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Sammanfattning 
 

 
Följande arbete fokuserar på kvinnlig representation i spel där artiklar med utgångspunkt i 
sexualisering, stereotyper och kroppsideal ligger till grund för undersökningen. Vid en 
jämförelse därvid fastställs att den moderna actionhjältinnan ofta formges med samma 
karaktäristiska drag och kroppsbyggnad. Med denna utgångspunkt undersöks hur spelare 
uppfattar attityd och fysisk kapacitet genom att belysa kroppen hos kvinnliga karaktärer.  
 
Sex elever i åldrarna 16-18 år, studerande vid Schillerska gymnasiet i Göteborg, fick svara på 
frågor om attityd och fysiska kapacitet under enskilda semistrukturerade intervjuer. 
Informanterna presenterades för tre 2D-illustrerade bilder föreställande konturlinjer av 
kvinnliga spelkaraktärer med olika kroppsbyggnader. Resultaten visar att fysisk kapacitet 
förknippas med en viss spelstil vilken i sin tur sammankopplas med en stereotypiskt manlig 
eller kvinnlig attityd. Arbetet presenterar även undersökningens funna likheter och skillnader 
mellan de manliga och kvinnliga informanternas reflektioner. Av resultaten har det 
framkommit att det finns ett samband mellan kroppsbyggnad och spelstil, vilket kan vara 
intressant att undersöka vidare i framtida arbete. 
 

Nyckelord: Sexualisering, stereotyper, kroppsideal, actionspel  
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1 Introduktion 
 
Kvinnliga karaktärer i spel har under många år framställts i en mer underordnad roll jämfört 
med manliga karaktärer. Spelutvecklare kritiseras ofta för att formge stereotypa och 
sexualiserade kvinnliga karaktärer. Forskningsstudier som undersöker hur kvinnors 
självkänsla påverkas av kvinnliga spelkaraktärer med sexualiserade kroppar, visar på att en 
positiv effekt erhålls om karaktären i fråga besitter normbrytande karaktärsdrag och 
förmågor. Samtidigt visar studierna att en sexualiserad kroppsbyggnad har en negativ effekt 
på kvinnors självkänsla om karaktären inte besitter dessa uppskattade egenskaper. Lara Croft 
är ett bra exempel på en spelkaraktär som getts erkännande av både män och kvinnor för sin 
normbrytande personlighet och goda fysiska förmåga sedan det första Tomb Raider-spelet 
släpptes år 1996. Hon gick emot den traditionella kvinnliga könsrollen, som ofta gestaltas i 
spel genom den klichéartade stereotypen damsel in distress (Dill & Thill, 2007:851). Hennes 
kroppsbyggnad har även varierat under åren och övergått från en hypersexualiserad anatomi 
till en mer verklighetstrogen kroppsbyggnad, som passar ett mer modernt spelsamhälle och 
inte uteslutande vänder sig till (yngre) manliga spelkonsumenter.  
 
Vid en jämförelse av andra kvinnliga protagonister i moderna spel finner man att 
kroppsbyggnaderna förhåller sig till liknande mått och muskelmassa mellan kvinnliga 
huvudkaraktärer inom nämnd genre. Därmed går det att argumentera för att spel i dagsläget 
bidrar till att skapa och upprätthålla en viss typ av önskvärt kroppsideal hos starka kvinnliga 
protagonister, om än med normbrytande egenskaper. Forskningsstudier görs i stor omfattning 
på vilka faktorer som har en inverkan på hur spelkaraktärer tolkas. Visuella element som 
exempelvis sexualiserande klädesplagg har således visat ha en effekt på hur spelare uppfattar 
en karaktärs färdighetsnivå (Bell 2017:75). Det är därmed intressant att ifrågasätta om kropp, 
precis som kläder, har en effekt på hur karaktären tolkas.  
 
Existerande kroppsideal har använts som referenser för att illustrera tre olika versioner av en 
fiktiv kvinnlig karaktär. Karaktärerna är skapade med hjälp av konturlinjer och bär samma 
frisyr samt klädesplagg inspirerade av den moderna designen av spelkaraktären Lara Croft. 
Konturlinjerna bidrar till att visa en tydlig silhuett av kroppsbyggnaden och framhäver 
dessutom skillnaden i muskelmassa mellan karaktärerna på ett välbalanserat sätt. 
Karaktärerna har sedan utvärderats under enskilda semistrukturerade intervjuer. 
Undersökningen genomfördes på Schillerska gymnasiet i Göteborg och eleverna som deltog 
var tre män och tre kvinnor i åldrarna 16-18 år. Fokus för undersökningen ligger i att genom 
en persons åsikter, tankar och känslor erhålla svar som beskriver uppfattningen om 
karaktärernas attityd och fysiska kapacitet utifrån kroppsbyggnad i förhållande till 
actionäventyrsspel.   
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2 Bakgrund 
Dator- och videospel utgör en stor del av den moderna underhållningsindustrin. 
Framställning och gestaltning av mänskliga karaktärers utseende, kroppsform och kläder i 
spel har fått allt större uppmärksamhet i takt med mediets globalt växande popularitet. 
Kritiken som riktas mot karaktärsporträttering i spel, omfattar en rad olika aspekter som 
bland annat är kopplade till genus, sexualitet och etnicitet. Manliga och kvinnliga stereotyper 
är ett exempel på en långvarig debatt inom diverse medier som reklam, film och spel. 
Spelutvecklare kritiseras för att formge stereotypa karaktärer och ofta göra kvinnliga 
karaktärer mycket idealiserade och sexualiserade inom spelmediet (Jansz & Martis, 
2007:147). Begreppen sexualiserad och idealiserad syftar i de här fallen generellt på visuella 
element som till exempel en karaktärs klädsel eller anatomi. Det följande arbetet kommer att 
fokusera på kvinnlig representation i spel med ett ytterligare avgränsat fokus på 
kroppsbyggnad inom spelgenren actionäventyr.  

Tidigare forskning kopplad till kvinnlig anatomi inriktar sig i stor utsträckning på att 
undersöka den vanligt förekommande idealiserade och sexualiserade 
karaktärsporträtteringen. Detta har ökat kunskapen kring vilken påverkan en karaktärs fysik 
har på manliga och kvinnliga användares självkänsla och om det dessutom påverkar deras 
inställning till stereotypa könsroller och normer. Syftet med denna typ av studie motiveras 
ofta utifrån argument om hur en idealiserad och sexualiserad framställning av människor i 
medier kan påverka hur en person känner och tänker om sin egen kropp. I studier som visar 
på en negativ effekt har denna påverkan sammankopplats med en ökad sannolikhet att 
utveckla psykologiska sjukdomar som exempelvis diverse ätstörningar (Barlett & Harris 
2008:586). Syftet med följande projekt är att i motsats till att studera hur användaren 
påverkas i könsrollstänkande, undersöka hur män och kvinnor uppfattar en kvinnlig karaktär 
utifrån olika kroppsbyggnad: vilka stereotypa drag tillskrivs en viss kroppsbyggnad? Skiljer 
det sig mellan manliga och kvinnliga spelare? Det är därmed relevant att fördjupa sig 
ytterligare inom det uppmärksammade ämnesområdet i förhållande till kvinnlig 
representation i spel. 

 Kvinnlig representation i spel 

Genom att enbart studera marknadsföringsmaterial av populära spel i förhållande till kvinnlig 
kontra manlig gestaltning och stereotypi, framkommer en påtaglig skillnad. Elizabeth Behm-
Morawitz genomförda innehållsanalys av spelreklam i toppsäljande speltidningar i Amerika, 
visar i artikeln ”Examining the intersection of race and gender in video game advertising” 
(2017) att närmare 80% av bilderna inkluderade manliga karaktärer i motsats till kvinnliga 
karaktärer som endast var representerade i cirka 20% av fallen. Behm-Morawitz redogör 
vidare för skillnaden i muskelbyggnad mellan könen och redovisar resultat som påvisar att 
ljushyade manliga karaktärer porträtterades mer frekvent med en framstående och muskulös 
fysik, i jämförelse med vita kvinnliga karaktärer. I fråga om etnicitet och kroppsbyggnad 
erhölls även data som visar på att karaktärer med afrikanskt ursprung till övervägande del 
framställs som mer muskulösa än ljushyade karaktärer. I kontrast till detta porträtteras vita 
karaktärer generellt sett med mer utmanande klädesplagg jämfört med karaktärer av annat 
etniskt ursprung, där ljushyade kvinnliga karaktärer i majoriteten av fallen var provokativt 
klädda (2017:227–232). Behm-Morawitz (2017:235) menar att det på grund av att spel i 
dagsläget attraherar en mer heterogen publik, som kontinuerligt ifrågasätter och 
uppmärksammar diverse orättvisor i förhållande till karaktärsrepresentation, kan vara 
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ekonomiskt fördelaktigt för spelindustrin att faktiskt frångå satta stereotyper och skapa mer 
inkluderande karaktärsgestaltningar.  

I en tidigare studie (Near 2012) hävdas att spelföretag i stor utsträckning gynnas av att 
bibehålla dessa typer av idealiserade och sexualiserade representationer av kvinnliga 
karaktärer i spel, eftersom dessa kan kopplas till en märkbar ekonomisk vinst. Genom att 
studera spelomslag på toppsäljande spel i Amerika, med målgruppen tonåringar och vuxna, 
framgår det av resultaten att spel som endast innehöll en manlig protagonist i hög grad 
förknippas med en större mängd sålda spelexemplar, jämfört med spelomslag innefattande en 
kvinnlig huvudkaraktär. Christopher E Nears (2012:263) studie påvisar även att majoriteten 
av kvinnliga karaktärer på spelomslagen, om ändock underrepresenterade, i hög utsträckning 
var sexualiserade i sin utformning. Near (2012:263) menar att denna framställning av 
kvinnliga karaktärer, är följden av att spel generellt sett riktas mot en manlig publik och att 
denna porträttering blir vinstgivande för spelföretagen. De presenterade studierna redovisar 
således att spel i stor omfattning inriktar sig på en specifik målgrupp, vilket är en tänkbar 
anledning till varför spelindustrin har fortsatt att gestalta karaktärer på ett mer eller mindre 
överensstämmande sexualiserat och stereotypiskt sätt. 

Utöver en tänkbar ekonomisk vinst som motivation för en viss typ av porträttering i spel, kan 
den bakomliggande orsaken till skapandet av stereotypa karaktärer möjligtvis även förklaras 
utifrån ett psykologiskt perspektiv. Craig McGarty, Vincent Yzerbyt och Russell Spears 
(2002) berör tre punkter som används inom socialpsykologin för att beskriva stereotyper:”(a) 
stereotypes are aids to explanation, (b) stereotypes are energy-saving devices, and (c) 
stereotypes are shared group beliefs”. McGarty, Yzerbyt och Spears (2002:3) fortsätter med 
att förklara hur kategorisering är en kognitiv process som är till för att hjälpa en individ att 
skapa en generell uppfattning om en person eller en situation. Således är användandet av 
stereotyper i spel inte uteslutande negativt. Exempelvis kan det vara fördelaktigt om inte till 
och med nödvändigt, att kunna läsa av en motståndares egenskaper snabbt för att ha en chans 
att utifrån det agera direkt. Spelutvecklare kan därmed använda sig av diverse stereotyper i ett 
mer positivt hänseende för att på ett enkelt sätt förmedla en läsbar karaktär. 

Det framgår med andra ord att en orsak till att bibehålla sexualiserade och idealiserade 
stereotyper i spel kan bero på en märkbar ekonomisk vinst för spelproducenterna (Near 
2012:263). Detta gör att spel i största allmänhet fortsätter att rikta sig mot unga manliga 
spelare i förhållande till utformning. Samtidigt går det även att se en psykologisk orsak till 
varför stereotyper kan vara fördelaktigt att använda i spel. För att spelaren snabbare ska 
kunna bearbeta den visuella informationen på skärmen och exempelvis avgöra 
antagonisternas eventuella förmågor, kan stereotyper användas för att underlätta denna 
process.  

2.1.1 Stereotyper & Ideal 

Begreppen stereotyp och ideal har två separata betydelser, men diskuteras ofta i relation till 
varandra inom modern underhållningsmedia och i förhållande till karaktärsgestaltning. Ordet 
‘ideal’ definieras i The Concise Oxford Dictionary (1976:533) som ”Answering to one’s 
highest conception”. Med andra ord beskriver ideal, utifrån olika kulturella perspektiv, något 
som är önskvärt att eftersträva. Stereotyp definieras istället som ”A widely held but fixed and 
oversimplified image or idea of a particular type of person or thing.” (Oxford Dictionaries 
2018). En stereotyp beskriver alltså en generell och ofta förenklad bild av till exempel 
personer inom en viss grupp. I artiklar om spel och karaktärer förkommer även begreppet 
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hypersexualisering mer eller mindre frekvent. I förhållande till karaktärer syftar ordet 
hypersexualiserad i många fall på en avatars kropp eller klädesplagg. Ordet ’sexualized’ 
beskrivs som något eller någon som har gjorts sexuell eller har getts associationer till sex 
(Oxford Dictionaries 2018). En kvinnlig karaktär med en mycket sexualiserad 
(hypersexualiserad) kropp framhäver ofta de mer erogena zonerna, exempelvis genom en stor 
byst i relation till en oproportionerligt smal midja (Behm-Morawitzs & Mastro 2009:809).  

