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Sammanfattning 
Detta arbete har undersökt hur hur spelare förhåller sig till manliga och kvinnliga 

karaktärer som utformats med Gaze teorin i åtanke, där karaktärernas utseenden och 

poser är menade att tilltala en antagen betraktare.  Gaze teorin diskuteras i 

bakgrundskapitlet tillsammans med genusstereotyper och sexualitet i media. 

För att undersöka detta ämne skapades åtta karaktärspar som hade samma kläder och 

pose, men ena var manlig och den ena var kvinnlig, vilka sedan användes i en enkät. I 

enkäten fick respondenterna ange vad de tyckte om karaktärerna och vad som 

orsakade deras reaktion. 

Resultaten antyder att medan Gaze teorin och onödig sexualisering kan bidra till 

negativa reaktioner, beror även karaktärernas porträttering i förhållande till 

genusstereotyper till spelares reaktion mot dem. 

Nyckelord: Karaktärsdesign, Dataspel, Hypersexualisering, Gaze, 
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1 Introduktion 

Män och kvinnors olika roller och porträtteringar inom media har varit, och är fortfarande, 

ett hett debatterat ämne, och då inte minst inom spelindustrin. Trots framsteg mot en 

varierad porträttering av båda könen dras industrin fortfarande med en viss blindhet till 

ämnet. Spelaren antas fortfarande vara en vit heterosexuell man, och därmed formges 

fortfarande mediet för att tilltala denna demografi. Kvinnans skönhet och mannens 

handlingar är fortfarande en definierande aspekt av dessa digitala karaktärer av respektive 

kön när de skapas. Även om den kvinnliga karaktären presenteras som en fullt kapabel 

karaktär i sig, så finns fortfarande behovet av att hon ska ha sex appeal, ofta till den grad att 

hon ser ut att inte riktigt höra hemma i den situation hon befinner sig i, medan den manliga 

karaktären ska reflektera någon som tar handling och inte sitter på sidolinjen, oftast igenom 

en muskulös kroppsbyggnad, attityd eller visuella indikationer som tillexempel ett ärrat 

utseende. Detta är könsroller som kan spåras tillbaka till sociala normer, där unga killar 

uppmanas till aktivitet och handling medan unga tjejer uppmanas till passivitet och vård. 

S0m kvinna och som grafiker med ett stort intresse för karaktärsdesign så är detta ämne 

väldigt intressant, då jag har svårt att inte notera den skillnad som uppstår i hur manliga och 

kvinnliga karaktärer porträtteras inom mediet. Jag anser det är dags att börja ifrågasätta hur 

vi förhåller oss till dessa sexualiserade och idealiserade karaktärer och hur de presenteras. 

Att bli medveten om den förutfattade mening som råder i det aktiva manliga/passiva 

kvinnliga, att män ska vara starka medan kvinnor ska vara vackra, och att det kvinnliga är 

speciellt medan mannen är överflödig. 

Ändamålet med detta arbete var att undersöka hur spelare förhåller sig till denna 

idealiserade porträttering av respektive kön kontra en mindre sexualiserad och idealiserad 

porträttering. Med hjälp av det filmteoretiska begreppet the Gaze som bygger på att något 

utformas för att behaga den antagne betraktaren, samt teori runt sociala normer och 

könsstereotyper. För att igenomföra denna undersökning skapade jag åtta par bilder med 

manliga och kvinnliga karaktärer i diverse aktiva och passiva poseringar, tillexempel att de 

tydligt reagerar mot vad som sker runtomkring dem, eller att de vänder sig utåt igenom den 

fjärde väggen och inbjuder betraktaren att åtrå dem. Jag hoppades att igenom min 

undersökning kunna få en bättre förståelse om hur spelare förhåller sig till sexualisering och 

idealisering, och hur medvetna de är om detta. Reagerar män annorlunda än kvinnor? Är 

kvinnor mer medvetna om när kvinnliga karaktärer presenteras på ett sexualiserat och 

passivt sätt? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera spelindustrin och anknyta de idealiserande och 

sexualiserande mönster vi ser inom den till konst världen. 

Manliga och kvinnliga karaktärer idealiseras på olika sätt inom spel, men faktumet att 

idealisering inom konstnärliga medium sker är långt ifrån nytt. Kollar man på 

gudinnestatyer ifrån tidiga civilisationer är höfterna och brösten överdrivna då dessa 

områden symboliserar fertilitet, medan statyer ifrån antiken visar männen med atletiska 

kroppsbyggnader. Diane Carr (2006, s. 170) citerar den vanliga designmetoden kallad ”I 

methodolgy”, Jag Metodologin, där designers utgår ifrån sina egna preferenser och smaker 

då de placerar sig själv som den igenomsnittliga användaren.  Detta kan vara en bidragande 

faktor till hur kvinnliga karaktärer porträtteras, samt idealiseringen av de manliga 

karaktärerna, medan att fler kvinnor inom industrin kan bidra allt mer till en mer varierad 

porträttering. Ett exempel på hur en nyanserad produktionsgrupp kan bidra till en 

nyanserad porträttering finns i ett blogginlägg av David Gaider (2012), huvudförfattare för 

Dragon Age serien (Bioware, 2009-2011). I sitt blogginlägg berättar han om hur de under ett 

möte gått igenom några delar av det narrativa, gett feedback och kritik varpå de kvinnliga 

författarna pekade ut att en sexuell situation som beskrevs kunde uppfattas som en våldtäkt. 

Det var inte menat att uppfattas som en våldtäkt, men trots detta hade ingen av de manliga 

författarna märkt detta förrän det blev utpekat. I kontrast till detta blev utgivarna för 

Hitman Absolution (IO Interactive, 2012) förvånade över kontroversen runt trailern där 

huvudkaraktären Agent 47 våldsamt dödar en grupp med kvinnliga lönnmördare klädda som 

dominatrix nunnor. Producenten Tore Blystad sa efteråt i en intervju (Sheffield 2012) att de 

inte menat att förolämpa någon. Kvinnor är en växande demografi inom spel, statistik ifrån 

2012 (Entertainment Software Association, 2012) visar på att kvinnor utgör cirka 47% 

procent av spelar basen, en ökning med 5% i jämförelse med ESAs rapport ifrån 2011 

(Entertainment Software Association, 2011). Trots detta ser man fortfarande en tydlig 

tendens att utforma karaktärer efter en dikotomi där mannen är kraftfull och kvinnan är 

vacker. Jämför beskrivningen av två karaktärer ifrån Mass Effect 3 (Bioware, 2012) som, då 

endast en av dem kan överleva tills tredje spelet, fyller samma sorts roll: 

“For Ashley’s reappearance in the series, we let her hair down and gave her 

sex appeal, while keeping her in a uniform that introduces the new Alliance 

colors. …” 

“The team bulked him up to show that he’s seen a lot of action and is ready to 

fight in the biggest war the galaxy has ever seen.” 

Hepler, Hudson och Watts (2012: 132-133, min kursiverade betoning) 

John Berger (1972, s. 64) kommenterar i sin bok Sätt att se på Konst:  

”Men det huvudsakliga sättet att se på kvinnorna och utnyttja bilderna av 

dem, det har inte förändrats. Kvinnor avbildas på ett helt annat sätt än män – 

inte därför att det kvinnliga och manliga är olika – utan därför att 

idealbetraktaren alltid förutsätts vara man och bilden av kvinnan är gjord för 

att smickra honom.” 
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Han säger även att den som betvivlar att det verkligen är så, kan helt enkelt försök att 

placera en man i kvinnans ställe i någon av målningarna i boken, och antagligen märka 

vilken skillnad det är för åskådaren. 

2.1 Genusstereotyper, sexualitet och media 

 

I detta avsnitt kommer jag att definiera de teoretiska grunder som jag byggt detta arbete på, 

först sociala normer och genus stereotyper och sedan the Gaze konceptet, varefter jag kort 

kommer att återknyta allt till spelindustrin. 

En könsstereotyp är en generaliserad ide om hur respektive kön beter sig och deras 

karaktärisering, och då speciellt om vad som är maskulint och vad som är feminint.  Våra 

idéer om vad som är acceptabelt feminint och maskulint kan prydligt delas upp i förutfattade 

meningar om hur respektive kön ska vara. Undersökningar visar att män anses vara 

aggressiva och tävlingsinriktade, känslolösa, dominanta och inte visar några svagheter som 

att tillexempel gråta eller vara beroende av någon annan (Brannon 2011, s. 58). I kontrast 

anses kvinnor vara känslosamma, taktiska och tysta. Dock verkar de kvinnliga stereotyperna 

enklare att luckra upp än de manliga, då vi trots allt ser ganska gott om kvinnor som 

applåderas för att de ger sig in i ett typiskt manligt yrke eller en karaktär i ett spel som är i en 

typiskt manlig roll blir hyllad som banbrytande. Detta verkar inte hålla sig exakt lika riktigt 

för män, som blir förlöjligade om de ger sig in på ett typiskt kvinnligt område (Brennan, L 

2011 s. 59). Jag tar upp detta då det är en ofta förbisedd del av könsstereotyper och media. 

Att kvinnor stereotypiseras i spel som hjälplösa och sexobjekt är välkänt, men män 

stereotypiseras som att vara aggressiva och övermaskulina bidrar till den sociala attityden att 

män ska vara så, vilket skapar en fientlighet mot de som inte uppfyller dessa krav. De män 

som upplevs för ”feminina” möts av glåpord som ”girly” eller en negativ antydan att de är 

homosexuella, båda två sociala grupper som inom media inte hör till ’normen’. 

Inom media finns tendensen att sätta en vit man som det normala eller vanliga, vilket gör 

kvinnor och etniska minoriteter till ett avvikande element (Brannon 2011, s.54 & 56), vilket i 

sig skapar problemet att dessa demografier antingen endast får en token roll (Tjejen i fem-

manna gänget, en karaktär av en minoritet etnicitet i en annars vit grupp) vilket kan falla 

inom stereotypiska porträtteringar, eller utesluts helt och hållet. Vidare råder en heteronorm 

inom vår sociala struktur där heterosexualitet anses vara det normala, medan bi-och 

homosexualitet anses avvikande (Clarke, Ellis, Peel & Rigg 2010, s. 120, Brannon 2011 s. 54). 

Denna man-orienterade heteronormalitet kan ses när man kollar på undersökningar om 

porträttering av män och kvinnor i spelrelaterad marknadsföring. 

