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Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker vilken grad av fysisk sexualisering utav kvinnliga spelkaraktärer 
som föredras av kvinnliga-respektive manliga spelare samt vilka attribut som främst anses 
bidra till sexualisering/objektifiering. 

Arbetet tar avstamp från Laura Mulveys teori kring ”den manliga blicken” för att få en 
förståelse för hur ”casual”-spelare tänker när de omedvetet eller medvetet använder sig av 
normativa skönhetsideal och stereotyper vid skapandet av kvinnliga spelkaraktärer. 

51 deltagare utförde den kvantitativa webbenkäten med tillhörande ”dress up”-spel och 4 
informanter deltog i kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuernas syfte var att 
användas som komplimenterade svar till den kvantitativa webbenkäten. 

Resultatet uppvisade skillnader mellan män och kvinnors preferenser av sexualiseringsgrad 
samt att det attribut som ansågs ha en störst sexualiserande/objektifierande effekt var 
skoalternativen. 

I framtida arbete vore en korrigering utav artefakten nödvändig, mer data skulle behöva 
insamlas för ett generaliserbart resultat samt kompletteras med en manlig version utav 
”dress up”-spelet för en utförlig jämförelse mellan könen. 

Nyckelord: ”dress up”-spel, ”den manliga blicken”, ”casual”-spelare, ”hypersexualisering” 
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1 Introduktion 
I detta arbete undersöks vilken grad av fysisk sexualisering utav kvinnliga spelkaraktärer 
som föredras av kvinnliga-respektive manliga spelare samt vilka attribut som främst anses 
bidra till sexualisering/objektifiering genom metodologisk triangulering kombinerat med 
separat spelmoment i form av ett ”dress up”-spel. Arbetet avgränsades till att undersöka 
vilka val manliga- respektive kvinnliga spelare gör i relation till kläder och kroppsform, som 
kommer vara baserade på den västerländska skönhetsindustrins skönhetsideal, där de fick 
konstruera en kvinnlig spelkaraktär likt avatarerna i Gaia Online (Gaia Interactive Inc. 
2003-) till ett tilltänkt spelscenario.  

Arbetet tar avstamp från Laura Mulveys teori kring ”den manliga blicken” eftersom jag anser 
att den är relevant än idag och vill i detta arbete applicera den på dataspelskulturen. Detta 
för att få en förståelse för hur ”casual”-spelare tänker när de omedvetet eller medvetet 
använder sig av normativa skönhetsideal och stereotyper i sin identifikationsprocess i 
samband med skapandet av kvinnliga spelkaraktärer. 

I kapitlet ”Bakgrund” presenteras först en introduktion till spelindustrin i sin helhet, 
sedermera teorier kring ”den manliga blicken” av Laura Mulvey samt stereotyper i relation 
till spelmediet. Avslutningsvis presenteras genusvetenskap och ”dress up”-spelet Gaia 
Online (Gaia Interactive Inc 2003) samt dess ”casual”-spelare. 

I kapitlet ”Problemformulering” beskrivs syftet med arbetet och dess frågeställning. 
Sedermera presenteras val av arbetsmetod för arbetets artefakt samt val av 
undersökningsmetod vilket bestod av en kvantitativ webbenkät kombinerad med 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

I kapitlet ”Genomförande” presenteras först en förstudie av västerländska skönhetsideal, 
stereotyper samt ”dress up”-spel. Sedermera redovisas val av spelscenario för ”dress up”-
spelet (arbetets artefakt) det grafiska stilvalet och arbetsprocessen. Kapitlet avslutas med en 
reflektion kring det slutgiltiga ”dress up”-spelet. 
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2 Bakgrund 
Spelindustrin är en ung, snabbt växande och manligt dominerande bransch med brist på 
mångfald i porträttering av sina spelkaraktärer (Retz, D. 2014). En utav de första kvinnliga 
spelkaraktärerna, Samus Aran, introducerades i en intetsägande avancerad rymddräkt i 
spelet Metroid (Nintendo 1986). Majoriteten av spelarna på 1980-talet var män och de 
tolkade därför spelkaraktären som en man i deras identifikationsprocess. Spelutvecklarna 
hade räknat med detta och avslöjade spelkaraktärens kvinnliga identitet som en ”belöning” 
för spelaren då de klarade av spelet under en viss tid, bland annat endast iklädd en rosa 
bikini med proportioner helt olika rymddräktens, se Figur 1. 