Ideal i förhållande till kroppen diskuterades redan i slutet av 1400-talet med Leonardo da 
Vincis verk Vitruvian Man, som är skapad för att illustrera den mänskliga manliga kroppens 
perfekta proportioner utifrån olika studerade och framtagna mått (Ashrafian 2011:593). I 
motsats till det manliga, har det kvinnliga kroppsliga skönhetsidealet i större grad varierat 
genom århundradena. B. A. Bonafini och P. Pozzilli (2011:62) anger att: “The ideal of female 
beauty has shifted from a symbol of fertility to one of mathematically calculated proportions. 
It has taken the form of an image responding to men’s sexual desires.” Detta bildar således en 
mer negativ form av ideal på grund av att syftet i största grad utgörs av att tilltala det motsatta 
könet. Anledningen till denna skiftning menar Bonafini och Pozzilli (2011:65) beror på 
kvinnans förändrade roll i samhället, som en mer självständig individ. Samtidigt lyfter de 
fram hur kroppsliga ideal, som vanligtvis är sexualiserade, skapas och presenteras i media till 
en lättinfluerad publik. Idealiserade manliga och kvinnliga kroppar i till exempel spel bygger 
ofta på överdrivna kroppsproportioner för att framhäva specifika former och attribut. Manliga 
karaktärer porträtteras i stor omfattning som mycket muskulösa medan kvinnliga karaktärer 
idealiseras genom ett smalare koncept som i hög grad även anspelar på sex.  

Stereotyper är ett förhållandevis negativt laddat begrepp. De porträtterade könsstereotyperna i 
spel baseras generellt på mer traditionellt manliga och kvinnliga samhällsroller. Män värderas 
utifrån sin styrka och handlingskraft, medan kvinnorna ofta befinner sig i en underordnad 
position i behov av en hjälpande hand. Ett tidigt spelexempel på detta är Prinsessan Peach i 
de kända Super Mario-spelen. Peach roll i många av spelen är att vänta i ett fängelsetorn på 
att den manliga huvudkaraktären Mario skall lyckas besegra diverse fiender för att slutligen 
kunna befria henne. Den här sortens kvinnliga stereotyp har fått benämningen damsel in 
distress (Dill & Thill, 2007:851). I flera fall, som till exempel i Super Mario-spelen, är detta 
en kvinnlig karaktärs främsta funktion. Kombinationen av underordnade kvinnliga 
stereotyper, tillsammans med ett mycket idealiserat och hypersexualiserat utseende, förklarar 
sannolikt varför begreppen stereotyp och ideal ofta diskuteras i relation till varandra inom 
mediet, trots deras skilda betydelse.  

 Lara-fenomenet 

Följden av att gestalta stereotypa, idealiserade och sexualiserade karaktärer är att det kan 
bidra till att upprätthålla olika könsnormer och negativa stereotyper. Som redovisat i 
ovanstående avsnitt gestaltas kvinnliga karaktärer mer frekvent i en underordnad roll än 
manliga karaktärer och i många fall även som stereotypen damsel in distress. En av de mest 
framstående kvinnliga huvudkaraktärerna från spelvärlden skapades dock inom genren 
actionäventyr. Karaktären Lara Croft från spelserien Tomb Raider (Eidos Interactive 1996) är 
ett tydligt exempel på en karaktär med en hypersexualiserad kvinnlig kroppsbyggnad utifrån 
ett västerländskt perspektiv. Trots en relativt låg grafisk upplösning i det första Tomb Raider 
(Eidos Interactive 1996) spelet, framgår tydligt karaktärens ouppnåeliga och sexualiserade 
fysik, som utgörs av en stor byst i kombination med en mycket smal midja och bredare 
höfter. Den så kallade timglasformade anatomin är ett exempel på ett hypersexualiserat ideal 
i förhållande till kroppsbyggnad, som är vanligt förekommande inom spelmediet. 
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Protagonisten Lara Croft anses dock i många avseenden vara mycket normbrytande på grund 
av sin fysiska kapacitet och höga sociala status. Möjligtvis för att den stereotypi som länge 
har omgett kvinnliga karaktärer ofta har grundats utifrån mer traditionella könsroller. Lara 
Croft beskrivs i media som en ”briljant arkeolog; orädd äventyrare; livsfarlig actionhjälte – 
Lara Croft var motsatsen till ”dam i nöd”-klichén och vände upp och ned på vilka roller som 
var tillåtna för kvinnor i tv-spel på 90-talet” (Sundell 2016).   

Precis som Sundell (2016) uppmärksammar, var den kvinnliga protagonisten något 
revolutionerande i sin roll som actionhjältinna när det första spelet släpptes år 1996. Trots 
karaktärens höga sociala status och fysiska kapacitet, som i många avseenden upplevdes som 
mycket positivt för kvinnlig representation i spel, var karaktären även mycket sexualiserad i 
sin framställning. Forskning som undersökt effekten hos kvinnliga spelare som exponerats 
för sexualiserade och hypersexualiserade spelkaraktärer har funnit en intressant korrelation. 
Om en sexualiserad/hypersexualiserade karaktär porträtteras som fysiskt kompetent och med 
mer dominanta karaktäristiska drag har det visat en positiv effekt på självkänslan hos kvinnor 
i förhållande till sin egen kropp. Jeroen Jansz och Raynel G. Martis (2007:142) beskriver 
denna normbrytande karaktär utifrån begreppet ”Lara Phenomenon” eller översatt ”Lara-
fenomenet”, vilket syftar på en stark kvinnlig karaktär som har framställts i en dominant 
position. Begreppet återkommer som exempel i Nicholas L. Matthews, Teresa Lynch och 
Nicole Martins (2015) studie, som listar ”Lara-fenomenet” som en möjlig förklaring till de 
kvinnliga deltagarnas positiva inställning gentemot en hypersexualiserad kvinnlig 
kampsports-karaktär.  

Matthews, Lynch och Martins (2015:162) menar att genom att spela som en stark kvinnlig 
avatar skapas större acceptens för en sexualiserad kvinna eftersom dess fysiska kapacitet och 
sociala status uppmärksammas. I kontrast till denna studie finner dock Christopher P. Barlett 
och Richard J. Harris (2008:597) att de kvinnliga deltagarna i deras undersökning uttryckte 
en mer negativ inställning i förhållande till sin egen kropp. Detta efter att ha spelat en 
beachvolleybollmatch som en sexualiserad kvinnlig spelkaraktär med en tydligt blottad fysik. 
Studierna fokuserar främst på att undersöka effekten av sexualiserade kroppar. Det som dock 
går att utläsa genom att jämföra de båda studiernas resultat är att i studien där utfallet blev 
positivt var karaktären mer normbrytande i sin fysiska färdighet genom att besitta förmågan 
att kunna slåss. Ett liknande resultat erhålls i Hillary Pennell och Elizabeth Behm- Morawitzs 
(2015) studie som undersöker kvinnliga deltagares egen kroppsuppfattning och inställning till 
olika könsnormer efter exponering för antingen en stark och sexualiserad kvinnlig 
superhjältinna eller en underlägsen och sexualiserad kvinna. Pennell och Behm- Morawitzs 
(2015:817-818) utfall visar en ökad självkänsla hos kvinnor i förhållande till sin egen kropp 
och ett mer jämställt samhällstänk i förhållande till könsroller. Detta utifrån jämförelsen 
mellan superhjältinnan och kvinnan i det underlägsna förhållandet. Resultaten bekräftar 
således ytterligare Matthews, Lynch och Martins (2015) studie. 

Genom dessa resultat framkommer viktiga faktorer som ingår i skapandet av en uppskattad 
kvinnlig karaktär. En mer dominant attityd som visar att karaktären har förmågan att hantera 
olika sociala och fysiskt krävande situationer, anses som mycket positivt utifrån de 
behandlade studierna. Dock framgår det även att en sexualiserad kroppsbyggnad har en 
negativ effekt på kvinnors självkänsla om karaktären inte besitter dessa uppskattade 
egenskaper. Fysisk kapacitet och social status rättfärdigar mer eller mindre skapandet av en 
sexualiserad kvinnlig karaktär. Den kvinnliga spelrollen har, i enlighet med Bonafini och 
Pozzilli (2011) redovisade tankar om den kvinnliga samhällsrollen, övergått från stereotypen 
damsel in distress till en ny och tuffare stereotyp inom genren actionäventyrsspel.  
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 Kvinnlig kroppsbyggnad i actionspel 

I artikeln ““Take That, Bitches!” Refiguring Lara Croft in Feminist Game Narratives” 
(2014) redogör Esther MacCallum-Stewart för protagonisten Lara Crofts utveckling, från 
hennes ursprungliga design till den mer moderna versionen som släpptes först år 2013. 
MacCallum (2014) beskriver både hur karaktärens attityd och visuella design har genomgått 
stora förändringar. Spelkaraktärens arroganta actionhjälte-attityd har kompletterats med en 
mer sårbar och emotionell sida som uttrycks genom olika monologer i spelet. Den moderna 
versionen av Tomb Raider-serien följer, till skillnad från originalversionen, karaktärens 
personliga utveckling från en driven men mer oerfaren kvinna till den starka och tuffa 
äventyraren, känd som Lara Croft. Hennes kroppsbyggnad som varit utsatt för en stor mängd 
kontroversiella frågor har dessutom modifierats för att tilltala ett mer modernt spelsamhälle 
(MacCallum 2014).             

MacCallums (2014) citat beskriver några av de betydande förändringar som har gjorts i 
relation till karaktärens kroppsbyggnad och personlighet, i ett försök att skapa en figur som är 
lättare att relatera till. Det som dock framkommer vid jämförelse av olika kvinnliga 
protagonister i kända actionspel är att den mer moderna stereotypen, som förklaras genom 
”Lara-fenomenet”, porträtteras förhållandevis lika med tanke på attityd och kroppsbyggnad.  
 
Spelet Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games 2017) är ett spel inom actiongenren, som snabbt 
fick erkännande och uppskattning för sin kvinnliga protagonist vid namn Aloy: “Between an 
impressive cosplay scene and massive fan art community, few outside of Guerrilla Games‘ 
could imagine the instant popularity of Horizon Zero Dawn‘s heroine straight out of the gate.” 
(Brotherson 2017). Huvudkaraktären Aloy besitter liknande egenskaper som den ikoniska 
spelkaraktären Lara Croft. Manusförfattaren för spelet Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games 
2017) John Gonzalez beskriver Aloys personlighet med nyckelord som tuff och intelligent, en 
person man inte skulle vilja bråka med (Gonzalez citerad i Brotherson 2017). Attityden mellan 
två av de mest framstående kvinnliga protagonisterna inom dagens actionspel besitter bevisligen 
liknande karaktäristiska drag. Dessa personlighetsdrag beskrivs i de redovisade artiklarna under 
avsnitt 2.2 i rapporten, att vara bidragande faktorer till en positiv effekt för självkänslan hos 
kvinnor.  
 
För att även analysera och jämföra enbart kroppsbyggnad hos de båda karaktärerna återfinns 
överensstämmande drag dem emellan. Figur 1 visar karaktären Lara Croft från ett av de senare 
Tomb Raider-spelen och Figur 2 visar karaktären Aloy från Horizon Zero Dawn (Guerrilla 
Games 2017). De tidigare presenterade hypersexualiserade idealen utgjordes av biologiskt 
omöjliga proportioner i form av en mycket smal midja, stor byst och breda höfter. Karaktärerna i 
Figur 1 och 2 har fortfarande en tydlig midja och bredare höfter men är båda formade utifrån 
mer realistiska proportioner, som beskrivet utav MacCallums (2014).  

Finally, Lara’s body has significantly changed. Whereas prior Lara was pneumatic 
and unrealistic, the new Lara is modelled on actresses Camilla Luddington (body 
and voice), and Megan Farquhar (face). Her body is now slim and athletic, easily 
damaged or dirtied by the actions she performs. She does not do handstands on the 
edge of precipices, or swallow dive into waterfalls; instead she scrambles over 
ridges and screams in alarm as she plummets through the water feet first. Her breasts 
have deflated to a normal size and have accurate gravitational abilities.  
(MacCallum 2014)            
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Det som dock blir märkbart med avseende på de båda karaktärernas beskrivna personlighet och 
actionroll är likheten i deras muskelbyggnad. De kvinnliga protagonisterna är skapta med en 
smalt tränad kroppsbyggnad, som inte framhäver en alltför tydlig muskulatur. Liknande 
kroppsbyggnad återfinns även om man tittar på starka kvinnliga karaktärer i andra moderna spel. 
Exempel på detta är Evie Frye från Assassin's Creed Syndicate (Ubisoft Montreal 2015) och 
Ciri från The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015). I jämförelse med en manlig 
protagonist från det någorlunda nysläppta spelet God of War (Santa Monica Studio 2018) inom 
actiongenren, framgår en tydlig skillnad i porträttering mellan könen. I figur 3 uppvisar den 
manliga karaktären en mycket prominent muskelbyggnad som tydliggörs väl genom 
karaktärsdesignen. Således blir en tänkbar slutsats vid dessa jämförelser att spel i dagsläget, om 

Figur 1.  Karaktär: Lara Croft.  
Rise of the Tomb Raider (2015)  

Figur 2.  Karaktär: Aloy. Horizon 
Zero Dawn (2017) 

Figur 3. Exempel på en manlig huvudkaraktärs kroppsbyggnad inom 
genren actionäventyr. Kratos. God of War (Santa Monica Studio 2018) 
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ändock normbrytande, fortfarande bidrar till att skapa och upprätthålla en viss typ av accepterat 
och önskvärt kroppsideal för båda könen. 
 
