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Sammanfattning 
Detta arbete har undersökt kvinnliga dataspelares attityder till hypersexualiserade 

spelhjältinnor för att utröna huruvida hypersexualitet är något som verkar 

avskräckande och vad som i så fall gör att det upplevs så. I bakgrunden undersöks 

hur hypersexualitet behandlas i både digitala spel och traditonella medier med 

tonvikt på hur kvinnor presenteras. En studie genomfördes där deltagarna fick ange 

vilka intryck de fick av fyra olika karaktärsillustrationer. Det framgick att 

karaktärernas hypersexualitet upplevdes olika beroende på vilken attityd och pose 

karaktären visade. Hypersexualitet i sig utgjorde inget hinder för att använda 

karaktären för de flesta deltagarna men en karaktär som framstod som passiv och 

objektifierad upplevdes negativt och en karaktär som framstod som aktiv och stark 

upplevdes positivt.  

Nyckelord: Hypersexualisering, Dataspel, Kvinnliga spelkaraktärer, Karaktärsdesign 
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1 Introduktion 
Det är färre kvinnor än män som spelar digitala spel även om antalet kvinnliga spelare stiger, 

enligt The Entertainment Software Associations statistik över USA 2010 så utgör kvinnliga 

spelare totalt 40% och kvinnor över 18 år en av industrins snabbaste växande grupper. Detta 

är dock delvis missvisande eftersom det i vissa spelgenrer är stora klyftor mellan könen. 

Enligt en undersökning om onlinespelares vanor (Nielsen, 2008) så är kvinnor i minoritet i 

genrerna mmorpgs (massive multiplayer online roll playing games) och shooters men i 

majoritet i casual-spel såsom casinospel och frågesporter.  

Denna skillnad mellan könen har flera anledningar. Bland annat så pratar spelforskare om 

hur hypersexualiserade kvinnliga spelkaraktärer stöter bort kvinnliga spelare. Enligt Adams 

och Rollings (2007) definieras hypersexualisering som förstärkta fysiska egenskaper, till 

exempel större byst och höfter hos kvinnor och större biceps och markerade käkben hos 

män. Ibland är detta också förstärkt av vågad klädsel och sexuellt laddade poser. Jag tycker 

det är värt att ifrågasätta påståendet att en kvinnlig karaktär med påtagligt sexig fysik skulle 

verka avskräckande på kvinnliga spelare eftersom hypersexualiserade kvinnokroppar 

används för att sälja produkter till just kvinnor i så många andra sammanhang, till exempel i 

reklam för kosmetika och kläder. Jag anser att delar av forskningen kring kvinnliga 

spelkaraktärer kan ge en oklar bild av förhållandena beroende på att en majoritet av 

forskarna är män som försöker komma fram till vad kvinnor tycker.  

Istället för att syna kroppsformen hos hypersexualiserade kvinnor menar jag att vi bör titta 

på kroppsspråket, blicken och framställningen av karaktärerna. Hur väl anpassad är 

karaktären till spelets förutsättningar och vilka signaler sänder den till åskådaren? Hur stora 

brösten är har mindre betydelse än vilken bh de är monterade i och hur de placeras i bilden. 

En kvinna i minimal bikini är relativt normalt på en strand men om vi placerar henne i ett 

kallt landskap blir det provocerande.  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur blicken, poseringen, framställningen av 

kroppen och de signaler karaktären sänder till spelaren påverkar intrycket för kvinnliga 

spelare. 
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2 Bakgrund 
Denna undersökning handlar om digitala spel vilket jag kommer referera till som spel och 

spelkaraktär är begreppet jag kommer använda om den karaktär som spelaren har kontroll 

över. Avatar används ofta som en term för den typen av spelkaraktär som agerar protagonist 

i spelarens ställe (Adams & Rollings, 2007), en förkroppsling av spelaren i spelvärlden. Det är 

denna typ av spelkaraktär som min undersökning är inriktad mot.  

En framgångsrik huvudkaraktär är ofta avgörande för att spelet ska lyckas och sälja bra, som 

Rollings och Adams understryker i Foundations of game design "A good character is the most 

financially valuable part of any video game's intellectual property." (2007, s. 150). 

Spelare, här i form av konsumenter, identifierar de flesta spel via dess huvudkaraktärer och 

dessa karaktärer har också potential att kunna säljas i flera olika sammanhang som film, 

böcker och tröjtryck. Exempel på spelserier med framgångsrika, säljande karaktärer är Super 

Mario (Nintendo), Tomb Raider (Eidos, Crystal Dynamics) och Metal Gear Solid (Konami). 

 

Figur 1, 2, 3. Super Mario (Nintendo, 1981), Tomb Raider (Eidos Interactive, 1996. 

Square Enix, 2010) och Metal Gear Solid (Konami, 1998). 

 

 

 

 

2.1 Hypersexualisering och starka kvinnliga huvudpersoner 
Enligt Adams och Rollings (2007) är hypersexualiserade spelkaraktärer vanligt 

förekommande och utgör en majoritet i flera actioninriktade genrer. De definierar 

hypersexualisering som förstärkta fysiska egenskaper, till exempel större byst och höfter hos 

kvinnor och större biceps och markerade käkben hos män. Ibland är detta också förstärkt av 

vågad klädsel och sexuellt laddade poser. Ett par välkända exempel på framgångsrika och 

populära, bland båda könen, hypersexualiserade huvudkaraktärer är spelkaraktären Lara 
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Croft från Tomb Raider spelen (Eidos Interactive, 1996. Square Enix, 2010) och seriefiguren 

Modesty Blaise från den tecknade serien med samma namn (O'Donnell, 1963).  

