade som 

någon typ av idrottsutövare. Två grupper nämnde yogainstruktör specifikt men samtliga 

nämnde någon typ av gyminstruktör som yrkesroll. Utöver detta målade även samtliga 

grupper upp henne som en typ av kampsportsutövare. De ville även placera henne i något 

annat jobb som inte kräver någon längre utbildning, som kassör eller bartender. De 

poängterade att hon inte jobbade för att göra karriär. Och vid enstaka fall gav deltagarna klara 

kommentarer om att hon inte såg ut som någon som var särskilt kunnig. 

Något som återkom i undersökningarna var att deltagare associerade figur A med personer de 

kände i det verkliga livet medan ingen av deltagarna påstod sig känna någon som såg ut som 
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figur B. Detta trots att samtliga grupper konstaterade att ansiktet var samma modell mellan 

de båda figurerna. 

5.5.2 Skillnader 

Grupperna och deras deltagare tenderade att ha gemensamma åsikter om det mesta men det 

fanns vissa punkter de inte höll med varandra om. I grupp 2 hade en minoritet en tendens att 

referera till B2 med manligt pronomen, något som ingen annan grupp hade deltagare som 

gjorde. 

När det kommer till figur A tyckte vissa deltagare att hon såg ut att vara någon som var lite lat 

och någon som föredrog att ta det lugnt med vänner medan andra tolkade henne som en 

äventyrlig, vild person. Det går inte att se något samband mellan vem som sa det eller i vilken 

undersökningsgrupp då det var något som yttrades av både män och kvinnor i alla grupper. 

Vid vissa fall var det samma person som beskrev båda personligheterna. 

Även om det fanns en tendens till att tolka figur B som mest hotfull hade deltagarna svårt att 

definiera vem de skulle vilja umgås med mest. Vissa ansåg att B var någon de ville umgås med 

då hon uppfattades som mer seriös och lugn, andra ansåg att A var någon de ville umgås med 

då hon uppfattades som mer öppen och skojfrisk. I de fallen berodde det på huruvida 

deltagaren själv var en person som gillade att festa och umgås med mycket människor eller 

om det var någon som var mer introvert och seriös som person. 

 I fallen där ena figuren hade en direkt blick och den andra en undvikande ville deltagarna inte 

umgås med B1 för att hon såg för seriös och sträng ut. När A hade den direkta blicken och B 

den sänkta kände dock inte deltagarna att de kunde välja vilken figur de skulle vilja umgås 

med. 

När båda figurerna hade en sänkt blick var gruppen helt splittrade i vem de ansåg var mest 

attraktiv att umgås med. Vissa ansåg att figur A såg ut att vara öppen och vänlig medan andra 

ansåg att hon såg ut att vara ”bitchig” och liknade henne med en stereotyp, elak cheerleader 

från amerikanska filmer. 

5.5.3 Grupperna 

Grupperna och dess deltagare måste tas i beräkning när det kommer till att analysera 

resultatet av undersökningarna. Även om samtliga deltagare tillhörde fokusgruppen fanns det 

skillnader i hur grupperna var uppdelade dels vad gäller antal men även exempelvis kön och 

spelvana.  

I de flesta grupper var könsfördelningen jämn med en skillnad på högst en person. Avvikande 

var grupp tre där det enbart fanns en kvinnlig deltagare och resterande män. Det har dock inte 

hittats någon skillnad i hur det sammansatta resultatet blev beroende på könsuppdelningen i 

grupperna. För det mesta hade männen och kvinnorna liknande åsikter. De skillnader som 

fanns skall dock nämnas för att få en så klar bild av undersökningen som möjligt. 

I de fall där deltagarna refererade till B2 som man var det en man som gjorde detta. Det var 

även i större utsträckning män som refererade till figur A som lågutbildad medan kvinnor i 

större utsträckning placerade henne som någon typ av gyminstruktör. Detta kan härledas till 

det faktum att det i samtliga grupper var kvinnor som sa att figur As topp såg ut som en 

sportbehå. 
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5.6 Slutsatser 

Utifrån insamlad data finns det slutsatser som kan bilda ett resultat. Det måste dock tilläggas 

att det finns kritik till undersökningen vilket diskuteras vidare i del sex, vilket gör att resultatet 

inte kan läggas fram som absolut sanning. Det går dock fortfarande att använda som grund 

för fortsatta undersökningar och studier.  