Medan män och kvinnor båda idealiseras finns det en tendens för kvinnliga karaktärer att 

vara mer attraktiva och ha mer avslöjande klädsel och i rollen som sekundär karaktär(Miller 

& Summers 2007,) medan män porträtteras som mer muskulösa och i huvudrollen som 

hjälten. Självklart finns det en sexuell laddning i en vältränad man, men definierade muskler 

kan även stå som ett tecken för action och handling, medan stora bröst endast är en sexuell 

indikator (Carr 2006, s. 164) i linje med det tidigare nämnda exemplet av hur gamla 

gudinne-figuriners överdrivna höfter symboliserade fertilitet. Detta överensstämmer med 

vad Brannon skrev angående könsroller, att kvinnor ses som mer passiva medan männen är 

aktiva.  Samma undersökning fann även att män generellt hade tillgång till fler förmågor 

eller vapen än de kvinnliga karaktärerna, vilket indikerar att de ser mer action. 
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En annan undersökning (Burgess & Stermer & Burgess 2007) om genus representationer på 

spelomslag fann i en jämförelse mellan män och kvinnors fysiska objektifiering, att trots en 

uteslutning av kvinnliga karaktärer som ansågs fysiskt sexualiserade enbart pågrund av 

deras byststorlek eller form ledde till att endast åtta sekundära karaktärer uteslöts. 

Resterande kvinnliga karaktärer ansågs sexualiserade baserat på grovt avslöjande klädsel 

eller sexuellt suggestiva poser. I jämförelse så fann de att manliga karaktärer sällan 

porträtterades på ett objektifierande sätt efter samma klädsel och poserings kriterier.  

2.2 The Gaze 

 

The Gaze är ett psykoanalytiskt begrepp som bland annat används inom filmteori för att 

beskriva vem det är som betraktar något och förhållandet mellan betraktaren och den 

betraktade. Termen kommer ursprungligen ifrån Jacques Lacan, som definierar the Gaze via 

det förhållande betraktaren har till sin spegelbild, som enligt hans analys uppfattas som mer 

komplett än den egna kroppen då betraktarens ego projiceras över på spegelbilden. Detta 

spegelstadium, då betraktaren börjar identifiera sig med sin reflektion, använder sig Laura 

Mulvey(1975) av i sin artikel Visual Pleasure and Narrative Cinema där hon definierar 

begreppet ’the Male Gaze’. 

Enligt Mulvey har the Male Gaze uppstått då film struktureras runt en huvudkaraktär som 

betraktaren kan identifiera med, och att obalansen mellan könen har delat upp det mellan 

det aktiva manliga, och passiva kvinnliga. Mulvey menar att den manliga filmstjärnan inte är 

något som ska åtrås, utan den manliga filmstjärnan är menad att ses som en mer komplett 

och perfekt spegelbild i linje med Jacques Lacans definition av the Gaze. Någon som 

betraktaren kan projicera sig själv på, vilket utesluter kvinnor. Hon visar att mannen inom 

film är ovillig att betrakta en man som presenteras i samma objektifierande ton som kvinnor. 

Det kan vara den passiva dynamik och en ovilja att bryta mot heteronormen som råder. 

Detta är en av de frågor, hur mannen reagerar mot en objektifiering, som jag vill undersöka i 

detta arbete, då att hålla the Male Gaze ses som en maktposition gentemot den som 

betraktas. 

Dock är denna definition av the Male Gaze väldigt heterohomogen då Mulvey aldrig tog 

andra sexuella läggningar än heterosexualitet i beräkning, en kritik som hon i en intervju 

(Sassatelli 2011) bekänner och förklarar kom ur hennes användning av Freuds teorier runt 

femininitet och maskulinitet. Hon förklarar att hennes intresse då låg i hur Freuds 

användning av begreppet maskulint för att indikera något som aktivt, och feminint för att 

indikera någon passivt, och hur Hollywood använde detta till en bokstavlig grad. Hon 

kommenterar vidare att diskussionen runt ämnet idag verkar mer kopplad till dynamiken i 

sexualitet snarare än hennes ursprungliga argument om strukturering av narrativ. 

Tillexempel tar kvinnliga karaktärer i spel en alltmer aktiv roll, istället för att det narrativa 

struktureras runt att de har en passiv ’Rädda prinsessan’ roll, men de presenteras 

fortfarande på ett sätt menat att tilltala sexuellt. 

Huruvida det finns en kvinnlig variant av the Gaze är dock omdebatterat då det finns flera 

olika åsikter om huruvida en kvinna är kapabel att anta den maktposition som the Male Gaze 

innehar. Mulvey själv anser att kvinnan betraktar sig själv igenom the Male Gaze, och att det 

inte finns någon kvinnlig motsvarighet (Sassatelli 2011). Detta argumenterar dock Nalini 

Paul emot i en analys av Jean Rhys Wide Sargasso Sea där hon konstaterar att den kvinnliga 



5 
 

karaktären Antoinette utövar en viss makt och objektifiering av den manliga karaktären 

Rochester, det vill säga, en Female Gaze då Antoinette är den som är i den dominanta 

positionen (Paul 2004). Det bör såklart tas i åtanke att detta är en novell där den narrativa 

utgångspunkten är en kvinna som förtäljer sitt liv, men för argumenteringen huruvida the 

Gaze är tillgänglig för en kvinna så poängterar den fortfarande att det är möjligt. Eller är 

frågan snarare om konceptualiseringen av the Female Gaze helt enkelt hindrad av sociala 

och psykologiska konstruktioner? Mary Anne Doane (1987, s. 19) tolkar hela konceptet som 

att när det kommer till kvinnor som betraktare, har de två ingångpunkter; antingen en 

narcissisk identifiering med den kvinnliga karaktären som ett skådespel, eller en 

transvestitism identifiering med den manliga hjälten. Dock så har det argumenterats 

(Kaplan 2000, s. 128) att flera manliga skådespelare objektifierats. Ett exempel som givs är 

John Travolta, medan jag kan tänka på ett lite mer nutida exempel i Daniel Craig som James 

Bond i Casino Royale(Campbell 2006) där han iförd endast ett par blåa badbyxor 

introduceras igenom att stiga upp ur havet. Notera att detta är ett scenario som oftast 

reserverats för filmseriens så kallade Bond Brudar. 

Trots att dessa begrepp mest hör hemma inom filmteori och att dynamiken mellan en 

spelare och en filmtittare inte är densamma, då ett spel är mer interaktivt än en film (Carr 

2006, s. 164), anser jag att begreppet the Male/Female Gaze som en konstruktion i grunden 

menad för att behaga den antagne betraktaren är användbar för denna diskussion, då det ger 

en klar definition av sambandet mellan det som presenteras och den som antas vara 

betraktaren. Detta speciellt då även om spelen i sig inte sätter manliga karaktärer i samma 

objektifierade situation som de kvinnliga karaktärerna, kan en sökning på diverse manliga 

karaktärer på tillexempel www.deviantart.com visa att fans, många av dem kvinnor, kan 

sätta de manliga karaktärerna i ett objektifierande sammanhang för sin egen åtnjutning. 

Självklart får man ett liknande resultat med kvinnliga karaktärer, men som jag tolkar detta 

så är kvinnor fullt kapabla till att hålla en Gaze i den definition som filmteoretiker definierar 

den. Ett spel-exempel på detta uppstår i science-fiction spelet Mass Effect 3 (Bioware, 2012),  

visat i figur 1. Förutsatt att vissa krav uppfylls, bland annat att en spelfil ifrån föregående 

spel där den kvinnliga versionen av huvudkaraktären Shepard har fullföljt en romans med 

Shepards löjtnant Kaidan Alenko importeras in i Mass Effect 3, samt att återuppbyggnaden 

av förhållandet uppmuntras igenom de första delarna av spelet, kan den scen där Shepard 

låter Kaidan komma tillbaka ombord på flaggskeppet Normandy SR-2 avslutas med att hon 

nöjt blickar på hans bak då de går ombord.  

Detta inkluderar att kameran vinklas i ett lågt läge i höjd med hans rumpa då han vänder sig 

om (Med Shepard knappt i bild), för att sedan klippa till Shepard vars blick går nedåt, varpå 

kameran klipper till vad som kan antas är Shepards synvinkel då hon betraktar honom, för 

att sedan klippa tillbaka till hennes ansikte som visar att hon småler. Shepard är även en 

intressant punkt när det kommer till manliga och kvinnliga karaktärer, speciellt som 

protagonister, och hur spelindustrin förhåller sig till dem, vilket jag kommer att gå vidare till 

nu. 

Figur 1 Shepard och Kaidan ifrån Mass Effect 3 

http://www.deviantart.com/
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2.3 Spelindustrin och Presentation 

Hittills har jag bland annat diskuterat sociala normer i förhållande till könsroller och 

beteende, hur en vit heterosexuell man placeras som det normala inom media, samt the 

Male/Female Gaze teorin. Inom spelindustrin finns det något av en tro att endast manliga 

huvudkaraktärer säljer. När the Penny Arcade Report(Kuchera 2012) fick ta del av 

marknadsforskning företaget EEDARs data fann de att få spel (24 av 669) inom shooter-, 

RPG- och action-genren hade en exklusivt kvinnlig protagonist, medan 300 av spelen gav 

valet att spela en karaktär av båda könen, vilket inkluderar spel där spelaren helt fick skapa 

sin egen karaktär. De fann även att spel med endast en kvinnlig protagonist endast fick 40 % 

av marknadsföringsbudgeten som spel med endast en manlig protagonist, vilket ledde till 

teorin att en del av problemet finns hos marknadsföringen och att den uppfattade meningen 

att endast vita manliga protagonister säljer är en självuppfyllande profetia. 

Även när man ser på spel där du kan välja kön, oftast RPG spel, använder sig 

marknadsföringen av en vit manlig karaktär. Vilket gjorde att det blev väldigt 

uppmärksammat när Bioware inför tredje delen i sin speltrilogi Mass Effect då de tidigare 

exklusivt använt sig av samma manliga Shepard för all marknadsföring, valde att inkludera 

en officiell version av den kvinnliga Shepard med sina egna trailers och även gjorde ett 

tvåsidigt omslag med respektive version, så att den som ville kunde byta. 

 

Figur 2 Manliga och kvinnliga Shepard som sett i marknadsföringen för Mass Effect 3. 

Notera att den kvinnliga versionen av Shepard ser mycket prydligare ut än sin manliga 

motsvarighet med smink och halvlångt hår, båda traditionellt feminina tecken, men båda har 

till stort sett samma utrustning, pose och ansiktsuttryck. Vilket anknyter till min 

problemformulering som jag tänker gå igenom härnäst. 
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3 Problemformulering  

Denna del kommer att innehålla en beskrivning av bakgrunden till min problemformulering, 

och därefter en beskrivning av min metod för att undersöka det. 