Lara Croft var en av de första kvinnliga huvudkaraktärerna som introducerades till 

spelmarknaden tillsammans med till exempel Samus Aran från Metroid serien (Nintendo, 

1986) och i och med att det blev möjligt att spela som en kvinna så öppnades fler 

möjligheter för kvinnor att ta del av och forma spelindustrin (Rutter & Bryce, 2006). Det har 

sedan dess skapats många fler kvinnliga huvudkaraktärer och det har också blivit vanligare 

med spel som låter spelaren välja kön på sin avatar. Dessa starka men hypersexualiserade 

kvinnliga karaktärer med Lara Croft i spetsen har dock gett upphov till kontroverser och 

delade åsikter. Bob Rehak undersöker i sin essä Mapping the bit girl: Lara Croft and new 

media fandom (2003) hur hennes fans förhåller sig till henne och målar upp Lara Croft som 

ett voyeuristiskt projekt för män. Hans essä ignorerar dock i stort sett Crofts kvinnliga fans. 

Helen Kennedy ger en mer mångfacetterad bild av Lara Croft i sin essä Lara Croft: Feminist 

icon or cyberbimbo (2002) där hon väger olika teorier och åsikter mot varandra och 

problematiserar kartläggningen av Lara eftersom hon existerar simultant som avatar i sitt 

spel och som en virtuell multimediaskapelse vars förkroppsligande ständigt skiftar. Kennedy 

lyfter bland mycket annat fram både de positiva röster som menar att Lara Croft tillsammans 

med andra starka och aktiva action-hjältinnor gör plats för kvinnor i en tidigare 

mansdominerad sfär och de skarpt kritiska rösterna som varnar för effekterna av ett 

artificiellt skapat skönhetsideal. Men vad tycker kvinnliga spelare egentligen om 

hypersexualiserade karaktärer? 

I en undersökning som undersökte hur unga svenska kvinnliga och manliga spelare förhåller 

sig till hypersexualiserade kvinnliga avatarer (Larson & Nerén, 2005) så visade det sig att de 

flesta, speciellt bland kvinnorna, valde den hypersexualiserade kroppen och inte heller såg 

den som hypersexualiserad utan som en representation av en typiskt attraktiv kropp, vilket, 

enligt min åsikt, tyder på att den hypersexualiserade kroppen är fast etablerad i vårt 

västerländska samhälle.  

En annan relaterad undersökning är Gender and computer games: Exploring female dislikes 

av Tilo Hartmann och Christoph Klimmt. De undersökte vad kvinnor i Tyskland tyckte om och 

ogillade i spel med hypotesen att våld, hypersexualiserade kvinnor och låg social interaktion 

ogillades. Deras undersökning bekräftade till största del deras hypotes men det visade sig 

dock att fler tyska kvinnor än de hade väntat sig föredrog den hypersexualiserade 

spelkaraktären. 

2.2 Kvinnans framställning i tryckt media 
 Anja Hirdman, medieforskare vid Stockholms universitet, (2002) har genomfört en utförlig 

studie av hur kvinnor och män framställs samt relationen dem emellan i Veckorevyn, en 

tidsskrift riktad till kvinnor, och Fib aktuellt, en pornografisk tidsskrift riktad mot män. Bland 

annat så diskuterar hon hur nakenheten framställs (2001, s. 246): 
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"Den avklädda kvinnokroppen är alltså inte något stabilt uttryck för en given, 

enkel kvinnosyn. Den används under åren för att symbolisera alltifrån 

kvinnors sexuella frigörelse, mäns "rätt" att se för sin njutning, till varors 

förtjänster. Den fylls med olika betydelser beroende på sammanhang och 

publikriktning. I de båda tidningarna fungerar kvinnokroppen som en 

katalysator för deras berättelser om sexualitet, i Fib aktuellts fall om sexuell 

tillfredsställelse för publiken och i Veckorevyn om en autoerotisk begärlighet." 

Kvinnlig nakenhet och sexualitet är alltså något som används för att sälja både till kvinnor 

och män. Däremot är bildspråket annorlunda beroende på vilken publik bilderna förväntas 

ha. Enligt Hirdman så är den kvinnliga sexualiteten för män ett medel för att stärka deras 

maskulinitet och för att, genom ett gemensamt tittande, skapa band män emellan. För 

kvinnor så är den ett mål att uppnå och genom att studera kvinnorna på bilderna lära sig hur 

den uppnås. För mannen finns makten i att erövra den och för kvinnan finns makten i att 

besitta den.  

I bakgrunden till sin undersökning går hon också igenom teorier kring blickens och 

kroppsspråkets betydelse som är releventa för dagens samhälle. Generellt sett, i 

journalistika bilder, brukar män och medlemmar i samhällets "elit" gestaltas med bortvänd 

blick medan kvinnor gestaltas tittande in i kameran och med ett leende. Leendet i sig, enligt 

tradition, framställer kvinnan som lättillgänglig, inbjudande och oproblematisk (Hirdman, 

2002). Handrörelser och andra på olika sätt aktiva poser brukar också reserveras för 

medlemmar av ”samhällseliten” medan kvinnor och andra ”socialt lägre stående” brukar 

avbildas stillasittande och passiva. En dominant karaktär har alltså ett aktivt och fokuserat 

kroppsspråk medan en undergiven karaktär har ett passivt och lättillgängligt kroppsspråk. 

2.3 Fjärde väggen 
Den fjärde väggen är den teoretiska, osynliga väggen mellan spelaren/publiken och 

spelet/skådespelet. Det är ett begrepp som används inom film, teater och spel.  

Det är sällan en spelkaraktär bryter igenom den fjärde väggen och när det händer så anses 

det störa spelarens inlevelse i spelet (Sheldon, 2004). Exempel på att bryta den fjärde väggen 

är att spelkaraktären kommenterar saker som endast spelaren bör vara medveten om, 

såsom att ladda och spara filer. När detta används är det oftast i spel med komiska inslag. 

