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Sammanfattning 

 

Tidigare forskning fastställer att medias användning av en sexualiserad kvinna påverkar 

uppfattningen av hennes kompetens. Det här arbetet har därför undersökt huruvida 

uppfattningen av en spelhjältinna, baserad på Lara-fenomenet av Jansz & Martis (2007), 

påverkas av sexualiserade kontra icke-sexualiserade gestaltningar av hennes kläder. Studien 

har med hjälp av enkäter granskat 4 utländska studenters mediekonsumtion för att se om detta 

hade ett inflytande på deras tolkningar av hjältinnans kvaliteter. Informanterna fick betrakta 

2D bilder på en hjältinna i 4 olika kläd-förhållanden och bedöma hennes kvaliteter under 

gruppintervjuer. Resultatet visar att mediekonsumtion hade ett inflytande på deltagarnas ideal 

och att kvaliteterna smart, stark och attraktiv dömdes primärt efter hjältinnans anpassning till 

spelmiljön. 3 av 4 deltagare valde att spela som karaktären i förhållandet neutral underdel 

eftersom kläderna visade anpassning till spelmiljön och representerade ett aktuellt 

skönhetsideal. Framtida arbete bör undvika exponering för spelets klimat eller miljö för att se 

om andra resonemang förekommer. 

 
      Nyckelord: hjältinnor, sexualisering, kläder, ideal, karaktärsdesign, spel 

  



Abstract 

 

Previous research determines that media’s use of a sexualized woman affects the perception of 

her competence. This work has therefore investigated whether the perception of a game heroine, 

based on the Lara-phenomenon by Jansz & Martis (2007), is influenced by sexualized versus 

non-sexualized designs of her clothes. With the help of surveys, the study has examined 4 

foreign students' media consumption to see if this had an influence on their interpretations of 

the heroine's qualities. The informants had to watch 2D images of a heroine in 4 different 

clothing conditions and assess her qualities during group interviews. The result shows that 

media consumption had an influence on the participants' ideals and that the qualities smart, 

strong and attractive were judged primarily by the heroine's adaptation to the gaming 

environment. 3 out of 4 participants chose to play as the character in the neutral bottom 

condition because the clothes showed adaptation to the gaming environment and represented a 

current beauty ideal. Future work should avoid exposure to the game's climate or environment 

to see if other reasoning occur. 
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1 Introduktion 

En karaktärisering av kvinnor och kvinnlig sexualitet som fokuserar starkt på hennes utseende 

är vanligt i media (Ward 2016). Denna typ av representation har definierats som objektifiering, 

sexuell objektifiering eller sexualisering. Spelbranschen, likt andra medier, använder sig av en 

liknande kvinnlig gestaltning som uppmuntrar sexualiserade porträtteringar av kvinnor i spel. 

I actionäventyrsgenren förekommer det en repeterad representation av de fysiska aspekterna 

av hjältinnors design, något som Jansz & Martis (2007) kallar för Lara-fenomenet. Detta 

fenomen innebär att utseendet återger vad samhället anser vara en kompetent kvinnlig karaktär 

i en dominant position. Studier har visat att i bedömningar av kroppsfett och attraktivitet för 

både män och kvinnor har blicken bland deltagarna fokuserat på midja/höft och bröstområdet 

(Hall, m.fl. 2011:467). Trots att hjältinnor inte alltid är avklädda framhävs deras figurer, vilket 

leder till att de fortfarande sexualiseras. Data visar även att sexualiserade kvinnor uppfattas 

som inkompetenta (Fasoli, m.fl. 2017:343). Statens medieråd (2017:47) förklarar att killar 

brukar kolla på filmklipp och porr betydligt mer än tjejer. Även användning av sociala medier 

har ökat bland unga vuxna men tjejer är gruppen använder det mest aktivt. En logisk koppling 

mellan sexualiserade kvinnliga gestaltningar i media och hög konsumtion är att det kan leda 

till normalisering av sexualiserade kvinnliga roller. 

Tidigare studier har undersökt sexualiserade och icke-sexualiserade kläder på hjältinnor i spel 

men haft brister i att presentera tydliga skillnader mellan kläd-alternativen. Det har dessutom 

varit brist på forskning som inriktat sig på uppfattningen av en kvinnlig spelkaraktär i flera 

förhållanden. Flera studier har istället fördjupat sig inom spelares självbild efter att de spelat 

som eller betraktat en sexualiserad kvinnlig spelkaraktär. Utöver detta har få frågor ställts om 

varför sexualiserade kvinnor lättare betraktas som inkompetenta i jämförelse med 

sexualiserade män och om mediekonsumtion har ett inflytande på dessa uppfattningar. 

För att besvara undersökningens frågor kommer arbetet genom en kvalitativ metod att utföra 

en gruppintervju där en hjältinna, baserad på Lara-fenomenet, bedöms av individer utanför 

DSU-programmet. Deltagarna får inte har någon djupare kunskap om spel/grafik eller tidigare 

erfarenhet av att skapa spel/grafik eftersom dessa förkunskaper kan påverka hur de betraktar 

och analyserar spelkaraktärer. Hjältinnans kvaliteter skall alltså under intervjun bedömas av 

deltagarna utifrån hennes kläder. 

Artefakten inkluderade fyra 2D-koncept för en påhittad hjältinna inför ett actionäventyrsspel 

som skapades digitalt i Photoshop. Konceptet för den påhittade hjältinnan innefattade fyra olika 

versioner av henne där skillnad i designerna endast förekom i form av kläder. De fyra 

versionerna baserades på data från tidigare forskning av Hall, m.fl. (2011) för att testa om 

deltagarnas blickar leddes till olika delar på hjältinnans kropp och om kläderna påverkade deras 

uppfattningar om hennes kvaliteter. 
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2 Bakgrund 
Sexualiserade kvinnor har varit ett aktuellt ämne inom både sociala och samhälleliga aspekter 

av spelbranschen. Reklam, film och musik med mera, speglar de fysiska attribut som dagens 

samhälle associerar med attraktivitet och kompetens hos individen. Svenska akademiens 

ordlista (2009) definierar ordet kompetens som: tillräckligt god förmåga eller skicklighet att 

utföra vissa uppgifter som ofta framgår av sammanhanget. I texten kommer ordet kompetens 

och motsatsordet inkompetens främst att användas i spel och film sammanhang.  

I jämförelse med film och andra medier är spel ett interaktivt medium som möjliggör för spelare 

att uppleva roller där de antingen spelar som eller interagerar med den generella gestaltningen 

av kvinnliga karaktärer. För att förstå konsumentens uppfattning av den kvinnliga karaktären 

från ett spelperspektiv måste vi först undersöka den generella representationen av kvinnan i 

populärkultur och definiera de begrepp som beskriver henne. Ward (2016:560) förklarar att 

media har en särskild karaktärisering av kvinnor och kvinnlig sexualitet som fokuserar starkt 

på utseende och sexuell attraktion (se figur 1). Denna typ av representation har definierats som 

objektifiering, sexuell objektifiering eller sexualisering. Inledningsvis kommer Wards 

definitioner gällande kvinnlig gestaltning användas för att diskutera sexualiserade 

porträtteringar av kvinnor i ett flertal medier genom arbetet.  

 

 

 
 

Figur 1    Exempel på en sexualiserad kvinnlig karaktär, Halle Berry som Selina Kyle från 

Catwoman (2004). 
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Från 1970-talet till slutet av 1990-talet har sexuell objektifiering i media ansetts som en 

sexistisk representation av kvinnor. Ward (2016:560) nämner att forskare studerade 

gestaltningar av kvinnor där de framställdes som sexuella föremål, naiva hemmafruar eller 

offer. Författaren berättar att med en ny teoretisk ram och nya åtgärder, har forskning om 

sexuell objektifiering ökat stadigt med åren. De flesta studier har undersökt effekterna av att 

betrakta sexuell objektifiering (Ward 2016:561), däremot finns det mindre undersökningar 

gällande åskådarens bedömning av kvinnliga karaktärers kvaliteter som detta arbete, från ett 

spelperspektiv, kommer att fördjupa sig inom. Enligt Ward, m.fl. (2015:12) har forskning visat 

blandade resultat gällande självkänslan hos kvinnor efter exponering för objektifierade 

porträtteringar av deras kön. Författarna förklarar att de flesta studier endast fokuserat på 

självobjektifiering. Detta innebär att sexuell objektifiering i samhället leder kvinnor till att 

betrakta sig själva som sexuella objekt och uppmuntras till att bygga sitt värde på utseendet 

(Ward m.fl. 2015:12). Cundall och Guo (2015:1-2) anger att ett begränsat antal mediegenrer 

har använts som bidragande faktorer i de diskuterade undersökningarna ovan och att mer 

forskning behövs inom området. Studier visar även hur kläder kan användas för att leda 

betraktarens blick till delar av kroppen som anses attraktiva. I detta arbete är ett av målen att 

studera kvinnlig gestaltning i generell media och använda informationen som komponenter för 

att bygga en kvinnlig spelkaraktär. En annan viktig faktor för studien är att förstå hur betraktare 

bedömer en kvinnlig karaktär utifrån hennes kläder.  

 

Spelbranschen använder sig av den generella kvinnliga gestaltningen och sexualiserade 

porträtteringar av kvinnor är vanligt i spel. Detta ställer frågor om hur spelutvecklare kan skapa 

realistiska kvinnliga karaktärer utan att förlora sin publik eller utsättas för ekonomiska 

förluster. I actionäventyrsgenren skapas alltfler kvinnliga protagonister, dock förekommer det 

en repeterad representation av de fysiska aspekterna av karaktärens design, något som Jansz & 

Martis (2007) kallar för Lara-fenomenet. Kortfattat innebär detta fenomen att utseendet återger 

vad samhället anser vara en kompetent kvinnlig karaktär i en dominant position. Med 

karaktärens utseende menar Jansz & Martis (2007:141) hennes kropp, kläder och etnicitet. 

Detta arbete kommer att följa actionäventyrsgenret för att förhålla sig till temat som Lara-

fenomenet utspelar sig i. Actionäventyrsgenret porträtterar dominanta representationer av 

kvinnor oftare än andra genren. Genret inkluderar oftast händelser i högt tempo som byggs av 

olika uppdrag. Dessa uppdrag kräver fysisk och psykisk kompetens för att huvudpersonen skall 

kunna överlevna i svåra miljöer. I dessa omständigheter är det därför lättare att döma karaktären 

i fokus. Actionäventyrsgenret i samband med Lara-fenomenet kommer därför att användas som 

bas i det praktiska utförandet av artefakten senare i arbetet.  

 

Med de ovanstående punkterna som grund, fokuserar denna undersökning på sexualiserade 

kontra icke-sexualiserade gestaltningar av kvinnliga protagonister i spel med fokus på kläder. 

Syftet är att undersöka om sexualiserade kontra icke-sexualiserade förhållanden påverkar 

spelares uppfattningar av en kvinnlig spelkaraktärs kvaliteter. Den spelgenre arbetet begränsar 

sig till är actionäventyrsspel med kläder som fysiska attribut i fokus. Utöver de nämnda 

begränsningarna inriktar detta arbete in sig på spelares uppfattningar av kvinnliga karaktärers 

kompetens istället för att fokusera på deltagarnas känslor av att betrakta karaktären.  
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3 Tidigare forskning 

 

Som nämndes i bakgrundskapitlet ges här en översikt över den generella representationen av 

kvinnliga karaktärer som förekommer i media. Detta ger en översikt över fältet och kan därmed 

användas som grund när kvinnlig gestaltning betraktas från ett spelarperspektiv. I detta kapitel 

kommer kvinnans roll, sexualisering och kläder att studeras i ett flertal medier.  

 

3.1 Media och film 

 

I en artikel som sammanställer studier gällande medias framställning av kvinnor redovisar 

Ward (2016) effekter av sexualiserade gestaltningar av kvinnor. Författarens mål var att 

framföra ett globalt perspektiv från de undersökningar som tidigare gjorts inom fältet och finna 

de kvarstående problem som förekommer i kvinnlig porträttering. Denna artikel kommer 

inledningsvis skapa en förståelse för sexualisering och dess effekter på betraktare. Som det 

tidigare nämndes förklarar Ward (2016:560) att medias karaktärisering av kvinnor och kvinnlig 

sexualitet främst fokuserar på utseendet. Lynch, m.fl. (2016) definierar sexualisering av 
kvinnor som en visuell betoning av sexuella områden på en kvinnas kropp, såsom bröst och 
rumpa. Alltså, om ett sexuellt område på en kvinnas kropp är naket, betonat eller 
oproportionerligt gentemot resten av hennes kropp, anses detta vara en sexualisering av 
karaktären. Ward poängterar dock att uppmaningen av objektifieringsteorin, d.v.s. teorin om 

objektifiering av kvinnor, har reducerat analyser kring självobjektifiering (Ward 2016:567). 

Författaren berättar att en effekt av att exponeras för objektifierande gestaltningar är att det 

påverkar hur individer värdesätter kvinnor generellt. Vissa studier har indikerat att människor 

uppfattar och bearbetar sexualiserade bilder av kvinnliga kroppar i liknelse till hur de bearbetar 

objekt (Ward 2016:567). Forskning har även kommit fram till att betraktare kan uppfatta 

sexualiserade eller objektifierade individer som inkompetenta i jämförelse med icke-

sexualiserade individer (Ward 2015:560). I en annan undersökning förklarar Rudman & 

Borgida (1995:514) att västerländskt material som t.ex. sexistisk reklam möjligtvis kan 

uppmuntra män till att förknippa kvinnor med de sexualiserade roller som porträtteras i 

sammanhangen.  

 

Så hur mycket konsumerar vuxna media? Enligt data från Coyne, m.fl. (2013:126) estimeras 

det att individer mellan 18 till 25 år tillbringade 12 timmar per dag på media under 2013. 

Aktuell data från Statens medieråd (2017:47) visar att trots att media konsumeras av båda 

könen dagligen brukar killar kolla på filmklipp och porr betydligt mer än tjejer. Data visar även 

att användning av sociala medier har ökat och att tjejer använder det mest. En logisk koppling 

som kan dras mellan kvinnlig gestaltning i media och hög konsumtion är att det kan leda till 

normalisering av sexualiserade kvinnliga roller. Data visar att även män utsätts för 

sexualisering, men inte i lika stor utsträckning som kvinnor (Fasoli, m.fl. 2017). Ward, m.fl. 

(2015:21) berättar att det finns flera kategorier inom media som kan bidra till sexualisering 

bland individer. Detta kan variera mellan romantiska filmer eller musikvideos. Ward, m.fl. 

(2015:21) poängterar dock att data påvisar en skillnad mellan vilka program och genrer som 

påverkar självkänslan hos kvinnor kontra män. I en kvantitativ undersökning av Vezich, m.fl. 