Behm-Morawitz (2017:235) tankar om att en bredare mångfald och gestaltning av karaktärer 
i spel kan gynna spelföretagen ekonomiskt, borde tas i beaktning även för kvinnliga 
protagonister inom actiongenren. Forskning undersöker i stor omfattning hur olika visuella 
element påverkar uppfattningen om en karaktär. I artikeln “Sexualization and Gamer Avatar 
Selection in League of Legends” (2017:74-75) undersöker Christopher E. Bell	bland annat 
sexualisering i form av olika avslöjande klädesplagg och om detta påverkar män och kvinnors 
uppfattning om en karaktär. Bell erhåller data som visar att en avatars färdighetsnivå uppfattas 
att minska vid mer sexualiserade tillstånd. En karaktärs klädsel kan med andra ord generera 
olika intryck även om karaktären i övrigt förblir densamma. Genom att gestalta kvinnliga 
karaktärer med liknande visuella attribut och med liknande karaktärsdrag i actionspel, är det 
intressant att ifrågasätta om kropp, precis som kläder, kan ha en effekt på hur karaktären tolkas. 
Lara Croft är en karaktär som har genomgått ett flertal förändringar i förhållande till 
kroppsbyggnad men har ändå utformats med samma attityd och egenskaper. Det har dessutom 
visat sig att en hypersexualiserad kroppsbyggnad av en kvinnlig karaktär i viss grad ursäktas på 
grund av dessa uppskattade och normbrytande personlighetsdragen. Till följd av detta har 
action-ikonen Lara Croft utgjort skönhetsidealet för starka kvinnliga protagonister i actionspel 
över ett par decennier. Vidare undersökning av olika kroppsbyggnader kan därmed vara 
fördelaktigt för att bidra till att bryta de fasta stereotyper som bildas vid en kontinuerlig 
gestaltning av liknande karaktärer. En sådan undersökning skulle dessutom öka förståelsen kring 
vilka stereotypiska karaktärsdrag som eventuellt tillskrivs en viss kroppsbyggnad.  
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3 Problemformulering  
En iakttagelse från spelvärlden är att spelare är beredda att satsa ganska mycket på en 
karaktärs utseende, inte minst i form av utsmyckning och klädsel, man betalar gärna för det 
som är fräckt. Det kan till stor sannolikhet handla om vår egen identitet. Man identifierar sig 
gärna med en viss person och med vissa yttre attribut (Thomas & Johansen 2012:1). I 
dagsläget börjar det bli mer möjligt att i spel inom diverse genrer modifiera hudfärg, 
muskelbyggnad, frisyr och hårfärg på spelkaraktärer, vilket Behm-Morawitz (2017) betonar 
värdet av. I viss mån går detta även emot spelproducenternas hypersexuella stereotypi för att 
appellera till (yngre) manliga spelkonsumenter. Från en hypersexualiserad gestaltning, både i 
form av kläder och kropp, till en modern version med mer realistiska kroppsproportioner och 
mindre avslöjande kläder, har Lara Crofts tilltalande karaktäristiska personlighetsdrag 
förblivit någorlunda oförändrade. Detta har både bidragit till skapandet av en ny regerande 
stereotyp, som ur ett positivt perspektiv även är mycket normbrytande. Inom spelgenren 
actionäventyr förhåller sig således en karaktärs kroppsbyggnad i dagsläget till liknande mått 
och muskelmassa mellan kvinnliga protagonister, som redovisat i avsnitt 2.3. Vad i 
förhållande till kroppen har då betydelse för hur vi upplever till exempel hierarkier, styrka, 
intelligens, skönhet eller sammanfattat; en karaktärs ”attityd”.  

Projektet fokuserar på att belysa enbart kroppsbyggnaden hos en figur för att försöka ta reda 
på hur en grupp människor läser av denna. Dels mer spontant i form av frågor som vem är en 
vinnare, vem är smartast och sedan i en mer medveten form: Varför? Vad är det i kroppen 
som får dig att dra den slutsatsen? Är en person medveten om vad som påverkar hens 
uppfattning? Intresset ligger i att se vilka karaktärsdrag som tillskrivs en kvinnlig karaktär 
utifrån olika kroppsbyggnad samt om detta varierar mellan manliga och kvinnliga spelare. 
Syftet med följande undersökning är med andra ord att genom svarsresultaten redogöra för 
möjligheten att skapa en karaktär med en önskvärd uppsättning egenskaper för en viss typ av 
spel, samt reflektera kring möjligheten att även kunna bryta stereotypa mönster i spel. Dessa 
tankar och funderingar mynnar ut i frågeställningen: Hur uppfattar spelare en kvinnlig 
spelkaraktärs attityd och fysiska kapacitet utifrån olika kroppsbyggnad inom spelgenren 
actionäventyr? 

 Metodbeskrivning 

För att kunna undersöka frågeställningen har en artefakt producerats. Artefakten består av tre 
stycken separata bilder i form av en fiktiv kvinnlig spelkaraktär med olika kroppsbyggnad. 
De tre olika kroppsbyggnaderna bygger på var sitt existerande kroppsideal men formges i 
samma neutrala pose. En av kroppsbyggnaderna har illustrerats utifrån karaktären Lara Croft 
från den äldre spelserien, som gavs ut först 1996. Denna bild exemplifierar det mest 
sexualiserade kroppsidealet. Detta i form av en stor byst, smal midja och bredare höfter. 
Muskelmassan hos den sexualiserade karaktären är även mindre jämfört med de två andra 
karaktärerna. Till den andra kroppsbyggnaden används karaktären Lara Croft från den 
moderna spelserien som referens. Det första spelet i den moderna serien släpptes år 2013 och 
det tredje och senaste spelet gavs ut år 2018. Den andra kroppsbyggnaden är därmed tänkt att 
representera dagens kroppsideal för den kvinnliga actionhjältinnan, i motsats till den sista 
bilden, som har skapats utifrån ett maskulint spelkaraktärsideal. Den tredje kroppsbyggnaden 
har illustrerats utifrån referensbilder av kvinnliga tyngdlyftare och har därmed en vältränad 
anatomi med tydligt definierade muskler. Denna kroppsbyggnad har valts ut för 
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undersökningen på grund av att den är mycket underrepresenterad hos kvinnliga karaktärer i 
dagens spel. 

Samtliga karaktärer har illustrerats som digitala 2D-bilder och är enbart framställda i 
konturlinjer. Ansiktsdrag, som kan bidra till en uppfattning om attityd, återfinns inte i någon 
av karaktärsbilderna. Övriga attribut såsom klädesplagg och frisyr är lika hos varje karaktär 
och har tagit inspiration från den moderna versionen av karaktären Lara Croft. Konturlinjerna 
möjliggjorde dessutom för muskler att definieras på ett harmoniskt sätt genom kläderna och 
på så sätt tydligt visa varje karaktärs muskulatur. Undersökningen fokuserar endast på att 
studera människors uppfattning om attityd och fysiska kapacitet utifrån kroppsbyggnad. Valet 
att inte färglägga karaktärerna ansågs därmed lämpligt, då andra faktorer som etnicitet, 
hårfärg och detaljerade kläder i detta fall hade kunnat bidra till att påverka resultaten. 

3.1.1 Undersökningsmetod  

Undersökningen genomfördes utifrån en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 
intervjuer för insamling av data. Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna som 
används för att samla information till undersökningen är förutbestämda och följer ett visst 
tema. Ordningsföljden på frågorna kan dock variera något mellan intervjuerna. Fördelen med 
denna intervjuform är att den även möjliggör för eventuella följdfrågor och diskussioner om 
så behövs. Detta öppnar upp för längre och mer betydande svar. I motsats till exempelvis 
strukturerade intervjuer, där intervjuformen är mindre flexibel och mer fast i sitt upplägg 
(Østbye, m.fl. 2004:105). En kvalitativ metod ansågs lämplig eftersom undersökningen syftar 
till skapa en mer ingående förståelse kring olika personers uppfattning om en karaktärs attityd 
och fysiska kapacitet. Vid andra mätningar, som istället analyserar en större mängd data för 
att finna generella samband, är en kvantitativ metod att föredra (Østbye, m.fl. 2004:157). 
Nackdelen med intervjuer är dock att informanten kan påverkas av externa element som 
exempelvis olika distraherande ljud, vilket kan dra fokus från undersökningen. Det var därför 
viktigt att se till att miljön där intervjuerna skulle hållas var väl anpassad för att inte 
deltagarna skulle utsättas för några störande moment (Østbye, m.fl. 2004:106). 

Undersökningens deltagare bestod av manliga och kvinnliga spelare i åldrarna 16-18 år. 
Samtliga studerade antingen Bild och form eller Estetik och media vid Schillerska gymnasiet 
i Göteborg. Valet att använda gymnasieelever gjorde det möjligt att få en jämn fördelning av 
manliga och kvinnliga informanter, som dessutom inte varierade alltför mycket i ålder. I och 
med detta är de sammanställda resultaten i högre grad representativa för personer som 
åldersmässigt ligger nära målgruppen för undersökningens valda spelgenre. För att erhålla 
betydande data, som dessutom beräknades kunna analyseras i förhållande till arbetets 
tidsram, deltog tre manliga och tre kvinnliga informanter. En lärare på Schillerska gymnasiet 
frågade sina elever om intresse fanns för att delta i undersökningen och meddelade dem även 
om upplägget för intervjun, inklusive ljudinspelning. För att delta i undersökningen behövde 
personen ha en uppfattning om spelgenren actionäventyr. Antingen genom att ha spelat 
genren själv eller sett på när andra personer har spelat den typen av spel, exempelvis genom 
en streamingtjänst. För att få delta krävdes det även att personen spelade datorspel minst ett 
par timmar i veckan. Detta eftersom informanterna behövde ha en någorlunda bra förståelse 
för spelmekanik och speltermer inför intervjun. De tre karaktärerna, som bildar artefakten, 
presenterades för varje informant genom utskrivna exemplar på ett bord. Bilderna visades i 
samma ordningsföljd vid varje intervjutillfälle och där informanterna sedan fick svara på 
frågor gällande attityd och fysisk kapacitet. De semistrukturerade intervjuerna har genomförts 
individuellt med varje informant på ett avskilt lärarkontor. Gruppintervjuer kan, i jämförelse 
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med enskilda intervjuer, vara fördelaktiga för att samla information som gemensamt 
diskuteras fram och således ger olika perspektiv, vilka är svårare att uppnå med endast en 
person (Østbye, m.fl. 2004:105). Med tanke på informanternas unga åldrar antogs enskilda 
intervjuer fungera bättre då dessa personer, med större sannolikhet, kanske inte vågar 
uttrycka sina personliga åsikter utan istället instämmer med de andra medverkande i rummet.  
 
En medvetenhet finns beträffande åldersgränsen på 18 år för spelserien Tomb Raider (Crystal 
Dynamics 2013), som undersökningen grundar sig på. Enligt en undersökning från 2015 
genomförd av Statens medieråd framgår det dock att spel inom actionäventyrsgenren, 
bemärkta med PEGI 18, är bland de datorspel som unga i åldrarna 13-16 spelar mest (Statens 
medieråd 2015:8-9). Det är med andra ord känt att unga spelare tar del av denna typ av spel 
oberoende av en satt åldersgräns. Med tanke på att informanterna enbart behövde ha en 
uppfattning om genren och inte själva behövde ha spelat dessa spel, samt att undersökningen 
inte uppvisade direkt spelmaterial, ansågs den valda åldersgruppen passande för 
undersökningens syfte. De medverkande gymnasieeleverna i åldrarna 16-18 år bildar därmed 
ett målstyrt urval. Det innebär att informanterna i fråga inte är slumpmässigt utvalda, utan på 
ett mer strategiskt sätt har valts ut för att de kan bidra med kunskap beträffande ämnet för den 
aktuella undersökningen (Bryman 2018:496). En form av målstyrt urval är ett kriteriestyrt 
urval. Det vill säga att informanterna uppfyller en eller fler kriterier för att kunna medverka i 
undersökningen. Eleverna som har deltagit i undersökningen har valts ut för att de spelar 
datorspel varje vecka, har en god uppfattning om actionäventyrsspel och är nära i ålder till 
varandra samt till målgruppen för spelgenren. Antalet speltimmar mellan den manliga och 
kvinnliga informantgruppen var dessutom någorlunda jämnt fördelade. Exakt antal 
speltimmar räknades i övrigt inte som en faktor i förhållande till likheter och skillnader 
mellan svarsresultaten. Urvalet riskerar att klassificeras som en homogen grupp, vilket 
innebär att undersökningens resultat inte är generaliserande för en större befolkning men ger 
ändå en indikation på hur unga spelare förhåller sig till ämnet (Bryman 2018:495-498).  