(Sheldon, 2004) Ett annat sätt att bryta den fjärde väggen är att spelkaraktären tar 

ögonkontakt med spelaren.  

Ett konkret exempel på att bryta den fjärde väggen, hämtat från Sheldons Character 

Development and Storytelling for Games (2004), finns i spelserien Warcraft (Blizzard 

Entertainment) som är ett strategispel i realtid där spelaren trycker på sina soldater för att 

ge dem kommando. Om spelaren trycker upprepade gånger på samma soldat utan att ge 

den något kommando så klagar denne med fraser i stil med ”Quit poking me!”. Här bryts den 

fjärde väggen som ett resultat av att spelaren inte längre spelar spelet som det är tänkt och 
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den komiska repliken tjänar både som ett humoristiskt inslag i spelet och som en påminnelse 

om att återgå till uppdraget (Sheldon, 2004). 

Utifrån ovan nämnda kriterier så bör en huvudkaraktär som antingen aktivt eller passivt 

flirtar med spelaren ses som en störning av den fjärde väggen, speciellt om det inte 

uppskattas av spelaren. 
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3 Problemformulering  
 I detta arbete är frågeställningen baserad på vilken betydelse olika faktorer har på den 

potentiella spelarens upplevelse av en hypersexualiserad avatar. I vilken mån upplevs 

hypersexualiserade karaktärer som avskräckande av kvinnliga spelare? Vad är det i såfall 

som upplevs som mest avskräckande – är det de fysiska företrädena hos karaktären, eller 

det sätt varpå den presenteras mot sin omgivning och spelberättelse? 

Min hypotes är att faktorer som posering, integration i spelets förutsättningar/berättelse, 

blick och bildens komposition har stor betydelse medan kroppens utformning, vilket i detta 

fallet är stor byst, markerade höfter, tydlig muskulatur och smal midja, i sig har mindre 

betydelse. Jag hävdar att en karaktär som aktivt bjuder in spelaren att åtrå henne är mer 

avskräckande för kvinnor än en karaktär som är åtråvärd för sin egen skull. 

 

3.1 Metodbeskrivning 
Jag har skapat två par kvinnliga spelkaraktärer baserade på existerande populära 

spelkaraktärer med målet att komma så nära industristandarden som möjligt vad gäller 

design. Det var totalt fyra bilder, två där karaktärerna framställs i aktiva poser och två där 

karaktärerna framställs i passiva poser. Dessa karaktärer har jag gestaltat på två olika sätt 

även om deras fysiska egenskaper har varit likvärdiga. Den första versionen var helt 

integrerad i händelseförloppet runt omkring henne, fokuserad och med aktivt riktad blick 

mot målet. Hennes kropp har varit sexualiserad men hennes pose har varit anpassad efter 

den handling hon utför. Version ett är attraktiv för sin egen skull och jag refererar till dessa 

karaktärer som "positivt deltagande". Den andra versionen är lika sexualiserad fast med en 

drömmande blick och en pose som antyder att hon inte är helt medveten om det som 

händer runtomkring henne utan riktar sin energi mot spelaren istället. Version två är 

attraktiv för spelarens skull och jag kommer referera till dessa karaktärerna som "negativt 

poserande". Varje par kommer ha en " positivt deltagande " och en " negativt poserande " 

karaktär. Karaktärerna kommer vara starkt inspirerade av populära action- och äventyrsspel 

på marknaden. 

Genom att sträva efter att ge en realistisk bild av hur marknaden ser ut ansåg jag att jag 

skulle få ett resultat som gav en trovärdig bild av vad kvinnliga spelare tycker om spelen som 

finns ute idag. Tidigare studier som jag tagit del av pekar visserligen på tendenser som säkert 

finns, men de riskerar att bli missvisande då testmaterialet å ena sidan inte ger en autentisk 

bild av hur spel ser ut (Hartmann & Klimmt) och å andra sidan beskriver ett alltför smalt 

spektrum av spelmarknaden (Larson & Nerén). 

Jag valde att använda mig av en kvantitativ enkätundersökning. Bilderna har satts ihop till ett 

frågeformulär där deltagarna fått ange om de upplevde respektive karaktär positivt eller 

negativt. Det har också i undersökningen framgått vilka attribut hos karaktärerna som mest 
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påverkade testpersonernas intryck. Deltagarna har varit kvinnor i åldern 18-30 år och haft 

ett befintligt  intresse för digitala spel. Jag har använt ett snöbollsurval med utgångspunkt i 

mitt sociala nätverk och jag siktade på att fyrtio kvinnor från olika delar av landet skulle 

medverka, det är var dock möjligt att även kvinnor från andra delar i världen också kunde 

medverka. Det var min ambition att den urvalsgrupp jag valde skulle väl representera 

spelande kvinnor i Sverige och även den grupp av spelare som beskrivs av ESA (2010) som en 

av de mest växande, nämligen kvinnor över arton år.  

Att jag valde en kvantitativ metod är för att jag ville nå ut till en bred skara av kvinnliga 

spelare och få mycket data. I en kvalitativ undersökning hade jag kunnat gå mer på djupet 

om vad de känner för karaktärerna och få ett mer detaljerat resultat men det hade riskerat 

att ge en orepresentativ bild eftersom antalet testpersoner i så fall hade blivit få. Jag var ute 

efter vad kvinnliga spelare tycker generellt och genom att använda ett snöbollsurval räknade 

jag med att nå ut så pass spritt att det generella resultatet kan, i så stor mån som det är 

möjligt för mig i den position jag besatt, anses vara representativt för hela gruppen. Vilket är 

något kvantitativ forskning strävar efter (Bryman,  2002). Ett snöbollsurval, eller kedjeurval, 

innebär att jag utgår ifrån en grupp och sedan utifrån den hittar fler personer som passar 

mitt urval och vidare i det mönstret (Bryman,  2002).  Ett sådant urval kan aldrig sägas vara 

representativt för en population och det fanns en risk att det inte sträckte sig så långt som 

jag räknade med, men eftersom jag undersökte åsikter inom en grupp som definieras av ett 

intresse och fritidssyssla som sker privat, i hemmet, ofta utan band till någon organisation 

eller förening så är detta urval det bästa jag kunde använda mig av utifrån de medel jag 

hade.  