(2017) visar resultaten att kvinnliga deltagare föredrog en icke-sexualiserad gestaltning av 

kvinnor över en sexualiserad gestaltning. Vezich, m.fl. (2017:322) berättar att annonsörer länge 

drivit idén att "sex säljer, " vilket ger en möjlig förklaring till att en ekonomisk vinst kanske är 

den primära anledningen till varför sexualisering ofta sker inom media och reklam. 
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Pennell & Behm-Morawitz (2015) genomförde en studie som undersöker framställning av 

kvinnliga karaktärer i superhjältefilmer. Studien fokuserar på skillnaden mellan sexualiserade 

kvinnliga superhjältar och sexualiserade/underlägsna kvinnliga karaktärer inom actiongenret 

(se figur 2). Författarna behandlar frågor gällande skillnaden mellan män och kvinnors 

kompetens genom att använda en empirisk kvantitativ metod. Resultatet visar att gestaltningen 

av den underlägsna kvinnliga karaktären kan främja tankar om traditionella kvinnosyner 

(Pennell & Behm-Morawitz 2015:218). Utöver detta förklarar författarna att även om 

hjältinnor konstrueras till att vara kraftfulla bidrar deras representation inte till tankar om 

jämlikhet bland kvinnliga åskådare. Trots hjältinnan och den underlägsna kvinnliga karaktären 

gestaltade en idealiserad bild av kvinnliga kroppar i studien, d.v.s. en ouppnåelig version av 

en kropp som samhället försöker att efterlikna, förekom det endast en negativ självbild bland 

deltagarna när de betraktade hjältinnan (Pennell & Behm-Morawitz 2015:219). Författarna 

berättar att en möjlig förklaring till skillnaden kan vara att kvinnorna i studien jämförde sig 

själva med hjältinnans ouppnåbara fysik och status, vilket ledde till en sämre självbild. Innebär 

detta att hjältinnor är dåliga förebilder? 

 

 
Figur 2    Exempel på en underlägsen kvinnlig karaktär, Kirsten Dunst som Mary Jane 

Watson från Spider-Man (2002). 

 

Greenwood (2007) ställer en liknande fråga i en tidigare undersökning bestående av 85 

kvinnliga studenter i Michigan. Författarens mål med studien var att bland annat förstå om 

identifiering med/ eller idealisering av en favoriserad actionhjältinna ledde till aggressiva 

beteender bland åskådarna. Resultatet visar att det finns en koppling mellan idealisering av 

favoriserade hjältinnor och aggressiva beteenden (Greenwood 2015:730). Greenwood förklarar 

att åskådarens önskan att efterlikna den idealiserade hjältinnan och hennes beteende kan leda 

till ökad aggressivitet. I motsats till deltagarna som idealiserade hjältinnan, visade sig att de 

som identifierade sig med hjältinnan inte visade aggressiva beteenden. En möjlig förklaring till 

skillnaden enligt Greenwood (2015:730) kan vara att deltagarna som identifierade sig med 

hjältinnan kände att de kvaliteter som de hade gemensamt var positiva (t.ex. självförtroende 

och effektivitet). Sammanfattningsvis visar denna studie att det finns både positiva och 

negativa responser från betraktare, beroende på hur de bearbetar hjältinnans karaktär. Om 

åskådarna kan relatera till hjältinnans karaktärisering kan det ge positiv respons från dem. 
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Däremot kan negativa, d.v.s. aggressiva responser, förekomma när åskådare idealiserar 

hjältinnans tuffa beteénden. 

 

 

3.2 Hjältinnor i spel 
 

I filmbranschen är det inte ovanligt att spel blir till filmadaptioner. Specifikt inom 

actionäventyrsgenret har karaktären Lara Croft från spelet Tomb Raider (1996)  porträtteras 

som en ikonisk hjältinna i flera filmer. Lara-fenomenet av Jansz & Martis (2007) som tidigare 

nämndes, beskriver de fysiska attribut som framställer en idealiserad och kompetent kvinnlig 

karaktär i en dominant position. Dessa fysiska attribut inkluderar kropp, kläder och etnicitet på 

karaktären. I studien ville författarna få förståelse för hur kön och etnicitet hänger ihop i 

populära actionspel. Resultatet visar att vita maskulina karaktärer är mest framträdande (Jansz 

& Martis 2007:145). Datan visar även att kvinnliga protagonister börjar förekomma lika 

mycket som män i ledande roller, men att deras fysiska attribut oftast efterliknar Lara Croft 

(Jansz & Martis 2007:146). Exempel på liknelser mellan de kvinnliga protagonisterna i studien 

är att de bland annat var vita och hade samma kroppsbyggnad. Undersökningen visar att fastän 

kvinnliga karaktärer framställs i dominanta positioner förekommer det fortfarande en 

sexualisering av karaktärerna (Jansz & Martis 2007:147). Studiens resultat tydliggör att det 

finns en betydlig skillnad mellan hur män kontra kvinnor framställs i actionspel med notering 

på att kvinnor nästan alltid representeras i sexualiserade förhållanden. Men på vilket sätt 

sexualiseras hjältinnor? 

 

 
Figur 3   Lara Croft i vinterkläder från Tomb Raider: Legend  (2006). 

 

I en senare studie av Behm-Morawitz & Mastro (2009) testade författarna de kortsiktiga 

effekterna av att spela som en sexualiserad kvinnliga karaktär. Undersökningen redogör för två 

empiriska studier och visar självkänslan och självförtroendet hos unga kvinnor och män efter 
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att de spelat ett spel med en kvinnlig huvudkaraktär klädd i sexualiserade kontra icke-

sexualiserade utstyrsel. Behm-Morawitz & Mastro valde att använda spelet Tomb Raider: 

Legend (2006) där hjältinnan Lara Croft, endast skiljde sig i förhållande till klädsel under 

spelets gång. I det icke-sexualiserade förhållandet bar Lara på vinterkläder bestående av byxor, 

kängor och en jacka (se figur 3). I motsats till det icke-sexualiserade förhållandet var Lara 

barfota och bar på en blottande klänning i det sexualiserade förhållandet (se figur 4). Trots att 

hjältinnans kläder skiljde sig åt i de olika versionerna, tydliggjordes dock hennes idealiserade 

kroppsproportioner i båda förhållandena. Det är möjligt att den icke-sexualiserade versionen 

och den sexualiserade versionen inte skiljde sig tillräckligt mycket från varandra för att ge 

trovärdigt resultat. Detta påvisar att kroppsbyggnad kan ha en signifikant påverkan på spelares 

självuppfattning. Innebär detta att kläder inte är en signifikant faktor av sexualisering? 

 

 
 

Figur 4   Lara Croft i en klänning från Tomb Raider: Legend  (2006). 

 

3.3 Kläders betydelse 

 

Fasoli, m.fl. (2017) undersökte i två kvantitativa studier hur sexualisering ledde till 

objektifiering av kvinnor kontra män bland betraktare. Deltagarna i studierna fick bedöma 

manliga och kvinnliga modellers kompetens. De fick dessutom bedöma hur sexuellt attraktiva 

kontra hur sexuellt objektifierade modellerna var. Modellerna framfördes i form av bilder och 

porträtterades med olika grader av sexualisering där de var kategoriserade efter klädd, avklädd 

och förföriskt, d.v.s. sexigt, avklädd (Fasoli m.fl. 2017:341). Resultatet visar att en ökad nivå 
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av sexualisering ledde till att de kvinnliga modellerna uppfattades mer som sexuella objekt. 

Författarna noterar att detta resultat uppstod när de direkt uppmanade deltagarna att ange i 

vilken utsträckning varje modell var sexuellt objektifierad. Utöver detta visar resultaten även 

att avklädda kvinnor och män (oberoende av det förföriskt avklädda tillståndet) uppfattas som 

sexuella objekt. Detta indikerar att nakenhet bidrar till en viss grad av objektivering (Fasoli, 

m.fl. 2017:343). Data visar även att det finns en skillnad i hur kompetenta manliga och 

kvinnliga modeller uppfattas beroende på hur sexualiserade de är (Fasoli, m.fl. 2017:347). 

Denna skillnad tyder på att uppvisningen av kvinnliga kroppar direkt utlöste perceptioner av 

dem som mindre kompetenta, medan uppvisningen av manliga kroppar inte påverkade deras 

uppfattade kompetens.  

 

Betyder detta att täckande kläder kan reducera objektifiering och sexualisering? En studie av 

Cundall & Guo (2015) inleder med att förklara hur kvinnors blickar tenderar att dröja kvar på 

proportioner på andra kvinnliga kroppar som de själva är missnöjda med. En tidigare studie 

har konstaterat att i bedömningar av kroppsfett och attraktivitet för både män och kvinnor har 

blicken bland deltagarna fokuserat på midja/höft och bröstområdet (Hall, m.fl. 2011:467). 

Cundall & Guo (2015:3) berättar att kläder kan ha varit en faktor som påverkat tidigare 

upptäckter gällande kvinnlig kroppsuppfattning. Författarna påpekar att tidigare studier inte 

använde sig av kläder som var lämpliga för undersökningen eftersom modellens figur 

avslöjades i flera exempel. Denna observation kan återkopplas till den tidigare nämnda studien 

av Behm-Morawitz & Mastro (2007). I undersökningen av Cundall & Guo (2015) testade 

författarna hur attraktivitet påverkas av kroppsbyggnad och kläder. Resultatet visar att i 

liknelse med studien av Hall, m.fl. (2011:467) dröjde deltagarnas blickar kvar på 

midja/höftområdet när de bedömde attraktivitet beroende på kroppsstorlek Cundall & Guo 

(2015:9). Resultatet visar även att modellerna med större kroppar betraktades som mer 

attraktiva när de bar på mindre åtsittande kläder. Däremot betraktades modellerna med smala 

kroppar som attraktiva oavsett vilka kläder de hade på sig (Cundall & Guo 2015:9). Datan 

demonstrerar att åtsittande kläder förlängde tiden som deltagare iakttog midja/höftområdet på 

modellerna. Sammanfattningsvis kan resultatet förklara att kroppsbyggnad har en signifikant 

effekt på uppfattningen av individer och att kläder kan framhäva de proportioner som anses 

attraktiva.  

 

I en studie av Grammer, m.fl. (2004) testade forskarna liknande faktorer med tillägg av 

hormonanalyser från deltagarna. Grammer, m.fl. (2004:70) testade åtsittande, genomskinliga 

och blottande kläder på undersökningsdeltagare som befann sig i en nattklubbsmiljö för att se 

om kläderna kunde vara indikatorer på sexuella signaler (Grammer, m.fl. 2004:68). En 

majoritet av kvinnorna i studien rapporterade att de befann sig i klubbmiljöer för att träffa nya 

människor. Kvinnor som rapporterade att de var singlar visade däremot mer intresse av att 

flörta och finna potentiella partners i klubbmiljön (Grammer, m.fl. 2004:72). Studiens resultat 

visar att kvinnorna var väl medvetna om signalerna de sände ut genom sina klädesval. 

Likaledes de beskrivningar av hur de klädde sig stämde överens med samhällets normer 

gällande vad som är sexigt. Lomanowska & Guitton (2012) genomförde en studie där de 

testade både män och kvinnors klädpreferens i spelet Second Life (2003). Deltagarna fick välja 

utstyrsel för sina avatarer som varierade mellan helt täckande till helt avslöjande kläder 

(Lomanowska & Guitton 2012:2). Resultatet visar att det fanns en betydlig skillnad mellan 

klädpreferensen för de manliga kontra kvinnliga avatarerna (Lomanowska & Guitton 2012:3). 

Efter att deltagarna avslutade studien visade resultatet de kvinnliga avatarerna visade dubbelt 

så mycket hud som männen, speciellt på överkroppen. Detta kan återkopplas till studien av 

Hall, m.fl. (2011:467) som påvisade hur deltagarnas blickar tenderade att fokusera på 

midja/höft och bröstområdet när de skulle bedöma hur attraktiva andra individer var. 
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Lomanowska & Guitton 2012:7) ifrågasätter vilka influenser och beteenden som gör att 

kvinnliga avatarer utsätts för mer nakenhet. Författarna berättar att tidigare undersökningar har 

demonstrerat att kvinnor har ansetts som mer attraktiva av män när de har visat mer hud, vilket 

återigen kan återkopplas till studien av Hall, m.fl. (2011).   

 

Betyder detta att deltagarna i studien omedvetet applicerade en idealiserad porträttering av båda 

könen? Trots att detta kan vara en möjlighet finns det inte kvalitativ data från studien som kan 

förklara resonemangen kring deltagarnas val. Däremot kan resultatet kopplas till studien av 

Lomanowska & Guitton (2012:3) som påvisar att idealiserade gestaltningar av kvinnor kontra 

män i media kan påverka hur även spelare väljer att porträttera dessa kön. Detta ställer 

ytterligare frågor om vad kläder representerar och hur representationen skiljer sig mellan 

kvinnor och män. Beasley & Standley (2009) inleder deras artikel med att visa på en uppenbar 

skillnad mellan män och kvinnors kläder är i spel. I deras studie utförde författarna en empirisk 

analys av kvinnlig gestaltning och kläder i flera konsolspel (Beasley & Standley 2009:283). 

Resultatet visar att de kvinnliga spelkaraktärerna var underrepresenterade och mer avklädda i 

jämförelse med de manliga spelkaraktärerna (Beasley & Standley 2009:289). Författarna 

poängterar även att majoriteten av kvinnorna i spelen var uppklädda på ett sätt som drog 

uppmärksamhet till deras kroppar, särskild deras bröst. Enligt Beasley & Standley kan fokus 

på karaktärernas bröst leda till sex-relaterade tankar bland unga killar som oftast spelar 

liknande spel. Beasley & Standley (2009:280) förklarar att media inte endast kan påverka 

attityder gentemot våld utan även könsnormer. Sammanfattningsvis framför studien bevis på 

både underrepresenterade och sexualiserade kvinnliga karaktärer i spel. Som det nämndes 

tidigare, konsumerar individer tillräckligt mycket media för att normalisera sexualiserade 

gestaltningar av kvinnliga roller. Det är möjligt att dessa gestaltningar bidrar till att individer 

applicerar sexualiserade kläder på avatarer som de kan justera. 

 

Fox, m.fl. (2013) introducerar proteus-effekten, ett fenomen av Yee, m.fl. (2007:293), som 

förklarar att spelare uppför sig annorlunda beroende på utseendet av deras avatarer. Yee, m.fl. 

(2007: 294) berättar att individer även bemöter och uppfattar andra spelare olika beroende på 

avatarers utseende. Fox, m.fl. (2013:932) framför även objektifieringsteorin i detta 

sammanhang för att belysa de sexuella kopplingar som kan dras med proteus-effekten. 