Min frågeställning är: Hur reagerar manliga och kvinnliga spelare mot sexualiserade och 

idealiserade karaktärer av respektive kön? Hur förhåller de sig till bilder utformade utefter 

Gaze teorin? 

Min hypotes är att manliga och kvinnliga karaktärer som poseras på likadant sätt, med 

samma sorts klädsel och ansiktsuttryck/reaktion mot vad som sker runt dem, kommer att 

avläsas på olika sätt. Detta speciellt när bilderna konstrueras runt Gaze teorin att tilltala den 

som betraktar bilden. I koppling till detta ville jag även testa och se hur manliga respektive 

kvinnliga spelare reagerar mot utseenden på karaktärer som inte är så idealiserade, men 

valde att utesluta detta då det gjorde min undersökning för bred. Detta kan möjliggöras 

igenom att skapa ett par bilder där konventionerna för karaktärsutseende omvänds, vilket 

kan leda till intressanta juxtaposeringar. Jag anser att en medvetenhet om hur karaktärers 

utseende formas utefter Gaze teorin är minst lika viktigt som hur de poseras och kläs. 

Kommer det enbart finnas negativa reaktioner mot en kvinnlig karaktär som inte följer 

konventionerna för hur kvinnliga karaktärer ser ut i spel, tillexempel igenom att ha fler 

aspekter som traditionellt står för handling, som en muskulös kroppsbyggnad? Upplevs en 

alltför ”vacker” man med mjuka ansiktsdrag som ointressant? 

3.1.1 Undersökningsmetod 

 

I mitt arbete skapade jag åtta par bilder, vilka sedan användes för att undersöka min 

frågeställning igenom en kvantitativ nätbaserad enkät via Google Documents. Survey 

Monkey var ett alternativ jag hade planerat att använda mig av, varpå ett exempel på tidigare 

igenomförda undersökningar inom det här ämnet som använt sig av SurveyMonkey är en 

undersökning (Eriksson, G 2011) av hypersexualisering av kvinnliga karaktärer som använde 

sig av en kvantitativ enkät av liknande utformning. Dock valde jag att använda Google 

Documents i slutändan då SurveyMonkey hade en gräns på hur många frågor som gick att 

ställa i deras gratisversion. Enkäten utformades så att respondenten fick checka för om de 

upplevde en bild negativ eller positiv, vad de fann positivt/negativt utifrån några alternativ 

(som var likadana för alla bilderna för att undvika ledande svar) samt lämna kommentarer 

på bilden ifråga om de så ville. Valet att inte fokusera på manliga eller kvinnliga spelare var 

på grund av ett intresse att se hur båda grupperna reagerar på sexualisering och idealisering, 

istället för att fokusera sig på det ena eller det andra, och istället se hur de uppfattar 

sexualisering och idealisering av sitt eget respektive det motsatta könet och om det finns 

någon skillnad. Speciellt även då denna diskussion oftast fokuserar sig enbart på kvinnor, 

både när det gäller karaktärerna och spelarna i sig. Jag ansåg att förutom kön och ålder, så är 

även sexualitet och nationalitet viktiga urvalsgrupper att ta med i undersökningen. För 

frågorna i enkäten tog jag i åtanke vad Helge Østbyte, Karl Knapskog, Knut Helland och Leif 

Ove Larsen(2002, s.142) skriver om enkätundersökningar och då speciellt om öppna och 

slutna frågor. Vid slutna frågor listas svarsalternativen upp, medan i en öppen fråga får 

respondenten själv formulera sitt svar. Jag använde mig av en kombination av dessa 

frågetyper, och då i form av att respondenten först får kryssa för huruvida de upplever en 

bild som negativ eller positiv, varefter de i en öppen fråga får specificera varför. Detta 

riskerade förstås att respondenten inte skriver alltför utförligt varför, vilket är varför en 
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kompletterande sluten fråga där de checkar för diverse val så som kroppsbyggnad, 

ansiktsuttryck, pose och kläder fanns. Detta gjorde att jag fortfarande fick ett nyanserat svar, 

men behövde inte riskera att få in svar som inte är kompletta eller är alltför vaga.  

Analysen och redovisningen av den insamlade datan har nedan presenteras i form av 

diagram där reaktionerna mot dem olika bildtyperna samlas ihop till ett totalt resultat, och 

har analyseras utefter de olika variabler jag satt upp, varpå jag undersökte om det finns ett 

mönster i uppfattning inom någon grupp.  

 

3.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

 

En nackdel med valet av att göra en kvantitativ undersökning med en enkät på nätet är att 

jag inte har haft någon aning om huruvida svaren jag fått in är ärliga, men samtidigt känner 

jag att det även har varit en fördel då detta är ett polariserande ämne för spelare och att jag 

därmed har kunnat undslippa känslan hos respondenten att ge ”rätt” svar än om jag gjort en 

kvalitativ intervjubaserad undersökning. En nätbaserad undersökning har även gjort att jag 

har kunnat nå ut till fler än med en kvalitativ intervjubaserad undersökningsmetod, bland 

annat människor ifrån olika åldersgrupper än bara 18-26 årsgruppen som utgör majoriteten 

i högskolans system, samt folk ifrån andra länder, vilket är varför jag att skrev enkäten på 

engelska. Igenom att lämna det öppet för informanterna att kommentera och förklara varför 

de upplevde bilderna som de gjorde kunde jag fortfarande få en kvalitativ insikt i linje med 

de följdfrågor jag hade kunnat ställa i en intervju. Då en kvalitativ intervjubaserad metod 

även vanligast utförs i person och då en och en eller i grupp (Østbyte, m.fl. 2002, s. 103), 

fanns det en större säkerhet i en anonym enkät då sexualitet är en av mina variabler, vilket 

under en intervju kan leda till att informanten anger ett falskt svar eller känner sig obekväm, 

något Østbyte m.fl. anser man bör undvika.  

 

3.1.3 Arbetsmetod 

 

Bilderna som jag producerade för undersökningen gjordes i svart-vitt (Se figur 3) för att mitt 

arbete skulle hållas effektivt så att grupp med mångfaldiga exempel som täckte flera 

spelgenrer kunde produceras. Detta då könsroller inom spelgenrer ofta är olika. Tillexempel 

är mannen mer trolig att ha en klass baserad på närstrid i ett fantasyspel, medan en kvinnlig 

karaktär är distansbaserad (eller en klass som utnyttjar smidighet).  Gaze teorin är en del av 

bilderna för båda pose typerna, då en bild med en aktiv pose fortfarande kan framställas med 

ett Gaze perspektiv. 
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Figur 3 Exempel bild på aktiva och passiva poser 

I enkäten var bilderna blandade och presenterades en och en för att förhindra att ett mönster 

uppstod där ett bildpar hamnat direkt efter varandra och för att undvika att respondenten 

började jämföra ett bildpar istället för bilderna enskilt. 
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4 Genomförande 

I detta kapitel kommer jag att beskriva min arbetsprocess i framtagandet av de åtta bildpar 

jag skapade, och de designval jag gjorde. 

4.1 Arbetsprocess 
 

Jag började mitt arbete med att kolla på vilka sorter poser återkommer på omslag och i 

marknadsföringsmaterial för spel, både män och kvinnor. Som undersökningar dock visat är 

det större chans att de kvinnliga karaktärerna poseras på ett passivt sätt med sexualiserat 

utseende i jämförelse med manliga karaktärer som visas mer aktiva (Burgess m.fl. 2007). 

Tillexempel, Lara Croft ifrån Tomb Raider serien, en karaktär som porträtteras som väldigt 

kompetent och fysiskt aktiv, men även har ett hypersexualiserat utseende. Hon har stora 

bröst, och klär sig ofta tajta kläder som visar mycket hud. Om man gör en jämförelse mellan 

omslagen för Tomb Raider: Underworld (Crystal Dynamics, 2008) och Tomb Raider (Crystal 

Dynamics, 2013) kan man dock se intressanta skillnader i hur Lara presenteras som 

karaktär. 

 

I omslaget för Underworld (2008) är hälften av Laras ansikte ur bild, vilket tar bort hennes 

egen kraft i att kunna se tillbaka på betraktaren och sätter istället hennes kropp i fokus. På 

grund av detta tillåts hon inte heller se tillbaka på betraktaren. Hon poserar på ett passivt 

sätt ifrån höften med sina vapen riktade nedåt. Förutom antydan till ett gammalt tempel i 

bakgrunden ger spelet ingen indikation om vad det handlar om. I omslaget för spelet ifrån 

2013 visas hon i en miljö som ger en aning om vart spelet utspelar sig, vraken och det vilda 

havet ger ett intryck av osäkerhet vilket Laras skador och smutsiga utseende förstärker. 

Hennes utseende är även mindre sexualiserat i jämförelse med tidigare spel där stor fokus 

lagts på hennes vältränade kropp och generösa byst. Hon kollar inte heller ut mot 

betraktaren, utan verkar se ut över landskapet hon befinner sig i. Tonmässigt är omslaget 

mycket mer i linje med hur manliga protagonister porträtteras. Jämför det med omslaget för 

Uncharted 3: Drake’s Deception (Naughty Dogs, 2011), vars protagonist NathanDrake även 

han är en äventyrande skattjägare.  

Figur 4 Omslagen för Tomb Raider: Underworld (2008) och 
Tomb Raider (2013). 
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Nathan har liknande pose där han ser på något utanför bilden, med bakgrundselementen en 

indikation om något relaterat med spelets berättelse och som en anspelning på 

äventyrsaspekten av spelet. Dock finns det en skillnad i karaktärernas ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Lara ser mer tillbakadragen ut, hennes axlar är uppdragna som om hon 

försöker göra sig själv mindre, i behov av skydd, och hennes ansiktsuttryck är mer osäkert. I 

jämförelse ser Nathan bestämt ut över sina omgivningar, hans ansiktsuttryck är bestämt och 

han ser ut att vara i kontroll över situationen. Narrativa skillnader åsido, i och med att Tomb 

Raider (2013) är en ursprungshistoria där Lara Croft är ung och oerfaren medan i Uncharted 

har Nathan Drake alltid visats som kapabel action-hjälte, porträtteras Lara Croft som mer 

undergiven. Hon har inte samma aggressivitet som i tidigare inkarnationer, och visas mer i 

en position där hon behöver beskyddas. 