Jag använde mig av SurveyMonkey för att skapa en internetenkät baserad på mina 

illustrationer. I den fick testpersonerna se respektive bildpar och sedan svara på ett litet 

antal frågor. Jag valde att visa bilderna i par för att inte behöva ta hänsyn till vilken bild de 

sett först i min analys, eftersom det var något som möjligtvis kunde påverka resultatet. 

3.1.1 Enkätens utformning 
Enkäten var på engelska och bestod av 6 sidor med 8 frågor. Deltagarna fick först se ett 

bildpar med aktiva poser och uppmaningen till dem lät så här: 

"Imagine the following two characters, separately, as heroines in a new 

action/adventure game or similar genre. How would you feel about playing 

them, what is your reaction to them? Try to see beyond the fairly simple 

images and imagine a full 3D, animated character." 

Efter det så fick de besvara följande frågor, för respektive karaktär:  

"Did you have a positive or negative reaction to this character?" 

"Was it anything in particular that made you feel this way about her?" 
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På den första frågan fick de kryssa i antingen "positive" eller "negative" och på den andra 

frågan fick de markera ett eller flera alternativ av följande: body proportions, looks, clothing, 

attitude, pose eller formulera en egen kommentar. Detta upprepades sedan med ett bildpar 

med passiva poser. I det passiva bildparet visas den "negativt poserande" först, detta är för 

att undvika ett eventuellt för deltagaren tydligt mönster i enkäten. All data till enkäten 

samlades in anonymt.  

3.1.2 Enkätens distribution 
Jag publicerade enkäten i ett "evenemang" skapat på den sociala nätverkssiten Facebook. 

Sedan bjöd jag in cirka 60 personer som passade målgruppen och gjorde det möjligt för de 

inbjudna att i sin tur bjuda in sina kontakter. Eftersom många av de inbjudna angav att de 

skulle delta i eventet så kunde jag ha en överblick över vilka som rimligtvis deltagit i testet 

trots att det var anonymt och på så sätt försäkra mig om att deltagarna tillhörde min 

målgrupp.   

 

Jag har analyserat svaren från enkäterna med hjälp av det internetbaserade programmet 

SurveyMonkey och skapade diagram för att redovisa resultatet. Jag valde att göra på detta 

sättet för att få ett tydligt och överblickbart resultat. 
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4 Genomförande  
Under projekttiden skapades fem färdiga illustrationer, varar fyra användes i 

undersökningen. Den femte bilden skapades som ett test för att se om det varit relevant att 

ha med karaktärer inspirerade av fantasyspel, men jag kom fram till att den var dåligt 

lämpad för min frågeställning eftersom genren karaktären representerade innebar att flera 

aspekter som jag inte förutsett under planeringsfasen kunde dyka upp under analysen av 

enkäten och skapa onödiga komplikationer. Anledningen till detta val var att karaktärer från 

spel med fantasyinslag ofta låter spelaren själv skapa sin karaktär, som i rollspel och 

onlinespel. Därför riskerade faktorer som kläder och utseende få så pass stor påverkan att 

min egentliga frågeställning hamnade i bakgrunden och det skulle blivit svårt att läsa av 

resultaten från undersökningen. 

4.1 Arbetsprocess 

4.1.1 Skapandet av bilderna 
Jag har använt programmet Corel Painter XI (Corel Corporation, 2009) för att skapa allt mitt 

bildmaterial och även använt programmet under skissningsfasen. Det jag var mest mån om 

när jag skissade var att hitta rätt attityd och posering och jag utgick ifrån hur jag upplevde 

skisserna.  

 

 Figur 4. Tidiga skisser gjorda i Corel Painter XI (Corel Corporation, 2009). 

När jag började närma mig vad jag var ute efter i fråga om upplägg och posering så letade jag 

efter referenser att utgå ifrån i form av existerande spelkaraktärer. Jag bestämde mig för att 

använda mig av Lara Croft från Tomb Raider (Eidos Interactive, 1996. Square Enix, 2010) och 

Sheva från Resident Evil 5 (Capcom, 2009). Båda är exempel på hypersexualiserade 

actionhjältinnor. Jag utgick från deras kläder och utrustning när jag utformade mina 

karaktärer. Jag valde att utgå ifrån Lara Croft också för att hon kritiseras för att vara ett 

voyeristiskt sexobjekt (Bob Rehak, 2003) och overkligt skönhetsideal (Helen Kennedy, 2002) 

samtidigt som hon hyllas som en feministisk ikon (Helen Kennedy, 2002) och som en 

karaktär som banat väg för kvinnors intåg i spelvärlden (Rutter & Bryce, 2006). 
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Figur 5 och 6. Lara Croft från Tomb Raider Legends (Eidos Interactive, 2006) och 

Sheva från Resident Evil 5 (Capcom, 2009). 

Efter att skisserna var klara och jag hade genom ospecifika linjer markerat det som skulle 

inkluderas i bilden och vilken posering samt attityd karaktären skulle ha så började jag 

renrita illustrationerna, vilket innebar att jag ägnade mig åt att skapa rena, jämna linjer och 

såg till alla linjer kommunicerade den information de skulle. Detta var det steg som tog 

längst tid under projektfasen. Det sista steget som följde efter renritningen var att markera 

var skuggorna föll på karaktärerna med en stor pensel, detta görs för att bättre förklara 

deras form.  