Författarna tar även upp acceptans för våldtäktsmyter, ett fenomen som beskriver hur individer 

skyller på våldtäktsoffer för hur de t.ex. klätt sig eller betett sig när de utsattes (Burt 1980 se 

Fox, m.fl. 2013:932). Detta leder alltså till acceptans för hur kvinnor kritiseras när de utsätts 

för sexbrott. Författarna poängterar att interaktiva medier som spel är fält som inte har 

granskats tillräckligt och att sexualiserade gestaltningar av kvinnor i spel kan främja tankar om 

acceptans för våldtäktsmyter. Med de ovanstående definitionerna i åtanke, genomförde Fox, 

m.fl. (2013:933) en studie där de testade om proteus-effekten inträffade när kvinnor 

personifierade sexualiserade kontra icke-sexualiserade avatarer i en virtuell miljö och om det 

ledde till självobjektifiering. Resultatet visar stöd för proteus-effekten och påvisade att det 

finns en psykologisk effekt av att personifiera sexualiserade avatarer (Fox, m.fl. (2013:935 ). 

Kvinnorna i studien tyckte att de lättklädda avatarerna var sexiga i jämförelse med avatarerna 

som var bar på täckande kläder. Deltagare som personifierade sexualiserade avatarer visade 

även på attityder som stöttade acceptans för våldtäktsmyter än de som personifierade icke-

sexualiserade avatarer. Författarna påpekar även att kvinnorna i de sexualiserade förhållandet 

rapporterade mer kroppsrelaterade tankar än kvinnorna i det icke-sexualiserade förhållandet 

och att detta kan främja självobjektifiering (Fox, m.fl. (2013:935 ).  

 

League of Legends (2009) är ett exempel på ett spel som framställer sexualiserade kvinnor med 

olika kläder. I sin artikel utförde Bell (2017) en kvantitativ studie för att undersöka om spelare 
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föredrar hyper-sexualiserade kvinnliga karaktärer över mindre sexualiserade kvinnliga 

karaktärer. Bell (2017:65) definierar hypersexualisering som en extrem utvidgning av 

sexualisering, objektifiering och idealisering. Författaren förklarar att hypersexualisering 

inkluderar karaktärens kläder, kropp och hur hon värdesätts efter sitt utseende. Studien testade 

både kvinnliga och manliga studenter som fick betrakta bilder på olika kvinnliga karaktärer 

med olika grader av sexualiserande kläder. Målet med studien var att observera spelares 

preferens i förhållande till karaktärsval baserat på graden av sexualisering. I liknelse till den 

tidigare nämnda studien, visar resultaten visar att de kvinnliga deltagarna föredrog en mer 

sexualiserad kvinnlig avatar i motsats till männen (Bell 2017:71). Vid undersökningen där 

forskaren angav att det inte var någon skillnad i färdigheter mellan en mer sexualiserad och 

mindre sexualiserad version av samma karaktär, tenderade deltagarna att välja den mer 

sexualiserade karaktären. I jämförelse med detta, när deltagarna blev informerade att deras val 

hade en betydande fördel i spelet, valde de nästan alltid den mindre sexualiserade avataren 

(Bell 2017:73). Sammanfattningsvis visar resultaten av studien att spelare inte alltid föredrar 

sexualiserade kvinnliga karaktärer, speciellt inom den manliga gruppen. Det är dock värt att 

notera att de kvinnliga deltagarna ofta föredrog en mer sexualiserad avatar jämfört med de 

manliga deltagarna, något som påvisades även i de liknande studierna av Beasley & Standley 

(2009) och Cundall & Guo (2015).  

 

3.4 Spelomslag och försäljning 

 

Eftersom League of Legends (2009) är ett spel som primärt framställer sina karaktärer genom 

2D illustrerade bilder ställer detta frågor gällande uppfattningen av 2D bilder i skillnad med 

uppfattningen av spelinnehåll. Spelbranschen använder sig av 2D illustrationer för att sälja spel 

och den representation som framställs i dessa illustrationer är oftast konsumentens första 

inblick på spelets innehåll. I en studie av Burgess, m.fl. (2007) undersökte författarna 

hundratals omslag på populära konsolspel för att samla data på hur män kontra kvinnor 

porträtteras på omslag. Författarna undersökte även hur ofta män kontra kvinnor framträder i 

spelomslag. Resultatet visar att män i spelomslag framträder dubbelt mycket som 

kvinnor (Burgess, m.fl. 2007:423) och att de oftast är huvudkaraktärer. Ytterligare data från 

studien påvisar att kvinnor sexualiseras när de väl representeras på omslag (Burgess, m.fl. 

2007:425) och att de sällan porträtteras i actionroller i jämförelse med männen (Burgess, m.fl. 

2007:427). Forskarna berättar att bristen på kvinnor i sådana roller kan argumenteras vara en 

positiv representation av de eftersom framställningen av actionroller bland män är aggressiva. 

(Burgess, m.fl. 2007:425) poängterar även att när kvinnor väl framställs i en central och 

dominant position på omslagen, förekommer det nästan alltid en överdriven sexualisering av 

den kvinnliga karaktären. Denna porträttering beskriver liknande faktorer som förmedlar Lara-

fenomenet. 

 

Artikeln sin artikel undersök (Near 2012) huruvida närvaron av kvinnliga karaktärer på 

spelomslag bidrar till försäljning av spel. Majoriteten av de kvinnliga karaktärerna var 

underrepresenterade och i stor mån även sexualiserade i sin porträttering när de väl 

framställdes. Samtliga studier av Burgess, m.fl.  (2007), Fox, m.fl. (2013) och Lomanowska & 

(Guitton 2012) redogör för möjligheten till att en koppling kan förekomma mellan spelare, hur 

de betraktar sexualiserade kvinnliga karaktärer och hur de spelar som sexualiserade kvinnliga 

karaktärer. Dessa porträtteringar kan infogas av spelare när de personifierar karaktärer i spelet. 

Trots att Nears (2012) studie fokuserade på populära spel under 2012, valideras resultaten 

något utifrån att liknande sexualiserade porträtteringar fortfarande är förekommande i aktuella 
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spel som exempelvis League of Legends (2009). I sin studie poängterar Bells (2017:73) att män 

och kvinnor inte alltid föredrar sexualiserade kvinnliga karaktärer, speciellt om det påverkar 

spelkaraktärens förmågor i spelet. Forskning har även kommit fram till att betraktare kan 

uppfatta sexualiserade eller objektifierade individer som inkompetenta i jämförelse med icke-

sexualiserade individer (Ward 2015:560). Near (2012:263) påpekar att en brist i hans 

undersökning kan ha varit att sexualisering av kvinnor inträffar mer ofta inom de populära 

spelkategorier som studien undersökt. Avslutningsvis visar studiens resultat att spelföretag i 

stor mån 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. 

 

4 Problemformulering 
 

Som Ward (2016:560) etablerade finns det en signifikant sexualisering av kvinnliga karaktärer 

i både film, reklam och spel som fokuserar starkt på utseendet. Coyne, m.fl. (2013:126) 

beräknar att individer mellan 18 och 25 år tillbringar 12 timmar per dag på att konsumera media 

i olika former. Ward, m.fl. (2015:21) påvisar att det finns flera kategorier inom media som kan 

bidra till sexualisering. Inom actiongenren visar data att det förekommer en idealiserad 

gestaltning av kvinnor oavsett om de är i dominanta eller underlägsna positioner (Pennell & 

Behm-Morawitz 2015:219). Data visar att kraftfulla hjältinnor med sexualiserade/idealiserade 

porträtteringar kan leda till att kvinnliga spelare får en negativ självbild. Undersökningen av 

Greenwood (2015:730) visar att idealiserade hjältinnor med sexualiserade gestaltningar även 

bidrar till aggressiva beteenden bland kvinnor. Författaren förklarar att en möjlig positiv 

respons kan förekomma av individer som identifierar sig med hjältinnor i jämförelse med 

individer som idealiserar hjältinnor. Identifiering med hjältinnor kan dock försvåras när Lara-

fenomenet, d.v.s. det typiska utseendet på en hjältinna (Jansz & Martis 2007:141), fortfarande 

förekommer utan att karaktärens fysiska attribut omväxlas.  

 

Kläder är en ytterligare komponent som kan framhäva sexualisering och studien av Fasoli, m.fl. 

(2017:347) påvisar att täckande kläder kan både reducera sexualisering och leda till positiva 

uppfattningar om kvinnors kompetens. Undersökningen av Cundall & Guo (2015:9) visar även 

att kläder kan leda betraktarens blick till proportioner som anses attraktiva. Ett tillägg till detta 

är data av Hall, m.fl. (2011:467) som visar att överkroppen huvudsakligen är den delen som 

individer betraktar för att bedöma attraktivitet. Kroppsbyggnad är även en betydande faktor i 

bedömning av attraktivitet, dock kan kläder ha en inflytande på vilka proportioner som 

framhävs. Studien av Grammer, m.fl. (2004:68) påvisar att kvinnor följer samhällets normer 

gällande vilka kläder som förknippas med sexighet och att utstyrsel kan användas för att 

kommunicera med andra individer. Människor följer dessa normer och gestaltningar både i 

verkligheten och i spel. Lomanowska & Guitton (2012:3) visar i sin studie att spelare till och 

med klär kvinnliga spelkaraktärer i sexualiserade, d.v.s. blottande kläder när möjligheten 

erbjuds.  

 

Yee, m.fl. (2007:293) belyser personifiering av avatarer genom proteus-effekten som förklarar 

att spelare lever sig in i rollen som de förknippar med spel-avatarens utseende och att de även 

bemöter andra avatarer i spel olika beroende på deras utseende. Fox, m.fl. (2013:933) 

poängterar att den psykologiska effekten av att personifiera sexualiserade avatarer kan även 

leda till självobjektifiering bland spelare. Det framställda resultatet av (Bell 2017:71) visar 

däremot att hypersexualisering av kvinnor inte är lika omtyckt bland spelare, men att kvinnor 

specifikt har en tendens att föredra en aning mer sexualiserad porträttering på kvinnliga 

spelkaraktärer i jämförelse med män. Gemensamt föredrog varken män eller kvinnor en mer 
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sexualiserad kvinnlig karaktär över en mindre sexualiserad kvinnlig karaktär när de var 

uppmanade om att det fanns en skillnad i färdigheter mellan de två karaktärerna (Bell 2017:73). 

Återigen visar data att ju mer en kvinnlig karaktär är sexualiserad, ju mer inkompetent 

uppfattas hon av betraktare. Detta leder till frågan om varför kvinnliga karaktärer sexualiseras 

när det leder till att de uppfattas som inkompetenta. I undersökningarna av Burgess, m.fl. 

(2007) och Near (2012)  kommer författarna fram till att kvinnor sällan framställs på 

spelomslag i jämförelse med män och när de väl porträtteras förekommer det alltid en 

sexualiserad gestaltning av dem. Utöver detta är en ekonomisk vinst, i liknelse till reklam, en 

primär anledning till varför sexualiserade kvinnor förekommer så mycket i spel. 

Sammanfattningsvis kopplar människor kläder, kropp och könsroller till populärkultur och 

generell media.  

 

4.1  Frågeställning  
 

Trots att tidigare studier har testat sexualiserade och icke-sexualiserade kläder på hjältinnor i 

spel har få forskare framfört en tydlig skillnad mellan kläderna på figuren. Forskare har 

dessutom inte inriktat sig på uppfattningen av en kvinnlig spelkaraktär lika mycket. Istället har 

flera studier fördjupat sig inom spelares självbild efter att de spelat som eller betraktat en 

sexualiserad kvinnlig spelkaraktär. Forskare har utöver detta ställt få frågor om varför kvinnor 

lättare betraktas som inkompetenta i jämförelse med män, speciellt när de sexualiseras. Med 

det ovanstående problemområdet som utgångspunkt kommer denna studie att behandla frågor 

gällande sexualisering av kvinnliga protagonister från ett spelperspektiv. Målet med studien är 

att undersöka om sexualiserade kontra icke-sexualiserade kläder på en hjältinna, baserat på 

Lara-fenomenet, påverkar hur hennes kvaliteter uppfattas av betraktare. Ett ytterligare motiv i 

studien är att förstå om populärkultur är en faktor som påverkar betraktarnas uppfattningar av 

en hjältinna i dessa förhållanden.  

 

Frågeställningen för detta arbete lyder alltså: 

 

 Hur bedöms en hjältinnas kvaliteter i ett actionäventyrsspel beroende på sexualiserade 

kontra icke-sexualiserade gestaltningar av hennes kläder?   

 

4.2  Artefakt  
 

Eftersom det inte finns en möjlighet att skapa en spelprototyp för att besvara frågeställningen 

kommer fyra 2D-koncept för en påhittad hjältinna, baserat på Lara-fenomenet, att skapas 

digitalt. Konceptet för den påhittade hjältinnan skall förberedas för ett påhittat 

actionäventyrsspel. Artefakten kommer att skapas i Photoshop och innefatta fyra olika 

versioner av hjältinnan där skillnad i hennes design endast förekommer i form av kläder. Den 

kvinnliga karaktären kommer att visas i helkropp och ha namnet Kyla Hamilton. I liknelse med 

Lara Croft kommer hon att framställas som en aktiv och äventyrlig brittisk hjältinna. Detta 

arbete kommer alltså att följa actionäventyrsgenret för att förhålla sig till temat som Lara-

fenomenet utspelar sig i. För att artefakten ska vara användningsbar måste det finnas tydliga 

skillnader i karaktärens klädsel som följer vad västerländsk populärkultur och tidigare 

forskning anser är sexualiserad och icke sexualiserad. De kategorier som Kylas kläder kommer 

att delas in i är: sexualiserad, neutral underdel, neutral överdel och realistisk som även 

innefattar det icke-sexualiserade förhållandet av dessa kategorier. I den sexualiserade 

kategorin kommer Kayla att bära på så lite kläder som möjligt och visa mest hud i jämförelse 
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med de andra kategorierna. I neutral underdel kategorin kommer hjältinnan att vara uppklädd 

i kläder som framhäver hennes midja. Denna design utgår från Lara Crofts kläder (se figur 5) 

i Rise of the Tomb Raider (2015). I kategorin neutral överdel används återigen en design från 

Rise of the Tomb Raider (2015), men i denna version kommer kläderna att täcka karaktärens 

midja och framhäva hennes ben i form av åtsittande byxor. Slutligen kommer Kayla i den 

realistiska, d.v.s. den icke-sexualiserade kategorin, att vara klädd i utstyrsel som är realistiska 

för vandrare och lämpliga för miljön som hon kommer att befinna sig i. Det är viktigt för 

studien att artefakten förmedlar actionäventyrsgenret och visar en tydlig skillnad mellan kläd-

kategorierna. I utförandet kommer fokus även att ligga på karaktärens ansikte, kroppsbyggnad 

och posering då dessa attribut är en del av Lara-fenomenet. Konceptet för karaktärens posering, 

kroppsform, ansikte och färgtema kommer att följa den befintliga designen på Lara Croft från 

Rise of the Tomb Raider (2015). Målet är att framställa en ideal hjältinna där skillnad endast 

förekommer i form av kläder. Kyla kommer att befinna sig i en skogsmiljö där hon skall 

överleva genom att klättra i berg, simma och jaga. Därför är det rimligt och relevant att även 

tillfoga viss utrustning som t.ex. Laras klätter-yxa, rep och vapen i hennes design.  Se figur 5 

nedan: 

 

 
Figur 5  Guide på ett av Lara Crofts design från Rise of the Tomb Raider (2015). 
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4.3 Metodbeskrivning  
 

För att besvara frågeställningen kommer en kvalitativ metod att användas. Anledningen till 

detta är att forskningsfrågan är beroende av vad deltagarnas resonemang kring deras respons 

kommer att vara. Undersökningen kommer att innefatta en ljud-inspelad och semi-strukturerad 

gruppintervju där deltagarna får möjlighet att besvara frågor som är relevanta för 

frågeställningen. Tre frågor gällande karaktärens färdigheter/kvaliteter kommer ställas. 