Igenom www.Eschergirls.tumblr.com kunde jag hitta många olika exempel på sexualiserade 

poser och utseenden för kvinnliga karaktärer. Jag fann en tendens för kvinnliga karaktärer 

att även om de avbildas i en aktiv pose, så har bilden i sig fortfarande en utformning som 

följer Gaze konceptet där de är menad att tilltala den antagne betraktaren, oftast en 

heterosexuell man. Tillexempel att de poseras så att byst och rumpa syns samtidigt, eller det 

ansiktsuttryck de har inte stämmer in på situationen de befinner sig i. Tillexempel ett 

inbjudande ansiktsuttryck trots att de är mitt i en strid. 

För manliga karaktärer kollade jag på hur manliga skådespelare fotograferas, samt fanart av 

diverse populära manliga spelkaraktärer. Jag valde att kolla på just fotografier av 

skådespelare då dessa ofta riktar sig mot kvinnliga läsare av tidningar. Dessa bilder är oftast 

passiva i posering, och i vissa fall sätts skådespelarnas muskulösa fysik i fokus. Detta gäller 

även i fanart, då både män och kvinnor porträtteras på ett inbjudande sätt. En del av gaze 

teorin är att den som blir betraktad är i ett undergivet läge, och här kan man dock se en viss 

skillnad när man kollar på tillexempel mode, och då speciellt för underkläder och badkläder. 

Medan de manliga modellerna är muskulösa och avklädda, så håller de fortfarande en viss 

styrka igenom bilden. De ser bestämt tillbaka på betraktaren och poserar på ett sätt som 

fortfarande tillåter dem en dominerande kroppshållning, som visar upp sin egen styrka. I 

Figur 5 Omslaget för Uncharted 3: Drake's 
Deception 
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kontrast ligger ofta kvinnliga modeller ner på rygg eller på sidan och de ser mer undergivna 

och inbjudande ut, med lika stor fokus på hur attraktiva de är som på kläderna de försöker 

sälja. 

Med detta i åtanke gjorde jag olika grova skisser på bara poserna för att få en övergripande 

blick på vilka kombinationer av passiva och aktiva poser, med eller utan gaze, jag hade. Efter 

att jag gjort dessa började jag att rensa upp linjerna på bilderna och kompletterade dem med 

kläder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under mitt val av poser höll jag kroppsspråk och genre i åtanke, och försökte ge 

karaktärerna olika attityder som anspelar på de sociala normer som jag gick igenom i del 2.1, 

att män traditionellt porträtteras som hypermaskulina och aggressiva, medan kvinnor 

porträtteras som mer passiva och utseende-orienterade, vilket är del av min frågeställning 

om hur spelare reagerar mot det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Pose skisser. 
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4.2 Designval och problemlösningar 

 

Då jag skulle ha både manliga och kvinnliga karaktärer i samma pose ville jag vara försiktig 

så att de inte skulle kännas för överdrivna. Detta gäller speciellt poser som är feminina i 

kroppsspråket, då en manlig karaktär som är poserad på ett väldigt feminint sätt inte har 

med min frågeställning att göra, och kunde därmed upplevas som distraherande och som 

Paul Tassi (2012) kommenterar i sin artikel, snarare ses som komisk än sexualiserande. Jag 

försökte därför hålla poserna könsneutrala, men fortfarande inom de kriterier jag satt upp 

för att utforma vissa bilder utefter gaze teorin igenom aktiva och passiva poser. Jag valde 

även att utesluta kvinnliga karaktärer som har väldigt muskulös fysik, då detta inte är en 

idealisering av kvinnliga karaktärer och kunde göra min undersökning ofokuserad (Se figur 

19). 

Som Tassi även poängterar i sin artikel så var jag medveten om att jag inte kunde gå till de 

extremer med klädseln som kvinnliga karaktärer rent generellt kan porträtteras i, tillexempel 

de stereotypiska chainmail bikinis (Consell, 2011), då jag skulle behöva anpassa detta på den 

manliga karaktären också, vilket skulle resultera i ett mer komiskt resultat. Så jag försökte 

hitta en balans mellan klädseln som var i linje med de typiskt sexualiserande utstyrslar som 

ses, och fortfarande fungerade för båda könen utan att se ut att vara alltför opassande. 

Resultatet blev en mix av åtsittande och avslöjande kläder med inspiration från olika spel, 

där torson, armar, lår eller mage lämnas bara och bröst och höfter framhävs. 

 

Figur 7 från vänster till höger: Dragon Age: Origins, Diablo III (Blizzard Entertainment, 
2012) och Mass Effect 3. 



14 
 

Jag var också medveten om är att det verkar finnas en uppfattning att dynamiken mellan vad 

som är attraktivt i en karaktär skiljer sig mellan män och kvinnor. Jag undersöker inte 

attraktion till karaktärer, men konventioner för utseenden för spelkaraktärer ingår i det jag 

vill undersöka. Under utvecklingen av Mass Effect 2 (Bioware, 2010) ville Bioware skapa en 

utomjordisk karaktär som skulle vara attraktiv för deras kvinnliga spelare (Reeves, 2010). I 

artikeln uttrycker utvecklaren en uppfattning om att det är lättare att få en karaktär att 

framstå som attraktiv för manliga spelare medan kvinnor har mer komplexa smaker, vilket 

kan ses som ett resultat av att större delen av utvecklarna är män då de nämner att de tog 

hjälp av kvinnliga medarbetare under arbetet. Trots det arbete de la ner på att få Thane att se 

attraktiv ut, är den till utseendet helt omänskliga Garrus mest populär som partner för en 

kvinnlig Shepard.  

 

Själva teorin bakom Thanes design är något som vanligast kan ses rörande kvinnliga 

karaktärer av en omänsklig-ras som utformas för att vara attraktiva för de manliga 

åskådarna. Tillexempel kan kvinnliga karaktärer ha attraktiva mänskliga kroppar och 

ansikten, med något mer omänskligt som en onaturlig hudton eller horn tillagt. Detta faller 

speciellt inom Gaze teorin då män av samma ras kan se väldigt mycket mer monstruösa ut i 

jämförelse. Thane däremot har fulla läppar, ett smalt men välmarkerad ansikte och stora 

ögon, medan hans kläder visar upp hans mänskliga, tillsynes vältränade kropp, komplett 

med en djup urringning som visar hud. 

I de åtta ursprungliga bildparen hade jag fyra par karaktärer; magiker, bågskytt, barbar ifrån 

medeltida fantasy genren och en pistol bärande karaktär för en mer modern sci-fi/cyberpunk 

genre. Jag valde att använda ett par karaktärer för två par bilder för att se om det uppstår 

någon skillnad i undersökningen gällande klädseln kontra hur de är poserade, och för att 

undvika att för stor fokus hamnade på de olika genrerna representerade. 

Figur 8 Thane och Garrus ifrån Mass Effect 2. 
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Under arbetets gång omarbetade jag några av bilderna (se figur 19 och 20) för att bättre 

representera min frågeställning om sexualisering och idealisering av karaktärer i 

kombination med gaze teorin. Detta ledde till att barbarerna byttes ut mot ytterligare en 

modern karaktär, och bågskytten omarbetades helt och hållet. 

Som tidigare nämnt observerade jag en tendens för kvinnliga karaktärer att poseras så att 

både rumpa och byst syns, vilket kan tas till disfigurerande extremer i tecknat material där 

poserna inte är möjliga utan att skada ryggraden, men det syns tillräckligt ofta även i 

marknadsföringsmaterial för tv-serier och spelfilm (Asher-Perrin, 2012). 

Vilket ledde en intressant kontrast just i hur ovant det är att se en manlig karaktär i den 

sortens pose, i detta fall ett marknadsföringsfoto av karaktären Daniel Jackson för säsong tio 

av Stargate SG-1 (Wright &  Glassner 1997-2007) . 

Jag hade redan i en av bilderna med magikerna (se figur 10) en aktiv variant av den här 

sortens pose, men ansåg att en passiv variant kunde vara bra att ta med också. Det här är en 

pose som används så mycket för kvinnliga karaktärer att den indirekt kopplas till att vara en 

kvinnlig pose, och att det inte upplevs som något ovanligt när en kvinna avbildas i den. Men 

ställ en man i den posen och det uppstår en kontrast, det något som inte riktigt passar eller 

ser rätt ut. Den här sortens pose ser passiv ut, och ifrån ett karaktäriseringsperspektiv 

igenom kroppsspråk ger den ingen indikation om karaktärens personlighet. Den skärmar av 

karaktären och förminskar deras egen förmåga att se tillbaka på betraktaren. 

Under mitt pilottest fick jag veta att det var svårt att avgöra huruvida det var en man eller 

kvinna på vissa bilder, och därför försökte jag att förtydliga könen på bilderna. Jag gjorde 

detta igenom att förtydliga ansiktsdragen och kroppsbyggnaden på karaktärerna, och 

kortade även av håret på ett par av de manliga karaktärerna. 

Figur 9 Daniel Jackson ifrån Stargate SG-1 (Wright & Glassner, 1997-
2007) 
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4.3 De slutgiltiga bilderna 

 

 

 

 

 

Figur 10 Magiker i aktiv pose med gaze perspektiv, men ansiktsuttrycket visar en reaktion 
mot något. 

Figur 11 Magiker i passiv pose med gaze perspektiv och inbjudande ansiktsuttryck. 
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Figur 12 skytt i aktiv pose med gaze, passivt oengagerat ansiktsuttryck. 

Figur 13 skytt i aktiv pose utan gaze, med uppmärksamheten riktad i vapnets 
riktning. 
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Figur 12 Bågskytt i aktiv pose med Gaze perspektiv, oengagerat ansiktsuttryck. 

Figur 15 Bågskytt i passiv pose, passivt/inbjudande ansiktsuttryck. 
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Figur 16 Modern skytt, passiv pose med Gaze perspektiv, reagerar mot något. 

 

Figur 17 Modern, passiv pose och passivt ansiktsuttryck. 
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4.3.1 Oanvänt material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 Dessa bilder användes i slutändan ej då de inte passade in med min 
frågeställning. 

Figur 20 Dessa bilder användes i slutändan ej då de inte passade in med min frågeställning. 

Figur 18 Dessa bilder var första versionen av krigaren och de enda som gjordes om då 

de inte reflekterade karaktärstypen så optimalt. 
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5 Analys 

Resultatet av arbetet, totalt åtta par med bilder med olika variationer av aktiva och inaktiva 

poser i förhållande till gaze teorin där karaktärerna utformats för att behaga betraktaren, 

sattes ihop till en internet enkät via Google Documents (se appendix A) som lades ut på det 

sociala nätverket tumblr.com. Jag valde Google Documents då de inte hade någon 

begränsning på antalet frågor till skillnad ifrån SurveyMonkey, och all data var lätt åtkomligt 

via mitt Google konto. Dock stödjer inte Google Documents att bilder läggs till i enkäter, så 

jag valde att länka dem via imgur. 