 

Figur 1 Ett kollage av de 5 olika slutscenerna i spelet Metroid (Nintendo 1986). 
Den vänstra representerar det slutscenario där spelarens speltid överskridit 10 

timmar. Till höger är det slutscenario där spelarens speltid underskrider 1 timma. 

I nya spel representeras spelkaraktären Samus Aran allt oftare utan sin gula Power Suit och 
istället iklädd sin blåa Zero Suit. I spelserier som Super Smash Bros. (Nintendo 2014) finns 
det därmed alternativa Samus Aran att spela – avklädd i sin blåa Zero Suit eller påklädd med 
sin gula Power Suit, se Figur 2. 

 

Figur 2 Till vänster är spelkaraktären ”Zero Suit Samus” och till höger 
spelkaraktären ”Samus” från spelserien Super Smash Bros. (Nintendo 2014). 
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Det är viktigt att förstå hur betraktarens blick påverkar utformningen av karaktärsdesignen 
för manliga respektive kvinnliga spelare enligt ”the Gaze”-teorin. Till exempelvis påstår 
skaparen av ”the Gaze”-teorin, Laura Mulvey, att vi alla bär en manlig blick på grund av att vi 
är födda i ett patriarkat, vilket då kan utesluta en kvinnlig motsvarighet (Sassatelli, R. 2011). 
Idag utgör kvinnor 48% av alla spelare och står för 50% av intäkterna enligt The 
Entertainment Association (2014), dock är fördelningen av spelarna ojämn enligt en 
undersökning av NPD Group (2014) som påstår att kvinnor dominerar inom ”casual”-spel 
och är underrepresenterade i ”hardcore”-spel. 

Gaia Online (Gaia Interactive Inc, 2003-, hädanefter endast Gaia Online) är ett webbaserat 
forum med ett stort utbud av ”social gaming” i form av flashspel, varav 62% är kvinnliga 
användare enligt data från ”Who Rules the Social Web” av databasen Information is 
Beautiful (2014). Spelaren erhåller en spelkaraktär/avatar som kan kläs upp och 
personifieras med hjälp av olika föremål i spelvärlden och denna utgör grunden för den 
sociala interaktionen i spel och forum. Det fascinerande med den kvinnliga användarbasen 
och deras avatarer på Gaia Online är att den strider mot forskning angående 
hypersexualiseringens avskräckande effekt på kvinnor i spelvärlden (Adams, E. 2014 s. 85). 
Enligt egen observation omfamnar de kvinnliga spelarna i Gaia Online användningen av 
hypersexualiserade föremål till den grad att föremålens värde mångdubblas i relation till de 
manliga motsvarigheterna. 

Detta arbete har för avsikt att ta avstamp från Laura Mulveys teori om ”den manliga 
blicken”, eftersom jag anser att den är relevant än idag, för att få en förståelse för hur 
”casual”-spelare tänker när de omedvetet eller medvetet använder sig av normativa 
skönhetsideal och stereotyper i sin identifikationsprocess i samband med skapandet av egna 
spelkaraktärer/avatarer. Arbetets syfte är att undersöka vilken grad av fysisk sexualisering 
utav kvinnliga spelkaraktärer som föredras av kvinnliga- respektive manliga spelare. 
Undersökningen avgränsas till kläder och kroppsform, vilka kommer vara baserade på den 
västerländska skönhetindustrins skönhetsideal, där informanterna kommer att få konstruera 
en kvinnlig karaktär likt avatarerna i Gaia Online till ett tilltänkt spelscenario. 