Frågorna kommer att vara:  

 

 Hur kapabel tycker ni att karaktären är?   

 Hur självsäker tycker ni att karaktären är? 

 Hur attraktiv tycker ni att karaktären är?  

 

Gruppintervjuer brukar underlätta för deltagare att forma diskussioner med de andra i gruppen 

och motgångar kan undvikas med hjälp av strukturerade frågor av undersökningsledaren 

(Østbye, m.fl., 2004). Datainsamlingen för den forskning som gjorts tidigare har inkluderat 

flera kvantitativa metoder där deltagarna har fått fylla ut enkäter före eller efter speltester. I 

denna undersökning kommer deltagarna att fylla i enkäter som samlar information om deras 

kön, ålder, karaktärsvana och mediekonsumtion. Mediekonsumtion kommer i denna studie att 

innefatta film, reklam, reality TV och musikvideos m.m. Dessa enkäter kommer att fyllas ut 

digitalt i ett google-formulär innan intervjun påbörjas. Anledningen till att en enkät infogas i 

studien är för att undersöka om mediekonsumtion har en betydelse för resultatet senare. 

Likaledes sociala medier kan påverka hur individer betraktar sexuella gestaltningar av kvinnor. 

 

Urvalet för undersökningen är två myndiga kvinnor med lite till ingen spelvana och två 

myndiga män med lite till ingen spelvana. Kvinnorna kommer att vara i en separat 

gruppintervju liksom männen. Dock kommer båda grupperna att befinna sig i samma 

grupprum/miljö under olika tider. Ett krav är att deltagarna inte har någon djupare kunskap om 

grafik eller tidigare erfarenhet av att skapa grafik. Deltagarna får dessutom inte vara elever från 

DSU-utbildningen eftersom dessa förkunskaper kan påverka hur de betraktar och analyserar 

spelkaraktärer. Deltagarna kommer att bli informerade om att de skall göra vissa bedömningar 

och val inför ett äventyrsspel. Därefter kommer en moodboard på spel-miljön att visas för att 

ge deltagarna en bild av scenariot de kommer att befinna sig i.. Slutligen kommer deltagarna 

exponeras för separata bilder av de fyra olika förhållandena av karaktären och bedöma tre 

färdigheter/kvaliteter för respektive förhållande. I slutet på varje diskussion kommer deltagarna 

att gradera kvaliteten/färdigheten för karaktären på en skala mellan ett till fem stjärnor. 

 

 Målet är att få reda på hur dessa individer bedömer den kvinnliga protagonisten efter 

exponering för de sexuella, neutrala och icke-sexuella förhållandena och vad deras resonemang 

är. Enligt Bell (2017) föredrog både män och kvinnor en mindre sexualiserad kvinnlig karaktär 

över en sexualiserad kvinnlig karaktär när de blev informerade om att den ena karaktären hade 

en fördel i spelet. Ett mål är att få reda på om dessa svar även framkommer i en kvalitativ 

gruppintervju och i så fall varför denna association förekommer bland deltagare. På enkäten 

kommer även de fyra etiska principerna att informeras till deltagarna via text 

(Vetenskapsrådet:2002). Detta ger varje deltagare information om både informationskravet och 

samtyckeskravet. Deltagare blir upplysta om deras rättigheter och att personlig information 

kommer att skyddas genom anonymitet och likaledes få förståelse för undersökningens 

ändamål. Dessa upplysningar kommer även att upprepas muntligt innan intervjun påbörjas.  
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Det kan finnas flera problem med metoden som möjligtvis försämrar studiens validitet. Ett 

vanligt problem är att intervjufrågorna inte riktigt besvarar frågeställningen. Det är därför 

viktigt att frågorna testas med hjälp av en pilotstudie för att säkerställa att de fungerar för 

undersökningen. Problematik kan även förekomma från material i studien. Om artefakten inte 

uppnår en viss kvalité eller om den inte framställer tydliga skillnader mellan förhållandena kan 

det leda till mindre till ingen data som är användbar. Ytterligare problem kan vara anordning 

som strular eller inte fungerar. Om deltagarna inte hörs tydligt på inspelningen kan mycket data 

förloras. Otydlig eller för lite information kan även vara en stor risk för problem i studien. Det 

är viktigt att undersökningsledaren, d.v.s. intervjuaren, framför tydlig och tillräckligt mycket 

information för att smidigt vägleda deltagarna igenom undersökningen. Trots detta kan även 

noggranna/över-strukturerade manus begränsa kvalitén på studien. Om intervjuaren är för 

kontrollerande kan det hindra deltagarna från att fritt bidra med spontana tankar eller åsikter. I 

helhet är denna uppsättning för gruppintervjuer inte omöjlig att utföra, däremot behövs den 

testas och justeras efter de nämnda exemplen på problem som kan förekomma. Det är möjligt 

att ytterligare problem som inte nämnts uppstår när metoden väl testas och då är det viktigt att 

undersökningsledaren är både förberedd och flexibel nog att lösa problemen inför den 

kommande undersökningen. 
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5 Genomförande 

I detta kapitel kommer genomförandet av artefakten i studien att beskrivas genomgående. 

Respektive titel fokuserar på den utveckling och de designval som gjorts för fyra olika 

förhållanden. Målet med texten är att skapa en tydlig framställning av arbetsprocessen för 

artefakten och förklara de problem som uppstod under utvecklingen.  
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5.1 Grund 

 

Figur 6  Grundprocessen för Kaylas skelett. 
 

Det första steget av arbetsprocessen var att skapa ett skelett för Kayla. Eftersom artefakten i 

grunden skulle etableras utifrån Lara Crofts karaktärsdesign från Rise of the Tomb Raider 

(2015) var det lämpligt att använda Laras kropp som bas. Detta underlättade arbetet betydligt 

eftersom det skapade en realistisk representation av hjältinnans kroppsbyggnad som är en 

tillhörande del av Lara-fenomenet. Artefakten skapades digitalt i Photoshop med hjälp av en 

ritplatta. I steg ett öppnades referensbilden på Laras helkropp i Photoshop och sänktes i opacitet 

för att sedan markeras över med linjer i turkos och lila färg (se figur 6). Vidare användes lila 

som färgkod för att tydliggöra leder i hjältinnans kropp och underlätta dess utformning i senare 

steg. Den lila färgen användes också för att placera ut bröst och höftområdet på karaktären och 

därmed tydliggöra avståndet mellan proportionerna. Den turkosa färgen markerade ut benen i 

kroppen, såsom karaktärens ryggrad, armar, ben, fötter och huvud. När alla proportioner och 

leder på karaktärens kropp var markerade avslutades grundprocessen i steg två när figurens 

lemmar tecknades ut med en djupblå färg. Slutprodukten visade en karta på karaktärens 

kroppsproportioner som sedan användes som bas senare i arbetet. 
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5.1.1 Anatomi och posering

 

Figur 7  Utveckling av Kaylas anatomi och posering. 

 

Trots att frågeställningen i arbetet förhåller sig till sexualisering i form av kläder finns det 

oundvikliga variabler som kan påverka helheten av karaktärens porträttering. Dessa variabler 

kan bland annat vara kroppsbyggnad och posering. Som det tidigare nämndes är det en viktig 

del av undersökningen att utseendet på karaktären efterliknar Laras utseende, och detta 

inkluderar kroppen. Men hjälp av kartan från tidigare var det enklare att få Kaylas 

kroppsproportioner att efterlikna Laras. I steg tre studerades Laras anatomi. Därefter 

utvecklades en mer detaljerad bas för Kayla. Laras kropp delades upp i två kategorier när den 

skulle studeras. Första kategorin var överkroppen, den andra var underkroppen. Lara-

fenomenet visar på en tydlig ideal på en kvinnlig kropp som är förekommande i populärkultur. 

Detta ideal innefattar bland annat: en stor byst, en smal midja och breda höfter. Isbister (2006: 

48) berättar att en individs historia, miljö och kultur kan påverka hur hen identifierar sig med 

representationer av en karaktär. Författaren påpekar att subkulturer har olika attribut som de 

använder för identifiering. Detta kan återkopplas till Greenwood (2015:730) vars studie 

påvisade att idealisering av en hjältinna har en mer negativ effekt på betraktare. Efter dessa 

observationer var målet alltså att infoga Laras idealiserade över-och-underkropp i Kaylas 

anatomi. Hjältinnan fick relativt atletiska ben och vader. I jämförelse med hennes atletiska ben 

blev hennes armar däremot aningen smalare. Kayla fick även en stor byst som i samband med 

hennes breda höfter utformade en smal midja. Slutet på steg tre illustrerade alltså en tydlig 

siluett på karaktären (se figur 7).  

En enkel svart pensel användes för att utforma tydliga linjer på figurens kropp.  Figuren 

skissades även över med röda markeringar för att formge volymen på olika lemmar. Detta 

skapade ett djup i bilden och tydliggjorde formerna på kroppen. 
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Figur 8  Koncept på Wonder Woman av Tyler Ryan (2017). 
 

Posering är i grunden en viktig komponent i framställning av en dominant karaktär. Steg 4 

handlade om att analysera poseringar och ansiktsuttryck som är typiska bland välkända 

hjältinnor för att infoga det i Kaylas design. Tyler Ryans koncept på Wonder Woman (2017) 

är ett bra exempel på en typisk posering för en hjältinna i en dominant position (se figur 8). En 

dominant posering är ett ytterligare attribut som Lara-fenomenet innefattar. I analysen gjordes 

fyra olika observationer på den dominanta poseringen. Den första observationen var att 

karaktären la vikten på ena benet och därmed vinklade höften åt sidan en aning. Andra och 

tredje observationen var att karaktären sköt ut bröstet och hade en kontrollerad position på 

armarna. Den slutliga observationen var att karaktären hade antingen knutna nävar eller 

avslappnade händer. Isbister (2006:31) berättar att dominanta personer inte är rädda för att ha 

ögonkontakt och detta verkade vara ett medvetet tillägg i konceptet på nästan alla dominanta 

exempel som studerades. Enligt Vipsjö & Bergsten (2014:79) tolkar människor v-formade 

ögonbryn som hotfulla och aggressiva. Detta används i många tillfällen för att bland annat 

uttrycka allvar i ett scenario eller helt enkelt framställa en ond karaktär. I många serieomslag 

kan man se hjältar med sådana uttryck. Ansiktsuttrycket är ett fundamentalt element som 

påverkar karaktärens sinnesstämning och känslan i bilden. Dessa attribut infogades i 

ansiktsdesignen på Kayla för att framställa en ordinär representation av en hjältinna som 

individer är vana vid.    
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5.2 Tema och kläder 

 

Figur 9  Överblick på färgpalett. 

  

Steg fem i arbetsprocessen byggde på att kort sammanfatta temat för spelet. I detta steg 

skapades en moodboard för miljön med hjälp av bilder som innefattade skog, berg, vatten, tält 

och brasor. Dessa bilder omfattade varma jordfärger och valdes ut för att skapa en atmosfär för 

spelet. Zammitto (2005:5) förklarar att färgers betydelse kan variera från individ till individ, 

delvis på grund av kulturella skillnader eller sociala tillägg. Med detta sagt kan en individ tolka 

känslan i en bild olika beroende på färgvalen och deras personliga relation till färgerna. 

Eftersom färgtema är en signifikant variabel i likhet med kroppsbyggnad och posering 

plockades därför Kaylas färgpalett ut från en bild på Lara i Rise of the Tomb Raider (2015) till 

artefakten (se figur 9). Detta steg inkluderade även en generell granskning av utrustning och 

ryggsäckar som vanligtvis används i skogsmiljöer miljöer av vandrare eller klättrare.  
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Figur 10  Referenceboard för generell utrustning. 

Utrustningen och ryggsäcken förblev samma för varje förhållande för att lägga fokus på 

kläderna istället (se figur 10). Cundall & Guo (2015:3) påpekar att tidigare studier inte använde 

sig av kläder som var lämpliga för undersökningen eftersom modellens figur avslöjades i flera 

exempel. Därför var det viktigt för studien att det fanns tydliga skillnader på kläderna som 

täckte eller exponerade Kaylas figur. Studien av Hall, m.fl. (2011:467) visar även att 

deltagarnas blickar dröjde kvar på midja/höftområdet när de bedömde attraktivitet beroende på 

kroppsstorlek. Med detta i åtanke konstruerades därför varje utstyrsel för respektive 

förhållande. Detta innebär bland annat att kläderna användes för att framhäva eller täcka vissa 

kroppsdelar för att uppnå önskad effekt för varje förhållande i undersökningen. Steg sex i 

arbetsprocessen var alltså att välja ut plagg och infoga dem i Kaylas design inför varje 

förhållande. 
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5.2.1 Sexualiserad 

 

Figur 11  Referenceboard för sexualiserade kläder. 
 

Som det nämndes tidigare i bakgrundskapitlet anger Lomanowska & Guitton (2012:7) att 

kvinnor uppfattas som mer attraktiva när de visar mer hud. Detta användes som en primär 

utgångspunkt för att välja ut de sexualiserade kläderna för Kayla. Genom att följa data från 

Hall, m.fl. (2011:467) som påvisar att höft och midja-området är en viktig faktor i bedömning 

av attraktivitet, underlättades processen för att finna plagg för över-och-underdelen på kroppen. 

Kläderna på bilden (se figur 11) är exempel tagna från Pinterest. Målet var att hitta en över- 

och underdel som exponerade hud och framhävde kroppen så mycket som möjligt. För att 

exponera Kaylas överkropp valdes därför den BH-liknande överdelen längst ner till höger (se 

figur 11). För underdelen valdes korta och figurnära shorts för att framhäva Kaylas ben. En 

detalj som infogades i designen på shortsen var dragkedjor. Detaljen tillfördes för att skapa en 

mer modeinriktad effekt på kläderna.  