Målet med enkäten var att undersöka om det finns olika reaktioner till manliga och kvinnliga 

karaktärer som har samma utseende och pose. Enkäten var anonym, där de som valde att ta 

den fick besvara hur de upplevde karaktärerna, som presenterades var för sig i en slumpad 

ordning. Det vill säga, inget bildpar presenterades tillsammans. I enkäten fick de genom 

alternativ checka för vad som bidrog till deras positiva eller negativa intryck av en karaktär, 

samt frivilligt komplettera med en kommentar. Av de kommentarer som gavs på bilderna 

har ett par inte inkluderats då dessa var mer kommentarer på mina teckningskunskaper än 

på karaktärerna i sig, ”well drawn” och liknande. 

Totalt valde tjugotvå kvinnor och fyra män att ta enkäten, varav endast två är några jag 

känner personligen. Jag valde att lägga ut enkäten på micro-bloggsidan tumblr för att genom 

sidans funktion att andra kan sprida ett inlägg vidare, ’reblog’, hoppas kunna nå ut till 

personer utanför min egen följeskara på sidan och få resultat från fler nationaliteter än bara 

svenskar ur mitt eget sociala nätverk. Jag kände även att det var en fördel att det inte är 

några jag känner, då jag inte kunde se på resultaten och gissa vem som sagt vad.  

Åldern var varierad bland respondenterna, den äldste var mellan 36-40, medan de yngsta 

var under 15. Majoriteten var 16-20 år gamla. Även sexuell orientering var varierad, där 

majoriteten identifierade sig som heterosexuell, men jag fick även svar ifrån de som 

identifierade som homosexuell, bisexuell, asexuell och pansexuell. De yngre respondenterna 

var dock i den situationen att de fortfarande ifrågasatte sin sexualitet och därmed svarade i 

’other’ alternativet. 

Jag kommer nedan att redovisa individuella resultat ifrån enkäten och mina tankar kring 

karaktärerna var för sig, samt observerade skillnader i resultaten mellan ett karaktärspar. 
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5.1 Karaktärer 

 

Karaktär 1 

 

Karaktären är en manlig magiker i en för kvinnliga karaktärer väldigt typisk pose där de 

poseras så att byst och rumpa syns samtidigt. Posen är dock aktiv, och ansiktsuttrycket visar 

en reaktion. 

Tillfrågade om vad det var som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade 

respondenterna följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp    5 

Uttryck 3  16 

Kläder    13 

Pose  3  15 

Kommentarer var följande: 

“pose just appears awkward; who would really stand like that unles suddenly surprised?”  

“The pose is dynamic, the expression is intelligent, the body isn't overly muscled and the 

clothes actually look really cool; it's not too often that you see a male character in thigh-high 

boots.”   

“He looks pleased. And also he has a cool expression.” 

“Dynamic pose and looks like an avatar reference, which is fantastic.” (Personen refererar till 

den tecknade serien Avatar: The Last Airbender(Dimartino & Konietzko,2005) och dess 

uppföljare där karaktärerna kombinerar elementbaserade krafter med kampsport-

inspirerade rörelser) 

 

“More neutral than positive or negative.”  

Positiv, 
85% 

Negativ
15% 
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“It's... just a pose, I guess ?” 

“I mean the pose is a bit odd but very practical fighting clothes and tied back hair.”  

“apathetic but use of 'powers' indicates badassery”  

“The pose is often sexual, but in this picture, she is built like a real person, does not have her 

bum sticking out in the sexual manner I often see in comics and action movie posters 

representations of women.”  

” action shot, I cannot determine gender”  

 

Jag hade förväntat mig att det skulle vara fler negativa reaktioner, men kombinationen av 

kläderna och det aktiva ansiktsuttrycket verkar ha gjort att de flesta fann den mer positiv än 

negativ. Dock noterade tre av respondenterna i sina kommentarer att de fann karaktären 

mer neutral än positiv eller negativ. Vidare så verkar några ha antagit att detta var en 

kvinnlig karaktär, men detta kan antingen vara ett resultat av att ett antagande utifrån den 

ganska typiskt kvinnliga posen kombinerade med det långa håret eller att jag var otydlig i 

bilden. Detta var den första bilden i enkäten, vilket kan ha bidragit till förvirringen. 

 

Karaktär 2 

 

 

 

Motsvarande bild till karaktär 1. Samma klädsel, pose och ansiktsuttryck. Detta är vad man 

kan se ganska ofta när det gäller kvinnliga karaktärer. 

 

Positiv 
69% 

Negativ 
31% 
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Tillfrågade om vad det var som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade 

respondenterna följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp  3  10 

Uttryck 1  15 

Kläder    13 

Pose  5  13 

 

Kommentarer var följande: 

 

“Looks really good” 

“still seems awkward” 

“She looks cool” 

“At first I was going to say negative, as a female character thrusting her behind at the viewer 

is usually just a way to show off her assets. However, the characters clothes are very 

practical, her expression is strong, and her body itself doesn't look hyper-sexualised to me, 

so overall, it just looks like a dynamic pose in the end.” 

“again I had to check back because I thought this was a repeat, but her breasts have been 

enlarged?? or her spine has been turned to an improbable extent. oddly with the visible 

boob/butt pose it becomes ridiculous”  

“Again, a genderswap of a picture I saw earlier. The earlier picture I saw i interpreted as 

being a woman, but this picture is making me think that was a man with long hair.”  

” action shot seems chosen for body outline instead of practical reasons”  

Två personer som fann den manliga karaktären positiv tycker att den här är negativ baserad 

på posen och kroppen, vilket var något jag hade förväntat att se. Som en av kommentarerna 

antyder så hade jag förväntat mig fler negativa kommentarer, men bristen på undergivelse 

bidrar nog till det positiva intrycket. 

 

I en jämförelse mellan de två karaktärerna framgår det att de som fann den kvinnliga 

karaktären negativ reagerade till majoriteten på posen, i jämförelse med de som fann den 

manliga karaktären negativ som till majoriteten reagerade på ansiktsuttrycket. Om man ser 

på resultaten för vad de som fann karaktärerna positiva tycker, reagerade majoriteten på den 

kvinnliga karaktärens ansiktsuttryck, medan den manliga karaktären fick flest positiva 

reaktioner på posen. Detta inkluderar ett antal som fann posen negativ på den kvinnliga 

karaktären men positiv på den manliga. 
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Karaktär 3. 

 

 

 

Manlig karaktär med avslöjande klädsel och undergivet uttryck. Posen är inaktiv men 

relativt neutral. 

När tillfrågad om vad det var som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade 

respondenterna följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp    10 

Uttryck 1  10 

Kläder  7  8 

Pose  3  10 

 

Kommentarer var följande: 

“this appears natural” 

“He looks happy.” 

“Again, I only see it as a pose.” 

“mostly naked but a hood? silliness.”  

“There seems to be some sort of role-reversal thing going on here, with the female from the 

last image wearing a lot more than the guy in this image XD Anyway, I quite like how this 

male character takes a break from the typical male as represented in the media; he isn't 

super-masculine, he isn't snarling at the camera. In fact his pose and expression are fairly 

docile, which is usually reserved for female characters. He's still clearly strong though, and 

while his pose is fairly static, judging by how he's dressed and everything, you get the feeling 

that he could leap into action at any moment.” 

“I don't mind scantily clad females so long as they are balanced out by scantily clad males.”  

Positiv 
73% 

Negati
v 

27% 
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“I recognize this as a sexualized pose/costuming but that's okay because I am gay.”  

” This was a difficult image for me, because it was very mixed opinion, but I choose negative 

because the outfit still objectifies him, showing off the male physic, and I know that would 

anger me if it were a woman.”  

” impractical clothing”  

 

Jag är förvånad över att många ansåg bilden som positiv, men vid närmare eftertanke 

framstår han nog som ganska ofarlig eftersom hans kroppsbyggnad är den sortens lätt 

muskulösa som brukar anses attraktivt. Kläderna fick dock flest negativa reaktioner, medan 

de positiva reaktionerna var ganska jämnt fördelade. 

 

Karaktär 4 

 

 

En kvinnlig karaktär med avslöjande klädsel och undergivet uttryck. Posen är inaktiv men 

relativt neutral. 

När tillfrågad om vad det var som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade 

respondenterna följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp  6  2 

Uttryck 2  1 

Kläder  17  

Pose  10  4 

Kommentarer var följande: 

“Previous version looked better (body and such)” 

“appears natural” 

Positiv 
19% 

Negativ 
81% 
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“She doesn't look very happy. I think her breasts look weird.”  

“Too open. The top only barely covers her breasts, and her legs are too far apart to be 

innocent.” 

“tennis ball boobs plus silly clothes” 

“breasts look...odd. They don't seem to be in the right place” 

“Well, I guess I'm guilty of a double standard here; when it was a boy in this outfit and pose, 

I saw it as positive, as we don't often see males like that in the media. However, when it's a 

woman in this outfit, I suddenly fin it too revealing and sexualised. Good job; you made me 

think about something important! :D” 

“I know this is hypocritical of me because it's the same pose as before but sex of the figure 

has changed. But women are FAR more sexualized in media than men. This is not a 'ew it's a 

lady' response but more of a 'ugh, again?' response.”  

“I voted negative on the male version of this picture as well, but this one is more objectifying 

to me, possibly because of my personal gender.”  

 

Inte direkt överraskad över resultat, förutsåg att det skulle vara negativa reaktioner. Som två 

av kommentarerna påpekar så upplevs klädseln som sexualiserad på en kvinnlig karaktär, 

vilket såklart är en sidoeffekt av att den kvinnliga kroppen är mer sexualiserad än den 

manliga i vår sociala kultur. Påpekandet på ”tennis ball boobs” är rätt så roande då det är 

alldeles för vanligt att man ser sådant på tecknade kvinnor. 

Vid en jämförelse mellan de två karaktärerna finns det en överhängande skillnad i 

reaktionerna. Majoriteten fann klädseln negativ på både den manliga och den kvinnliga 

karaktären, men reaktionerna mot posen är mer negativa för den kvinnliga karaktären, och 

mer positiva för den manliga. Dock finns det en tendens för den kvinnliga karaktären att 

anses negativ på grund av posen och kläderna, medan den manliga karaktären ses som 

positiv på grund av posen och ansiktsuttrycket. Detta kan vara ett tecken på den skillnad 

som finns i hur sexualiserad den manliga och kvinnliga kroppen är, där en pose som kan 

uppfattas som oaktiv men ändå redo för en manlig karaktär, istället ses som sexualiserande 

och undergiven för en kvinnlig karaktär. 
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Karaktär 5. 