Utvärderingsmetoden kommer ske i form av en metodologisk triangulering med strategiskt 
urval för att uppnå generella slutsatser. Nedanför presenteras den teoretiska grunden som 
arbetet bygger på. 

2.1 Laura Mulvey och ”the Gaze”-teorin 
”Den manliga blicken”, direktöversatt från engelskans ”the male gaze” är ett uttryck myntat 
av filmvetaren Laura Mulvey i essän Visual Pleasure and Narrative Cinema (1989, s. 14-26) 
och är en spinoff av Jacques Lacans psykoanalytiska teori kring ”gaze”, översatt till ”blicken”. 
”Den manliga blicken” är det förhållningssätt männen, i egenskap av betraktare, har till 
kvinnor, de betraktade. Mulvey påstår att i patriarkatiska samhällen skapas 
populärkulturellt innehåll så som film efter ”den manliga blicken” (1989, s.18-19). Det 
innebär i praktiken att film skapas med en aktiv identifikationsprocess för män och en passiv 
identifikationsprocess för kvinnor.  

Mulveys teori om ”den manliga blicken” skapades utifrån Freuds psykoanalytiska termer, 
bland annat Schaulust – översatt till svenskans skoptofili, är njutning i att betrakta. Den 
skoptofila njutningen uppstår då den betraktade används för att uppnå sexuell stimuli 



 4 

visuellt, men kan även uppnås genom identifiering med det betraktade via betraktarens ego 
(1989, s.18). 

Huvudkaraktären i film och annan populärkulturell medieproduktion är därmed den som 
männen ska ha störst relation till, och innehållet i filmen anpassas därefter efter männens 
preferenser. Preferenserna leder till en objektifiering av kvinnor, eftersom de inte 
porträtteras aktiva utan som passiva sexuella intressen för män enligt Mulvey (1989, s.19-
20). Detta har lett till att femininet förknippas med passivitet och manlighet med aktivitet. 

Mulvey påstår i en intervju från 2011 att även kvinnor är bärare av ”den manliga blicken” då 
vi är födda och fostrade i ett patriarkat (Sassatelli, R. 2011). Detta skulle innebära att vi inte 
kan utgå från en kvinnlig blick i samband med karaktärsdesign då en sådan inte existerar 
utifrån ”the Gaze”-teorin. Kritik till Mulveys teori är av den sorten att även kvinnor kan 
erhålla en maktposition över män och vara de huvudsakliga betraktarna, vilket Mulvey 
besvarar med att kvinnorna i dessa fall överger sin ”femininet” för att tillfälligt hänge sig åt 
”maskulinitet”, men att de då oundvikligen inte kan erhålla en äkta kvinnlig blick eftersom 
de beter sig maskulint enligt samhällets normer (1989, s.32-33). 

2.1.1 ”Den manliga blicken” i spelindustrin 
Könsrepresentationen i spel är många gånger snedvridna och likartad den som var befintlig i 
filmvärlden under den tid då Laura Mulvey myntade begreppet ”the male gaze”. Jag anser 
därmed att teorin inte är förlegad, utan kan appliceras på annan populärkultur så som 
dataspelsbranschen. 

Spelet Metroid: Other M (Nintendo 2010) exemplifierar ”den manliga blicken” genom 
uppdelningen av spelkaraktären Samus Aran likt en dikotomi, där hjältinnan uppvisar 
manlig ”aktivitet” iklädd sin gula Power Suit (Varia), med bredbent pose och ögonkontakt 
med betraktaren samt kvinnlig ”passivitet” avklädd i sin blåa Zero Suit med frånvarande 
ansiktsuttryck, se Figur 3. 