Forskningsetiska principer har även tagits i beaktande inför intervjuprocessen. Informanterna 
fick förhandsinformation om upplägget för intervjun. Förhandsinformationen innehöll bland 
annat namn på den ansvariga institutionen och forskaren, samt kort information om ämnet för 
undersökningen. Det förtydligades innan påbörjad intervju att deltagandet var frivilligt och 
att den information som erhålls vid undersökningen endast kommer att användas i 
forskningssyfte. Det förtydligades även att det är artefakten som undersöks och inte den 
deltagande. Undersökningsmaterialet ansågs ej vara av privat eller etiskt känslig natur. 
Samtycke för ljudinspelning av de minderåriga informanterna kunde därmed inhämtas av 
kursansvarig lärare, eftersom intervjuerna även genomfördes under ordinarie lektionstid. En 
informant var myndig och gav därmed själv sitt godkännande för röstinspelningen av 
intervjun. Konfidentialitetskravet beskriver även hur: ”Uppgifter om alla i en undersökning 
ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet 2002:12). 
Den publicerade rapporten inkluderar därmed ingen information som gör det möjligt att 
identifiera någon av informanterna. De som deltog i undersökningen informerades även om 
var arbetet i fråga kommer att publiceras (Vetenskapsrådet 2002:5-14). 
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4 Genomförande 
För att svara på frågeställningen har en artefakt i form av en fiktiv kvinnlig karaktär med tre 
olika kroppsbyggnader skapats. Utformningen av karaktärerna utgår från spelgenren 
actionäventyr och den främsta kvinnliga ikonen för genren, spelkaraktären Lara Croft. 
Artefakten består av tre separata 2D-bilder, framställda med hjälp av programmen Photoshop 
(1990) och Clip Studio Paint (1991). En grundskiss av varje kroppsbyggnad skapades i 
Photoshop (1990) och den slutgiltiga artefakten färdigställdes i Clip Studio Paint (1991). 
Karaktärerna är illustrerade rakt framifrån, för att ge en tydlig bild av varje kroppsbyggnad, 
men utan att tillföra utläsbara personlighetsdrag. Arbetsprocessen presenteras i kommande 
avsnitt och diverse designval diskuteras i relation till hur projektet har fortskridit.   

 Research  

Fokus för undersökningen ligger enbart på att undersöka kroppen hos en karaktär. De tre 
kroppsbyggnaderna som skall utvärderas fastställdes utifrån fakta som redovisas i 
bakgrundskapitlet och bygger, som beskrivet under avsnitt 3.1, på var sitt existerande 
kroppsideal. Den inledande arbetsprocessen bestod därmed i att främst identifiera vilka 
designelement som varje karaktär bör besitta och hur de på bästa sätt kan porträtteras för att 
besvara frågeställningen. Etnicitet, hårfärg, ansiktsdrag och tydligt illustrerade och färglagda 
klädesplagg ansågs kunna bidra till att resultaten inte skulle visa en bedömning av enbart 
kroppen. Dessa attribut återfinns därmed inte i någon av de färdigställda bilderna i artefakten. 
Enkla ansiktsdrag finns med i grundskissen (se figur 4) av karaktären men bedömdes 
frambringa en viss attityd och valdes därmed bort. Karaktärerna i varje bild är även 
illustrerade i samma neutrala pose för att inte ge uttryck åt en specifik känsla eller attityd, 
som kan komma att vinkla svarsresultaten. I artikeln “Recognizing Emotions Expressed by 
Body Pose: a Biologically Inspired Neural Model” (2008:4) använder Konrad Schindler, Luc 
Van Gool och Beatrice de Gelder stillbilder i form av fotografier av människor i sin 
undersökning. Fotografierna visar personer som uppvisar varierande känslolägen utifrån olika 
poser. Undersökningen inkluderar dessutom ett flertal bilder på personer i ett neutralt tillstånd 
i förhållande till kroppshållning. Bilderna som visualiserar människor i en neutral pose, står 
rakryggade och med armarna hängande längs med sidorna av kroppen. Fötterna är, på den 
övervägande delen av bilderna med den neutrala posen, lätt separerade medan huvudet på 
samtliga fotografier visas rakt framifrån. Majoriteten av de bilder som visade personer med 
denna kroppshållning uppfattades av testdeltagarna som neutral, av de sju valbara 
känslouttrycken (Schindler, m.fl. 2008:8). Karaktärerna i den framtagna artefakten följer 
därför liknande riktlinjer för en neutral kroppshållning, vilket således inte visar på ett 
specifikt känslouttryck, som i sin tur kan påverka resultaten.   

Den färdigställda artefakten följer dock inte en bestämd grafisk stil. Grafisk stil är det 
gemensamma tema av färg, form och andra estetiska val som all grafik, i till exempel ett spel 
eller en film, ofta använder för att ge uttryck åt en önskad känsla. Tanken var inledningsvis 
att utgå ifrån det visuella intrycket av 3D-modeller av karaktärer utan texturer, likt 
spelkaraktären Aloy i figur 2. Detta för att utifrån en gråskala kunna applicera en 
skuggningsteknik, som skapar en klar kontrast mellan mörkt och ljust, vilket ger volym till 
karaktären och framhäver muskler på ett tydligt sätt i en 2D-illustrerad bild. Problemet med 
detta framkom dock vid skapandet av karaktärerna med mindre muskelmassa, där de 
skuggade vecken på klädesplaggen blev alltför framstående när karaktären saknade en tydlig 
skuggning för att definiera muskulaturen. Helhetsbilden av varje karaktär skiljde sig därmed 
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för mycket i utförande för att anses kunna ge ett trovärdigt resultat vid undersökningen. 
Alternativet blev att studera hur muskler kan avbildas med hjälp av enbart linjer. Med 
anledning av att karaktärerna, som utgör artefakten, inte kommer att använda färg i något 
avseende hämtades referensmaterial från serietidningar med kvinnliga superhjältar. Fokus låg 
därmed på att granska hur muskler skildras enbart genom att använda konturlinjer. 
Förenklade former som utgörs av linjer förknippas ofta med en stiliserad konststil, där 
serietidningar och tecknade filmer är bra exempel. I förhållande till karaktärsdesign innebär 
en stiliserad stil vanligtvis ”… simplification and exaggeration of forms, proportion and 
details.” (Lewis 2018:10). Trots att karaktärerna i artefakten består av enklare former, gör 
avsaknaden av det karaktäristiska uttrycket och överdrivna formerna som beskrivs i citatet, 
att artefakten inte kan klassificeras som stiliserad. Serietidningar har dock varit en primär 
referens för artefaktens estetiska uttryck. Boken Masters Of Anatomy: Anatomy in Action 
(2016) utgörs av ett hundratal renderade skisser med både fysiskt starka manliga och 
kvinnliga karaktärer, skapade av serietecknaren Raul Moreno. Boken har varit vägledande för 
användandet av linjer och illustrerandet av muskler i artefakten.  

 Inledande arbetsprocess & Gemensamma designelement 
För att få fram känslan av en spelkaraktär som tillhör genren actionäventyr, användes 
referensbilder från den välkända spelkaraktären Lara Croft för vissa visuella attribut. Varje 
karaktär i den färdigställda artefakten har samma frisyr inspirerad av den moderna designen 
av Lara Croft (se figur 1), bestående av en uppklippt lugg och en synlig tofs. Karaktärerna 
förhåller sig dessutom till någorlunda anatomiskt korrekta mått. För att porträttera en 
anatomisk proportionerlig kvinnlig karaktär, skapades en grundskiss utifrån informationen 
och bilderna i Valerie L. Winslows Classic Human Anatomy: The Artist’s Guide to Form, 
Function, and Movement (2009). Grundskissen modifierades därefter utifrån 
referensmaterialet, som presenteras i kommande avsnitt, för varje karaktärs kroppsbyggnad. 
Moderna actionäventyrsspel, som exempelvis Shadow of the Tomb Raider (Crystal Dynamics 
2018), strävar ofta efter att skapa verklighetstrogna visuella element av exempelvis miljö och 
karaktärer. Karaktärerna i artefakten är därmed tänkta att, trots avsaknaden av färg och 
ansiktsdrag, ge intrycket av att vara en förenklad version av en realistisk 3D-modell av en 
modern actionhjältinna. Karaktärerna ikläddes även samma klädesplagg, inspirerade av Lara 
Croft (se figur 1). För att illustrera en synlig muskulatur och kroppsbyggnad hade avslöjande 
kläder kunnat vara fördelaktigt. Bells (2017) studie, som påvisar hur en sexualiserad klädsel 
dock kan påverka uppfattningen om en karaktär, togs i beaktande för val av kläder i 
artefakten. En mer avklädd karaktär hade fallit under kategorin för en sexualiserad karaktär 
med avseende på Bells (2017:66) studie. Således hade undersökningen behövt inkludera 
klädvariationer för ett mer validerat resultat av uppfattningen om karaktärernas fysiska 
kapacitet och attityd utifrån enbart kroppsbyggnad. Skorna har dock skapats med en mer 
genomtänkt design jämfört med den övriga klädseln och med fler detaljer eftersom detta inte 
påverkar musklernas synlighet, i motsats till exempelvis överdelen som enbart består av enkla 
konturlinjer utan detaljrika tillägg. En mer detaljerad utstyrsel kan dessutom tänkas dra fokus 
från karaktärens kroppsbyggnad eller påverka resultaten genom reflektioner kring vilken 
kroppsbyggnad som anses bära kläderna bäst.  
 
För att uppnå en enhetlig stil mellan karaktärerna, bearbetades bilderna parallellt genom en 
iterativ arbetsprocess utifrån grundskissen. En fördel med att skapa artefaktens karaktärer i 
form av konturlinjer är att det fungerar väl ihop med en iterativ arbetsprocess. Ändringar av 
en kroppsbyggnad var genomförbart utan en alltför omfattande bearbetning av hela bilden.  
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Trots de olika kroppsbyggnaderna, skall karaktärerna ge intrycket av att emanera från, i det 
här fallet, samma typ av spel. Det som dock skiljer karaktärerna åt, bortsett från de förvalda 
olikheterna i kroppsbyggnad, är deras längd. Detta designval kom till på grund av att 
karaktären som representerar det mer sexualiserade kroppsidealet är illustrerad med 
biologiskt sett relativt onaturliga kroppsmått, som inte förhöll sig på ett bra sätt till 
grundskissen. Därmed tillkom en viss justering av längden på både armar och ben för att ge 
karaktären en till synes mer proportionerlig kroppsbyggnad. Den mest muskulösa karaktären 
i artefakten har även betydligt bredare axlar än de övriga karaktärerna och har därför en 
annan vinkel på armar och händer. Dessa marginella justeringar anses dock inte vara 
tillräckligt betydelsefulla för att påverka deltagarnas uppfattning om attityd och fysisk 
kapacitet. Ingen tydlig skuggning av muskler finns med i någon av bilderna. Detta på grund 
av att skillnaden mellan den mest muskulösa och de mindre muskulösa karaktärerna återigen 
blev för stor. Istället valdes en teknik som används av serietecknare, som innebär att arbeta 
med varierande tjocklek på linjer för att framhäva olika drag. Enbart mindre helsvarta 
skuggningspartier tillämpades i vissa fall för att skapa bättre visuell tydlighet av karaktären 
(se figur 4). 
 
 

Figur 4. Exempel på arbetsprocess 
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 Färdigställd artefakt 

4.3.1 Sexualiserat kroppsideal 

Figur 5 visar den färdigställda karaktären som representerar ett sexualiserat kvinnligt 
kroppsideal. Kroppsbyggnaden har formgetts utifrån referensbilder från den äldre designen 
av karaktären Lara Croft. Med tanke på de tekniska begränsningarna för grafiken från det 
första utgivna spelet 1996, användes istället referensbilder från det något senare utgivna 
spelet Lara Croft Tomb Raider: Anniversary (Crystal Dynamics 2007), som bygger på 
originalserien, men med en mer högupplöst grafik. Den sexualiserade karaktärens 
kroppsproportioner har i likhet med referensbilden (se bilaga A) en stor byst, smal midja och 
bredare höfter. Karaktärens armar och ben saknar, i likhet med förlagan (se bilaga A), en 
tydligt definierad muskulatur, samt att axelbredden är mindre i förhållande till de andra 
karaktärerna i artefakten.  
 
Karaktären i figur 5 formger den kroppsbyggnad som, genom den hyllade actionhjältinnan 
Lara Croft, under lång tid utgjorde kroppsidealet för en stark kvinnlig protagonist i spel. 
Viktigt för den sexualiserade karaktären är att tydligt visa konturen av en timglasformad 
anatomi för att efterlikna karaktären i bilaga A. För att inte skilja de tre karaktärerna i 

Figur 5. Artefakt: Sexualiserat kroppsideal  
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artefakten för mycket åt i ”realistiskt uttryck” är kroppsproportionerna i figur 5 något mindre 
överdrivna i jämförelse med hur en sexualiserad kropp i spel ofta porträtteras. 
Kroppsbyggnaden i figur 5 betonar de mer erogena zonerna för den kvinnliga kroppen, som 
Bonafini och Pozzilli (2011:62) menar framhävs för att appellera till det motsatta könet. 
Således utgör denna kroppsbyggnad ett stort intresse för undersökningen i förhållande till 
eventuella likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga spelares reflektioner gällande 
attityd och fysisk kapacitet. 