 

 

 

 

Kvinnlig karaktär i en aktiv pose som utformats utifrån ett gaze perspektiv. Liksom posen för 

karaktärerna 1 och 2 (magikerna) är den utformad för att visa både rumpa och byst, men i 

jämförelse har den här karaktären ett mycket mer oengagerat ansiktsuttryck. 

Tillfrågade om vad det var som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade 

respondenterna följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp  1  2 

Uttryck 5  7 

Kläder  1  6 

Pose  13  7 

 

Kommentarer var följande: 

“Interesting pose” 

“action pose. love 'em” 

“She looks cool, and pleased with herself.” 

“Negative because guns pointed at me, I guess.” 

“Pose seems unnatural for the sole purpose of emphasizing her boobs and butt in the same 

image.” 

Positiv 
50% 

Negativ 
50% 
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“Again, I like that her body isn't overly sexualised, and her clothing seems fairly sensible. 

However, her blank expression, coupled with her pose make it look like she's posing for a 

magazine cover rather than firing those guns at any enemies.” 

“That just looks kinda painful.” ( 

“impossible spine posture, looks painful, blank expression”  

“Once again, the female is not overly sexualized, even though the pose is often used 

negatively, and the clothing is appropriate.”  

”very impractical fighting stance”  

 

En aning förvånad över att det var så många positiva reaktioner, hade inte förväntat mig att 

resultaten skulle vara 50/50. Medan den tidigare varianten på den här sortens pose som var 

på de två första karaktärerna kunde ses som relativt acceptabel, så ser den här bara onaturlig 

och statisk ut. Alla som fann bilden negativ angav dock posen som en av orsakerna. 

 

Karaktär 6. 

 

Manlig karaktär i en aktiv pose som utformats utefter ett gaze perspektiv. Liksom posen för 

magikerna är den utformad för att visa både rumpa och bröst, men i jämförelse har den här 

karaktären ett mycket mer oengagerat ansiktsuttryck. 

När tillfrågad om vad det var som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade 

respondenterna följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp    5 

Uttryck 5  6 

Kläder    9 

Pose  7  14 

Positiv 
73% 

Negativ 
27% 



30 
 

Kommentarer var följande: 

“Battle ready action pose. Very cool looking.” 

“Guns aimed at me again. Also, mean look.” 

“Even with a male character, the expression and pose just look silly; it's supposed to be an 

action shot, but the expression and pose just look so docile.” 

“appears to be another genderswap of previous image, but the posing still looks 

uncomfortable.”  

” Again, I feel nothing different based on the gender change.”  

 

Ingen överväldigande skillnad i resultaten jämfört med den kvinnliga karaktären, men det 

finns fler som fann posen positiv när det var en man. Vissa fann posen negativ när det var en 

kvinnlig karaktär, men positiv när det var en man. Annars så reagerar de flesta negativt mot 

posen och ansiktsuttrycket på båda karaktärerna, och de positiva intrycken mot klädseln och 

ansiktsuttrycket är likaså ganska jämna. Den enda stora skillnaden i de positiva reaktionerna 

mellan karaktärerna ligger just i posen och även att den manliga karaktärens klädsel sågs 

som mer positiv. 

 

Karaktär 7. 

 

 

Kvinnlig karaktär i passiv pose med inbjudande ansiktsuttryck, klädseln är menad att vara 

lagom avslöjande. 

 

Tillfrågade om vad det var som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade 

respondenterna följande: 

Positiv 
69% 

Negativ 
31% 
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Negativt  Positivt 

Kropp  2  6 

Uttryck 2  13 

Kläder  7  4 

Pose  2  10 

 

Kommentarer var följande: 

“Nicely drawn. Good looking character.” 

“She looks happy” 

“A little bit of cleavage is not a problem.” 

“Pretty” 

“The cleavage doesn't seem to fit with her expression or the style of clothing” 

“While she is showing quite a bit of cleavage, I don't think she looks overly sexual, mainly 

due to her pose and expression. Just because a female character has large breasts doesn't 

mean that she can't still be a strong character, and her outfit, while showing off some 

cleavage, is still a long way from being too revealing.” 

” showing that much chest is not very comfortable, and impractical, you can't lean too far 

over without falling out...”  

” Seems like a strong female character, with a realistic body type, who is comfortable with 

how she dresses, is not seductive, but also not modest, in a positive way.”  

” apathetic. art is nothing special” 

” Impending boob accident.”  

 

Inte direct överraskad over resultatet. Kläderna verkar vara den största orsaken till de 

negativa reaktionerna och har i jämförelse ganska få positiva reaktioner, vilket istället posen 

och ansiktsuttrycket fick. 
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Karaktär 8. 

 

 

Manlig karaktär i passiv pose med inbjudande ansiktsuttryck, klädseln är menad att vara 

lagom avslöjande. Klädseln och utseendet är dock menat att ge intryck av en ’pretty boy’, inte 

det typiska hypermaskulina. 

 

Tillfrågade om vad det var som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade 

respondenterna följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp  2  8 

Uttryck 1  17 

Kläder  3  7 

Pose  2  13 

Kommentarer var följande: 

“Liked the previous version of this character better” 

“He looks pleased” 

“still pretty”  

“The main thing that caught my eye in this one was the guy's vest; it doesn't look very 

masculine to me, and this could again be a nice change from the super-masculine characters 

that are so prevalent in the media.” 

”It's kinda low cut.”  

” I did not at first realize it was any different from a previous question (identical except sex of 

figure). It is still a boring piece”  

Positiv 
81% 

Negativ 3 
19% 
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” This is a male picture of a female picture I saw earlier in this quiz. And my opinion of it has 

not changed/”  

” No need for support of chest, not overtly sexualised (loose around chest is comfortable, 

rather than uncomfortable)” 

 

Igen, ingen överväldigande skillnad i resultaten, även om den manliga karaktären har fler 

positiva reaktioner. Vad jag kan tyda kommer flera av de negativa reaktionerna mot den 

kvinnliga karaktären ifrån klädseln, vilket återigen kan vara ett resultat av hur sexuellt 

laddad den kvinnliga kroppen anses vara i jämförelse med den manliga kroppen. Annars var 

de positiva reaktionerna på båda karaktärerna i förhållande till ansiktsuttrycket och posen. 

Jag tyder resultaten som att posen och ansiktsuttrycket upplevs som relativt neutrala, och 

medan den kvinnliga karaktären har en djup urringning bidrar den uppfattade neutraliteten 

i posen och ansiktsuttrycket till att det inte ses som alltför sexualiserat i den meningen att 

den kvinnliga karaktären ser ut att vara bekväm med sig själv och klär sig därefter, och inte 

för att karaktären är menad att tilltala. Den manliga karaktären verkar uppfattas även den 

som ganska neutral. 

 

Karaktär 9. 

 

 

Manlig karaktär i passiv pose, men en känsla av att han regerar mot något. Posen är mer 

subtil i gaze utformningen, men det är en variant av ”byst-och-rumpa” posen. Kläderna är 

dock praktiska och osexualiserade. 

 

 

 

Positiv 
96% 

Negativ 
4% 
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Tillfrågade om vad det var som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade 

respondenterna följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp    11 

Uttryck 1  21 

Kläder    15 

Pose    19 

Kommentarer var följande: 

“not action, but a natural pose with danger impending” 

“His expression, clothing, and pose all give off a archetypal feel of a cool guy.”  

“Looks like he's cool.” 

“This is fine, I guess. He just looks like a determined guy with a gun. There's nothing too 

special about it. He's wearing fairly plain clothes, he's not overly muscled, he's not pulling a 

scary face and his pose just makes him look more intimidating.” 

“a normal (or more natural) pose, practical loose clothing.”  

“Seems like a very typical male character from an action movie, nothing negative to find 

about the portrayal.”  

“clearly a badass individual”  

“It's just cool and sensible.” 

 

Lite förvånad över att ingen reagerade på posen, men det är en subtil version så kanske inte 

något man tänker på om man inte redan är van vid att reagera på sådant. Att någon fann 

karaktären negativ baserat på uttrycket kan antyda att just män med vapen och aggressiva 

ansiktsuttryck ger av en hotfull stämning. 
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Karaktär 10. 

 

 

 

Kvinnlig karaktär i passiv pose, men en känsla av att hon regerar mot något. Posen är mer 

subtil i gaze utformningen, men det är en variant av ”byst-och-rumpa” posen. Kläderna är 

dock praktiska och osexualiserade. 

 

Tillfrågade om vad det var som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade 

respondenterna följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp    16 

Uttryck   18 

Kläder    21 

Pose    23 

 

Kommentarer var följande: 

“Looks really good” 

“She looks like a badass character who's had her authority questioned.” 

“Again, there's not much to say about his image; everything about it is fine, and I don't see 

any way that this could be perceived as a negative image. The body is fine, the clothes are 

practical, the expression is hard, and the pose seems natural.” 

“I feel no different from the gender swap of this picture.” 

Positiv 
100% 
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“another badass pose, still badass with visually female character”  

 

Är inte direkt förvånad att reaktionerna var helt positiva allt som allt, förutom den smått 

cliché posen är karaktären inte negativ i sig. Än en gång, det är en subtil form av Gaze 

utformning, om man inte är van vid att kolla efter sådant här så kanske man inte tänker på 

det. 

Annars är detta det karaktärspar som fått flest positiva reaktioner. Förutom den enda person 

som reagerade negativt mot den manliga karaktären på grund ansiktsuttrycket, så är 

skillnaderna mest bara i den kvinnliga karaktären fick fler positiva reaktioner inom klädsel, 

kropp och pose än den manliga. De positiva reaktionerna mot klädseln är inte alltför 

förvånande, då jag menade för den att se praktisk ut. 

 

Karaktär 11 

 

 

Kvinnlig karaktär i vilande pose med sexualiserad klädsel som visar generöst med 

urringning. 

 

Tillfrågade vad som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade respondenterna 

följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp  1  6 

Uttryck 2  12 

Kläder  9  7 

Pose  7  11 

Kommentarer var följande: 

“She looks happy and relaxed” 

Positiv 
54% 

Negativ 
46% 
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“Peaceful pose.” 

“Why boobs?” 

“Her body isn't ridiculously proportioned, but her clothes are just silly; I can't imagine she 

gets much support from that top and she doesn't seem to be wearing a bra, which we can tell 

from the big cleavage-exposing V neck. Her pose and expression are clearly supposed to be 

inviting, and the intent of this image is probably to entice (probably straight male) gamers to 

join her.” 

” Immediate boob accident.”  