4.1.2 Designval 
Under arbetsprocessen bestämde jag mig för att enbart arbeta i svart/vitt och hålla 

illustrationerna så rena som möjligt. Detta eftersom jag ville att det skulle finnas så lite som 

möjligt som kunde distrahera och påverka det jag ville undersöka i upplevelsen av 

karaktären. Hade jag till exempel färglagt bilderna så kunde valen av färger påverkat hur 

testpersoner upplevde karaktären, vilket i mitt sammanhang vore helt onödigt.  

Inom journalistik så används ofta aktiva poser för att porträttera en dominant, socialt högt 

stående person och passiva poser för lägre socialt stående, undergivna personer. Män 

porträtteras ofta som aktiva och kvinnor som passiva men likt det mesta inom bildanalys är 

det en regel som har många undantag (Hirdman, 2002). Huruvida en karaktär är aktiv eller 

passiv har alltså betydelse och jag valde därför att porträttera mina karaktärer i både aktiva 

och passiva poser för att kunna prova min hypotes. 

För att karaktärerna ska anses vara hypersexualiserade enligt de kriterier som Adams och 

Rollings (2007) tagit fram så gjorde jag brösten, magen, låren och höfterna framträdande. 

Kläderna är också utformade så att mycket av kroppen lämnas bar. I de "negativt poserande" 

karaktärerna tog jag det ännu längre och gav dem en pose som, enligt min åsikt, ytterligare 

framhävde deras sexuellt laddade kroppsdelar, bakdel och bröst.   

Jag har strävat efter att göra versionerna av karaktären identiska, det vill säga i stort sett 

föreställande samma person, men vissa skillnader förekommer, mycket på grund av hur jag 
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arbetat med att ge dem olika attityder och personligheter. Följden av detta är att speciellt 

deras hår och ansikten skilljer sig till vis del. Det slutgiltiga resultatet samt den bortvalda 

karaktären syns i de tre följande figurerna. 

  

Figur 7. Det första paret, en "positivt deltagande" och en "negativt poserande" 

karaktär med aktiva poser. 
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Figur 8. Det andra paret, i omvänd ordning, en "negativt poserande" och en "positivt 

deltagande" karaktär i passiva poser. 
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Figur 9. Den femte bortvalda karaktären baserad på fantasy-genren. 
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5 Analys / Utvärdering  
De "positivt deltagande" och "negativt poserande" karaktärerna sattes samman till en 

internetenkät som spreds till ca 60 unga kvinnor med intresse för spel. Testpersonerna som 

valde att genomföra enkäten fick svara på frågor som rörde hur de upplevde karaktärerna 

och svaren samlades in anonymt. 

5.1 Enkätutvärdering 
38 personer svarade på enkäten varav tre svarade ofullständigt och har därför tagits bort 

från resultatet. Endast en person angav att hon fick ett negativt intryck av alla fyra 

karaktärerna. Även om svaren samlades in anonymt så vet jag med relativt stor säkerhet, 

eftersom jag i mitt snöbollsurval utgick ifrån mitt eget kontaktnät, att en del av 

testpersonerna har koppling till dataspelsutbildningen på Högskolan i Skövde, en del 

studerat genus på Lunds Universitet och en del av testpersonerna sysslar med grafik och 

design i olika former och utsträckning. Jag ansåg att det var tillfredställande att mer än 

hälften av de inbjudna valde att delta i enkäten.  

5.1.1 Karaktär 1 
Karaktär ett var avsedd som en "positivt deltagande" karaktär i en aktiv pose. 30 personer 

angav att de fick ett positivt intryck av den och fem personer angav att de fick ett negativt 

intryck.  

 

Figur 11. Förhållandet mellan positiva, blått, och negativa, rött, svar på frågan om 

vilket intryck deltagarna fick av karaktären. 

På nästa fråga, om vad som gjorde att deltagarna fick ett positivt gentemot negativt intryck 

av karaktären, svarade testpersonerna: 

Body proportions: 11 positivt och 2 negativt. 
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Looks: 7 positivt och 0 negativt. 

Clothing: 7 positivt och 2 negativt. 

Attitude: 27 positivt och 3 negativt.  

Pose: 25 positivt och 0 negativt. 

Egna kommentarer: 3 positiva och 1 negativ.  

De positiva kommentarerna var följande: 

"Posering utstrålar styrka, men toppen kunde varit något smartare vald, 

skyddsvæst? Fokusering på hennes brøst ær væl rætt onødig om man ska 

skriva en karaktær som jag som tjej ska relatera till. dom behøver inte vara 

stora heller, det kvittar før mig. Visst, Solid Snake ær ibland topless, men 

oftast så har han några tåliga byxor till." 

"Det är uppenbart samma karaktär i båda bilderna: Dock, i bild ett är hon 

aktiv, stark, koncentrerad på sin uppgift, medan hon i bild två är ett medvetet 

sexobjekt för betraktaren. Den första ger en intensiv känsla av 

målmedvetenhet, skicklighet, äventyr etc, medan den andra skapar olust hos 

mig." 

"She looked cool and like a girl who takes action." 

Den negativa kommentaren var följande: 

"She looked sort of angry and cold (attitude)." 

 

Figur 12. Resultatet av frågan om vad som gjorde att deltagarna fick ett positivt 

gentemot negativt intryck av karaktären. 