 

Figur 3 Till vänster är spelkaraktären Samus Aran iklädd sin blåa Zero Suit och 
till höger i sin gula Power Suit (Varia) från Metroid: Other M (Nintendo 2010). 
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Kvinnliga, dominanta och hypersexualiserade spelkaraktärer i huvudrollen som Samus Aran 
och Lara Croft har banat väg för spelbara kvinnliga hjältinnor i spel och benämns under 
”Lara fenomenet”, vilket enligt forskarna Jeroen Jansz och Raynel G. Martis är det ”the 
appearance of a competent female character in a dominant position” (2007, s. 141). De har i 
sin forskning observerat att män och kvinnor porträtteras olika än idag, även då de innehar 
samma roll i spelet t.ex. hjälte/hjältinna.  

Jansz och Martis har i sin studie kommit fram till att främst kvinnor, oavsett roll i 
spelvärlden, bär stereotypiskt ”sexiga” kläder. Kvinnorna, oavsett roll i spelet, är 
hypersexualiserade med stor byst och fokus på deras bakdel, medan männen är främst 
”hypermuscular”, vilket innebär en extrem överdriven anatomi i form av stor, svällande 
muskulatur (2007, s.146). Jansz och Martis avslutar med att påstå att mäktiga kvinnliga 
spelkaraktärer kan ha en ”empowering” effekt på kvinnliga spelare, de kvinnliga 
spelkaraktärernas hypersexualiserade utseende till trotts (2007, s.147). 

”Lara fenomenet” är ”den manliga blicken” exemplifierad i karaktärsdesign. Den har 
moderniserats till att porträttera starka kvinnor dominant och aktivt, dock kvarstår 
elementet av sexuell njutning i form av deras hypersexualiserade utseenden till de manliga, 
heterosexuella konsumenterna. 

I alla branscher där majoriteten av konsumentbasen ansetts vara män, så som filmindustrin 
förr i tiden, bilindustrin, vapenindustrin mm. har kvinnor objektifierats i 
marknadsföringssyfte för att tillfredsställa ”den manliga blicken”. ”Booth babes” är ett 
fenomen som alla ovanstående branscher har utövat och utövar än idag, inklusive 
dataspelsbranschen. ”Booth babes” är inhyrd kvinnlig personal som marknadsför produkten 
främst genom sitt utseende och består därmed mestadels utav unga, attraktiva kvinnor.  

E3 (Electronic Entertainment Expo) är den största konsumentmässan i dataspelsbranschen 
där ”booth babes” är kutym. Dataspelsföretag använder sig utav ”booth babes”, som är 
iklädda avslöjande och så pass sexiga kläder som möjligt, för att dra in publik och 
tillfredsställa en manlig målgrupp. Det är inte ovanligt att de skådespelar spelföretagens 
populäraste kvinnliga spelkaraktärer, vilka vanligtvis är hypersexualiserade. Hemsidan 
e3girls har som motivering ”for all E3 fanatics to upload and share their E3 babe pictures, 
because we all know – you didn’t only play the games!” och deras slogan är ”its not about the 
games” (e3girls 2015). 