Kombinationen av en blottande överdel och figurnära shorts framhävde karaktärens kropp 

betydligt. Grammer, m.fl. (2004:70) påvisar i sin studie att åtsittande, genomskinliga och 

blottande kläder kan vara indikatorer på sexuella signaler enligt samhällets normer. Klädvalen 

för den sexualla förhållandet gjordes i hopp om att framställa ett tydligt exempel på dessa 

associationer. Ett annat vanligt och förekommande tillägg i sexualiserade design på hjältinnor 

är högklackade skor. Wonder Woman, Catwoman och Black Widow är några exempel på 

kvinnliga hjältinnor med högklackade skor eller stövlar. I designprocessen tillämpades 

högklackade stövlar istället för skor då det är relevant för actionäventyrsgenren. 

Sammanfattningsvis fick Kayla en BH, korta shorts och långa, högklackade stövlar.  



 
23 

 

Figur 12   Arbetsprocess för det sexualiserade förhållandet. 

Varje separat förhållande i arbetsprocessen påbörjades med en grundskiss. I steg sju 

utvecklades karaktären för respektive förhållande. Första punkten var att teckna en grundskiss 

innan specifika kläder valdes ut. Anledningen var bland annat att se hur förhållandet skulle se 

ut innan det färdigställdes. En annan anledning var att säkerställa att det fanns en tydlig skillnad 

mellan det sexualiserade förhållandet och de övriga förhållandena innan rendering av figuren 

påbörjades. Grundskissen sparade tid och resulterade i en utförligare process. Efter att kläderna 

valdes ut, skissades de över grundskissen i samband med utrustningen. En aning mer detaljerad 

bild på håret och ansiktet arbetades fram under detta steg. Eftersom artefakten utgick från Lara-

fenomenet var Kaylas hår och ansikte utformade efter Laras ansikte. Detta innebär att inget 

personligt tillägg gällande kroppen eller ansiktets design förekom under producerande av något 

av förhållandena. Arbetet gick vidare men en utförlig och detaljerad lineart som demonstreras 

i punkt tre (se figur 12).  

Karaktärens design tydliggjordes i detta steg och detaljer såsom armbågsskydd, handskar, 

örhängen och ett halsband infogades för att både framställa actionäventyrsgenren och efterlikna 

typiska accessoarer som Lara Croft bär på. Under punkt fyra målades karaktären in med den 

etablerade färgpaletten. Grundfärgerna infogades över varje del på figuren och målades över 

återigen med mörklila färg på låg opacitet på de partier där skuggor skulle falla. Detta gjordes 

med hjälp av ett nytt lager som var inställd på klippmask och såg till att alla penseldrag jobbade 

inom ramarna på figuren. Arbetsmetoden underlättade processen betydligt och sparade mycket 

tid. Slutligen kompletterades artefakten med highlights, det vill säga ljusare partier där ljuset 

träffar som mest. De partier som träffades var bland annat håret, nässpetsen, axlarna, och 

brösten. I detta förhållande användes highlights för att framhäva de delarna på kroppen som 

kläderna exponerat. 
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5.2.2 Neutral 

 

Figur 13   Referenceboard för de neutrala förhållandena. 

Det neutrala förhållandet innefattade två subgrupper: neutral underdel och neutral överdel. 

Detta innebär att ena förhållandet skulle framhäva Kaylas underkropp, d.v.s. benen, och det 

andra förhållandet skulle framhäva hennes överkropp, d.v.s. midjan. För neutral överdel 

valdes åtsittande byxor för att dra fokus till Kaylas ben och för neutral underdel valdes en 

åtsittande överdel framhäva midjan på hjältinnan. En referenceboard skapades av de plagg som 

potentiellt kunde fungera för båda dessa subkategorier inom det neutrala förhållandet (se figur 

13). Forskning av Hall, m.fl. (2011:467) gällande attraktivitet och dess koppling till midja och 

höftområdet användes återigen för att illustrera fram det neutrala förhållandet. En notering för 

det neutrala förhållandet är att samma detaljer såsom handskar och halsband som användes i 

det sexualiserade förhållandet infogades i processen. Det enda undantaget var att Kayla inte 

fick örhängen i någon av de två neutrala kategorierna. 

 

Figur 14   Arbetsprocess för neutral överdel 
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Under utvecklingen av den neutrala överdelen tillämpades samma principer. Karaktären 

byggdes utifrån en grundskiss som sedan skissades över återigen med de utvalda kläderna från 

referenceboarden. En skillnad som förekom i denna kategori var att Kayla fick löparskor istället 

för stövlar. Löparskor valdes för att undvika alltför många likheter mellan subkategorierna 

inom det neutrala förhållandet. I punkt fyra framställdes en utförlig lineart som sedan målades 

in under samma inställningar och penslar som den sexualiserade förhållandet. Samma 

etablerade färgpalett, utrustning och ryggsäck infogades i slutprodukten. En notering på denna 

subgrupp är att skinnjackan var medvetet löst sittande för att dölja hennes midja. Detta gjordes 

i hopp om att dra åskådarens blick till hennes ben istället (se figur 14).  

 

Figur 15   Arbetsprocess för neutral underdel. 

Målet med den neutrala underdelen var att få en motsatt effekt. Kayla fick lösare byxor som 

täckte formen på hennes ben och en åtsittande överdel som framhävde hennes midja. Samma 

grundskiss som neutral överdel användes för att utveckla den neutrala underdelen. 

Anledningen var för att etablera samma proportioner på båda av de neutrala subkategorierna. I 

denna subkategori fick hjältinnan bära på kängor istället för löparskor med anledningen att 

undvika alltför många likheter mellan den tidigare subkategorin inom det neutrala förhållandet 

(se figur 15). Kläderna för denna kategori var rikt inspirerade av en av Lara Crofts utstyrsel i 

Rise of the Tomb Raider (2015) som tidigare visats i både figur 5 och 9. 
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5.2.3 Realistisk 

 

Figur 16   Referenceboard för det realistiska förhållandet. 

För att producera fram det realistiska förhållandet speglades grundprinciperna från det sexuella 

förhållandet. Detta innebär att motsatta kläder till det sexuella förhållandet användes för att 

täcka delar av kroppen som tidigare forskning beskriver som sexualiserad. Grammer, m.fl. 

(2004:70) förklarar att åtsittande, genomskinliga eller blottande kläder kan bidra till att en 

individ betraktas som sexuellt attraktiv. Det realistiska förhållandet skulle inte endast vara 

osexualiserad utan även praktisk och verklighetstrogen. Kläderna var baserade på vandrare som 

utforskade liknande miljöer som Kayla skulle befinna sig i spelscenariot (se figur 16).  

Det var viktigt att kläderna skulle vara varma, bekväma och användbara för Kayla i det 

realistiska förhållandet. En viktig notering från tidigare forskning som arbetet utgick efter var 

Cundall & Guo (2015:3) som påpekar att tidigare studier inte använde sig av kläder som var 

lämpliga för undersökningen eftersom modellens figur avslöjades i flera exempel. För detta 

förhållande var det därför extra viktigt att hjältinnans figur inte avslöjades. Ett ytterligare mål 

med det realistiska förhållandet var även att kläderna inte skulle vara alltför modeinriktade. 

Karaktären skulle inte bära på något som enligt samhällsnormer eller mode ansågs alltför 

attraktivt. Kläderna för detta förhållande innefattade då: en simdräkt, vandringsbyxor, en kofta, 

en höstjacka, kängor, vantar och slutligen en mössa.  
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Figur 17   Arbetsprocess för det realistiska förhållandet. 

Utförandet av det realistiska förhållandet gick relativt smidigt. Grundskissen i punkt ett (se 

figur 17) tecknades innan någon förstudie hade gjorts och visade därför en del lemmar och 

kroppsdelar som inte skulle framställas i detta förhållande. Efter en förstudie på kläder fick 

Kayla lämpligare plagg som även kan återkopplas till tidigare forskning. Utvecklingen följde 

samma principer som tidigare, där en detaljerad lineart fullföljdes med färgläggning. Det är 

värt att notera att en del av bältet och utrustningen blev täckt av jackan. Detta kan ha en 

påverkan i studiens resultat då alla detaljer på utrustningen inte syns lika mycket i detta 

förhållande.  
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5.2.4 Problem 

Under utförandet av artefakten förekom inga större tekniska eller estetiska problem. Photoshop 

är ett program som är familjärt och enkelt att arbeta i, vilket underlättade arbetsprocessen 

betydligt. Det enda delen i processen som upplevdes som utmanande eller tidskrävande var 

färgläggning, skuggsättning och ljussättning på hjältinnans ansikte. Om skuggningen på 

ansiktet inte matchade varandra i varje förhållande kunde Kayla ge varierande intryck. Om 

ljuset träffade karaktären underifrån till exempel, kunde Kayla ge ett mer hotfullt intryck. Om 

ljuset träffade hjältinnan ovanifrån skulle en stor del av kroppen och ansiktet täckas över med 

skuggor vilket kunde ge ett intryck av mystik. Det var därför viktigt att skuggsättningen och 

ljussättningen av karaktären var neutrala. Utöver skuggningen var en ytterligare utmaning 

användningen av färgpaletten. Eftersom karaktären hade flera plagg på sig i det realistiska 

förhållandet fanns det därför en begränsning på färger som kunde användas till respektive 

plagg. Problemet löstes genom att använda en antingen mörkare eller ljusare ton av samma 

färg för att se till att alla färger i respektive förhållanden komplimenterade varandra.  
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5.3 Pilotstudie 

För att testa forskningsmetodens effektivitet utfördes en pilotstudie med hjälp av en man och 

en kvinna från DSU-programmet. Deltagarna medverkade i studien genom att besvara en 

online-enkät och delta i en gruppintervju. Målet med pilotstudien var att finna de potentiella 

problem som kan förekomma under den planerade gruppintervjun för undersökningen. I detta 

kapitel kommer observationer och problem som förekommit under pilotstudien att presenteras 

och diskuteras.  Ändringar för att förbättra den kommande undersökningen kommer också att 

förklaras. 

 

5.3.1 Enkät 

Pilotstudien utfördes i ett tyst hörn i en av högskolans lokaler och inleddes med en kort 

introduktion av undersökningsledaren. Under introduktionen förklarades studiens ändamål, 

upplägget för enkäten och intervjuprocessen. Deltagarna blev informerade om de etiska 

principerna och deras rättighet att avbryta undersökningen om de önskade det. Studien 

påbörjades med en kort online-enkät gällande deltagarnas kön, ålder, mediekonsumtion och 

hur familjära de var med vissa hjältinnor eller kvinnliga karaktärer i hjältefilmer. Frågorna om 

mediekonsumtion var främst baserade på tidigare omnämnd forskning av Coyne, m.fl. (2013), 

samt Ward, m.fl. (2015). I de mediarelaterade frågorna ingick därför frågor gällande hur 

mycket tid deltagarna estimerar att de spenderar på sociala medier och vad för typ av 

underhållning i media de konsumerar som mest. Flera förslag som film, musikvideos, reality-

TV och reklam gavs. Deltagarna fick utöver dessa val även möjlighet att skriva in annat media 

som inte fanns med på listan. Som avslutning på enkäten fick deltagarna besvara frågor 

gällande hur familjära de var med actionäventyrsgenret samt hur spelvana de var. 
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5.3.2 Intervju 

 

Figur 18   Moodboard för pilotstudien. 

Efter att enkäten var besvarad upprepades de etiska principerna för deltagarna inför 

gruppintervjun. Intervjun spelades in med hjälp av en röstinspelningsapp på en Iphone 7. 

Undersökningsledaren förklarade för deltagarna att skulle de göra bedömningar på vissa 

kvaliteter/färdigheter gällande hjältinnan Kayla inför ett actionäventyrsspel. En moodboard på 

miljön visades på en bärbar dator (se figur 18) för ge deltagarna en tydlig och gemensam idé 

av spelmiljön. Därefter visades separata bilder på varje förhållande i ordningen: Neutral 

överdel, sexualiserad, neutral underdel och slutligen realistisk. Tre frågor ställdes till 

deltagarna inför varje förhållande som lydde:  

 Hur kapabel tycker ni att karaktären är?  

 Hur självsäker tycker ni att karaktären är? 

 Hur attraktiv tycker ni att karaktären är?  

 

För varje fråga fick deltagarna diskutera vilka attribut på karaktären som stämde in med 

kvaliteterna i frågorna. Slutligen fick de komma fram till en gemensam slutsats där de bedömde 

om karaktären levde upp till de nämnda kvaliteterna. Bedömningen gjordes med hjälp av en 

skala mellan en till fem stjärnor. En stjärna innebar att karaktärens attribut stämde in med 

kvaliteten till en liten grad och fem stjärnor innebar att det stämde helt. Under intervjun frågade 

undersökningsledaren även semi-strukturerade frågor. Frågorna var bland annat:  
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 Vad är det som gör karaktären (kvalitet)?  

 Vad fick er uppmärksamhet först när ni betraktade karaktären?  

 Hur borde karaktären ha sett ut för att vara mer (kvalitet)? 

 

 

Figur 19  Den färdiga artefakten. 

Dessa frågor hjälpte deltagarna att föra diskussionen vidare när de inte hade något mer att säga. 

När alla förhållandena bedömdes fick deltagarna slutligen se en bild som radade upp alla 

tidigare förhållanden som de hade bedömt (se figur 19). Slutligen fick de frågan: 

 Om ni skulle välja en av de här versionerna på karaktären för att spela spelet, vilken 

skulle ni välja och varför? 

Intervjun avslutades efter att båda deltagarna gav ett svar och undersökningsledaren tackade 

de för sin medverkan.  
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5.3.3 Feedback och ändringar 

Som helhet visade pilotstudien att forskningsmetoden var effektiv och utförbar. Inga större 

brister uppstod under intervjun eller enkäten, dock fanns det rum för förbättringar. På enkäten 

innan intervjun kommer de två ålders-alternativen som omgavs i pilotstudien att höjas till tre 

alternativ. Detta kommer att göras främst för att den ena deltagaren från pilotstudien gav 

feedback om att ålders-alternativen kändes aningen begränsade.  På grund av detta kommer 

ålders-alternativen 18-22 år och 23+ år att ändras till 18-22 år, 22-26 år och slutligen 26-30 år. 

Upplägget inför intervjun kommer även behöva vara mer strukturerad. Ett exempel är bland 

annat tydligare informationen om att deltagarnas bedömningar gäller ett spelscenario och inte 

verkligheten eller film. Undersökningsledaren måste tidigt förklara att detaljer såsom 

utrustning är detsamma för varje förhållande för att undvika diskussioner som inte är relevanta 

för frågeställningen. Utöver detta kommer moodboarden som presenterades även att behöva 

innefatta fler bilder som visar mer av miljön. Gällande intervjufrågorna kommer kvaliteterna 

kapabel, självsäker och attraktiv att ändras till smart, stark och attraktiv. Anledningen är att 

dessa ord beskriver kompetens bland typiska hjältinnor och spelkaraktärer betydligt bättre.   