Vad som går att utkristalliseras från de svar som erhållits är att blicken hade viss betydelse för 

hur karaktärerna tolkades men att det hade lite, till ingen påverkan på hur deltagarna 

kopplade dem till stereotyper. Ingen av deltagarna yttrade några direkta kommentarer om 

objektifiering eller sexualisering men orden de använde går fortfarande att koppla till det. 

Figur A kopplades till diverse föreställningar enligt stereotypen av horan som beskrivits i 

bakgrundsdelen (Bareket m.fl. 2018). Hon beskrevs som en frisläppt, vild person som gillar 

att festa. Hon är inte fokuserad på karriär eller kunskap och hon kan uppfattas som något 

”bitchig” men är samtidigt extrovert och öppen. Dock går det att se tendenser av att en direkt 

blick hos den sexualiserade karaktären ledde till att hon sågs som mer oberoende, stark och 

kraftfull. Dock var hon alltid undergiven figur B i alla fall förutom det när den icke-

sexualiserade karaktären själv hade en undergiven blick.  

Figur B kopplades på samma sätt till stereotypen av madonnan (ibid). Hon är tillbakadragen, 

sofistikerad, introvert och vuxen. Hon är en karriärkvinna men uppfattas som sträng och kall, 

till och med hotfull i vissa fall. Hos henne hade blicken inte en större påverkan alls. Deltagarna 

såg alltid henne som något hotfull förutom när en undergiven blick på henne jämfördes med 

en direkt blick hos figur A. Även om madonnan i tradition brukar beskrivas som en from 

hemmafru finns det som tidigare nämnt tendenser att tolka henne som aggressiv och 

irriterande när hon tar sig in i yrkeslivet (Fine 2010). Något som direkt går att koppla till figur 

B där alla ansåg att hon såg för sträng ut. 

Det går även att koppla mängden agens en betraktare lägger på figurerna utifrån svaren, något 

som kan jämföras med hur objektifierad någon tolkar en karaktär (Sap, Prasetio, Holtzman, 

Rashkin & Choi, 2017). Deltagarna hade en tendens att lägga mer agens i figur B än i figur A, 

enda skillnaden var när gruppen visades A1, B2 där de ansåg att A hade mer agens, de beskrev 

det som att hon utmanade ens blick. I övriga fall var det B som hade en yrkesroll, som var 

tänkande och agerande. När hon var ledsen var det något inuti henne själv som hon hanterade. 

När A var ledsen så var det tvärt om en yttre faktor. Någon eller något hade gjort henne ledsen, 

hon var inte aktören i sin egna sorg utan hade utsatts för något. 

För att återkoppla till undersökningens frågeställning löd den som följer: ”Hur uppfattar en 

betraktare en kvinnlig figurs personlighet om blicken bryter mot dess stereotyp?” I en 

undersökning som denna där insamlad data är kvalitativ blir svaret större och mer öppet än 

om det varit en kvantitativ studie. Men ett svar finns fortfarande. 

Genom analysen av de insamlade svaren går det att se att blicken tenderar att inte ha en stor 

påverkan i sig själv på hur en figur uppfattas. Däremot när den kommer att jämföras med en 

annan karaktär och dess blick får den en större betydelse. Det var först när en sexualiserad 

karaktär som hade en icke-sexualiserad blick jämfördes med en icke-sexualiserad person med 

en sexualiserad blick som den sexualiserade karaktären uppfattades som ett potentiellt hot 

och en agerande person. Först då uppfattades hon i fullo som någon som bröt mot stereotypen 

av ”horan” (Bareket m.fl. 2018).  Med andra ord en agerande, stark karaktär som är sin egen 
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person. Men i det fallet där hon uppfattades bryta mot sin stereotyp uppfattades hon även som 

aggressiv och farlig.  

Den icke-sexualiserade karaktären som enligt hypotesen skulle riskera att tolkas enligt 

madonnakomplexet som lugn och from tolkades istället enligt den stereotyp som tidigare 

nämnts ofta används mot kvinnor i yrkeslivet (Fine 2010). Hon uppfattades som sträng och 

kall. Med en undergiven blick uppfattades hon som något mer blyg och försiktig, lik 

madonnakomplexet (Bareket m.fl. 2018).  Men med en direkt blick tolkades hon som aggressiv 

och hård, likt stereotypen av kvinnor i arbetslivet idag (Fine 2010). 