4.3.2 Dagens kroppsideal 

 
Den andra färdigställda karaktären illustrerar kroppsidealet för dagens actionhjältinna. För att 
fastställa kroppsproportionerna och muskelmassan för karaktären i figur 6, användes den 
moderna versionen av Lara Croft (se figur 1) som primär förlaga. I jämförelse med det 
sexualiserade kroppsidealet (se figur 5), har karaktären i figur 6 fler synliga linjer som 
markerar en lättare muskelbyggnad. Midjan bildar dessutom en timglasformad silhuett, dock 
inte lika extrem som i föregående figur. Karaktärens byst är även märkbart mindre och mer 
anpassad till verklighetstrogna mått hos personer med denna typ av kroppsbyggnad. 

Figur 6. Artefakt: Dagens kroppsideal  
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Kroppsbyggnaden är, som nämnts, främst baserad på karaktären Lara Croft. Dock besitter 
den moderna versionen av actionhjältinnan fortfarande en relativt stor byst (se figur 1). 
Möjligtvis beror bevarandet av detta designelement på att det anses vara ikoniskt för 
karaktären. Designvalet att illustrera dagens kroppsideal (se figur 6) med en något mindre 
byst, jämfört med förlagan, är fördelaktigt eftersom det särskiljer de båda kroppsbyggnaderna 
ytterligare. Det medför dessutom inte en lika stor risk för att karaktären i figur 6 uppfattas ha 
en sexualiserad kroppsbyggnad. 

4.3.3 Maskulint kroppsideal 

 
Den tredje och sista kroppsbyggnaden i artefakten bygger på ett mer maskulint kroppsideal. 
Den aktuella undersökningen fokuserar främst på befintliga kvinnliga kroppsideal, vilket 
även bidrar till tankar och reflektioner kring vilken/vilka kroppsbyggnader som inte är lika 
vanligt förekommande i förhållande till kvinnlig representation i spel. Baserat på de fakta 
som analyserats i bakgrundskapitlet, tycks actionäventyrsspel inte porträttera alltför 

Figur 7. Artefakt: Maskulint kroppsideal  
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muskulösa kvinnliga karaktärer, trots att de ofta inkluderar 
fysiskt krävande spelmoment. Manliga karaktärer inom 
samma genre, skapas frekvent med en framhävd och mycket 
muskulös anatomi, se exempelbild figur 3. Konceptet för 
kroppsbyggnaden i figur 7 utgår således från ett mer 
maskulint kroppsideal. Karaktären (se figur 7) har bredare 
axlar samt kraftigare armar och ben jämfört med föregående 
kroppsbyggnader. Bysten är något mindre och illustreras med 
horisontellt rakare konturlinjer, som tyder på större 
bröstmuskler. Kappmuskeln vid karaktärens hals är dessutom 
mer definierad till skillnad från de andra karaktärerna, vilket 
även bidrar till en mer muskulös anatomi. Karaktärens midja i 
förhållande till höfterna skapar dessutom en tämligen rak 
silhuett vilket skiljer sig ifrån det kvinnliga timglasformade 
kroppsidealet, som återfinns i artefaktens andra 
kroppsbyggnader. 
 
Till skillnad från föregående kroppsideal, som båda har använt 
referensmaterial av spelkaraktären Lara Croft, kom den 
främsta inspirationen för skapandet av det maskulina 
kroppsidealet från konceptprocessen av karaktären Zarya (se 
figur 8) från spelet Overwatch (Blizzard Entertainment 2016). 
Ett lagbaserat first-person shooter spel, där spelutvecklarna 
enligt spelregissören Jeff Kaplan har arbetat mycket med 
mångfald vid skapandet av karaktärerna (Kaplan citerad i 
Campbell 2017). I boken The Art of Overwatch (Marshall 
2017:122-1225) beskrivs designprocessen för karaktären 
Zarya (se figur 8), som är porträtterad med en mycket 
muskulös och mindre stereotypiskt kvinnlig kroppsbyggnad. 
Vid utvecklandet av Overwatch-karaktären ville 
designteamet skapa en fysiskt stark kvinnlig karaktär och 
använde således referensmaterial från kvinnliga tyngdlyftare 
(se figur 9).  
 
Inledningsvis var tanken att forma det maskulina 
kroppsidealet utifrån spelkaraktären Zarya. För att undvika 
en för stor kontrast mellan de olika kroppsbyggnaderna, som 
kan bidra till mer eller mindre uppenbara eller politiskt 
korrekta svar, tog inspiration från designprocessen av 
Overwatch-karaktären. Bilder på olika kvinnliga 
tyngdlyftare, inom de lägre viktklasserna, studerades för att 
fastställa muskelmassa och kroppsproportioner för det 
maskulina kroppsidealet. Den främsta referenskällan för 
kroppsbyggnaden blev därmed den professionella 
tyngdlyftaren Morghan King (se figur 9). 
 

Figur 8. Karaktär: Zarya. 
Overwatch (Blizzard 
Entertainment 2016) 
 

Figur 9. Tyngdlyftare: Morghan 
King. Exempelbild på 
referensmaterial. 
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 Reflektioner kring artefakten 
Den färdigställda artefakten består av tre stycken 2D-illusterade bilder av en kvinnlig 
karaktär med olika kroppsbyggnad. Karaktärerna illustreras med samma frisyr och 
klädesplagg inspirerade av den moderna versionen av spelkaraktären Lara Croft. Varje 
kroppsbyggnad utgår ifrån olika existerande kroppsideal, som återfinns i diverse spel. För att 
lägga fokus på kroppsbyggnaderna, framställdes karaktärerna enbart i form av konturlinjer. 
Linjerna bidrar till att visa en tydlig silhuett av kroppsbyggnaden och framhäver dessutom 
skillnaden i muskelmassa mellan karaktärerna på ett välbalanserat sätt. 

En risk med artefakten är att de olika kroppsbyggnaderna, samt avsaknaden av ansiktsdrag 
och andra attribut, gör att informanten finner syftet med undersökningen uppenbar. Fokus för 
undersökningen ligger dock på att enbart utvärdera kroppen. Andra visuella element, som 
exempelvis hårfärg eller ansiktsdrag, kan påverka informantens tolkning av karaktären, vilket 
gör att undersökningen inte blir representativ för utvärderingen av enbart en karaktärs 
kroppsbyggnad. I ett försök att minska risken för insamlandet av uppenbara och politiskt 
korrekta svar, porträtterades karaktärerna med mindre överdrivna proportioner utifrån den 
tilldelade kroppsbyggnaden. Karaktärerna utgår därför från referensmaterial som framhäver 
det som är betydande för varje kroppsideal, utan att generera en alltför dramatisk skillnad i 
det visuella intrycket av kroppen (se figur 10). 

En annan möjlig risk inför undersökningen är att kroppsbyggnaderna inte frambringar en 
uppfattning gällande karaktärernas attityd, på grund av avsaknaden av diverse karaktäristiska 
attribut. Detta hade trots allt även besvarat frågeställningen och troligtvis lett till en intressant 
diskussion, men hade utgjort en svårighet vid intervjutillfället med avseende på de 
framarbetade intervjufrågorna, som i stor omfattning behandlar denna typ av information. 
Genom att presentera karaktärsbilderna bredvid varandra ökar sannolikt chansen att 
deltagaren trots allt bildar sig en uppfattning om karaktärerna, om än utifrån en 
jämförelsemetod. För att identifiera ytterligare risker eller eventuella brister med 
undersökningen och artefakten genomfördes en pilotundersökning. 

Figur 10. Förtydligande av kroppsvariationer. 
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 Pilotstudie 

Pilotstudien utfördes på en testperson med målet att testa frågornas relevans i förhållande till 
frågeställningen. Intervjun följde den semistrukturerade modellen som presenteras i avsnitt 
3.1.1 och utfördes i ett enskilt rum med informanten. Pilotstudiens deltagare var en man på 
28 år, som spelar dator- och videospel dagligen och som dessutom har bra kännedom om spel 
inom genren actionäventyr. Den medverkande hade inte någon form av grafisk utbildning 
eller bakgrund. De tre bilderna presenterades i en förutbestämd ordning bredvid varandra på 
ett bord. Karaktären som representerar dagens ideal namngavs som karaktär A, det maskulina 
idealet som karaktär B och slutligen det sexualiserade kroppsidealet som karaktär C. De två 
inledande frågorna var utformade för att få deltagaren att engagera sig i undersökningen och 
skapa sig en generell uppfattning kring de tre karaktärerna. Exempelvis genom frågan ”Vad 
är ditt första intryck/tankar om karaktärerna?”. Efterföljande frågor fokuserade i stor 
omfattning på den del av frågeställningen som gäller attityd och fysisk kapacitet utifrån 
kroppsbyggnad. 

På frågan ”Vem upplever du som mest intelligent?” framgick det att varje karaktär tillskrevs 
stereotypa karaktärsdrag baserat på kroppsbyggnad, där exempelvis den sexualiserade 
karaktären förknippades med ord som ”bimbo”. Karaktären med dagens kroppsideal 
uppfattades däremot som mest intelligent med motiveringen att hon var den mest neutrala 
karaktären. Svarsresultaten reflekterar den stereotypi i förhållande till kvinnlig representation, 
som diskuteras i rapportens bakgrundskapitel. Med andra ord uppkom intressanta tankar om 
attityd i förhållande till kropp, som är relevant för undersökningens syfte. Liknande 
stereotypa karaktärsdrag framkom vid andra frågor om karaktärernas attityd. Till exempel 
uppfattades karaktären med störst muskler att vara mindre emotionell jämfört med de andra 
karaktärerna.  

Pilotstudien visade dock på problem i frågornas språkliga utformning (se bilaga B). I ett 
flertal fall svarade informanten utan motivering, vilket resulterade i mindre insiktsfulla svar. 
Samtliga frågor var för konkreta och krävde följdfrågor för att svaren skulle uppfattas som 
betydande. Semistrukturerade intervjuer tillåter följdfrågor utifrån informanternas svar men 
för att erhålla mer ingående data kan en omformulering av vissa huvudfrågor vara 
fördelaktigt. Ur ett positivt perspektiv utgjorde detta en möjlighet till att få en bättre insikt i 
vilken typ av följdfrågor som kan behöva tillkomma och vilka av dessa som gav de mest 
berikande svaren. Det framgick även via pilotundersökningen att informanten i hög grad 
använde en jämförelsemetod för att utveckla sina svar. Frågan ”Hur skulle du beskriva 
karaktär A?”, bidrog även till en interpretation gällande de andra två figurernas 
karaktärsdrag, då informanten ansåg att karaktär A såg vänligare ut i jämförelse med de andra 
karaktärerna. Svaret speglar därmed inte enbart hur en enskild kroppsbyggnad uppfattas, 
vilket bör tas i beaktning vid analysen av huvudstudien om liknande svarsresultat erhålls. En 
jämförelse mellan karaktärerna kan dock vara gynnsam eftersom det vidare förtydligar 
deltagarens positiva och negativa associationer till varje kroppsbyggnad. Eftersom fysisk 
kapacitet är en central punkt i actionspel är det dessutom relevant att undersöka vilken 
kroppsbyggnad som uppfattas som mest lämpad att klara typiska actionäventyrselement. 
Dock är frågor om fysisk kapacitet mer förutsägbara i sina svar eftersom de ofta grundas på 
logiska resonemang. Incitamentet till att ställa frågor om fysisk kapacitet, trots de troligen 
mer uppenbara svarsresultaten, är att kunna studera den eventuella kopplingen mellan vilken 
karaktär informanten föredrar att spela som och hur hen har resonerat kring attityd och fysisk 
kapacitet karaktärerna emellan.  



 21 

Pilotstudien redogör för de brister i frågornas formulering som ledde till mindre utförliga svar 
och möjliggör således för en omformulering eller sammanvävning av vissa huvudfrågor. 
Reflektioner kring stereotypa karaktärsdrag kopplat till kroppsbyggnad uppkom under 
intervjun för samtliga frågor gällande attityd, vilket är av intresse för studien att undersöka 
vidare på en större grupp deltagare. 
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5 Utvärdering 
Projektarbetets resultat utvärderas och diskuteras i följande avsnitt för att besvara 
frågeställningen: Hur uppfattar spelare en kvinnlig spelkaraktärs attityd och fysiska kapacitet 
utifrån olika kroppsbyggnad inom spelgenren actionäventyr? Utvärderingen av 
pilotundersökningen resulterade i en omformulering och sammanvävning av vissa 
intervjufrågor. Huvudstudien har även kompletterats med generella frågor om kvinnliga 
karaktärer i spel för att få en bättre inblick gällande deltagarnas inställning och tankar kring 
ämnesområdet, som den aktuella undersökningen berör.  