” slightly sexualized clothing but pose is natural, interest in expression/props/powers”  

” Again,a confident woman, who is comfortable with her sexual identity, but is not using it 

seductively. No come hither in her look. Its a woman's right to wear what she wants.”  

” unsupported... ouch”  

 

Att döma av resultaten så kommer större delen av de negativa resultaten ifrån klädseln och 

posen. Inte alltför förvånande resultat, men jag hade förväntat mig en större negativ 

reaktion. Men när jag kollar igenom resultaten så kan det lugna ansiktsuttrycket kan ha 

bidragit till så många positiva reaktioner, även om kläderna är opraktiska. Kommentaren om 

att karaktären ser ut att ’äga’ sin sexualitet är intressant, då detta ofta kan göra en enorm 

skillnad i hur den här sortens klädsel uppfattas. Klär karaktären sig så för att hon vill/det 

passar hennes personlighet, eller klär hon sig så för att du(skaparen)/spelaren vill det 

oavsett vad hennes personlighet är? 

 

Karaktär 12 

 

 

Manlig variant av föregående karaktär, vilande pose med klädsel som visar up torson. 

Positiv 
88% 

Negativ 
12% 
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Tillfrågade vad som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade respondenterna 

följande: 

 

Negativt  Positivt 

Kropp  2  10 

Uttryck 1  14 

Kläder  1  11 

Pose    13 

Kommentarer var följande: 

“Liked previous version of this character better. More shapes” 

“He looks very cool and somewhat mysterious” 

“neck bothers me” 

“Hm.... I think I'm doing that double standard thing again :S This doesn't look as suggestive 

as the female version did. I suppose it's because we generally don't sexualise a man's chest 

half as much as we do a woman's (which is bad), so while the deep V looked ridiculously sexy 

and out of place on her, on this guy it just looks like the topi is too big for him XD Overall, I 

guess I'm going to say it's a positive image, if only because, once again, we don't see men 

represented like this in the media very often, and it's nice to see some variety.” 

“still a sexualized picture but there is no rediculous clothing or posing going on”  

“I feel no different than I did with the female version of this picture.”  

 

I kontrast till resultatet för den kvinnliga karaktären, är jag inte förvånad att den här har 

nästan bara positiva reaktioner. Som en av kommentarerna påpekar är inte den manliga 

överkroppen lika sexualiserad som den kvinnliga. Döma av resten av resultaten kan jag 

teorisera att de positiva reaktionerna kommer ifrån att han inte ser hotful ut, men 

fortfarande vältränad och som om han kan försvara sig själv. 

Skillnaderna i resultatet mellan de båda karaktärerna kan även i detta fall bero på att vår 

kultur sexualiserar den kvinnliga kroppen mer än den manliga, vilket givetvis kan leda till 

mer negativa reaktioner när en kvinnlig karaktär är klädd på ett sätt som ser ut att mena att 

sexualisera henne. I jämförelse med den manliga karaktären, som fick positiva reaktioner på 

både kropp och ansiktsuttryck. Igen, precis som en av kommentarerna påpekar så bryter den 

här representationen av en manlig karaktär mot vad som vanligast ses då han inte ser ut att 

vara aggressiv. 
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Karaktär 13 

 

 

Kvinnlig karaktär i aktiv pose, med tajt men inte sexualiserad klädsel. 

 

Tillfrågade vad som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade respondenterna 

följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp  3  8 

Uttryck 2  13 

Kläder  2  11 

Pose  5  18 

Kommentarer som gavs var följande: 

“Nice action pose” 

“another action pose. Sweet” 

“She looks cool and battle ready” 

“This looks like a good example of a strong female character; her body isn't weirdly 

proportioned, her expression is strong and determined, her clothes are practical, and her 

pose is very dynamic.” 

“focus seems to be on skin tight clothing and her bodyshape rather than her work”  

“This seems a bit more like what I see of women in action movies, curvy, larger breasts, and 

standing in a clearly unnatural position, with her posterior sticking out to curve her back, 

which is not natural posture. On top of the pose, the angle shows off more of her female 

features whilst she is in this pose.”  

“what is she even shooting at, despite it looking like it's suppossed to be dynamic, it feels 

static. no movement. Maybe I am suppossed to be focused on her tits and am not responding 

because I am not attrcted to women?”  

Positiv 
73% 

Negativ 
27% 
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”Rad. Just rad.”  

 

Jag är inte alltför förvånad över resultaten, förväntade mig att majoriteten skulle finna 

karaktären positiv. Resultaten antyder dock att de tajta kläderna och relativt generösa bröst 

storleken kombinerat med kameravinkeln gjorde att karaktären framstod som negativ till 

några. 

 

Karaktär 14. 

 

 

Manlig karaktär i aktiv pose, med tajt men inte sexualiserad klädsel. 

Tillfrågade vad som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade respondenterna 

följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp  2  9 

Uttryck 1  16 

Kläder  1  11 

Pose  2  19 

Kommentarer var följande: 

“Very cool looking action shot” 

“Bulge in his crotch is very prominent.” 

“Yep, looks pretty action-y to me. The clothes work just as well on a man as on a woman, the 

pose and expression still look very dynamic and natural for this situation, and the expression 

is good.” 

“expression in this piece seems more intense than in previous version”  

Positiv 
88% 

Negativ 
12% 
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“Again, like in a previous photo, I can not decide if this is a man or a woman, for I see it 

possibly being a woman, and possibly being a man.”  

 

Inte heller alltför förvånande resultat. En jämförelse med resultaten ifrån den kvinnliga 

karaktären visar att två av de tre som fann den manliga karaktären negativ fann den 

kvinnliga karaktären negativ av samma orsaker. Den tredje fann den manliga karaktären 

negativ på grund av kroppen och posen trots att denne fann den kvinnliga karaktären positiv 

på dessa punkter. Att döma av kommentaren denna respondent gav, kan det ha med att göra 

att klädseln är väldigt tajt, trots att detta inte angavs vara en negativ punkt. Vilket även är 

intressant då kläder ofta sitter väldigt tajt och framhävande på kvinnliga karaktärer, men 

motsvarande ’sexualiserade’ område på män orsakar en negativ reaktion. Som observerat på 

tidigare bilder fann flera den kvinnliga karaktären negativ på några saker men den manliga 

karaktären positiv på samma punkter. 

 

Karaktär 15 

 

 

Kvinnlig karaktär i en aktiv pose som är utformad efter Gaze teorin. Klädseln visar mycket 

hud på överkroppen och ansiktsuttrycket är oengagerat. 

Tillfrågade vad som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade respondenterna 

följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp  2  5 

Uttryck 7  7 

Kläder  9  4 

Pose  13  11 

 

Positiv 
50% 

Negativ 
50% 
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Kommentarer var följande: 

“Nice in action pose” 

“Something about it looks off. Maybe it's the way her legs are. The strap across her chest 

looks uncomfortable.” 

“The expression is blank, the clothes are sparse and impractical, and the pose, again, doesn't 

convey that she's fighting for her life. She just looks like a pin-up model.” 

“Looks painful.”  

“This is alot like what I see in comics portrayal of women. Skimpy clothing, unnatural, 

unrealistic pose.”  

“bleh. probably suppossed to be sexualized, little/impractical clothing and boobs/butt pose, 

blank expression and where the fuck is her bowstring?” 

 

Hade inte förväntat mig en 50/50 fördelning på den här bilden, då posen är utformad mer 

med sexuell tilltalning i åtanke än att ge en känsla av dynamik eller handling. Men 

uppenbarligen så läser nästan hälften av alla som svarade att de fann den här karaktären 

positiv denna pose som en godkänd action-pose, medan de som fann bilden negativ alla 

checkade för posen som en av orsakerna. Detta kan antingen bero på att media gjort oss vana 

att se kvinnliga karaktärer i den här sortens pose, eller helt enkelt en ovana med att 

analysera bilder med ett genusperspektiv i åtanke. Eller en kombination av båda. 

 

Karaktär 16 

 

 

Manlig motsvarighet till karaktär 15, samma pose och klädsel utformad efter Gaze teorin, 

och ett oengagerat ansiktsuttryck. 

Positiv 
42% 

Negativ 
58% 
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När tillfrågad vad som bidrog till deras negativa/positiva intryck svarade respondenterna 

följande: 

Negativt  Positivt 

Kropp  2  2 

Uttryck 7  4 

Kläder  11  2 

Pose  11  8 

Kommentarer var följande: 

“Liked the previous version of this character better. Same as the character above, more 

shapes in the body, which made it more interesting” 

“I think he has a cool expression” 

“Again, even on a guy this just looks stupid. Actually, this pose and expression is so blatantly 

"female" that on a male character is just looks laughable (shades of the Hawkeye Initiative 

here). This is a good way to judge whether or not you're sexualising a character too much, I 

suppose; put a man in the exact same pose and see if it doesn't look really dumb XD” 

“Once again, I cannot decide if this is a man or a woman, though I assume it is meant to be a 

man, as the original image was a very clearly a woman. This one seems less sexualized 

though than the female version.”  

“still blank expression and where the hell is the bowstring what are you even firing at??”  

 

Intressant nog så finner fler den här negativ i jämförelse med den kvinnliga. En av 

kommentarerna finner den mindre sexualiserad än den kvinnliga varianten, och orsaken till 

den negativa reaktionen verkar vara delat mellan kläderna och posen. Den som tyckte det var 

svårt att avgöra om det är en man eller kvinna till trots att de sett den kvinnliga varianten var 

ganska förvånande, men ännu en gång, kan vara otydligheter ifrån mig i bilden eller en 

kombination av den sociala normen av att långt hår är feminint tillsammans med den ganska 

kvinnliga posen. 

Som sagt, när man jämför resultaten mellan de två karaktärerna så reagerade fler negativt på 

den manliga karaktären i jämförelse med den kvinnliga. Kan vara en antydan mot att vi är 

vana vid att se kvinnliga karaktärer i den här sortens poser och inte tänker så mycket på det. 