Det kan dock tilläggas att även om alla grupper använde ord för att beskriva figur A på ett 

stereotypt och objektifierat sätt använde de även ord som stärkte hennes agens i varje grupp. 

De kunde alla se henne som en kampsportsutövare och de kunde alla se henne med ett yrke, 

även om de inte kunde se henne som intellektuell. Med detta sagt fanns det tendenser i hur 

mycket ord som visade på agens som användes för att beskriva henne kopplat till hennes blick. 

När hon var ensam om att ha den direkta blicken användes fler ord som syftade på agens och 

självständighet än vad det gjorde när hon hade en sänkt blick eller när även figur B hade en 

höjd blick. 
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6 Avslutande diskussion 

För att sätta resultatet i ett större perspektiv krävs det en diskussion om den här 

undersökningen i kontext till föregående forskning. Utöver detta behöver existerande kritik 

till metoden och dess utförande synliggöras för att ge en klarare bild av hur reliabel 

resultatet kan antas vara. I denna del diskuteras detta i kombination med de 

forskningsetiska aspekterna och till vilken användning resultatet och arbetet i sig kan bidra 

med. 

Först sammanfattas undersökningen i sin helhet för att få en komprimerad bild av 

genomförandet och dess resultat.  

6.1 Sammanfattning 

I detta arbete undersöktes betydelsen av en kvinnlig karaktärs blick när det kommer till hur 

betraktare använder sexualiserade och objektifierande stereotyper för att identifiera henne. 

För detta användes källor i form av litteratur, film och spel som referenser till hur stereotyper 

av kvinnor ser ut i media idag. En föregående studie av Fox och Bailenson (2009) användes 

som en primärreferens till arbetsområdet och hur karaktärerna skulle formas.  

Madonna/Hora-komplexet (Bareket, Kahalon, Shnabel & Glick, 2018) användes som en av de 

objektifierande stereotyperna som undersökningen baserades på. 

Ur detta problem formades en frågeställning i form av:   

Hur uppfattar en betraktare en kvinnlig figurs personlighet om blicken bryter mot dess 

stereotyp? 

För att besvara frågeställningen skapades två olika artefakter föreställande en sexualiserad 

kvinna och en icke-sexualiserad. Två kvinnliga figurer från midjan upp skulpterades i 3D och 

renderades sedan ut som bilder rakt framifrån. För att undersöka blicken gavs de två 

figurerna två olika blickar var, en direkt och en undvikande. 

Själva undersökningsmetoden bestod av gruppintervjuer uppdelade i fyra undersökningar. 

Varje grupp fick se två bilder jämte varandra i varierade versioner. De första två grupperna 

fick se de två artefakterna med samma blick medan de två andra grupperna fick se de två 

artefakterna med olika blickar.  

En intervju hölls med grupperna där deltagarna fick diskutera fritt om artefakterna tills de 

inte kunde komma på något mer. Därefter ställdes det uppföljande frågor för att försäkra att 

undersökningens frågor blev besvarade. Frågorna kan ses under Appendix G. 

Resultatet av undersökningen visade att blicken i det här fallet inte hade en stor betydelse 

men att den när den jämfördes med en figur med en undergiven blick fick en sexualiserad 

karaktär att bryta stereotypen och uppfattas som stark och utmanande. I övrigt hade blicken 

ingen betydelse mer än att den fick karaktärens känslouttryck att förändras. En icke-

sexualiserad figur ansågs inte mindre självständig eller mer objektifierad om hennes blick 

var undergiven. 
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6.2 Diskussion 

Det finns en del att diskutera angående undersökningen i sin helhet. Som tidigare nämns hade 

det exempelvis kunnat ge ett mer nyanserat resultat om deltagaren kunde vrida på modellen 

utan att blickens innebörd påverkades, något som hade krävt programmering och mer jobb än 

vad tidsramen medgav. Att modellerna begränsades till att enbart vara bilder innebar att de 

skulle kunna ha tagits fram genom att ritas direkt i 2D, något som sparat tid och öppnat upp 

för möjligheten att göra undersökningen större genom att exempelvis använda flera olika 

figurer med olika utseenden. 

Den undersökning som dock genomfördes förde ändå med sig ett resultat och ett svar på 

frågeställningen vilket innebär att trots sina brister var det ett fungerande genomförande. 