 Presentation av undersökning 
Undersökningen genomförs utifrån en kvalitativ forskningsansats, med målet att utifrån en 
individs personliga åsikter, tankar och känslor undersöka hur attityd och fysisk kapacitet 
bedöms utifrån en kvinnlig spelkaraktär med olika kroppsbyggnader. Metodvalet för 
undersökningen följer en semistrukturerad intervjuform, vilken ger informanten utrymme att 
svara på frågorna med relativt stor frihet. Metoden tillåter även eventuella följdfrågor eller 
ändring av frågornas ordningsföljd utifrån hur intervjun utvecklas (Østbye, m.fl. 2004:105). 
En av förutsättningarna för att medverka i den aktuella undersökningen var att informanten 
hade någorlunda bra kännedom om actionäventyrsgenren, samt spelade dator- eller videospel 
minst ett par timmar i veckan. Intervjupersonerna var tre kvinnor och tre män i åldern 16-18 
år och alla som medverkade i undersökningen studerade antingen Bild och form eller Estetik 
och media vid Schillerska gymnasiet i Göteborg. Intervjuerna genomfördes på ordinarie 
lektionstid under loppet av två dagar. Intervjuledaren hade på förhand kontaktat en lärare vid 
Schillerska gymnasiet, som tillfrågat elever om intresse för att medverka i undersökningen 
och även informerat samtliga deltagare om dess ämne (spel) och upplägg. De tillfrågade 
eleverna blev dessutom informerade om att intervjun skulle komma att spelas in. Före 
intervjutillfällena gav kursansvarig lärare sitt samtyckte gällande undersökningens innehåll, 
samt skrev på ett godkännande för röstinspelning av de minderåriga deltagarna. 
Intervjuledaren hade ingen personlig relation till någon av informanterna och ingen tydlig 
information om undersökningens syfte gavs ut i förhandsinformationen, då dessa faktorer 
hade kunnat påverka informantens uppfattning och tankar beträffande 
undersökningsmaterialet.  

Figur 11. Sammanställd information om informanterna 
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De semistrukturerade intervjuerna genomfördes enskilt med varje informant på ett avskilt 
lärarkontor. Vid intervjutillfället informerades deltagaren om att dennes medverkan i 
undersökningen är frivillig och att hen när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att 
behöva uppge någon anledning. Informanterna informerades dessutom om att deras svar 
anonymiseras och att ingen personlig information som kan avslöja deras identitet kommer att 
lämnas ut vid redovisandet av undersökningens resultat. Innan utvärderingen av den 
framtagna artefakten, fick informanterna svara på några frågor om sig själva och deras 
spelvanor. Dessa har sammanställts i figur 11. Efter undersökningens inledande frågor fick 
informanterna en kort beskrivning av artefakten (se bilaga C) varefter de fick svara på 
undersökningens frågor gällande deras tolkning av de kvinnliga karaktärernas attityd och 
fysiska kapacitet. Deltagarna blev ombedda att svara på frågorna utifrån hur de uppfattade att 
varje karaktär hade fungerat i actionäventyrsspel, som exempelvis Shadow of the Tomb 
Raider (Crystal Dynamics 2018). De tre karaktärerna presenterades för informanterna via 
utskrivna exemplar, i storleken 21x33 cm, på ett bord namngivna som karaktär A, B och C. De 
tre karaktärsbilderna visades enligt samma förutbestämda följdordning. Från höger till vänster; 
karaktär A: Dagens kroppsideal, karaktär B: Maskulint kroppsideal och karaktär C: Sexualiserat 
kroppsideal. Undersökningens semistrukturerade intervjuer bestod av framarbetade huvudfrågor, 
av vilka vissa kunde uteslutas om informanten besvarade en eller flera frågor vid ett tidigare 
skede under intervjun. Vid samtliga intervjuer tillkom även olika följdfrågor utifrån hur 
informanten svarade. Allt för att erhålla mer insiktsfulla svar. Svarsresultaten redogörs för 
utifrån problemställningens fokus gällande attityd och fysisk kapacitet och redovisar även funna 
likheter och skillnader mellan undersökningens manliga och kvinnliga deltagare.  

 Resultat av undersökning 

Samtliga sex informanter svarade relativt samstämmigt på undersökningens inledande fråga 
”Vad är ditt första intryck/tankar om karaktärerna?”. Deltagarnas initiala tankar centrerades 
kring skillnaderna mellan karaktärernas kroppsbyggnader. Karaktär B i undersökningen (se 
bilaga D) uppfattades att besitta en mer maskulin kropp i förhållande till de andra 
karaktärerna, medan karaktär C beskrevs som en stereotypiskt kvinnlig karaktär. Majoriteten 
av informanterna uttryckte även att karaktär A kändes som den mest realistiskt gestaltade 
karaktären.  

För att vidare undersöka frågeställningens fokus om vad i förhållande till kroppen, som har 
betydelse för hur vi upplever attityd, ställdes ett flertal olika frågor kring detta. Deltagaren 
fick resonera fritt kring hur de upplevde varje karaktärs personlighet och karaktäristiska 
uttryck. De fick dessutom vidareutveckla sina tankar kring mer specifika karaktärsdrag, som 
självförtroende och intelligens, samt hur emotionell, våghalsig, vacker och vänlig 
karaktärerna uppfattades. Dessa attribut speglar några av de uppskattade karaktärsdrag som 
används för att beskriva populära spelkaraktärer, som exempelvis Lara Croft och Aloy (se 
avsnitt 2.2 & 2.3). Informanterna beskrev karaktärernas personlighet främst utifrån vilka 
förmågor de antogs besitta i ett actionäventyrsspel, baserat på dess kroppsbyggnad. Informant 
M4 redogjorde till exempel för hur han uppfattade varje karaktärs bakgrundshistoria och 
spelstil, vilket här betecknar hur karaktären antas spela utifrån dess specifika förmågor 
baserat på kroppsbyggnad, i relation till ett actionäventyrsspel.  
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De andra informanterna beskrev även de karaktär B med relativt liktydiga ord, som 
exempelvis ”aggressiv”, ”tuffing”, ”hårding” och ”man vill inte mucka med karaktär B”. 
Informant K3 tydliggjorde att karaktären tillskrivs fler stereotypiskt manliga karaktärsdrag på 
grund av dess mer muskulösa fysik. Informant M5 förklarade istället karaktären utifrån 
vilken champion class hon associerades med, som i spelvärlden syftar på vilken primär 
roll/funktion karaktären har i spelet: ”Karaktär B, om man tänker i spelvärlden, känns mer 
som en tank. Spelstilen man har på de karaktärerna är väldigt mycket av att bara springa in 
och göra allting själv”. Fler tydligt formulerade tankar och referenser användes för att 
beskriva det maskulina och det sexualiserade kroppsidealet. Detta ledde till att karaktären 
med dagens kroppsideal, främst beskrevs med ord som ”average”, ”mittemellan” och ”har lite 
av båda”, utifrån hur de två andra karaktärerna tolkades. Informanterna vidareutvecklade 
ideligen sina svar genom att ställa de tre karaktärerna mot varandra. Vilket resulterade i att 
informanternas svar presenteras på följande sätt. 

Resultaten visar att flest uppskattade karaktärsdrag förknippades med den karaktär som 
representerar dagens kroppsideal. Majoriteten av informanterna uppfattade karaktären, som 
mest intelligent, vänlig, äventyrlig och emotionellt stabil. En rimlig slutsats blir dock att 
eftersom deltagarna ansåg sig ha en bättre uppfattning om vad den mer muskulösa och 
sexualiserade karaktären var eller inte var i förhållande till dennes attityd, tolkades karaktären 
med dagens kroppsideal, som ett relativt oskrivet blad. Vilket kan ha lett till att karaktärsdrag 
som informanterna inte associerade med en specifik kroppsbyggnad, sammankopplades med 
”mittemellan-karaktären”. Detta antagande bekräftas något genom svaren på frågan ”Vilken 
av de tre karaktärerna tror du hade varit huvudkaraktären om de alla var med i samma spel?”. 
Fem utav de sex informanterna valde karaktären med dagens kroppsideal oberoende av 
vilken karaktär informanten helst hade velat spela som. En återkommande motivering till 
detta svar var att karaktärerna med det maskulina samt det sexualiserade kroppsidealet, 
uppfattades tydligt definierad i sin spelroll som assisterande karaktärer.  

Karaktär B är en specialagent från CIA, som har genomgått någon form av 
överdriven militärträning. Därav är hon nere i djungeln och skall skjuta 
folk som är och snor artefakter. Hon använder lite mer vapen (än de andra 
karaktärerna), som t.ex. maskingevär. Hennes mål är inte att vara tyst, 
utan att få tag på det hon vill ha till varje pris.  - Informant M4 

 

Jag tänker att det hade varit karaktär A. Den är inte för muskulös och inte 
för sexig. Karaktär C hade varit den heta bimbon i bakgrunden som gör 
roliga saker och karaktär B hade varit den tysta seriösa personen som får 
saker gjort.  -Informant K2  

 
Karaktär A skulle jag nog säga. Det jag sa tidigare om 
att hon ser mest intelligent ut och för att de andra två̊ 
karaktärerna känns mer som assisterande karaktärer. 
-Informant M5  

 Karaktär A, hon är inte outvecklad men samtidigt tom på ett sätt, 
så det känns som att karaktär B och C hade hjälpt till, eftersom 
deras karaktärsdesign är så pass utåt. Man hade känt att man 
redan kan läsa av de här personerna. Karaktär A känns som att 
man får en backstory genom spelet så därför vill man inte tänka 
alldeles för mycket på hur hon ser ut. -Informant M4   
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Undersökningens resultat visar även att det mest sexualiserade kroppsidealet förknippades 
med lägst antal uppskattade egenskaper av både de manliga och de kvinnliga informanterna. I 
ett fåtal fall beskrivs karaktären som ”listig” och ”smidig” av båda grupperna. Dessa 
egenskaper är något mindre stereotypiska i relation till kroppsbyggnaden, som ofta framställs 
som den hjälplösa stereotypen damsel in distress (Dill & Thill, 2007: 851). Vid 
informanternas vidareutveckling av svaren, beträffande intelligens, tydliggjordes det att den 
sexualiserade karaktären då uppfattades som en mer slug karaktär. Till exempel förklarades 
karaktären kunna manipulera personer med sin erotiska dragningskraft för att få sin vilja 
igenom. Liknande resonemang uppkom inte vid beskrivningarna för de två andra 
karaktärerna. Detta visar på att kroppsbyggnaden främst associeras med att vara ”sexig”. 
Flera informanter använde detta begrepp när de beskrev karaktären. I majoriteten av 
svarsresultaten uppfattades dock karaktär C inte besitta en bättre fysisk förmåga eller vara 
mer intelligent jämfört med de andra karaktärerna.  

Fler tankar och funderingar om det sexualiserade kroppsidealet uppkom istället vid frågor om 
känslor och skönhet. På frågan ”Har alla karaktärerna lätt att visa känslor?” erhölls ett 
överensstämmande resultat mellan karaktär A och karaktär C. Den sistnämnde karaktären 
uppfattades att visa känslor på ett mer dramatiskt sätt jämfört med karaktär A. Informant K3, 
M4 och M5 refererade alla till hur kvinnliga karaktärer, med liknande kroppsbyggnad, ofta 
framställs i medier och att detta var en bidragande faktor till deras tolkning av karaktären: 
”Det är mest utifrån alla anime-serier som man har sett. Det finns alltid den där klumpiga 
karaktären, som brukar ha lite mer framåt utseende med stora bröst och runda höfter, som 
alltid börjar få den smått panikartade reaktionen så fort någonting händer”. Från ett 
stereotypiskt perspektiv uppfattades även den mest muskulösa karaktären vara mindre 
emotionell på grund av dess fysiska styrka, som sammankopplades med en tuffare attityd. 
Resultaten visar därmed att stereotypiska drag tillskrivs existerande kroppsideal, men även att 
en sexualiserad kroppsbyggnad frambringar kontrasterande uppfattning om attityd. Enligt 
resultaten uppfattas kroppsbyggnaden antingen som beräknande och intelligent eller 
dramatiskt känslosam och klumpig. Karaktär A och karaktär C uppfattades dessutom, som de 
två vackraste karaktärerna med ett likvärdigt resultat mellan de manliga och kvinnliga 
informanterna. En återkommande anledningen till resultatet motiverades med att informanten 
inte attraheras av alltför muskulösa personer, likt karaktär B.  

Den karaktär som fyra av de sex informanterna helst hade föredragit att spela som i ett 
actionäventyrsspel, förutsatt att de tre karaktärerna hade samma förutsättningar och 
egenskaper i spelet, var karaktären som representerar dagens kroppsideal. Undersökningens 
manliga informanter var eniga i valet av karaktär med en återkommande motivering om att 
karaktär A mest efterliknar hur en kvinnlig huvudkaraktär i actionäventyrsgenren ofta 
porträtteras i spel.  

 

Om det nu är en kvinnlig huvudkaraktär i detta spel så känns det rätt att hon 
är tränad, men inte alltför tränad, som en man. Bilden av en kvinna i sådana 
typer av actionäventyrsspel brukar vara att de är lite smidigare. Det är inte så 
mycket av att slå ihjäl folk med stora yxor, om man tänker på spel som t.ex. 
Tomb Raider.  - Informant M4  
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Till skillnad från de manliga informanterna, föredrog alla de kvinnliga deltagarna olika 
karaktärer att spela som i ett actionäventyrsspel. De kvinnliga informanterna förklarade sina 
val genom att beskriva vilken karaktär de tyckte såg bäst ut eller vilken kroppsbyggnad de 
kände hade varit roligt att se hos en kvinnlig huvudkaraktär i ett actionäventyrsspel. De 
baserade med andra ord sina val utifrån mer personliga känslor och tankar. Detta i motsats till 
de manliga deltagarna, som främst valde karaktär baserat på hur de upplever att kvinnliga 
protagonister ofta porträtteras inom genren och att karaktären därmed passade ett sådant typ 
av spel bäst. Detta kan bero på att de olika grupperna relaterade till de kvinnliga karaktärerna 
på olika sätt. De kvinnliga informanterna verkade mer personligt engagerade när det gällde 
vilken karaktär de helst hade velat spela som. Svaren inom den kvinnliga gruppen 
informanter varierade därmed mer jämfört med de manliga informanterna. Informant K1 
hade exempelvis en positiv inställning till den sexualiserade karaktären, medan informant K2 
hade fler negativa associationer. 