Resultatet av denna karaktär är vad jag hade räknat med, de flesta fick ett positivt intryck 

och detta på grund av hennes pose och attityd. Jag blev förvånad över hur många som även 

fick ett positivt intryck av hennes kläder och kroppsproportioner. Jag anser att denna 

karaktär väl stämmer överens med det jag försökte uppnå, en "positivt deltagande" karaktär.  
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5.1.2 Karaktär 2 
Karaktär två var avsedd som en "negativt poserande" karaktär i en aktiv pose. Tio personer 

angav att de fick ett positivt intryck av den och 25 personer angav att de fick ett negativt 

intryck.  

 

Figur 13. Förhållandet mellan positiva, blått, och negativa, rött, svar på frågan om 

vilket intryck deltagarna fick av karaktären. 

På nästa fråga, om vad som gjorde att deltagarna fick ett positivt gentemot negativt intryck 

av karaktären, svarade deltagarna: 

Body proportions: 5 positivt och 4 negativt. 

Looks: 8 positivt och 8 negativt. 

Clothing: 3 positivt och 3 negativt. 

Attitude: 5 positivt och 21 negativt.  

Pose: 3 positivt och 21 negativt. 

Egna kommentarer: 1 positiv och 3 negativa.  

Den positiva kommentaren var följande: 

"She looked kinder than the other one, more feminine but still strong." 

De negativa kommentarerna var följande: 

"Bild två påminner om en reklam før deo. men poseringen och blicken ær 

alldeles før "sexiga", hon blir ett objekt istællet før att berætta en historia och 

det ser ut som hon førsøker sælja något... parfym?" 
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"Den här karaktären poserar för min blick och syftet (både från tecknaren av 

bilden och från karaktären i sigs sida) verkar vara att jag ska kunna använda 

henne för att projicera någon sorts fantasi om sexuell tillgänglighet. Hon 

vänder rumpan mot mig för att jag ska kunna stirra på den: Mitt i pilregnet 

verkar hon bara bry sig om hurvida hon upplevs som attraktiv eller ej. Jag 

skulle inte vilja spela med karaktär två, dock gärna med karaktär ett." 

"She looked like a victim." 

 

 

Figur 14. Resultatet av frågan om vad som gjorde att deltagarna fick ett 

positivt gentemot negativt intryck av karaktären. 

Resultatet är i stort det jag räknade med även om jag blev förvånad över hur många som 

upplevde henne positivt. Jag tror att det beror på att hon ändå ser aktiv ut och utför en 

handling som inte bara handlar om att se sexig ut.  

5.1.3 Karaktär 3 
Karaktär tre var avsedd som en "negativt poserande" karaktär i en passiv pose. 15 personer 

angav att de fick ett positivt intryck av den och 20 personer angav att de fick ett negativt 

intryck.  
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Figur 15. Förhållandet mellan positiva, blått, och negativa, rött, svar på frågan om 

vilket intryck deltagarna fick av karaktären. 

På nästa fråga, om vad som gjorde att deltagarna fick ett positivt gentemot negativt intryck 

av karaktären, svarade deltagarna: 

Body proportions: 7 positivt och 2 negativt. 

Looks: 5 positivt och 6 negativt. 

Clothing: 6 positivt och 8 negativt. 

Attitude: 9 positivt och 13 negativt.  

Pose: 9 positivt och 14 negativt. 

Egna kommentarer: 2 positiva och 3 negativa.  

De positiva kommentarerna var följande: 

" In one way my thoughts of the character were positive because she looks alert and 

cocky, but also at the same time to sexy which i'd like to see less of in videogames 

concerning female characters." 

"She looked like a real femme fatale, not afraid to use her femininity to get what she 

wants." 

De negativa kommentarerna var följande: 

" Det mest vanliga sættet att visa en kvinna i mediala format. Tråkigt." 

"Det är karaktärens attityd som får mig att uppleva henne som ointressant, 

sexistisk och tråkig. Hon är (precis som alla karaktärerna hittills) fruktansvärt 
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lättklädd. Det intressanta är att hos de karaktärer i testet jag gillar hittintills 

upplever jag inte kläderna i sig som ett problem, eftersom att kvinnorna 

genom sitt sätt att vara på (fokus, hållning, utstrålning) inte kan förminskas 

ner till sexobjekt, utan tvärtom framstår som aktörer som jag måste ta på 

allvar. Jag tycker att det är intressant, eftersom att kläder vanligtvis framställs 

som det som avgör huruvida en karaktär är exploaterad eller inte." 

"She looked sterotype female character in a sexy pose." 

 

Figur 16. Resultatet av frågan om vad som gjorde att deltagarna fick ett positivt 

gentemot negativt intryck av karaktären. 

Jag blev förvånad av hur jämt resultatet mellan karaktär 3 och 4 var men efter att ha 

analyserat bilderna ytterligare i förhållande till svaren så tror jag att det beror på att karaktär 

3 ser ut att ha en egen agenda, hon är "positivt deltagande" på det sättet att hon ser ut att 

ha en stark egen vilja och målmedvetenhet även om hon främst använder sin sexualitet för 

att nå sina mål.  

5.1.4 Karaktär 4 
Karaktär fyra var menad som en "positivt deltagande" karaktär med en passiv pose. 23 

personer angav att de fick ett positivt intryck av den och tolv personer angav att de fick ett 

negativt intryck.  
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Figur 17. Förhållandet mellan positiva, blått, och negativa, rött, svar på frågan om 

vilket intryck deltagarna fick av karaktären. 

På nästa fråga, om vad som gjorde att deltagarna fick ett positivt gentemot negativt intryck 

av karaktären, svarade deltagarna: 

Body proportions: 8 positivt och 1 negativt. 

Looks: 7 positivt och 3 negativt. 

Clothing: 7 positivt och 6 negativt. 

Attitude: 19 positivt och 6 negativt.  

Pose: 16 positivt och 5 negativt. 