Utöver svaret på frågeställningen tog även undersökningarna med sig tendenser och svar som 

är intressanta att analysera utöver begränsningen av arbetet. Till exempel hade det varit 

spännande att undersöka vidare vad roterandet av en 3D figur har för påverkan i hur en 

betraktare tolkar dess blick och uppsåt. Den första pilotundersökningen fick som beskrivet i 

del 4 resultatet att deltagarna tolkade figuren med sänkt blick som elak om de vred modellen 

så de tittade på henne underifrån medan de såg henne som ledsen och utsatt om de såg henne 

rakt framifrån.  

En annan tendens som deltagarna hade och som beskrevs i del 5 men som inte kunde 

användas till att besvara frågeställningen var att folk tenderade att känna igen sina bekanta i 

den sexualiserades utseende men inte i den icke-sexualiserade. Detta trots att de konstaterade 

att det var samma ansikte och att de alla sa att de kunde se de två modellerna som samma 

person. Det skulle vara intressant att studera vidare vad som låg bakom att de gjorde denna 

koppling mellan figur och verklig person på den ena modellen men inte den andra.  

Den största kritiken som går att lägga fram gällande denna undersökning är kopplat till 

artefakterna i sig. Trots ett försök att få samma ljussättning på samtliga modeller finns det 

skillnader i hur ljus och skuggor faller på figuren från bild till bild. Detta kan som tidigare 

diskuterats medföra att deltagarna tolkar figurerna olika på grund av ljussättningen snarare 

än aspekter som blick och utbildning. Det går att argumentera för att resultatet fortfarande är 

av vikt då blicken genom sin existens fortfarande har en påverkan och att ett flertal av de 

åsikter som resultatet visade fanns för samtliga bilder och alltså var oberoende av 

ljussättningen. 

En annan kritik som kan riktas mot undersökningen är att sättet på vilket deltagarna fick ta 

del av artefakterna inte var optimalt. Rummet var ljussatt vilket innebar att reflektioner i 

TV-skärmen bildades, vilket skulle kunna störa intrycket. Utöver detta var skärmens 

färgåtergivning inte önskvärd då svarta färger blev mörkblå och ljusa färger tycktes mörkare. 

Flera deltagare konstaterade även att färgerna skiftade beroende på vilken sida av skärmen 

de satt, vilket även det kan ha påverkat resultatet. Samtliga grupper satt dock runt skärmen 

vilket innebar att den samlade åsikten hos gruppen borde vara rättvisande till vad de tyckte.  

Dessa brister innebär att det resultat som tagits fram inte kan ses vara fullständigt reliabelt. 

Det går fortfarande att diskutera och ta vidare resultatet till fortsatta studier men det är något 

som måste tas med i beaktning när resultaten av denna undersökning tolkas.  
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6.2.1 Förhållande till tidigare forskning 

I Fox och Bailensons (2009) undersökning visade resultatet på att en sexualiserad karaktär 

med höjd blick blev behandlad med mer hotfull sexism än om hon hade en sänkt blick. I den 

här undersökningen möttes en sexualiserad karaktär med en höjd blick av en syn på henne 

som modig och stark.  

Fox och Bailensons undersökning handlade främst om horan och madonna-komplexet där de 

ställde de två stereotyperna emot varandra medan denna undersökning främst handlade om 

att ställa en sexualiserad stereotyp och dess undvikande blick mot en icke-sexualiserad 

stereotyp och dess utmanande blick. Att figurerna och blickarna i denna undersökning och de 

följdfrågor som ställdes inte var fokuserade på samma problem som Fox och Bailensons kan 

vara anledningen till att det blev ett olika resultat. Kanske skulle svaren blivit lika om 

deltagarna i denna undersökning fick svara på frågor tillhörande våldtäktskulturen så som 

deltagarna i Fox och Bailensons undersökning fick. 

När det kommer till hur deltagarna tolkade karaktärerna finns det en tydlig koppling mellan 

vad de sa och den litteraturöversikt som tidigare givits. Att den icke-sexualiserade karaktären 

tolkades som en ordentlig, sofistikerad person följer den text Bareket m.fl. (2018) lagt fram 

om horan och madonnakomplexet. Medan bilden av denna kvinna i kombination med ett 

arbete ses som aggressiv förhåller sig till den bild som Fine (2010) målar upp att samhället 

har. 