Youtube-videon ”Top 5 – Booth Babes of E3 2014” handlar endast om utseendet hos ”booth 
babes”, där vuxna män valt ut de kvinnor de ansett attraktivast på E3 mässan 2014 och 
poserat med dessa. Förekomsten av ”booth babes” på den största spelmässan i världen är ett 
förkroppsligande av ”den manliga blicken” då marknadsföringen av spelen utförs genom en 
objektifiering av kvinnokroppen för att tillfredsställa de manliga besökarna. Detta innebär 
även en exkludering av kvinnor ur dataspelsbranschen, då de tydligt markerar att kvinnor 
inte är konsumenter, utan det som ska visas upp för en manlig publik. Mindre spelmässor så 
som PAX (Penny Arcade Expo) har förbjudit spelföretag att anställa personal som ska agera 
traditionella ”booth babes” vilket är ett steg i en mer inkluderande dataspelskultur. 
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2.2 Stereotyper i relation till spel 
Spelmedierna, liksom filmvärlden och annan populärkulturell produktion speglar samhället 
och dess stereotyper samt håller dem vid liv (Hinton, 2003 s.158). Stereotyper förmedlar en 
bild av världen som är rätt eller fel och är kopplade till en individs uppfattning om varför 
människor är som de är – stereotyper är generaliseringar och speglar därmed inte 
individuella skillnader. Stereotyper grundar sig i att vi kategoriserar människor efter främst 
deras fysiska attribut, så som hudfärg, ålder, kön, kläder osv. och sedermera tillskriver dem 
flera egenskaper (Hinton, 2003 s. 9-11). Psykologin bakom stereotyper är att de uppstår 
eftersom människor inte kan behandla all information som vi får in dagligen på grund av 
bristande kognitiva förmågor. Vi skapar förenklade bilder av världen för att ta till oss 
kunskap och det är kulturen som bestämmer stereotypens innehåll i form av tillskrivandet av 
egenskaper (Hinton, 2003 s. 14). 

I spelmediet är spelkaraktärerna utsatta för stereotyper strategiskt för att underlätta 
identifikationsprocessen för spelaren, något som erhåller konstant kritik enligt Isbister 
(2006 s. 13). Isbister påpekar att bra speldesigners kan använda stereotypa karaktärer i 
deras spel genom att tillskriva dem egenskaper de vanligtvis inte blir associerade med (2006, 
s. 14) – t.ex. genom att göra huvudkaraktären till kvinna med typiskt manliga attribut, ett 
vanligt trick för att chockera sin publik inom populärkulturen. Detta användes även i 
samband med konstruktionen av den hypersexualiserade spelkaraktären Lara Croft för att 
legitimera hennes spelbarhet för den manliga publiken genom att låta henne delta i typiskt 
”manliga” aktiviteter (Adams, E. 2014 s.87). 

I ”dress up”-spel är stereotyper vanliga och i studien Gender Aspects on Computer Game 
Avatars (2005) av Anna Larsson och Carina Nerén, definierade de den kvinnliga 
hypersexualiserade kroppen som: onaturligt stora bröst, snygg rumpa, smal midja, rodnande 
ansikte, stora röda läppar, ”sovrumsögon” och styva bröstvårtor. I studien framkommer det 
att kvinnor och män föredrog en hypersexuell kvinnlig avatar istället för en ordinarie 
kvinnlig avatar som spelkaraktär (2005, s.21). Larsson och Nerén antar att det är för att den 
hypersexualiserade kroppen ansågs mer kvinnlig. När deltagarna sedan skulle utse en avatar 
till stereotypen Bimbo var den hypersexualiserade kroppen med minst kläder vanligast 
(2005, s.30). I diskussionen resonerar de att resultatet av studien är på grund av att den 
hypersexualiserade kroppen är normen för kvinnor i samhället (2005, s.29). 

Enligt Mulvey är det ovant för män att bli objektifierande likt kvinnor i film, de porträtteras 
istället enligt idealismen i kulturen för att tillfredsställa männens egon (Mulvey 1989 s.20), 
vilket manifesterar sig i en stereotypisk formgivning av män i form av överdrivna fysiska 
attribut och svällande kraftiga muskler. 

Förståelse för stereotyper och normer i samhället är viktigt för detta arbete då de delvis 
används som utgångspunkt för konstruktionen utav artefakten tillika som 
diskussionsunderlag.  
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2.3 Beskrivning av begreppet genus 
Begreppet genus används för att särskilja det biologiska och det sociala könet. ”man föds inte 
till kvinna, man blir det” skriver Simone de Beauvoir i Det Andra Könet (2002). 
Genusvetenskap är ett samlingsbegrepp för forskningsfält som rör frågor kring kön, genus, 
det ”manliga” och det ”kvinnliga” (Angelfors, C. & Schömer, E. 2009, s. 15).  Det ”manliga” 
och det ”kvinnliga” inom genusvetenskapen påstås vara socialt konstruerade fenomen som 
inte har något med biologin eller den sexuella läggningen att göra, då lesbiska kvinnor kan 
vara ”kvinnliga” och inte enbart anomalt ”manliga” enligt fördomar manifesterade i 
stereotyper (Angelfors, C. & Schömer, E. 2009, s. 27).   