Egna kommentarer: 6 positiva och 1 negativ.  

De positiva kommentarerna var följande: 

" fortfarande lættklædd, men hon utstrålar åtminstone reaktion och frustration øver 

något som inte handlar om vad vi ska tycka om hennes kropp." 

"Som en fortsättning från kommentaren till bild tre ovan: Kvinnan i den här bilden 

känns självständig,tuff, intelligent och inte utsatt för min blick, även om hon bär 

korta shorts, liten top och har synlig mage, bara lår etc. Hon har med andra ord de 

klassiska attributen (och den smala, muskliga, storbystade kroppen) för en 

traditionell actionspelhjältinna. Inga av dessa framstår för mig som ett hinder, ett 

problem eller något som sänker henne, försvårar min identifikation med henne eller 

skapar en känsla av avståndstagande. Tvärtom ser hon cool och lockande ut, 

lockande för att jag kan föreställa mig att springa snabbt med henne, hoppa, klättra 

på otillgängliga platser och gräva fram information ur underliga personer eller 
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undangömda arkiv. Om man jämför med karaktär 3, så är deras attribut (kropp och 

klädsel) på samma nivå, men sättet de fungerar totalt motsatt." 

"The second one, lookt a bit down. I didn't feel neither positive or negative about 

her, it was more neutral." 

"This girl looked cooler, angry and someone i would like to play!" 

"She looked like she won't take crap from anyone and like she has a strong sense of 

right and wrong. I also liked that she didn't look like she felt like she needed to use 

her femininity to get what she wants (ambiguous compared to the previous picture's 

answer, I know!)." 

"She looks slutty like the others, BUT she also looks very mean. She looks like she 

won't take shit from any man, unlike the others who look like they dress like that to 

just please men." 

Den negativa kommentaren var följande: 

"she looks weak instead of appearing strong, mentally and physically." 

 

Figur 16. Resultatet av frågan om vad som gjorde att deltagarna fick ett positivt 

gentemot negativt intryck av karaktären. 

Liksom med karaktär 3 så blev jag förvånad över resultatet. Många upplevde henne negativt 

och det motiverades bland annat med att hon såg sur ut. Jag tror att hon möjligen ser så 

negativt inställd ut att det upplevs som en passiv inställning och inte som en karaktär som är 

målmedveten och villig att tackla problemen framför henne.  

5.2 Analys av resultatet 
Min första punkt i frågeställningen var i vilken mån kvinnor finner hypersexualiserade 

karaktärer avskräckande. Resultatet av enkäten visar på att detta sker i liten mån, endast en 

deltagare angav att hon fick ett negativt intryck av alla karaktärerna. Det framgick dock 

tydligt i många kommenterar att hypersexualitet, även om termen inte användes av 

testpersonerna, var något som deltagarna var medvetna och hade åsikter om, både positiva 

och negativa. Följande två kommentarer är hämtade från karaktär tre: 
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" In one way my thoughts of the character were positive because she looks alert and 

cocky, but also at the same time to sexy which i'd like to see less of in videogames 

concerning female characters." 

"She looked like a real femme fatale, not afraid to use her femininity to get what she 

wants." 

Hypersexualitet i sig verkar alltså inte vara avgörande utan jag tolkar det som att det är 

andra attribut som spelar en större roll. Bland deltagarna har det varit spridda svar på vilka 

attribut som var viktigast men en övervägande majoritet har angett attityd och pose som 

avgörande för intrycket de fick av karaktärerna. Punkt två på min frågeställning löd:  

"Vad är det i såfall som upplevs som mest avskräckande – är det de fysiska 

företrädena hos karaktären, eller det sätt varpå den presenteras mot sin 

omgivning och spelberättelse?" 

Resultatet av min undersökning visar att det är sättet karaktären presenteras mot sin 

omgivning och spelberättelse som upplevs som mest avskräckande i en karaktär som ger ett 

negativt intryck men också upplevs som mest tilltalande i en karaktär som ger ett positivt 

intryck. Följande kommentar till karaktär fyra ger ett exempel på detta: 

"Som en fortsättning från kommentaren till bild tre ovan: Kvinnan i den här bilden 

känns självständig,tuff, intelligent och inte utsatt för min blick, även om hon bär 

korta shorts, liten top och har synlig mage, bara lår etc. Hon har med andra ord de 

klassiska attributen (och den smala, muskliga, storbystade kroppen) för en 

traditionell actionspelhjältinna. Inga av dessa framstår för mig som ett hinder, ett 

problem eller något som sänker henne, försvårar min identifikation med henne eller 

skapar en känsla av avståndstagande. Tvärtom ser hon cool och lockande ut, 

lockande för att jag kan föreställa mig att springa snabbt med henne, hoppa, klättra 

på otillgängliga platser och gräva fram information ur underliga personer eller 

undangömda arkiv. Om man jämför med karaktär 3, så är deras attribut (kropp och 

klädsel) på samma nivå, men sättet de fungerar totalt motsatt." 

En intressant observation som gjorts är att det är en tydlig uppdelning mellan positiva och negativa 

intryck av karaktärerna i figur 7 men ett mycket mer blandat svarsresultat på karaktärerna i figur 8. 

Detta har flera möjliga förklaringar. Det kan bero på att den "negativt poserande" karaktären visades 

först i bildpar två till skillnad från bildpar ett där den "positivt deltagande" karaktären visades först. 