Den sexualiserade karaktärens kommentarer följde även beskriven litteratur i den mån att hon 

ansågs vara mindre utbildad och samtidigt mer oseriös och extrovert. Detta är något som 

beskrivs i både teorin om Horan och Madonnakomplexet (Bareket, mfl. 2018) men även av 

exempelvis Fine (2010) och Fox och Bailenson (2009). Att hon med en mötande blick tolkades 

som mer aggressiv och hotfull i förhållande till en icke-sexualiserad figur med en undvikande 

blick kan återkopplas till samma fenomen som kan förklara varför deltagare tolkade den icke-

sexualiserade figuren som sträng. Hennes agens fick henne att verka aggressiv, på samma sätt 

som tidigare nämnts bilderna på Brie Larsons Captain Marvel (2019) fick folk att tolka henne 

som sur och elak för att hon inte log. 

Att deltagarna hade en tendens att föredra att umgås med den sexualiserade figuren framför 

den icke-sexualiserade figuren men även att de skulle föredra att spela som henne i ett spel 

kan ha sin förklaring inte enbart i det tidigare nämnda fenomenet att folk tycker illa om 

arbetande kvinnor med agens. Det kan även återkopplas till Andersons (2015) bok där hon 

(vilket tidigare nämnts i del två) beskriver hur kvinnor i media oftast porträtteras sexualiserat 

och i en underkastad position för att behaga tittaren. Hon beskriver vidare att folk har en 

tendens att dras till bilder på sexualiserade och objektifierade, vilket är varför det till exempel 

är en så stor del av reklambranschen.  

I bakgrundsdelen presenterades en historisk tillbakablick i hur kvinnliga stereotyper sett ut i 

historien och det är intressant att koppla svaren som den här undersökningen gav till hur man 

såg på kvinnan förr. Som tidigare nämnts fick inte kvinnor studera till läkare innan 1800-talet 

(Dahl 2016) och så sent som på 1600-talet hände det att kvinnor som var utbildade brändes 

på bål (Minkowsli 1992). En påklädd kvinna med uppsatt hår skulle med stor sannolikhet 

tolkas som en vanlig hemmafru på den tiden medan samtliga deltagare i den här 

undersökningen tolkade henne som en utbildad karriärkvinna.  
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Något som är sig likt är dock att manskläder associeras med intelligens och karriär. Som 

tidigare nämnts behövde kvinnor ofta förr klä ut sig till män för att få en chans att göra karriär 

(Overbye 2018) och (Fine 2010). Kanske är det ingen slump att det fanns deltagare som 

tolkade den icke-sexualiserade karaktären som en man och att flera kommenterade att hon 

såg maskulin ut samtidigt som de även såg henne som utbildad och framgångsrik. 

6.2.2 Etiska aspekter 

När det kommer till etiska aspekter finns det en del saker som måste reflekteras över, dels i 

allmänhet men även sett ur ett forskningsetiskt perspektiv. 

De etiska aspekterna togs i beaktning genom att undersökningen genomfördes enligt 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 

2002). Informationskravet följdes då samtliga deltagare meddelades före undersökningens 

start om hur deras svar skulle användas, både de som givits via enkät och de som spelats in 

under själva undersökningen. De fick även en beskrivning av vad undersökningen skulle 

användas till och vem det var som höll i den. 

De fick även beskrivet för sig innan vad de förväntades göra under undersökningen samt en 

beskrivning av vad de skulle få se på en nivå som inte avslöjade vad undersökningen 

handlade om men som förvarnade vad det var för typ av bilder som skulle komma upp. Då 

undersökningen inte innefattade något som uppfattades som påfrestande mentalt eller 

fysiskt togs det inga vidare försiktighetsåtgärder för att förhindra deltagare från att skadas av 

intervjun. 

Kritik kan dock ges att de deltagande inte blev meddelade var de kan ta del av den färdiga 

rapporten. Detta är dock något som Vetenskapsrådet enbart ger som en rekommendation 

och är alltså inget krav (2002). 

Samtyckeskravet uppfylldes i den mån att samtliga deltagare först när de fick frågan om de 

ville delta fick en kort beskrivning av hur undersökningen skulle vara uppbyggd, var den 

skulle äga rum samt hur lång den förväntades vara, de kunde redan där bestämma om det 

var något de ville delta i eller inte.  