Enligt Margareta Wallin Wictorin påverkar medier våra identitetsprocesser och självbilder. 
Wictorin anser att medier är mötesplatser för idéer, representation, meningsskapande och 
identifikation (2009, s.123). Bilder hjälper oss strukturera våra tankar tack vare deras 
gestaltande förmåga, de är bärare av sociala, politiska och kulturella betydelser (Eriksson & 
Göthlund, 2004 s. 18). Medier presenterar ofta och gärna stereotypa framställningar av 
kvinnor och män, likaså dataspelsbranschen. Eriksson och Göthlund påpekar att det som 
representeras av olika medier aldrig kan vara likställt med verkligheten (2004, s.57).  

Den kvinnliga ”passiva”- respektive den manliga ”aktiva” stereotypen i populärkultur är i 
dikotomi enligt genusforskningen. Kvinnor är från Venus och män från Mars är ett gammalt 
talesätt som illustrerar dikotomin tydligt, dock finns det en hierarki enligt genusforskaren 
Yvonne Hirdman (2004, s. 113-115) ”det som anses manligt skall placeras som norm och 
ideal och anses mer värt än det som betraktas som kvinnligt” (Angelfors, C. & Schömer, E. 
2009, s. 135).   

Dikotomin manligt/kvinnligt kan förklara varför spelutvecklarna låter spelkaraktären Samus 
Aran vara uppdelad i två olika gestaltningar av samma person – den ena med sin Power Suit, 
där framställningen är aktivt deltagande (se Figur 3) till skillnad från då hon är avklädd i sin 
Zero Suit, och därmed främst porträtteras passivt deltagande (se Figur 3).  

Genusforskningen och dess resonemang kring ”femininet” och ”manlighet” i dikotomi 
används som inspiration och underlag för framställningen av artefakten i form av 
graderingar av ”manlighet” respektive ”femininet” på klädesplagg, kroppsformer och 
skönhetsideal. 

2.4 Gaia Online och Casual-spelare 
Gaia Online är ett webbaserat forum med ett stort utbud av social gaming i form av flashspel. 
Användaren erhåller en spelkaraktär/avatar vars synlighet är inarbetat överallt på sajten. 
Avataren fungerar som en klippdocka och det finns miljontals olika sätt att klä upp och 
modifiera sin avatar med hjälp av ett ”lager på lager”-system, bestående av olika typer utav 
föremål, vilket är spelets ”core”-mekanik. Spelaren kan köpa allting på Gaia Online för ”in 
game”-valuta som distribueras till användaren via användning av sajtens olika funktioner. 
Spelet har även en premium valuta som möjliggör köp av exklusivare föremål på sajten. 
”Premium”-föremål kan säljas på ”Marketplace” av spelarna till andra spelare för ett pris de 
själva anser rimligt i ”in game”-valuta.   

Stereotypen att endast unga män konsumerar spel är helt fel enligt statistik från 2014 (The 
Entertainment Software Association 2014) som visar att amerikanska kvinnor över 18år 
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representerar 36% av alla spelare till skillnad från pojkar under 18 år (17%). Medianåldern 
för spelkonsumenter är 31år och kvinnor utgör 48% av alla spelare. 62% av alla användare 
på Gaia Online är kvinnor enligt data från ”Who Rules the Social Web” av databasen 
Information is Beautiful (2014).  