En annan förklaring är att jag inte lyckades kommunicera de attityder jag var ute efter lika tydligt 

genom bilderna i bildpar två. Baserat på de kommentarer som gavs så upplevdes den "positivt 

deltagande" karaktären i bildpar två av vissa som sur och aggresiv och den "negativt poserande" 

karaktären som lurig och kaxig. Detta visar på att båda karaktärerna i bildpar två upplevdes av vissa 

deltagare som aktiva, medvetna karaktärer med en egen agenda, trots att min avsikt varit att endast 

en av dem skulle upplevas på det sättet.  
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
Målet med denna rapport har varit att undersöka kvinnliga spelares attityder till 

hypersexualiserade kvinnliga spelkaraktärer och att ifrågasätta det antagande som finns att 

hypersexualitet i spel är något som nödvändigtvis verkar avskräckande på kvinnor. För att 

undersöka detta skapades en enkät, riktad mot spelintresserade kvinnor i åldern 18 till 30 år. 

Enkäten provade hypotesen att det snarare är karaktärernas attityder och poser, alltså hur 

de presenteras i förjållande till den aktuella spelvärlden, som avgör huruvida de upplevs som 

avskräckande för kvinnliga spelare, i högre grad än deras fysiska utformning.  

En analys av svarsresultaten från enkäten visar att testpersonerna var medvetna om 

karaktärernas hypersexualitet men att de flesta inte avskräcktes av de i sig. Det framgick i 

stället att attributen attityd och pose var avgörande för om karaktären gav ett positivt eller 

negativt intryck hos respondenterna. Med anledning av detta resultat menar jag att 

hypotesen kan tolkas som bekräftad enligt de förutsättningar som föreligger i arbetet. Dock 

visar enkätresultatet att det inte finns några tydliga gränser för vad som ses som 

acceptabelt. Koncept kan missförstås och informationen jag avsåg förmedla i bilden kan ha 

tolkats på ett annorlunda sätt av respondenten.  

6.2 Diskussion 
 Om resultatet av mitt småskaliga arbete är en indikation på vad kvinnliga spelare tycker så 

betyder det att hypersexualitet i sig inte behöver vara ett hinder, utan det är snarare 

karaktärens attityd, posering och förhållningssätt till sin omvärld som är viktigast. Detta är 

något som syns i spelbranschen också, det dyker upp fler och fler starka kvinnliga 

spelkaraktärer som är mer eller mindre hypersexualiserade fysiskt men samtidigt alltid 

starka karaktärer, till exempel i Mass Effect 2 (Bioware, 2010), Tomb Raider (Square Enix, 

2012) Portal 2 (Valve, 2011) och Dragon Age 2 (Bioware, 2011) m.fl. Däremot visas kvinnliga 

spelkaraktärer i reklam allt för ofta upp som passiva sexobjekt, även om de sedan 

porträteras annorlunda i spelet. Utifrån min undersökning kan man dra slutsatsen att sådan 

marknadsföring avskräcker kvinnliga spelare från spel som de egentligen skulle fått ett 

positivt inryck av. Detta gäller inte nödvändigtvis för de spel jag gav som exempel och 

marknadsföringen skiljer sig dessutom ofta från land till land.  

I ett större sammanhang går det självklart inte att dra alla kvinnliga spelare över en kam  

som jag möjligen gjort i min undersökning. Jag har dessutom endast behandlat action-

inriktade karaktärer, hjältinnor. Det är troligt att spelare uppfattar hypersexualisering olika 

beroende på vilken typ av spel det rör sig om. I ett spel där karaktärerna utför extraordinära 

uppdrag och presterar mer än någon verklig människa skulle klara av kanske 

hypersexualisering upplevs positivt men i ett spel som handlar om en vanlig mäniska i en 

extraordinär situation så skulle detta kanske upplevas negativt.  
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6.3 Framtida arbete 
Om mitt arbete fortsatt ett par månader till hade undersökningen eventuellt vunnit på att 

bilderna tagits till en fullt renderad nivå som liknar den tre-dimensionella grafik som används 

i spel, så att testdeltagarna inte själva behövde föreställa sig den övergången. Det hade varit 

intressant att i min enkät inkludera frågor som rörde vilken typ av spelare deltagarna var 

samt vilka deras favoritspel är. Att utföra en ny undersökningen baserad på detta arbetet där 

karaktärerna förbättrats baserat på svarsresultatet så att de mer tydligt framstår som "aktivt 

deltagande" och "negativt poserande" vore också relevant. Då skulle också målgruppen 

kunna riktas mot unga kvinnor som inte är lika insatta i genusforskning och karaktärsdesign 

för att se om det skulle ge ett annat resultat. 

Något som inte inkluderats i min undersökning är hur olika spelgenrer behandlar sina 

karaktärer och hur preferenserna skiljer sig mellan olika spelartyper. Det hade varit 

intressant att undersöka flera spelgenrer vad för sig och se hur preferenser skiljer sig mellan 

spelare som är intresserade av olika genrer. Om jag genomfört en undersökning riktad mot 

fantasygenren skulle den ha kunnat utformas som så att testpersonerna enbart fått 

bedömma karaktärer utan kläder, alltså bara iförda grundläggande underkläder, för att 

fokusera enbart på kroppens utformning, attityd och pose. För att gå ännu längre skulle olika 

set av utrustning/klädnad kunna inkluderas och testpersonerna få möjlighet att själva para 

ihop kläderna med olika kroppar. Ett större företag skulle kunna genomföra undersökningar 

där kvinnliga spelare tillfrågas vad de tycker om existerande spelkaraktärer och avgränsa 

undersökningarna till olika genrer. Det vore också intressant att se om resultatet skilljer sig 

mellan olika länder och olika åldersgrupper. 

Spelbranchen skulle enligt min åsikt ha mycket att vinna på att genomföra en liknande 

undersökning inriktad på marknadsföring av spel, för att undvika att stöta bort potentiella 

spelare genom sexistisk reklam. Inom detta området har branschen fortfarande en lång väg 

att gå och det är, menar jag, viktigt att företagen erkänner även de kvinnliga spelarna som 

potentiella kunder.  
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