Medan informant K2 betraktade den sexualiserade karaktären mer negativt utifrån hur 
kvinnor tidigare har porträtterats ansåg informant K1 istället att det funnits en avsaknad av 
kvinnliga karaktärer med en viss kroppsbyggnad, men som kan besitta samma förmågor som 
manliga karaktärer. Resultaten visar på en viss skillnad mellan den manliga och kvinnliga 
informantgruppen. Det tyder på att kvinnliga spelare i högre grad efterfrågar starka kvinnliga 
karaktärer med varierande kroppsbyggnader, jämfört med manliga spelare. 

Karaktären med det maskulina kroppsidealet ansågs i många avseenden besitta den bästa 
fysiska förmågan. Informant K1 och K2 svarade att karaktär B, var ett strategiskt bättre val 
för ett actionäventyrsspel, om karaktärerna hade olika fördelar i spelet baserat på hur de ser 
ut. Två av de tre manliga informanterna ansåg istället att karaktär B var alltför muskulös för 
att ta sig igenom trånga utrymmen eller smyga sig runt i ett actionäventyrsspel. Det framgick 
att de manliga deltagarnas resonemang återigen grundades på vilka förmågor och egenskaper 
en stark kvinnlig huvudkaraktär ofta besitter inom actionäventyrsgenren. Ett liknande 
resonemang var den främsta motiveringen till varför alla de manliga informanterna kände att 
de inte hade velat spela som karaktären med det maskulina kroppsidealet. Med avseende på 
detta tillkom följdfrågor gällande vilken karaktär de kände hade fungerat bäst i ett spel med 
ett mer genomgående våldsamt tema. Informant M4 och M5 svarade då att den mest 
muskulösa karaktären hade fungerat bättre i ett spel som God of War (Santa Monica Studio 
2018). De manliga informanterna betonar således, genom sina resonemang, att det finns en 
skillnad när det kommer till spelstil och förmågor mellan spel med manliga kontra kvinnliga 
huvudkaraktärer inom samma genre. Detta kan vara en faktor till varför kroppsbyggnaden på 
starka kvinnliga huvudkaraktärer är förhållandevis lika i sin utformning. Dock går det istället 

Karaktär A och B ser ganska manligt byggda ut, medan 
karaktär C ser mer kvinnlig ut. När jag var yngre ville jag spela 
som en tjej, men jag tyckte alltid att de var dåliga, så jag tog 
alltid killarna. Jag hade velat spela som karaktär C, den ser bäst 
ut jämfört med karaktär A och B.  -Informant K1  

 Jag irriterar mig väl mest på karaktär C i kroppsformen, speciellt 
när det gäller datorspel som visar en kvinnlig karaktär som gör 
fysiskt krävande saker, t.ex. Tomb Raider, men som ändå har stora 
tuttar och en smal midja. Jag går mycket hellre för en muskulös 
variant. -Informant K2  
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att ifrågasätta varför kvinnliga karaktärer i så fall skapas med liknande spelstil och förmågor i 
actionäventyrsspel.      

Två av de tre manliga informanterna tyckte även att karaktär B, hade bäst självförtroende, var 
mest våghalsig och hade bättre fysisk kapacitet i förhållande till styrka, uthållighet och 
kondition. Detta i jämförelse med de två andra karaktärerna. I motsats till de manliga 
deltagarna, upplevde de tre kvinnliga informanterna att den muskulösa karaktären var mer 
explosiv och stark, medan karaktären med dagens kroppsideal hade bättre uthållighet och 
kondition. Två av de kvinnliga informanterna upplevde även att den mest muskulösa 
karaktären hade bäst självförtroende, med motiveringen att muskler representerade makt. 
Utav de personer som medverkade i undersökningen tyckte fyra av sex informanter att alla 
tre karaktärer passade den valda spelgenren, medan en manlig och en kvinnlig informant 
kände att karaktären med det sexualiserade kroppsidealet inte fungerade på ett realistiskt sätt i 
ett actionäventyrsspel.  

5.2.1 Informanternas generella tankar om kvinnliga karaktärer i spel 
 
Utöver attityd och fysisk kapacitet fick informanterna svara på frågor gällande deras generella 
åsikter och tankar om kvinnliga karaktärer i spel. Samtliga informanter svarade då att karaktären 
i ett spel har stor påverkan på deras vilja att köpa spelet. Två av de kvinnliga informanterna 
uttryckte en frustration mot att spel ofta gestaltar sexualiserade kvinnliga karaktärer i förhållande 
till kropp och kläder, vilket således minskar deras intresse för spelet. På frågan om 
informanterna upplever att en karaktärs anatomi påverkar hur de uppfattar karaktären, svarade 
alla att det har stor påverkan. Informant K3 ansåg att kroppsbyggnaden har stor betydelse för det 
första intrycket av karaktären. I spel där berättelsen är mer central och karaktärens attityd 
framhävs genom dialog, tankar och/eller handlingar minskar istället kroppsbyggnadens 
betydelse för hur karaktären uppfattas. Informant K2, K3 och M4 använde spelet Overwatch 
(Blizzard Entertainment 2016), som exempel på ett spel där karaktärens design spelar stor roll i 
hur man tolkar karaktären. Spelet Overwatch (Blizzard Entertainment 2016) är, i motsats till 
många actionäventyrsspel, inte berättelsedrivet. Det klassificeras istället som ett lagbaserat 
flerspelarspel, vilket innebär att det är avgörande att på längre avstånd kunna utläsa 
motståndarnas olika förmågor. Detta återkopplar något till McGarty, Yzerbyt och Spears 
(2002:3) beskrivning av stereotypers funktion som en kognitiv kategoriseringsprocess. I spel 
kan nämnda process användas för att underlätta för spelaren att läsa karaktärens förmågor för 
att lyckas agera därefter. Informanternas svar poängterar således att det finns möjlighet för 
spelutvecklare att öka variationen av kroppsbyggnader hos ledande karaktärer i 
actionäventyrsspel. Informant K3 och M4 uttryckte även att normbrytande personligheter utifrån 
karaktärens kroppsbyggnad hade varigt roligt att se mer av i berättelsedrivna spel. I förhållande 
till normbrytande karaktärer nämnde även informant M4 att han saknade kvinnliga karaktärer i 
mer våldsamma spel: ” Jag saknar kvinnliga karaktärer i spel som nästan har lite för mycket 
blod och våld, där ser man enbart manliga karaktärer”.  
 
Informanternas generella åsikter och tankar om kvinnliga spelkaraktärer visade att karaktären 
i ett spel har stor påverkan på spelarens intresse för spelet. Resultaten visade även att fler 
kvinnliga spelare kände att något saknas eller behöver ändras när det kommer till 
representation av kvinnliga karaktärer i spel. Alla de medverkande kände dessutom att en 
karaktärs kroppsbyggnad har stor påverkan på hur karaktären uppfattas, men att dess 
betydelsen minskar i spel där karaktärens personlighet presenteras. Frågorna medförde även 
svar som innehöll synpunkter gällande sexualiserade och avslöjande klädesplagg för 
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kvinnliga karaktärer. Något som kan vara av intresse att komplettera liknande undersökningar 
med i framtida forskning. 

 Analys 
Arbetet har undersökt hur manliga och kvinnliga spelare uppfattar en kvinnlig spelkaraktärs 
attityd och fysiska kapacitet utifrån olika kroppsbyggnad. Stereotypa drag tillskrevs i hög 
grad de olika karaktärerna baserat på kroppsbyggnad. Informanternas svar speglar därmed ett 
tämligen traditionellt manligt och kvinnligt könsrollstänk. Svarsresultaten kan således 
beskrivas som relativt uppenbara i många avseenden. Resultaten framstår som mer 
intressanta med tanke på att kroppsvariationerna medvetet var utformade med smärre 
överdrivna skillnader och kroppsproportioner. Detta i ett försök att minska alltför uppenbara 
eller politiskt korrekta svar. Minst en informant uttryckte, vid första anblicken, att 
karaktärerna såg likadana ut. Trots detta sammankopplades exempelvis den mest muskulösa 
karaktären med fler stereotypiskt manliga karaktärsdrag, genom ord som ”aggressiv” och 
”tuffing”. Samtliga informanter förklarade även att deras uppfattning berodde på karaktärens 
”mer manliga fysik”. Det sexualiserade kroppsidealet beskrevs istället, som den stereotypiskt 
kvinnliga och sexiga karaktären. Bonafini och Pozzilli (2011:62) menar att de mer erogena 
zonerna av den kvinnliga kroppen ofta framhävs för att appellera till det motsatta könet. Med 
avseende på detta visade undersökningen inga större skillnader i svarsresultaten mellan de 
manliga och kvinnliga spelarnas reflektioner gällande skönhet eller val av karaktär i 
förhållande till det sexualiserade kroppsidealet.  
 
De maskulina och sexualiserade kroppsidealen, jämfördes i hög grad med existerande 
karaktärer från olika medier, som spel och film. Genom detta blev det uppenbart att alla 
informanterna hade en ganska inrättad bild av främst dessa kroppsbyggnader. Det framgick 
även att deltagarna i hög grad var medvetna om att deras åsikter och tankar baserades på 
stereotypiskt manliga och kvinnliga könsnormer, vilket de i flera fall kommenterade direkt i 
svaret. Mindre väntat var att varje kroppsbyggnad framför allt verkade generera en stark 
koppling mellan specifika vapen, champion class och spelstil. Undersökningen visar således 
även vilka av dessa, som främst associeras med antingen en manlig eller kvinnlig 
spelkaraktär och i sin tur vilka karaktärsdrag dessa representerar. Motiveringen till varför 
exempelvis den muskulösa karaktären inte hade fungerat i ett actionäventyrsspel med en 
kvinnlig huvudkaraktär lika bra som karaktären med dagens kroppsideal, berodde till stor del 
på att informanterna beskrev denne som att ha en allt för våldsam spelstil. En mer brutal 
spelstil sammankopplades i sin tur med en viss attityd, som främst förknippades med manliga 
karaktärer. Förmågan att smyga sig fram och ta sig igenom trånga utrymmen associerades 
istället med en kvinnlig actionhjältinna. Karaktären med dagens kroppsideal verkade således 
besitta en bra balans mellan muskler och en slank figur i sin design, passande för den typen 
av spel. Informanternas generella tankar om kvinnliga spelkaraktärer resulterade i flera svar 
som visade på en uppskattning för normbrytande personligheter utifrån kroppsbyggnad. Det 
kan därmed ifrågasättas varför kvinnliga karaktärer skapas med liknande spelstil och 
förmågor, som ofta ger upphov till en viss kroppsbyggnad inom genren actionäventyr.      
 
Resultaten visar även att flest informanter hade valt att spela som karaktären med dagens 
kroppsideal i ett actionäventyrsspel. Karaktären tillskrevs en liknande attityd som varit 
mycket uppskattad hos starka kvinnliga protagonister i existerande spel. Dock motiverades 
svaren ofta genom att förklara varför de andra två kroppsbyggnaderna inte uppfattades på 
detta sätt. Karaktären med dagens kroppsideal beskrevs uttryckligen, som ”mest neutral”, 
”mest realistisk” eller ”den mellersta”. Resultaten kan därmed tolkas som relativa eftersom 
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ordet ”neutral” varierar beroende på utgångsläget. Vid en jämförelse av artefaktens tre 
kroppsideal går det ändå att utifrån svaren fastställa att karaktären, som efterliknar hur 
kvinnliga protagonister inom genren actionäventyr ofta gestaltas, anses mest realistisk och är 
den karaktär som majoriteten av informanterna hade valt att spela som.  

 Slutsatser 

De sammanställda resultaten tyder på att olika kroppsbyggnader, porträtterade med en neutral 
kroppshållning, genererar olika uppfattning om attityd och fysisk kapacitet. Informanterna 
sammankopplade i hög grad de tre kroppsbyggnaderna med manliga och kvinnliga 
stereotyper. De associerade även dessa kroppsbyggnader med en karaktärs spelstil och 
förmågor baserat på existerande spel.  

En mer muskulös kvinnlig karaktär associerades således med en mer våldsam spelstil, som i 
sin tur förknippades med stereotypiskt maskulina karaktärsdrag. En sexualiserad karaktär 
uppfattades istället som stereotypiskt kvinnlig och gav upphov till skilda tolkningar av 
karaktärsdrag utifrån undersökningens valda spelgenre. Detta kroppsideal uppfattades främst 
som dramatiskt känslosam och klumpig, men i ett fåtal fall även som beräknande, intelligent 
och smidig. Dessa båda kroppsbyggnader jämfördes ofta med existerande karaktärer från 
diverse medier, vilket tydliggjorde att samtliga informanter hade en relativt inrättad bild av 
främst dessa kroppsbyggnader. Karaktären med dagens kroppsideal beskrevs däremot som 
mest realistisk, vänlig, intelligent och vackrast utifrån jämförelser med artefaktens andra 
karaktärer. Den sistnämnda var även den som flest informanter hade valt att spela som i ett 
actionäventyrsspel med en kvinnlig protagonist.  