Deltagarna tyckte att artefakten skiljde sig åt i de olika förhållandena och att kläderna, kroppen 

och poseringen på karaktären var tydliga. Därför kommer inga justeringar eller ytterligare 

tillägg att appliceras inför den kommande studien. Under intervjun nämnde ena deltagaren vid 

ett tillfälle att hennes blick drogs till benen på karaktären i förhållandet för den neutrala 

överdelen. Detta påvisade att klädvalen var lämpliga för att framhäva de proportioner och 

lemmar för respektive förhållanden. Utöver detta fungerade även de semi-strukturerade 

frågorna för att föra diskussionen vidare när deltagarna inte hade något mer att säga. Genom 

begäran om att deltagarna kom fram till ett gemensamt svar på skalan mellan ett till fem stjärnor 

uppmuntrades de till att argumentera för deras åsikt. Där uppgav deltagarna anledningar, d.v.s. 

kvalitativ data, till varför karaktären levde upp till kvaliteterna eller inte. Slutligen förekom det 

inga tekniska problem med inspelningen eftersom både deltagarna och undersökningsledaren 

hördes tydligt under hela intervjuprocessen.  
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6 Utvärdering 

 

Detta kapitel innehåller en presentation av undersökningens upplägg och resultat. Kapitlet 

inkluderar även en analys av arbetet och de slutsatser som dragits från analysen. Avslutningsvis 

framställs en diskussion kring undersökningen i helhet följt av observationer som liknande 

arbeten i framtiden kan gynna sig av. 
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6.1 Presentation av undersökning 

 

Innan resultaten av studien redogörs inleds detta kapitel med en kort framställning av studiens 

forskningsgrund och frågeställning. Denna studie påbörjades med en granskning av 

sexualiserade kvinnor i en variation av medier för att skapa en förståelse för hur män och 

kvinnor uppfattar en spel-hjältinnas kvaliteter beroende på hennes kläder. Ward (2016:560), 

som tidigare nämnt, förklarar att kvinnor i media utsätts för objektifiering, sexuell 

objektifiering och sexualisering. Fasoli, m.fl. (2017) påvisar utöver detta att i fall där både män 

och kvinnor sexualiseras, uppfattas kvinnor som inkompetenta i jämförelse med män. 

Beroende på kläderna är det möjligt att dra åskådarens uppmärksamhet till delar av kroppen 

som enligt samhället anses eller inte anses attraktiva. Detta kan därmed reducera sexualisering 

enligt Cundall & Guo (2015).  

 

I den praktiska delen av undersökningen användes Lara-fenomenet av Jansz & Martis (2007) 

som en grund i utförandet av artefakten med tillägg av kläder som enligt Cundall & Guo (2015) 

skulle kunna reducera eller öka sexualisering av karaktären. Dessa är fåtal exempel på de 

primära studierna som arbetets frågeställning byggdes på. Målet med studien var att undersöka 

om sexualiserade kontra icke-sexualiserade kläder på en hjältinna, baserat på Lara-fenomenet, 

påverkar hur hennes kvaliteter uppfattas av individer med lite till ingen spelvana. Ett ytterligare 

motiv i studien var att förstå om populärkultur och media var bidragande faktorer som 

påverkade uppfattningen av hjältinnan.  

 

Frågeställningen för detta arbete lydde:  

 

 Hur bedöms en hjältinnas kvaliteter i ett actionäventyrsspel beroende på sexualiserade 

kontra icke-sexualiserade gestaltningar av hennes kläder?   

 

För att besvara denna frågeställning användes en kvalitativ metod som med några korrigeringar 

från den tidigare pilotstudien innefattade en online-enkät följt av en semi-strukturerad och 

ljudinspelad gruppintervju. 
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6.1.1 Enkät och informanter 

 

Deltagarna i studien innefattade totalt fyra studenter mellan 18 till 26 år vid högskolan i 

Skövde. Individerna hittades genom att en vän till undersökningsledaren frågade sina 

klasskamrater om de ville delta i en studie om hjältinnor i spel. Eleverna studerade andra året 

i molekylär biodesign och hade inga tidigare kunskaper om spelutveckling eller grafik. 

Eftersom förkunskaper om spel och grafik kan påverka hur de betraktar och analyserar 

spelkaraktärer var det därför ett viktigt kriterium. Dessa deltagare delades upp i två separata 

grupper som motsvarade två tjejer och två killar. Respektive grupp bidrog till undersökningen 

var för sig på en eftermiddag i ett grupprum på skolan. Det är värt att notera att 

undersökningsledaren inte hade någon tidigare koppling till tre av de fyra deltagarna. Däremot 

var alla deltagare i studien bekanta med varandra eftersom de gick i samma klass. Det första 

steget av undersökningen var att respektive deltagare fick svara på en online-enkät som 

innefattade sju frågor. Avsikten med dessa frågor var att få en överblick på informanternas 

mediekonsumtion.  

 

Frågorna inkluderade ämnen som kön, ålder, spelvana och kvinnliga karaktärer. Eftersom 

eleverna var utländska strukturerades manus för intervjun och frågorna på enkäten på engelska. 

Den första gruppen bestod av två tjejer. De verkade vana med att vara i varandras närvaro. 

Innan frågorna presenterades informerades deltagarna skriftligt om de etiska principerna i 

början på enkäten. Där försäkrades även individerna om att informationen skulle upprepas 

muntligt innan intervjun påbörjades och att de fritt kunde ställa frågor under processen. Båda 

deltagarna identifierade sig som kvinnor och beräknade att de tillbringar 1-5 timmar på sociala 

medier dagligen. Utöver detta uttryckte informanterna att mediet de mest konsumerade var 

film. På fråga 6 och 7 svarade de att de inte var bekanta med action/äventyrsgenren och att de 

inte hade någon spelavana. De skillnader som förekom mellan tjejernas svar var att deltagare 

1 var yngre än deltagare 2 och kände till hjältinnan Jessica Jones utöver två andra hjältinnor. 

En notering på tjejernas resultat är att de båda kände till 2-3 hjältinnor av totalt 6. 

 

(F. står för fråga)  
 

                                            F.1        F.2            F.3                  F.4                F.5                  F.6             F.7 

 

Deltagare 

1 

Female 18-

22 

1-5 hours a 

day 

Movies/Film Lara Croft 

Catwoman 

Jessica 

Jones 

No, I’m 

not 

No 

Deltagare 

2 

Female 22-

26 

1-5 hours a 

day 

Movies/Film Lara Croft 

Catwoman 

No, I’m 

not 

No 

Tabell 1   Tabell på tjejernas enkätresultat. 

 

Även killarna var klasskamrater och vana vid att vara i varandras närvaro.  Båda identifierade 

sig som män och likt tjejerna var ena deltagaren yngre än den andra. Utöver detta visar fråga 3 

att båda informanterna beräknade att de tillbringar 5-10 timmar dagligen på sociala medier. I 

fråga 4, vilket rörde vilken typ av media de deltagande misstänker att de konsumerar mest, 

svarade deltagarna olika. Deltagare 3 svarade att han mest konsumerar film och deltagare fyra 
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svarade att han mest konsumerar musikvideos. Fortsättningsvis visar killarnas resultat på fråga 

5 att de var bekanta med betydligt fler hjältinnor än tjejgruppen. 

 

Deltagare 4 kände igen alla hjältinnor på listan och deltagare 2 kände igen 5 av 6 hjältinnor. 

Efter enkäten visade sig att deltagare 1 också kände igen Mary Jane Watson men att han var 

van vid att hon kallades för M.J. Detta påvisar att båda deltagarna i killgruppen kände till alla 

hjältinnor som presenterades. Fråga 6 och 7 skilde sig för killarna. Deltagare 3 svarade att han 

var hyggligt bekant med action/äventyrsgenren och deltagare 4 svarade att han var väldigt 

bekant med genren Avslutningsvis svarade deltagare 1 att han inte hade någon spelvana medan 

deltagare 4 var den enda utav alla informanter i hela studien som svarade att han hade spelvana 

(se tabell 2) 

 

 

(F. står för fråga)  
 

                                           F.1        F.2            F.3              F.4                    F.5                  F.6             F.7 

 

Deltagare 3 Male 18-22 5-10 

hours a 

day 

Movies/Film Lara Croft 

Catwoman 

Black Widow 

Jessica Jones 

Pepper Potts 

Yes, 

decently 

No 

Deltagare 4 Male 22-26 5-

10  hours 

a day 

Music 

Videos 

Mary Jane 

Watson 

Lara Croft 

Catwoman 

Black Widow 

Jessica Jones 

Pepper Potts 

Yes, Very Yes 

Tabell 2   Tabell på killarnas enkätresultat. 

Enkäten ger en relativt tydlig överblick av deltagarna. Killgruppen verkade mer bekanta med 

kända hjältinnor och action/äventyrsgenren. En annan reflektion kring resultatet är att killarna 

visade sig tycka att de tillbringade mer tid på sociala medier. Tjejerna verkade underskatta sin 

bekanthet med genren trots att de kände till hjältinnor från genren. Männen, däremot, verkade 

mer övertygade om att de hade en god bekanthet med genren. Dessa svar på enkäten är 

självklart inte en bedömning som kan appliceras generellt, dock ger det en insikt på 

bedömningen männen kontra kvinnorna hade på deras egen konsumtion i denna specifika 

undersökning. 
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6.1.2 Intervju 

 

Inför intervjun presenterades en detaljerad genomgång av upplägget. Deltagarna informerades 

om att de skulle betrakta 4 olika bilder och göra en bedömning av 3 olika kvaliteter.. För att 

dokumentera svaren från respektive grupper spelades intervjuerna in med en ljudinspelnings-

app på en Iphone 7, som kompletterades med anteckningar av undersökningsledaren. Dessa 

anteckningar inkluderade även kommentarer från deltagarna som ansågs användbara för 

studiens analys. 

 

 
Figur 20   Moodboarden som användes i studien. 

I den första delen av intervjun fick informanterna betrakta en moodboard (se figur 20) på 

spelets miljö medan undersökningsledaren beskrev spelets scenario och genre. Deltagarna 

ombads att granska moodboarden tills de kände sig redo att påbörja nästa del av intervjun. 

Under tiden yttrades kommentarer mellan informanterna gällande miljön på moodboarden. Ord 

som camping, cold, mountains och river förekom under granskningen. När deltagarna kände 

sig färdiga med granskningen förklarade undersökningsledaren att karaktären som skulle 

bedömas hade samma utrustning och redskap i varje kommande bild som skulle uppvisas. Efter 

att moodboarden granskades och deltagarna informerades om hjältinnans utrustning, visades 

bilderna på Kayla i följande ordning: neutral överdel, sexualiserad, neutral underdel och 

realistisk.  
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Bilderna visades separata och 3 strukturerade frågor gällande karaktärens attributer frågades i 

ordningen: 

 

 How smart do you think this character is? 

 How strong do you think this character is? 

 How attractive do you think this character is? 
 

Efter att deltagarna gjorde bedömningar på karaktären i varje förhållande, presenterades en 

sista bild som inkluderade de samtliga versionerna av hjältinnan med slutfrågan: 

 

 If you were to choose one of these versions of the character, which version 

would you choose and why? 
 

Ytterligare 3 frågor ställdes emellan dessa strukturerade frågor i fall där deltagarnas svar 

behövde tydligare resonemang. Dessa frågor ställdes endast om informanternas svar kändes 

för korta eller omotiverade. Frågorna underlättade också för de medverkande att föra 

diskussionen vidare under intervjun. Svaren på dessa frågor kommer att presenteras senare i 

analyskapitlet i syfte om att framställa resonemang kring svaren. 

 

De ytterligare frågorna var: 

 

 What is it that makes the character (quality)? 

 What is the first thing that caught your attention when you saw the 

character? 

 How should the character look to be more (quality)? 

 How come the character doesn’t get (X) amount of stars? 

 

 

(Tjejgruppens resultat)  
 

                                                          Smart                                Stark                             Attraktiv   

 

Deltagare 1       ★★★★ ★★★★ ★★★★ 

Deltagare 2       ★★★★ ★★★★ ★★★★ 

Tabell 3   Bedömning av neutral överdel. 

 

 

                                                          Smart                                Stark                               Attraktiv   

    

Deltagare 1       ★★★ ★★★ ★★★★ 

Deltagare 2       ★★★ ★★★ ★★★★★ 

Tabell 4   Bedömning av sexualiserad. 
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                                                        Smart                            Stark                                     Attraktiv  

  

Deltagare 1       ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 

Deltagare 2       ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 

Tabell 5   Bedömning av neutral underdel. 

 

                                                          Smart                                Stark                              Attraktiv   

   

Deltagare 1       ★★★★ ★★★ ★★★★ 

Deltagare 2       ★★★★ ★★★ ★★★ 

Tabell 6   Bedömning av realistisk. 

 

(Killgruppens resultat)  
 

                                                           Smart                                   Stark                         Attraktiv 

  

Deltagare 3       ★★ ★★★★ ★★★★ 

Deltagare 4       ★★★ ★★★★ ★★★★ 

Tabell 7   Bedömning av neutral överdel. 

  

                                                            Smart                              Stark                              Attraktiv  

    

Deltagare 3       ★ ★★★★ ★★★★ 

Deltagare 4        ★★★★ ★★★★★ 

Tabell 8   Bedömning av sexualiserad. 

 

                                                          Smart                            Stark                         Attraktiv  

 

Deltagare 3       ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 

Deltagare 4       ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ 

Tabell 9  Bedömning av neutral underdel. 
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                                                              Smart                             Stark                               Attraktiv  

 

Deltagare 3       ★★★★★ ★★★ ★★★ 

Deltagare 4       ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 

Tabell 10   Bedömning av realistisk. 

 

 

(Samtliga gruppers svar på slutfrågan)  
 

                                                                             Slutlig Val                  

Deltagare 1 Neutral underdel 

Deltagare 2 Neutral underdel 

Deltagare 3 Neutral överdel 

Deltagare 4 Neutral underdel 

Tabell 11   Vald version för respektive deltagare. 