Den senaste tiden har Gaia Online anklagats av sina ”free-to-play” (F2P) användare för att 
vara ”pay-to-win” (P2W) spel. Eftersom spelets ”core”-mekanik utgår från att man kan 
visualisera sig själv eller en tilltänkt karaktär på bästa sätt, är de som har mest resurser i 
form ”in game”- respektive ”premium”-valuta ”vinnarna” av spelet. Enligt webbsidans 
affärer är 100 premium motsvarande 5,000 in-game. I dagsläget har dock inflationen av ”in 
game”-valuta lett till en ökning med 36,000% sedan dess introduktion på webbsidan, enligt 
egen observation. 

Det intressanta och fascinerande med detta forumbaserade-spel är den stora förekomsten av 
kvinnliga spelare, men likvärdigt även den fria prissättningen på de miljontals föremål 
menade för spelarens avatar då det speglar tillgång och efterfrågan i spelet. Kvinnliga spelare 
på Gaia Online omfamnar användningen av hypersexualiserade föremål till den grad att 
föremålens värde mångdubblas i relation till den manliga motsvarigheten. Ett resultat som 
är oproportionerligt taget till användarstatistiken, där fördelningen utav spelarna är 62% 
kvinnor respektive 38% män. Exempelvis gavs två föremål ut samtidigt, ”Sweet Talker” till 
kvinnor och ”Tough Talker” till män, med funktionen att ändra på standarbasens mimik, se 
Figur 4  till vänster nedan. I dagsläget kostar ”Sweet Talker” nästan 4 gånger mer än ”Tough 
Talker” även då inköpspriset var detsamma (hämtad 7 februari 2015). 

Den senaste tiden har även en form av plastikkirurgi i spelet blivit populärt – föremål med 
förmågan att ändra form på avatarens originalutformning/standardbas. Det som anses fulast 
på originalet har alltid varit fötterna, och därför är det inte heller chockerande att 
”plastikrirurgi” för fötter är oerhört populära, med det senaste tillskottet ”Shapely Leg 
Surgery” som förminskar fötternas storlek samt anklar, se Figur 4 till höger. 

 

Figur 4 Till vänster, se mimik: ”Sweet Talker”. Innerst till vänster, se mimik: 
”Tough Talker” (Gaia Interactive, Inc. 2003-). Innerst till höger, se ben: 

standardbasen. Till höger, se ben: ”Shapely Leg Surgery” (Gaia Interactive, Inc. 
2003-). 

Det ”lager på lager”-system som Gaia Online använder samt dess stora förråd av föremål till 
sina spelkaraktärer/avatater tar detta arbete inspiration ifrån för skapandet utav arbetets 
artefakt. Arbetet tar dock avstånd från den grafiska stilen som Gaia Online tillämpar då den 
är intrikat och icke nödvändig för utformningen utav artefakten.  
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3 Problemformulering  
Arbetets syfte är att undersöka vilken grad av fysisk sexualisering utav kvinnliga 
spelkaraktärer som föredras av kvinnliga- respektive manliga spelare samt vilka attribut som 
främst ansågs bidra till sexualisering/objektifiering. Undersökningen avgränsades till 
informanternas val i relation till kläder och kroppsform, vilka är baserade på den 
västerländska skönhetsindustrins skönhetsideal och stereotyper i spelvärlden kring temat 
”krigare”, där deltagarna fick möjligheten att konstruera en kvinnlig karaktär i ett ”dress 
up”-spel (arbetets artefakt). I skapandet utav artefakten tog detta arbete avstamp från Laura 
Mulveys teori om ”den manliga blicken” för att få en förståelse för hur ”casual”-spelare 
tänker när de omedvetet eller medvetet använder sig av normativa skönhetsideal och 
stereotyper i sin identifikationsprocess i samband med skapandet av egna spelkaraktärer. 