En viss skillnad erhölls mellan de manliga och kvinnliga informanternas resonemang kring 
valet av karaktär. De kvinnliga informanterna valde främst karaktär genom att införliva sina 
personliga känslor och tankar kring karaktärerna. Det gjorde att deras val och åsikter om 
kroppsbyggnaderna varierade mellan alla kvinnliga informanter. I motsats till detta 
reflekterade de manliga spelarna främst utifrån vilken karaktär som hade fungerat bäst i ett 
actionäventyrsspel, baserat på hur spel med starka kvinnliga huvudkaraktärer ofta är 
utformade. Därmed var de tre manliga spelarna eniga vid val av karaktär. Liknande 
reflektioner ledde till att de manliga informanterna kände att den mest muskulösa karaktären 
inte skulle fungera som en kvinnlig huvudkaraktär, trots att den uppfattades ha bäst fysisk 
kapacitet. Informant K2 och M4 kände dessutom att det sexualiserade kroppsidealet inte 
passade genren, medan övriga informanter svarade att alla kroppsbyggnaderna hade fungerat 
i ett actionäventyrsspel. 

Informanterna svarade överlag ganska lika gällande karaktärernas attityd, med en viss 
skillnad gällande fysisk kapacitet mellan det maskulina och dagens kroppsideal. Både de 
manliga och de kvinnliga informanterna upplevde även att karaktären i ett spel påverkar dem 
att vilja köpa spelet, samt att kroppsbyggnaden i sin tur har stort inflytande på hur karaktären 
uppfattas. Trots att de alla var mycket medvetna om att deras associationer till varje 
kroppsbyggnad byggde på manliga och kvinnliga stereotyper, var dessa ändå ledande för 
deras tolkning av karaktärerna.  
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6 Avslutande diskussion 

 Sammanfattning 

Arbetet har undersökt hur manliga och kvinnliga spelare uppfattar attityd och fysisk kapacitet 
utifrån en kvinnlig spelkaraktär med olika kroppsbyggnad inom spelgenren actionäventyr. 
Informanterna som deltog i undersökningen presenterades för tre 2D-illustrerade bilder, 
föreställande konturlinjer av kvinnliga spelkaraktärer med olika kroppsbyggnader. 
Karaktärerna illustrerades i samma neutrala pose och kroppsbyggnaderna baserades på 
existerande kroppsideal i spel. Informanterna fick utvärdera ett sexualiserat kroppsideal, 
dagens kroppsideal som efterliknar moderna gestaltningar av actionhjältinnor samt ett 
maskulint kroppsideal som använde referensbilder av kvinnliga tyngdlyftare för utformandet 
av kroppsproportioner och muskelmassa. 

Undersökningen genomfördes på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Eleverna som deltog var 
tre män och tre kvinnor i åldrarna 16-18 år, som alla hade god spelvana och kännedom om 
actionäventyrsgenren. Informanterna fick svara på frågor gällande deras uppfattning om 
karaktärernas attityd och fysiska kapacitet under enskilda semistrukturerade intervjuer. 
Resultaten visar att stereotypa drag i hög grad sammankopplas med en kroppsbyggnad, trots 
att karaktären inte uppvisar någon form av karaktäristiskt uttryck. Resultaten visar att fysisk 
kapacitet förknippas med en viss spelstil som i sin tur sammankopplas med en stereotypiskt 
manliga eller kvinnliga attityd. De kvinnliga informanterna föredrog alla olika karaktärer att 
spela i ett actionäventyrspel genom att införliva personliga åsikter och känslor om 
kroppsidealen. De manliga informanterna var eniga i valet av karaktär med motiveringen att 
dagens kroppsideal mest efterliknar hur kvinnliga protagonister inom nämnd genre ser ut.  

Resultaten diskuteras och problematiseras i relation till hur kvinnliga karaktärer ofta gestaltas 
i spel, samt tänkbara anledningar till framställningen av stereotypa, idealiserade och 
sexualiserade spelkaraktärer. Arbetet presenterar även undersökningens funna likheter och 
skillnader mellan manliga och kvinnliga spelares reflektioner.   

 Diskussion 

Resultatens trovärdighet kan evalueras i relation till artefakten och undersökningens upplägg. 
Det är sannolikt att karaktärernas avsaknad av både ansiktsdrag, detaljarbete och färg 
tydliggjorde undersökningens syfte att utvärdera karaktärerna utifrån deras olika 
kroppsbyggnader. Valet att illustrera karaktärerna med enbart konturlinjer, utan några andra 
tydliga attribut, gjordes för att kunna säkerställa att svarsresultaten enbart representerade en 
utvärdering av kroppen. Det hade möjligtvis varit mer gynnsamt om artefakten utgjordes av 
texturerade 3D-karaktärer med samma ansiktsdrag, olika kroppsbyggnader och poserade i en 
typisk actionpose. Det hade återgett en tydligare bild av spelkaraktärer inom 
actionäventyrsgenren och eventuellt minskat risken för att förstå syftet med undersökningen. 
Undersökningens upplägg bör även beaktas i relation till resultatens tillförlitlighet. Den 
informant som utgjorde pilotstudien jämförde i hög utsträckning karaktärerna med varandra 
för att utveckla svaren. Detta ansågs ofrånkomligt även i huvudstudien med tanke på att de 
tre karaktärerna presenterades bredvid varandra. Det är därmed svårt att bedöma om svaren 
speglar hur en enskild kroppsbyggnad i själva verket uppfattas. Informanternas jämförelse av 
karaktärerna var fördelaktigt i det att framhäva fler negativa och positiva associationer till 
varje kroppsbyggnad. En viss problematik uppkom dock i och med vilket typ av 
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actionäventyrsspel informanterna skulle förhålla sig till när de svarade på intervjufrågorna. 
De blev ombedda att svara på frågorna i relation till spel de kände till. De välkända Tomb 
Raider-spelen lyftes även fram för att exemplifiera genren. Genom att inte göra en exakt 
definition av spel framkom tankar om genus och karaktärsroller, som bidrog med intressanta 
reflektioner. Detta gjorde dock att svaren ibland skiftade från problemställningens fokus om 
attityd och fysisk kapacitet och övergick istället till en fråga om spelstil.  

Ur ett bredare samhällsperspektiv reflekterar svaren i många fall hur unga spelare i dagsläget 
påverkas av stereotypa gestaltningar av både manliga och kvinnliga karaktärer i spel och 
film. Detta förtydligades genom de kopplingar informanterna gjorde mellan kroppsbyggnad 
och spelstil. En viss fysik förknippades med en bestämd spelstil som i sin tur verkade 
fastställa uppfattningen om karaktärens attityd, som även ansågs höra ihop med antingen en 
mer manlig eller kvinnlig karaktärsroll. Socialpsykologin visar att stereotyper underlättar för 
en kognitiv kategoriseringsprocess av personer, vilket kan vara fördelaktigt i spel där spelare 
skall kunna tolka motståndarens förmågor för att snabbt lyckas agera därefter (McGarty, 
Yzerbyt och Spears 2002:3). Detta ger en förklaring till att kroppsbyggnader gestaltas på ett 
visst sätt för att trovärdigt passa en karaktärsroll, men det klargör inte varför spelstil har 
likställts med ett genusperspektiv. Dock visar det på ett intressant samband som kan bidra till 
ytterligare diskussioner beträffande genus i spel.  

Den aktuella undersökningen visar att karaktärsdrag, som används för att beskriva 
uppskattade kvinnliga protagonister inom genren actionäventyr (se avsnitt 2.3), främst 
sammankopplades med karaktären som representerar dagens kroppsideal. En rimlig slutsats 
är därmed att spelproducenterna finner en ekonomisk fördel i att fortsätta gestalta en kvinnlig 
karaktär med en viss kroppsbyggnad. Detta eftersom en viss fysik tycks generera dessa 
önskvärda drag, som bildar en uppskattad kvinnlig spelkaraktär. Resultaten visar i kontrast 
till detta att alla kvinnliga informanter föredrog olika karaktärer att spela som i ett 
actionäventyrsspel, trots att de hade liknande uppfattning om de olika karaktärernas attityd. 
Detta relaterar till det Behm-Morawitz (2017:235) menar om att spel i dagsläget drar till sig 
en mer heterogen publik, som gör att fler varierande och inkluderande karaktärsgestaltningar 
kan vara vinstgivande för spelföretagen. I förhållande till det Near (2012:263) skriver om hur 
sexualiserade gestaltningar av kvinnor istället kan sammankopplas med en märkbar 
ekonomisk vinst, då spelproducenternas hypersexuella stereotypi är till för att appellera till 
(yngre) manliga spelkonsumenter, visar resultaten ingen skillnad mellan undersökningens 
manliga och kvinnliga spelares preferens gällande det sexualiserade kroppsidealet. Resultaten 
utvärderas dock utifrån ett västerländskt perspektiv och är med ett målinriktat urval av 
informanter, ej generaliserande för en större population.  

Det är dessutom intressant att jämföra svaren mellan de manliga och kvinnliga informanterna. 
De båda gruppernas svar tyder på att manliga och kvinnliga spelare relaterar till kvinnliga 
spelkaraktärer på olika sätt. De kvinnliga informanterna tycktes utgå ifrån sig själva när de 
svarade på frågorna och således hur de relaterade till karaktärerna. I motsats till de manliga 
informanterna som tänkte mer i förhållande till spelmekanik. Det hade varit ett berikande 
tillägg att genomföra en liknande undersökning med manliga karaktärer för att se om detta 
hade visat på ett annat utfall för grupperna.  

Resultaten från undersökningen ger en bild av hur unga spelare uppfattar attityd och fysisk 
kapacitet utifrån olika kroppsbyggnader. Spelutvecklare skulle kunna använda dessa 
svarsresultat som underlag för att skapa en karaktär med en önskvärd uppsättning egenskaper 
eller för att försöka bryta stereotypa mönster i spel. Undersökningen visar att det finns mer att 
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lära av vad som anses vara uppskattade karaktärsdrag för kvinnliga karaktärer, då attityd inte 
var avgörande för informanternas val av karaktär. Med detta i åtanke kan spelindustrin jobba 
mot att medvetet bidra till att skapa en mer varierad representation av starka kvinnliga 
huvudkaraktärer. 

 Framtida arbete 
I förhållande till den aktuella undersökningens utformning hade det varit intressant att även 
undersöka fler kombinationer och variationer av kroppsbyggnader. Eventuellt hade det varit 
av intresse att se hur olika typer av enbart muskulösa kvinnliga karaktärer hade tolkats och 
huruvida kopplingen till spelstil hade varierat mellan karaktärerna trots att alla uppvisade en 
tydlig muskulatur. Hade detta gett utslag för enbart stereotypiskt manliga karaktärsdrag? För 
att skapa ett mer inkluderande spelsamhälle hade det varit gynnsamt att även undersöka 
vilken typ av kvinnliga karaktärer, både personlighetsmässigt och visuellt, som manliga och 
kvinnliga spelare föredrar. Undersökningen använde till viss del specifika karaktäristiska 
drag som informanterna fick resonera kring. Detta eftersom de visat ge en positiv effekt på 
självkänslan hos kvinnor och används dessutom för att beskriva välkända actionhjältinnor. 
Istället för att utgå från specifika drag hade undersökningen istället kunna fokusera på att mer 
ingående skapa en bild av vad för slags karaktärer som spelare föredrar och vad de potentiellt 
hade velat förbättra eller ändra med dessa.  
 
Framtida arbete hade även dragit nytta av en större och mer heterogen grupp informanter. Då 
informanterna i urvalet bidrog med intressanta perspektiv hade fler deltagare från olika skolor 
och städer i Sverige gjort att undersökningens resultat med större säkerhet hade gått att 
generalisera i förhållande till den västerländska kulturen. Det hade dessutom varit intressant 
att se om gruppintervjuer hade skapat en djupare diskussion kring karaktärerna, jämfört med 
enskilda intervjuer, vilka krävde en del tilläggsfrågor för att svaren skulle räknas som 
betydande.  
 
Hade arbetet pågått under en längre tid hade det gett utrymme till att även se hur andra 
visuella faktorer påverkade uppfattningen om attityd. Variationer av sexualiserade 
klädesplagg, i kombination med olika kroppsbyggnader, hade exempelvis kompletterat den 
aktuella undersökningen för att skapa en bredare bild av vad som har betydelse för hur en 
karaktär tolkas. Anses en muskulös karaktär fortfarande som tuff och aggressiv i ett mer 
sexualiserat tillstånd? I det fallet hade det varit mer gynnsamt om artefakten försökte 
efterlikna den grafiska stilen från ett bestämt actionäventyrsspel och inte enbart presenteras i 
form av konturlinjer. Alternativt om det hade funnits möjlighet att samarbeta med personer 
inom spelbranschen för att skapa kortare spelsekvenser med actionelement för att se om olika 
kroppsbyggnader påverkade hur karaktären upplevs även i en interaktiv spelmiljö.    
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