Vid själva undersökningstillfället meddelades även alla att de när som helts kunde avsluta 

undersökningen samt vad som skulle hända med data som samlats in från dem fram till den 

tidpunkten. Utöver detta frågades samtliga efter deras samtycke till att få sina röster 

inspelade under intervjun. Samtliga deltagare gav sitt samtycke vilket gjorde att alla 

undersökningar kunde spelas in. Hade inte alla givit sitt samtycke hade ingen ljudinspelning 

skett.  

Samtliga deltagare var över 18 år och det behövdes därmed inget samtycke från en förmyndare 

utan samtliga var kapabla till att ge sitt eget samtycke.  

Konfidentialitetskravet uppfylldes då deltagarna var anonyma genom hela processen. De satt 

i grupper och såg varandra men kunde inte ta del av varandras namn om de inte själva delade 

med sig av dem. Detta i samband med att inget som kan avslöja deltagarnas identitet visas i 

rapporten innebar att inget extra steg behövdes tas för att skydda deltagarnas identitet. Det 

kan tilläggas att de inspelade ljudfilerna som annars skulle kunna användas för att identifiera 

deltagarna raderades så fort transkriberingen var genomförd. 
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Nyttjandekravet uppfylldes då ingen information om deltagarna delades vidare. De inspelade 

ljudfilerna raderades och enkätsvaren publiceras inte var för sig utan enbart som en 

sammansatt beskrivning. Detta innebär att ingen utomstående kan ta del av informationen 

och utnyttja den. Insamlad data används enbart för att svara på undersökningens 

frågeställning och därmed i forskningsändamål. 

6.2.3 Samhällelig nytta 

Det kan diskuteras om resultatet av undersökningen kan vara av vikt när det kommer till 

samhällets bästa. Resultatet visar att blicken inte enbart kan få en karaktär att bryta ut från de 

stereotyper utseendet frammanar. Detta skulle kunna innebära att det inte räcker att enbart 

ändra blicken hos kvinnor i spel och övrig media för att få bort de skadliga konsekvenser av 

stereotyper som exempelvis Fine (2010), Andersson (2015) och Behm-Morawitz och Mastro 

(2009) beskrivit har på framförallt kvinnor i samhället.  

Resultatet visar att enbart ändra en karaktärs blick från passiv till aktiv inte nödvändigtvis 

innebär att den uppfattas som mindre stereotyp. Blicken har en viss betydelse när den jämförs 

med någon som har en passiv blick, detta skulle dock teoretiskt sett innebära att för att få en 

lättklädd kvinna att se mindre passiv ut enbart genom att ändra hennes blick måste någon 

annan tryckas ner, något som bara skulle innebära att samma potentiella negativa effekt sker 

fast från en annan karaktär. Denna slutsats kan med fördel användas av framtida kreatörer 

för att skapa karaktärer som inte uppfattas som lika skadligt stereotypa. Det räcker med andra 

ord inte att enbart ändra blicken på en karaktär utan det krävs en mer djupgående förändring. 

Som tidigare nämnts i del två visar forskning att kvinnor som utsätts för stereotyper och 

stereotyphot tenderar att prestera på samma sätt som stereotypen i en större utsträckning 

(Ratan & Sah 2015) och (Fine 2010). Detta innebär att spelutvecklare bör ta i beaktning 

konsekvenserna av en konstant representation av kvinnliga karaktärer som stereotypa. Enligt 

resultatet av den här undersökningen räcker det inte med att spelföretag endast ger sina 

stereotypa, kvinnliga karaktärer en blick med agens.   

6.3 Framtida arbeten 

Det finns ingen planerad fortsättning på det här arbetet men det finns fortfarande vägar som 

det skulle kunna ta om en fortsättning skulle komma att ske.  

6.3.1 Kortsiktig fortsättning 

Med den tidsbegränsning detta arbete hade fanns det inte utrymme att ta in fler aspekter i 

undersökningen än de som gjorts. Det finns dock en del delar som hade varit intressanta att 

undersöka om en fortsättning av undersökningen varit möjlig. 

I detta arbete undersöktes endast blicken hos hypotetiska kvinnliga karaktärer och dessa i 

jämförelse med varandra. Det hade varit intressant att först se om åsikterna hos deltagarna 

skilt sig åt om de fick se samma modell men med olika blickar på samma gång så att de enbart 

jämförde blicken och inte modell/blick eller enbart modell som de nu gjorde.  