 
 
6.2 Analys 

 

I detta kapitel kommer motiveringar bakom deltagarnas intervjusvar att presenteras och 

analyseras. När resultatet från undersökningen analyseras är det viktigt att ha antalet deltagare 

i åtanke. Trots att data kan ge insikt på varför sexualiserade kvinnor uppfattas som de gör, är 4 

deltagare inte tillräckligt för att resultatet skall kunna generaliseras. Denna studie kan däremot 

användas som grund för en utförligare framtida undersökning som inkluderar ett högre antal 

deltagare. En ytterligare notering är att deltagarna kan ha påverkat varandras reflektioner och 

åsikter under gruppintervjun. Även undersökningsledarens närvaro under gruppintervjun kan 

ha påverkat hur informanterna har uttryckt sina åsikter. 
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6.2.1 Neutral Överdel   

 

Intervjuerna inleddes med bilden neutral överdel följd av frågan: 

 

 What is the first thing that caught your attention when you saw the character? 

 

Tjejerna yttrade flera positiva kommentarer om hjältinnan och beskrev henne i ord som: 

badass, fierce, powerful och rebel. Det förekom flera hänvisningar till hjältinnans uttryck, hår 

och posering när intervjuaren frågade om vilka attribut som uttryckte dessa kvaliteter. 

Deltagare 2 uttryckte specifikt att hon tyckte om hjältinnans posering och ställning. 

Killgruppen uttryckte däremot att Kayla såg mer ut att vara klädd inför en fest än inför ett 

äventyr. Deltagare 3 poängterade att hjältinnans linne var för festligt och kallt för miljön. 

 

“ Like, that top inside, that doesn’t look like something i would take with me on an 

adventure. I would take something warmer. ” -Deltagare 3 

 

Deltagare 4, i liknelse med deltagare 2, tyckte att karaktären hade väldigt fint hår. Dock tyckte 

han att hennes skrev var alltför framhävd i de byxorna. Första intrycket som tjejgruppen och 

killgruppen fick varierade ganska drastiskt. Tjejerna verkade uppfatta Kayla som upplyftande 

och stark i jämförelse med killarna som återkopplade hennes utstyrsel till miljön. Killgruppen 

var mer detaljerad i sin kritik än tjejerna. När deltagarna ombads att bedöma hur smart de tyckte 

att karaktären såg ut att vara motiverade deltagare 2 att karaktärens posering fick henne att se 

smart ut men att hennes kläder inte såg tillräckligt nördiga ut för att hon skulle få 5/5 stjärnor. 

Hon förklarade att karaktären hade behövs ha en skjorta eller glasögon. Deltagare 1 höll med 

om motivationen och yttrade: 

 

“ It’s like, she (Kayla) has a specific goal. Like, she’s not dressed that way just to dress that 

way because she has gear on her. ” -Deltagare 1 

 

När killgruppen ombads motivera varför de valde att ge henne 2-3 stjärnor visade deras 

förklaringar att hennes klädval var den primära anledningen. Deltagare 3 gav Kayla 2/5 stjärnor 

och deltagare 4 gav henne 3/5 stjärnor. En märkvärd skillnad mellan de tilldelade grupperna 

var att killgruppen hade ett mer kritiskt öga för karaktärens klädval medan tjejgruppen hade 

mer reflektioner kring vad hjältinnan uttryckte i helhet. Enligt killgruppen skulle Kayla behövt 

ha fler lager av kläder på sig för att få 5/5 stjärnor. I frågan om hur stark de deltagande tyckte 

att hjältinnan var pekade båda grupperna ut karaktärens ben och beskrev dem som atletiska 

eller starka. Deltagare 1 beskrev även hjältinnan som maskulin och deltagare 2 tyckte att hon 

hade stora fötter. I jämförelse med tjejerna verkade killarna tycka att Kaylas muskelmassa såg 

hygglig ut för en kvinna. Detta betyder att killgruppen, i jämförelse med tjejgruppen, inte 

uppfattade hjältinnan som maskulin. Sista frågan berörde hur attraktiv deltagarna tyckte att 

Kayla var och deltagare 3 svarade att hon såg väldigt attraktiv ut eftersom hon hade en smal 

kropp, fint ansikte och hår. Deltagare 4 höll med och poängterade även att hon hade fina läppar. 

 

“ She’s very attractive. I really like her hair. Like i said earlier, it was the first thing that caught 

my attention. ” -Deltagare 4 

 

Tjejgruppen gav Kayla lika många stjärnor men hänvisade till posering, målvetenhet och luften 

i hennes hår för att beskriva hennes attraktiva attribut. När intervjuaren frågade tjejerna vilken 

del på karaktärens kropp som de tyckte såg extra attraktivt ut, tyckte båda om hennes ben. Dock 
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argumenterade tjejerna att hjältinnan skulle behöva se mindre maskulin ut för att anses mer 

attraktiv. Deltagare 2 kommenterade även att en timglasfigur och skulle få henne att se mer 

attraktiv ut. 

 

6.2.2 Sexualiserad 

 

Nästa bild som presenterades för deltagarna var det sexualiserade förhållandet. Deltagare 4 sa 

att hans uppmärksamhet drogs till hennes bröst och deltagare 3, likt tjejerna, sa att hans 

uppmärksamhet drogs till hennes stövlar. Tjejgruppen började kommentera att hennes kläder 

inte var lämpliga för miljön och att det inte var klokt av henne att välja dessa plagg. Killarnas 

responser var hårdare än innan. Deltagare 4 skrattade när han fick se den sexualiserade 

hjältinnan och ville inte ge henne stjärnor alls. Trots att båda grupperna delade samma 

resonemang kring deras bedömningar, var killarna mer objektiv än tjejerna. Ett ytterligare 

argument deltagare 2 hade var att hon ansåg att hjältinnan försökte manipulera åskådaren med 

sin kropp. Ingen av deltagarna trodde att hon skulle överleva ute i vildmarken i de kläderna. 

 

“ (Dressed) Like this you will fall and you will scratch yourself . . . To me this doesn’t look as 

practical as the other one. To me, she didn’t put thought into how she’s supposed to dress like. 

” -Deltagare 1 

I frågan om hur stark och attraktiv de tyckte att hjältinnan var höll båda grupperna med om att 

Kaylas kropp visade muskler och var därmed atletisk och sexig. Killarna kommenterade att 

hon hade fina bröst, trots att deltagare 4 tyckte att hennes ben såg lite konstiga ut. Till skillnad 

från resten av deltagarna tyckte deltagare 1 att hjältinnans midja och ben kunde ha varit smalare 

för att hon skulle betraktas mer attraktiv. Deltagare 1 var den enda av samtliga deltagare som 

inte tyckte att hjältinnan i det sexualiserade förhållandet såg mer attraktiv ut än hjältinnan i det 

tidigare förhållandet. 

 

6.2.3 Neutral Underdel 

 

Nästa förhållande som presenterades var neutral underdel. Detta förhållande var deltagarnas 

favorit. När bilden på hjältinnan visades för tjejgruppen uttryckte båda individerna positiva 

kommentarer. 

 

“ I like this one a lot. This is the best one! ” -Deltagare 1 

 

När de frågades om hur smart de tyckte att Kayla var formades en diskussion mellan tjejerna. 

Deltagare 1 tyckte inte att kläderna gjorde karaktären mer eller mindre smart än hjältinnan i 

kategorin neutral överdel, men att hennes klädval var lämpligare för miljön och verkade lätta 

att röra sig i. Deltagare 2 tyckte att karaktären såg smartare ut eftersom hennes klädval 

reflekterade hennes ansvarsfulla tankesätt. 

 

“ She thought of it very well. Like i said, she doesn’t need a jacket and she doesn’t have to be 

half naked for the environment that we just saw. ” -Deltagare 2 

 

Killarna och tjejerna märkte först i detta förhållande att hjältinnan hade en pistol på skärpet 

och frågade om den hade funnits där under de tidigare bilderna. Killgruppen ombads att 

poängtera om det var något mer som fångade deras uppmärksamhet i den versionen på 

hjältinnan. Deltagare 4 poängterade hennes bröst som han ansåg var mer definierade eftersom 

toppen var mer åtsittande på henne. Deltagare 3 tyckte att hennes kängor var det som verkligen 
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fick hans uppmärksamhet och att de var lämpligast för att klättra eller vandra. Båda killarna 

var snabba på att ge Kayla 5/5 stjärnor när de skulle bedöma hur smart de ansåg henne vara. 

Deras anledning varierade mellan att kängorna var ett smart val och att toppen täckte hennes 

överkropp tillräckligt mycket, samtidigt som det såg bra ut. 

 

“ It (the top) should protect her from bugs and stuff . . . ” -Deltagare 3 

 

Lika många stjärnor gavs i frågan om hur stark de tyckte att hjältinnan var. Deltagare 4 tyckte 

att Kayla såg ut att ha någon typ av militärbakgrund på grund av hennes kängor och kläder. 

Tjejerna tyckte att hjältinnan klädde sig lämpligt och hade rätt attityd. De beskrev Kaylas 

attityd i dessa utstyrsel likt killarnas militär-beskrivning av henne. 

 

“ She’s down for business.” -Deltagare 1 

 

För tjejerna verkade Kaylas attityd vara något som de ständigt återkopplade till. För killarna 

däremot verkade miljön i spelscenariot vara den primära grunden som de dömde Kaylas kläder 

efter. I frågan om hur attraktiv informanterna tyckte att Kayla var i detta förhållande, svarade 

tjejgruppen att hennes kropp såg tillräckligt definierad ut i denna version och att hon såg perfekt 

ut. Tjejerna tyckte även att kläderna visade hennes figur väldigt bra. Killarna delade på samma 

åsikter men tyckte att hon inte visade tillräckligt mycket av hennes kropp för att döma hur 

attraktiv hon verkligen var. 

 

6.2.4 Realistisk 

 

Det sista förhållandet som deltagarna fick betrakta var det realistiska förhållandet. Det förekom 

blandade reaktioner bland informanterna när de betraktade karaktären. Killgruppens 

uppmärksamhet drogs till hennes kängor och mössa medan tjejgruppens uppmärksamhet drogs 

till hennes jacka. Deltagare 4 yttrade att han tyckte om hennes mössa väldigt mycket eftersom 

det var något han inte fick se tidigare och för att den var användbar. Deltagare 2 hånskrattade 

och sa att hon inte tyckte om hennes kläder. Enligt deltagare 2 hade karaktären för många lager 

på sig för att kunna röra sig bra i spelet. Deltagare 1 däremot, tyckte att karaktären såg bra ut. 

Hennes argument var att hon personligen tyckte om säckiga kläder och att det fick Kayla att se 

ut som att hon är med i ett gäng. Deltagare 2 höll inte med och argumenterade att Kayla såg 

rädd och överbeskyddad ut på grund av hennes kläder. 

 

“ I think it makes her look like less of a rebel but more like a gangster. She looks like she’s a 

part of a group and she’s trying to smuggle stuff, so the jacket might be practical. ” 

-Deltagare 1 

 

“ I think she looks afraid of getting hurt or becoming sick. She looks afraid of the whole 

adventure. ” -Deltagare 2 

 

Första frågan som ställdes var hur smart informanterna tyckte att karaktären var. Tjejgruppen 

verkade oeniga om vad Kaylas kläder sa om hennes intelligens i detta förhållande. Deltagare 2 

förklarade att Kayla såg för osäker och rädd ut i hennes kläder för att anses som smart. 

Deltagare 1 tyckte däremot att kläder fortfarande inte kunde uttrycka hur smart hjältinnan 

egentligen var, men att hennes klädval var mest lämpligt baserad på miljön som de tidigare fick 

betrakta.  
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Killgruppen verkade ge samma svar. Det var först när tjejgruppen fick se det realistiska 

förhållandet som de återkopplade till miljön mer. Tjejerna verkade fortfarande värdesätta 

hjältinnans attityd mer än hennes anpassning till miljön. I frågan om hur stark deltagarna tyckte 

att karaktären var, gav båda grupperna återigen liknande svar. Tjejgruppen och killgruppen 

tyckte att karaktärens kropp var alltför påklädd för att bedöma hennes muskelmassa. 

Resonemangen kan återkopplas till kommentarerna gällande Kaylas atletiska ben som nämndes 

i bedömningen av de tidigare förhållandena. Det realistiska förhållandet verkade ge deltagarna 

ett intryck av att hjältinnan var mer av en introvert som anpassade sig lite för väl till miljön. 

 

“ Not very (strong), because i can’t see anything.” -Deltagare 2 

 

Den slutliga frågan för det realistiska förhållandet gällde hur attraktiv deltagarna tyckte att 

Kayla var. Deltagare 4 vände sig till deltagare 3 och frågade: 

 

“ Would pick up a chick at the club like that? ” -Deltagare 4 

 

Båda grupperna tyckte att Kayla inte var särskild attraktiv på grund av att hennes figur (och 

hår) täcktes av för mycket kläder. Det verkade finnas en tydlig förväntning och ideal kring hur 

karaktärens kvaliteter skulle dömas beroende på hennes anpassning till miljön. 

Sammanfattningsvis verkade deltagarna basera sina synpunkter på de ideal som presenteras i 

media och film. 

 

Slutfrågan ställdes slutligen och lydde: 

 

 If you were to choose one of these versions of the character, which version would you 

choose and why? 

Alla deltagare valde förhållandet neutral underdel förutom deltagare 3 som föredrog Kayla i 

förhållandet neutral överdel. Han uppgav ett enkelt argument: han tyckte att jackan såg väldigt 

fin ut på henne. Resten av deltagarna argumenterade att Kayla i förhållandet neutral underdel 

hade de bästa kläderna och skorna för miljön. Utöver detta tyckte samtliga deltagare också att 

hon såg bäst ut i de kläderna. För att summera analysen kan gruppernas attityder gällande 

bedömningen av karaktären säga en hel del om deras svar. Killgruppens objektiva bedömning 

skapade en kontrast mellan dem och tjejgruppen. Det finns en tydlig förknippning mellan 

kläder och vad de signalerar som deltagarna förhöll sig till ganska hårt. Trots att båda grupperna 

förhöll sig till samma ideal verkade tjejgruppen mindre objektiva i sin bedömning i jämförelse 

med killarna. Slutsvaren visar på att det finns en preferens för en neutral kläd-förhållande 

eftersom karaktären kan hantera miljön men samtidigt representera aktuella skönhetsideal. 
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6.2.5  Slutsatser 

 

Som det nämndes i början på utvärderingskapitlet undersökte detta arbete hur sexualiserade 

kontra icke-sexualiserade kläder på en hjältinna, baserad på Lara-fenomenet av Jansz & Martis 

(2007), uppfattades av män och kvinnor. Ett ytterligare motiv i studien var att förstå om 

populärkultur och media var bidragande faktorer som påverkade bedömningen av hjältinnan i 

olika förhållanden. 

 

Frågeställningen för detta arbete lyder: 

 

 Hur bedöms en hjältinnas kvaliteter i ett actionäventyrsspel beroende på sexualiserade 

kontra icke-sexualiserade gestaltningar av hennes kläder? 