Ska dock ännu en gång notera att alla som fann den kvinnliga karaktären negativ kryssade 

för att posen var en av orsaken. Fler fann dock kläderna negativa på den manliga karaktären, 

medan ansiktsuttrycket på den kvinnliga karaktären fanns mer positivt. 
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5.2 Analys av resultaten 

 

Efter en analys av resultaten ifrån den här enkäten så kan jag konstatera att det finns ett 

antal skillnader i reaktionerna mot karaktärerna. Som jag nämnt i mina analyser av 

karaktärsparen ovan så väger såklart sociala normer in i dessa reaktioner. Jag märkte vid 

flera tillfällen att de som reagerat olika på ett karaktärspar kan ha markerat tillexempel 

klädseln negativ på ena karaktären, men sen positiv på den andra karaktären. Den manliga 

kroppen är inte lika sexualiserad som den kvinnliga i vår sociala kultur, så en mer negativ 

reaktion mot en avklädd kvinnlig karaktär är något man kan förvänta sig. Likaså kunde den 

manliga karaktären upplevas som positiv på grund av ett lugnt och/eller undergivet 

ansiktsuttryck, vilket går emot den hypermaskulina porträtteringen som oftast ses i media 

där den manliga karaktären ser intensiv och aggressiv ut. Men när det var en kvinnlig 

karaktär som såg lugn och undergiven ut så kunde detta upplevas som negativt. Även det 

motsatta hände för åtminstone en person, att den manliga karaktären upplevdes som negativ 

på grund av ett aggressivt ansiktsuttryck. 

Av de resultat jag fick in var det endast ett par som fick mer eller mindre samma reaktion, 

karaktär 9 och 10, vilket var bara positiva reaktioner med undantag för just en negativ 

reaktion på den manliga karaktärens aggressiva ansiktsuttryck. 

Dessa resultat understryker den sociala struktur vi har att kvinnor ses som undergivna och 

passiva så när en kvinnlig karaktär porträtteras på motsatta sätt upplevs det som en positiv 

porträttering, i kontrast till den aggressiva hypermaskulina porträtteringen av manliga 

karaktärer resulterar i att lugna manliga karaktärer ses som positiva. 

Det var flera karaktärer jag hade förväntat mig mer negativa reaktioner emot, speciellt de 

manliga karaktärerna i ganska uppenbart kvinnliga poser, men jag kan teorisera att i och 

med att jag valde att inte överdriva med sexualiseringen med brutna ryggrader, överdriven 

anatomi, ringbrynja-bikinis och så vidare då detta skulle ha riskerat ett alltför ensidigt 

resultat i undersökning mot det uppenbart negativa, så kan det ha haft sideffekten att det 

behövts ett viss kritiskt öga och kunskap för att riktigt uppfatta konstruktionen av bilden. 

När det gällde kvinnliga karaktärer reagerade ett par stycken fortfarande negativt mot dem 

när de var i en aktiv pose som inte var menad att vara sexualiserande, på grund av att de 

hade tajta kläder. Men ett par observerade att även de kvinnliga karaktärer som var i kläder 

som visade upp deras kroppar, kunde se ut att de klär sig så för att de vill, att de är bekväma 

med sin egen sexualitet och äger den istället för att den inte passar in med deras 

personlighet. 

Vad gäller karaktär 4, som orsakade de mest negativa reaktionerna, observerade jag att de 

som fann karaktären positiv var antingen heterosexuella/asexuella män eller bisexuella 

kvinnor. Kan vara en slump, men förutom en som fann karaktären positiv på grund av 

ansiktsuttrycket, var resten av de positiva reaktionerna på grund av kroppen eller hennes 

pose. Vidare kommenterade en av enkättagarna att han var fullt medveten om att den 

manliga motsvarigheten till karaktär 4 var sexualiserad och objektifierad, men att han 

verkade vara okej med detta på grund av sin sexuella läggning. 
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Förutom på den karaktären observerade jag inga skillnader i uppfattning baserat på 

respondentens sexualitet och könet på karaktären som skulle kunna antyda en Gaze 

relaterad uppfattning. 

Vad jag dock hade förväntat mig att se var fler negativa reaktioner mot manliga karaktärer i 

typiskt kvinnliga poser, som tillexempel en där bröst och rumpa syns samtidigt, men det 

verkade snarare tvärtom, vilket kan bero på att större delen av mina respondenter var 

kvinnor. 
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6 Slutsats 

 
Mitt mål med detta arbete var att undersöka om det finns någon skillnad i reaktioner mot 

manliga och kvinnliga karaktärer som utformats med samma pose, ansiktsuttryck och 

klädsel med ett Gaze perspektiv i åtanke, där de är menade att tilltala den som betraktar. För 

att undersöka detta skapades en enkät där 8 par karaktärer presenterades var för sig och 

enkättagarna fick ange om de fann karaktären positiv eller negativ och varför. 

Efter en analys av resultaten kan jag konstatera att det finns en skillnad i hur manliga och 

kvinnliga karaktärer uppfattas, men dessa verkar anknyta lika mycket till sociala 

konstruktioner som hur bilderna är utformade efter ett Gaze perspektiv. Detta innebär inte 

att det helt klart förekom negativa reaktioner baserat på bildernas Gaze och sexualiseringen 

av karaktärerna, men positiva eller negativa reaktioner verkade även bero på huruvida 

karaktären ifråga konfirmerade eller gick emot sociala könstereotyper. Inte heller verkade 

respondenternas sexualitet spela in alltför mycket i deras reaktioner, ett par undantag finns 

dock med en tydlig kommentar om att det är okej med en lättklädd manlig karaktär på grund 

av sin sexuella läggning/eller okej med lättklädda kvinnor så länge de balanseras upp av 

lättklädda män. Vad jag kan tyda ifrån dessa resultat är att ja, Gaze teorin stämmer och folk 

reagerar när de ser en bild som helt uppenbart är utformad mer för att tilltala någon, men att 

göra detta på bekostnad av ens karaktärs personlighet eller handlingar verkar vara vad som 

ger störst negativa reaktion. Men en kläddesign utformad med ett Gaze perspektiv i åtanke 

behöver inte betyda att tillexempel kvinnliga spelare kommer att reagera negativt om de 

tolkar det som att karaktären fortfarande är kapabel till handling och klär sig på detta sätt av 

eget val och inte som skaparens försök att vädja till enkel fanservice. Detta innebär att 

samtidigt som jag kan konfirmera min hypotes att det finns olika reaktioner till manliga och 

kvinnliga karaktärer, så kan jag utifrån de resultat jag fick in dra slutsatsen att min hypotes 

att män som porträtteras passivt och tillgängligt ses som negativt, inte stämmer. Likaså att 

manliga karaktärer som inte ses som aggressiva istället ses som negativt, vilket flera av 

kommentarerna som lämnats antyder istället är något positivt. Åtminstone inte för kvinnor. 

Jag märkte inga negativa reaktioner ifrån de manliga respondenter jag hade endast baserat 

på dessa två faktorer, men antalet svar ifrån män var för få för att jag säkert ska kunna 

fastställa detta. 

 

6.1 Diskussion 

Detta är inte ett lätt undersökt ämne, och på ett så här småskaligt arbete kan man nästan 

bara dra antydningar till slutsatser utifrån resultaten då alla har olika uppfattningar och 

erfarenheter med det här ämnet. Sexualisering och idealisering, gaze och sociala strukturer, 

det hör allt ihop och påverkar olika delar igenom ens persons egna erfarenheter och 

kunskaper. Tillexempel fanns det en tendens att finna manliga karaktärer positiva i 

ansiktsuttrycket och posen om de inte såg hotfulla ut, då det bröt mot könsstereotypen att 

män anses aggressiva. Samma gällde för kvinnliga karaktärer som sågs som aktiva. Utifrån 

de resultat jag har fått in så ja, det finns olika reaktioner till manliga och kvinnliga karaktärer 

som är i samma pose, klädsel och har samma ansiktsuttryck. Dock så behöver inte en 

sexualiserad karaktär betyda att reaktionerna kommer vara negativa. Det framgick av 

kommentarer ifrån vissa respondenter att det fann de kvinnliga karaktärer positiva på grund 
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av att de verkade bekväma med sig själva och sin sexualitet, och därför klädde sig 

’sexualiserat’ av eget val och inte för att jag/skaparen ville det oavsett om det passar 

karaktärens personlighet. Detta är en attityd jag har sett bland annat hos fans av Dragon Age 

2 (Bioware, 2011), där en karaktär vid namn Isabela vid första ögonkast kan se ut att vara din 

typiska två-dimensionella fanservice karaktär vars enda personlighet är hennes sexuella 

aptit, för att inte nämna att hon klär sig i en korsett-topp som visar upp hennes generösa 

byst och har bara på sig små shorts på underkroppen. Men den generella attityden man ser 

gällande henne är att kvinnliga fans älskar att hon verkligen äger sin sexualitet, att hon har 

en djup tredimensionell personlighet bortom sin flirtiga attityd och att hon ser ut som hon 

gör för att det är vad hon själv vill, och detta är speciellt viktigt då vi lever i en kultur där vi 

idag skämmer kvinnor som vågar ha sex för att de tycker om det men inte nödvändigtvis är 

ute efter ett förhållande. Killar som har mycket sexs beröms, men kvinnor kallas slampor. 

6.2 Framtida arbete 

Hade jag fortsatt med detta arbete i några månader till hade jag försökt att få fler manliga 

respondenter, då jag till huvudparten fick in svar ifrån kvinnor den här gången. Jag skulle 

även kollat mer på karaktärer ifrån genre till genre, nu blev det lite av en salig blandning 

mellan olika spelgenrer när det skulle kunna behövas mer inriktade studier på sci-fi, nutida, 

fantasy och så vidare. Det hade även varit intressant att undersöka mer hur män och kvinnor 

förhåller sig till de mer överdrivna formerna av sexualisering och idealisering, något jag som 

sagt valde att undvika just i mitt arbete för att det skulle göra det för rörigt med förutsägbara 

resultat för män i överdrivna poser och alltför avslöjande kläder (Höftskynken av ringbrynja 

till exempel). Nu höll jag även proportionerna på karaktärerna i min enkät relativt neutrala 

och realistiska, om än idealiserade. Jag skulle även ha försökt undersöka brytningar mot de 

normala konventioner som finns för karaktärers utseende, det vill säga, vackra kvinnor och 

muskulösa, aggressiva män.  

Jag tror att spelindustrin bör undersöka mer just hur deras spelare förhåller sig till hur 

karaktärer presenteras, en mer varierad karaktärsbas kan inte skada någon. Alla manliga 

hjältar behöver inte ha brunt snaggat hår, skäggstubb och se sura ut på spelomslaget, likaså 

bör myten om att kvinnliga protagonister inte säljer utmanas och regleringen av kvinnliga 

karaktärer till objekt för reklamsyften helt försvinna. Som mina resultat antyder spelar 

karaktäriseringen en stor roll i hur en karaktär kan uppfattas. Karaktärisering och variation i 

karaktäriseringen. Stereotyper och arketyper behöver inte vara negativa i sig, så länge som de 

används effektivt och medvetet. Det blir problematiskt när de överanvänds och som mina 

resultat antyder, tillexempel överskrider den roll som karaktären påstås ha. 
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