Det hade även varit intressant att genomföra en liknande studie fast med en sexualiserad och 

en icke-sexualiserad manlig figur för att se om deltagarna målade upp de figurerna med 

samma attribut och personligheter samt om blicken hade samma effekt på dem som de hade 

på de kvinnliga figurerna.  
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6.3.2 Långsiktiga fortsättningar 

För att sätta det hela i ett större perspektiv skulle detta arbete användas för att bygga fram 

en större undersökning som skulle ta in frågan i ett geografiskt perspektiv. Är bilden på 

kvinnan och hennes blick likadan i andra kulturer som i den västerländska? Detta arbete 

blev på grund av begränsningar i tid och tillgång avskärmat till att enbart vara inriktad på 

västerländsk kultur. Men det hade varit intressant att se det satt i ett större sammanhang 

och med en större mängd olika artefakter. 

Det hade även varit intressant att bygga på den avgränsning som redan är gjord. Ser 

västerländska personer samma typer av personligheter och stereotyper på kvinnor som inte 

har ett typiskt västerländskt utseende? 

Artefakterna i sig går inte att använda till något framtida kommersiellt syfte då deras 

topologi inte är anpassad för varken spel eller film. Utöver detta har de inte heller någon 

underkropp, vilket innebär att de inte skulle vara bra till så mycket annat än just denna 

undersökning. Detta innebär att potentiella framtida vidarearbeten av detta projekt enbart 

kan ta formen av fortsatt forskning. 

Det kan även vara intressant att göra en liknande undersökning med en äldre åldersgrupp 

för att se om det finns några skillnader mellan en yngre och en äldre generation. 
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 I 

Appendix A -  Enkät 

 

Enkät 

Svara så ärligt som möjligt på frågorna. Du är anonym och svaren kommer endas användas 

för att nyansera och problematisera insamlad data. 

 

Könstillhörighet:   

Kvinna  Man   Annat   

 

Hur ofta spelar du digitala spel?  

Varje dag  Varje vecka     Någon gång i månaden  Mer sällan  

 

Studerar du eller har du studerat grafisk formgivning på en högre nivå (ex. Universitet, 

Högskola)? 

Ja  Nej  Nej men jag gick en bildinriktad gymnasieutbildning  

 

 

 

  



 II 

En av Hunky Dorys kampanjbilder från 2011. 

Skärmdump av Jessica Rabbit från Who Framed Roger 
Rabbit (1988) 

Reklamuppslag från tidningen 12 (2012) 

Appendix B -  Reference board 1  

 

Sexualiserad karaktär - utseende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Illustration till Grand Theft Auto, Rockstar Games (2002) 

Batgirl från DC Comics Heroes in Crisis #4 (2019) 

Ranger Elite Druid rustning från 
Guild Wars (2005)  



 III 

Reklambild för en Beckham parfym (2007) 

Illustration från Grand Theft Auto IV, Rockstar Games (2008) 

Jessica Rabbit från Who Framed Roger Rabbit (1988) 

Appendix C -  Reference board 2  

Sexualiserad blick 

  

Reklambild för Dolce & Gabbanas vår/sommar kollektion (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 IV 

Melissa Fumero som Am y Santiago från Brooklyn Nine Nine (2017) 

 

3D modell av Nadine Ross från Uncharted 4: A Thief’s End, Naughty 
Dog (2016) 

Lara Croft från Rise of the Tomb Raider, 
Crystal Dynamics (2015) 

Appendix D -  Reference board 3  

Icke-sexualiserad karaktär – utseende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karaktären Ellie från Last of Us 2, Naughty Dog (2019) 



 V 

Skärmdump på Aloy från Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games (2017) Kassandra från Assassin’s Creed Odyssey, 
Ubisoft (2018) 

Affischbild med Gal Gadot från Wonder Woman, Patty Jenkins (2017) 

Appendix E -  Reference board 4  

Icke-sexualiserad blick 

   
Brie Larson i Captain Marvel, Marv el 2019)  
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Appendix F -  Artefakterna  

  



 VII 

Appendix G -  Frågorna 

 

 

-Vilken personlighet skulle du tillskriva karaktären? 

-Vem skulle du vilja umgås med? 

-Skulle du säga att någon av dem ser mer hotfull eller farlig ut? 

- Vad är hon i för situation? 

-Vad tror du att hon skulle kunna jobba med? 

-När det kommer till stereotyper, har ni någon åsikt om hur det skulle gå att koppla de olika 

karaktärerna till det? 

-Är det något som känns konstigt eller udda i bilderna? 

 