 

Resultatet på undersökningen visar att kvaliteterna smart, stark och attraktiv dömdes primärt 

efter hjältinnans anpassning till spelmiljön. Deltagarna använde miljön i spelet och ett 

skönhetsideal från populärkultur som utgångspunkt i deras argument för eller mot karaktärens 

klädsel i de olika förhållandena. En ytterligare notering är att förhållandet neutral underdel 

som valdes av majoriteten av deltagarna innefattade utstyrsel som redan representeras av Lara 

Croft i spelet Rise of the Tomb Raider (2015). De tilldelade grupperna visade på olika attityder 

gentemot hjältinnan när hon skulle bedömas. Med attityder menas t.ex. att tjejgruppen verkade 

associera sig med hjältinnan könsmässigt i jämförelse med killgruppen som inte gjorde det. 

Detta kan därför ha förenklat för killgruppen att kritisera hjältinnan utan att känna någon 

samhörighet med henne. Tjejgruppen verkade däremot inte vara lika objektiva i deras 

bedömningar om undersökningsledaren inte frågade direkta frågor om hjältinnans kropp eller 

kläder. Tjejgruppens uppfattningar byggdes främst av karaktärens ställning, ansiktsuttryck och 

attityd. När de väl yttrade objektiva bedömningar byggdes på de aktuella skönhetsideal som 

finns i samhället idag. Studiens resultat visar även att mediekonsumtion av film och sociala 

medier kan ha varit en utgångspunkt för hur dessa individer bedömde hjältinnans attraktivitet. 

Vad som ansågs attraktivt enligt tjejerna och killarna verkade byggas på samhälleliga 

skönhetsideal som är representativt i media. Killgruppen konsumerade mer media än tjejerna 

och var gruppen som hade fler objektiva bedömningar. Resultatet för denna studie är som sagt 

inte generaliserbart, men det visar på att det finns tendenser bland båda grupperna som gör att 

de håller sig till ett ideal för att bedöma olika kvaliteter. 
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7 Avslutande diskussion 

 

7.1 Sammanfattning 

 

Det här arbetet har undersökt hur uppfattningen av en hjältinna baserad på Lara-fenomenet av 

Jansz & Martis (2007), påverkas beroende på sexualiserade kontra icke-sexualiserade 

gestaltningar av hennes kläder. Utöver detta har ett ytterligare motiv i studien varit att granska 

deltagarnas mediekonsumtion för att förstå om detta hade inflytande på hur de uppfattade 

hjältinnans kvaliteter. I undersökningen deltog totalt 4 individer med lite till ingen spelvana, 

varav 2 identifierade sig som kvinnor och 2 som identifierade sig som män. Dessa informanter 

tilldelades i en tjej-och-killgrupp där de besvarade enkäter och deltog i semi-strukturerade 

gruppintervjuer. Under gruppintervjuerna fick deltagarna bedöma hjältinnans kvaliteter i olika 

kläd-förhållanden på en skala mellan 1 till 5 stjärnor. Resultatet visar att deltagarnas 

mediekonsumtion hade ett inflytande på vilka ideal de baserade sina bedömningar på. Detta 

innebär att exponering för en idealiserad och sexualiserad hjältinna kan främja tankar om 

objektifiering och kan påverka uppfattningen av olika kompetenser bland kvinnliga 

figurer.  Studiens resultat visade även att kvaliteterna smart, stark och attraktiv dömdes primärt 

efter hjältinnans anpassning till spelmiljön. 3 av 4 deltagare valde att spela som karaktären med 

neutral underdel eftersom förhållandet visade på en god anpassning till spelmiljön samt som 

det representerade ett aktuellt skönhetsideal för hjältinnor som framställs i media och spel. 

Detta stöttar studien av Bell (2017) som visar på att män och kvinnor inte föredrar en 

spelkaraktär som är hypersexualiserad. Dock finns det en tydlig preferens för en sexualiserad 

hjältinna med goda färdigheter än en icke-sexualiserad hjältinna med goda färdigheter. 
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7.2 Diskussion 

 

Undersökningens resultat är inte generaliserbart men stöttar delar av tidigare granskad 

forskning. Ett exempel är artikeln av Ward (2016:567) där författaren berättar att en effekt av 

att exponeras för objektifierande gestaltningar är att det påverkar hur individer värdesätter 

kvinnor generellt. I den utförda studien kan man från enkätsvaren se att de hjältinnor som 

grupperna var familjära med var typiskt sexualiserade kvinnor i olika roller. Killgruppen var 

familjära med betydligt fler hjältinnor och uttryckte objektiva bedömningar gällande hjältinnas 

fysiska attribut mer frekvent än tjejgruppen. Ward (2016) förklarar att dessa representationer 

av kvinnliga karaktärer har indikerat att människor uppfattar och bearbetar sexualiserade bilder 

av kvinnliga kroppar i liknelse till hur de bearbetar objekt (Ward 2016). Speciellt i killgruppen 

uttrycktes kommentarer om Kaylas bröst och skrev när dessa proportioner framhävdes i vissa 

förhållanden. Forskning av Ward (2015) och Fasoli, m.fl. (2017) har kommit fram till att 

betraktare kan uppfatta sexualiserade eller objektifierade individer som inkompetenta i 

jämförelse med icke-sexualiserade individer. Resultatet från studien stöttar detta ytterligare 

genom hänvisning till antalet stjärnor som hjältinnan fick för sin intelligens i det sexualiserade 

förhållandet. 

 

Fastän tjejgruppen, liksom killarna, tyckte att det inte var smart av hjältinnan att ha mindre 

kläder i kallare miljöer, var det killgruppen som gav Kayla mindre till inga stjärnor. Ward 

(2016:560) nämner även att medias karaktärisering av kvinnor och kvinnlig sexualitet främst 

fokuserar på utseendet och detta stöttas återigen i studiens resultat. Om vi granskar de 

reflektioner som förekom under intervjuerna kan vi tydligt se att om karaktären inte hade 

åtsittande eller mindre kläder på sig, ansågs hon inte vara lika attraktiv. Hjältinnan i det 

realistiska förhållandet ansågs i motsats till detta som minst attraktiv eftersom hennes utstyrsel 

täckte hennes kropp. Detta visar även stöd för studien av Cundall & Guo (2015:9) som visar 

på att åtsittande kläder leder till att individer iakttar midja/höftområdet på kvinnliga kroppar. I 

de två neutrala förhållandena drogs deltagarnas blickar till den delen som kläderna skulle 

framhäva som mest. Även under pilotstudien yttrades kommentarer om karaktärens midja/bröst 

eller ben när deltagarna betraktade förhållandena neutral underdel och neutral överdel. Detta 

betyder att kläder kan framhäva eller täcka de proportioner som anses attraktiva eller 

oattraktiva. 

 

En skillnad mellan grupperna i undersökningen är att tjejgruppen dömde hjältinnans attityd 

mer än hennes utseende. En förklaring till detta kan vara att tjejerna identifierade sig eller 

associerade sig med hjältinnan till skillnad från killarna. Greenwood (2007) som tidigare 

nämnts, påvisar i sin studie att identifiering med en hjältinna ger positiv respons bland kvinnor 

än idealisering av en hjältinna. Även de objektiva bedömningar som gjordes bland både 

tjejgruppen och killgruppen i studien stöttade ett ideal som Lara-fenomenet starkt framställer. 

Fastän kvinnliga karaktärer framställs i dominanta positioner förekommer det fortfarande en 

sexualisering av karaktärerna (Jansz & Martis 2007:147) och detta är något som med hjälp av 

enkäten och intervjun påvisades. Deltagarna verkade även applicera samhällsnormer gällande 

vilka signaler som hjältinnans kläder sände. Ett exempel är iden om att en lättklädd kvinna är 

mer attraktiv och sänder sexuella signaler (Grammer, m.fl. 2004). I slutänden påvisar studien 

att Lara-fenomenet framställer ett ideal som har starkt inflytande på hur en hjältinna uppfattas 

i spel och film-sammanhang. Detta beror på att Lara Croft med tiden har utvecklats till en ikon 
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vars fysiska attribut har fungerat som signaler för vad som uttrycker intelligens, skönhet och 

styrka bland kvinnliga karaktärer. 

 

 

7.2.1 Trovärdighet och etik 

 

Fastän studien är liten och begränsad visar resultatet flera mönster som kan underlätta 

uppbyggandet av en större framtida forskning. Undersökningens resultat kan inte användas 

som en fast och generell svar på de samhälleliga och kulturella könsfrågorna som ställs inom 

media eller spelbranschen; dock bidrar det med kvalitativ data som kan bekräfta eller stötta 

tidigare forskning. Denna bekräftelse i sig gör studien, trots dess begränsningar, relativt 

trovärdig. En mindre trovärdig aspekt av studien, som även representerar den icke-kvalitativa 

aspekten av studien, är enkäten. Eftersom deltagarna gör en personlig bedömning av deras egen 

mediekonsumtion kan man inte säkerställa att deras estimeringar stämmer överens med 

verkligheten. Ett exempel på detta är att tjejgruppen tyckte att de spenderade mindre tid på 

sociala medier än killgruppen, trots att data från Statens medieråd (2017) visar att tjejer 

spenderar betydligt mer tid på sociala medier än killar. Ett problem med studien är även att 

icke-spelare som inte är vana vid att sätta sig i ett spelscenario kan få oeniga idéer om hur 

spelet ser ut. Detta leder alltså till olika förväntningar och åsikter kring vad som är lämpliga 

kläder för hjältinnan. Intervjufrågorna påtvingar även deltagarna att skapa åsikter kring 

karaktärens kläder vilket betyder att icke-fysiska bedömningar försvåras. 

 

Något som stärker studiens trovärdighet, från en kvalitativ aspekt, är pilotstudien. Pilotstudien 

säkerställde att frågeställningen i undersökningen besvarades genom de strukturerade och 

semi-strukturerade intervjufrågorna. Pilotstudiens resultat stödjer utöver det slutgiltiga 

resultatet i undersökningen även data från Cundall & Guo (2015) som påvisar att kläder kan 

leda blicken till olika proportioner på kroppen. Likaledes artefaktens användbarhet och 

intervjuns upplägg visades effektiv genom pilottestet. Etiska aspekter som är relevanta för 

diskussion är bland annat att karaktären som representeras i artefakten framställer ett antal ideal 

och normer. Hjältinnans fysiska attribut är baserade på en vit, idealiserad kvinna i en dominant 

position och bedömdes av utländska, icke-vita deltagare. Undersökningen ledde även till att 

individerna exponerades för en sexualiserad karaktär och hade möjligheten att döma henne. 

Detta kan möjligtvis ha riskerat att objektifiering av karaktären ledde till självobjektifiering 

bland deltagarna utan att de tänkte på det. En ytterligare faktor som påverkar resultatet är 

deltagarnas sexuella läggning. Det är möjligt att deltagarna med olika sexuella läggningar 

bedömde karaktärens attraktivitet olika. Bedömningarna kan ha varit rent estetiska eller byggts 

på personliga preferenser för en partner. 

 

Studien kan även riskera att individerna framöver förknippar en kvinnas kläder med olika 

kvaliteter eller signaler eftersom frågorna endast kunde besvaras genom fysiska bedömningar. 

Detta kan leda till att deltagarnas observationer av kvinnliga attribut i framtida bedömningar 

begränsas. Dessa etiska belysningar minimerar dock inte betydelsen av att diskutera kvinnlig 

gestaltning från ett media och spelperspektiv. För att reducera objektifiering och sexualisering 

av kvinnliga hjältinnor behöver ämnet undersökas vidare i ett större och mer utförligare 

sammanhang. Detta betyder att samhället kan via sina medier inkludera de faktorer, utöver 

fysiska attribut, som uttrycker positiva kvaliteter bland kvinnor. Det kräver en förändring i 

representationen av kvinnor i dominanta plattform inom populärkultur som t.ex. sociala medier 

och film för att sedan anpassa dom på spelkaraktärer. Spelbranschen behöver producera 

hjältinnor i en större mångfald för att utveckla dessa statiska representationer av en hjältinna 

som spelare och icke-spelare kan relatera till.   
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7.3 Framtida arbete 

 

Om det fanns möjlighet till att arbeta med undersökningen under en längre tid skulle upplägget 

behöva poleras. Detta innebär att trots att studiens grund är genomförbar finns det rum för 

förbättringar. Ett exempel är att artefakten kan omarbetas mer utförligt för att tydligare 

framställa de olika förhållandena. Ytterligare förbättringar inkluderar utrustning för både 

undersökningsledaren i utförandet av artefakten och deltagarna under intervjun. Utrustningen 

kan t.ex. inkludera en bättre skärm som visar artefakten i en bättre kvalité. Deltagarna kan 

istället för att verbalt utge antalet stjärnor använda sig av en lämplig plattform där de själva 

ranka kvaliteterna i fråga. Studien kan i ett sådant scenario även inkludera fler kvaliteter utöver 

smart, stark och attraktiv för att se om andra fysiska faktorer signalerar andra kvaliteter. Det 

finns även möjlighet att studera psykologin bakom kläder ytterligare och experimentera med 

olika blandningar av utstyrsel som inte är lika förekommande bland spelhjältinnor. För en 

studie som bygger på kvalitativ data är intervjuer det mest lämpliga metoden för att påbygga 

befintlig forskning.  

 

En brist i flera tidigare undersökningar var att de endast bidrog med kvantitativ data som inte 

tillförde något resonemang kring deltagarnas svar på undersökningsfrågorna. En kvantitativ 

metod är därför inte rekommenderad för denna typ av undersökning. Om ett företag har 

möjligheten till att utveckla en spelprototyp skulle resultatet vara mer användbart. 

Spelprototyper ger icke-spelare samma bild av spelscenariot och validerar att grunden för alla 

kommande bedömningar byggdes på samma scenario. Utöver detta kan även proteus-effekten 

testas i detta sammanhang för att om upplevelsen minskar objektiva bedömningar bland 

individer (t.ex. killar) som inte relaterar till hjältinnan. Framtida forskning bör främst exkludera 

extrema miljöer i spel-scenariot då klimatet kan användas som ett argument bland deltagarna 

under deras bedömningar av spelhjältinnan. Det kan vara en intressant utgångspunkt att 

undersöka om hjältinnan uppfattas annorlunda i ett scenario där miljön inte är exponerad för 

deltagarna. 
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Figur 15 Arbetsprocess för neutral underdel, privat bild (2019). 

Figur 16 Referenceboard för det realistiska förhållandet (2019). Bilder tillgängliga på internet: 

https://www.pinterest.se/larapls/examensartefakt/icke-sexualiserad/ [Hämtade 2019-03-22] 

Figur 17  Arbetsprocess för det realistiska förhållandet, privat bild (2019). 

Figur 18 Moodboard för pilotstudien (2019). Bilder tillgängliga på internet: 

https://www.pinterest.se/larapls/examensartefakt/moodboard/ [Hämtade 2019-03-23] 

Figur 19   Den färdiga artefakten, privat bild (2019). 
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