Arbetet har för avsikt att svara på följande frågeställning: 

• Vilka av de skapade attributen (kroppsform, byst, bål, ben och skor) är det som 
främst uppfattas bidra till en sexualisering/objektifiering av kvinnliga spelkaraktärer 
i ”dress up”-spel likt Gaia Online? 

• Vilken grad av sexualisering föredras av kvinnliga- respektive manliga spelare i 
”dress up”-spel likt Gaia Online? 

3.1 Val av arbetsmetod 
Detta arbete påbörjades med en förstudie kring rådande stereotyper och västerländska 
skönhetsideal för att kunna gradera artefakten i sexualiseringsgrad. I förstudien ingick även 
en undersökning av ”lager på lager”-systemet i Gaia Online, detta i syfte att få förståelse hur 
ett ”dress up”-spel är uppbyggt. Sedermera påbörjades arbetet med artefakten, där tanken 
var att informanterna skulle erhålla ett neutralt spelscenario som de fick utgå från när de 
skapande deras kvinnliga spelkaraktär. Därmed framtogs först ett spelscenario som utgjorde 
temat för spelkaraktärerna - i detta fall någon form av medeltida ”krigare” - och den grafiska 
stilen skapades under arbetets gång.  

Artefakten resulterade i ett ”dress up”-spel bestående av bildkollage illustrerade i Adobe 
Photoshop CS5 (Adobe Systems 2015) där de var avgränsade till att behandla kläder och 
kroppsform. Konstruktionen utav kläderna samt kroppsformen tog avstamp från stereotyper 
och rådande skönhetsideal med ett genusperspektiv inspirerat av ”the Gaze”-teorin. Detta för 
att möjliggöra en gradering utav bilderna i form av måttstockarna ”neutral”/”realistisk” och 
”objektifierad”/”hypersexualiserad”.  

Tabell 1 En exemplifikation på hur uppdelningen utav bildkollagen i artefakten kan se ut, 
samt hur sexualiseringsgraderingen kommer att illustreras. 

Bildkollage ”Neutral”/ 
”realistisk” (1) 

(2) (3) (4) ”Objektifierad”/ 
”hypersexualiserad” (5) 

Kroppsform Medianmänniskan (...) (...) (...) Skönhetsideal 

Bål Skyddande ”plåt” (...) (...) (...) Urringning 

Ben Byxor (...) (...) (...) Kjol/klänning/shorts 
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3.2 Val av undersökningsmetod 
Målet med detta arbete är att hitta samband och strukturer som förklarar informanternas 
preferenser avgränsat till kläder och kroppsform, detta för att bland annat undersöka hur 
dikotomin kvinnligt och manligt förhåller sig till varandra. Arbetet tillämpar metodologisk 
triangulering. 

Arbetet bestod av ett ”dress up”-spel i en kvantitativ webbenkät. Webbenkäten strävade efter 
att generera 20-50 objektiva svar via slutna och öppna frågor och resultatet sammanställdes 
i diagram och tabeller för att sedermera besvara frågeställningen kring föredragen 
sexualiseringsgrad hos kvinnliga karaktärer samt vilka attribut som anses bidra till 
sexualisering. Enligt Østbye et al. är den kvantitativa undersökningsmetoden överlägsen den 
kvalitativa metoden i insamling av stora mängder data med hänsyn till projektets tidsomfång 
(2008, s. 213), författarna argumenterar även för dess objektivitet då forskaren inte kan 
influera informanten ifall frågeformuleringarna är korrekta (2008, s.39-41). Objektiviteten i 
detta arbete uppnåddes därmed genom den anonymitet som tillföll deltagarna då de 
besvarade webbenkäten utan yttre påverkan. 

På grund av arbetets subjektiva natur bestod det inte enbart av en kvantitativ 
undersökningsmetod, utan ackompanjerades även av en kvalitativ del bestående av 4 
semistrukturerade intervjuer, detta för att underlätta en djupgående analys av 
informanternas preferenser. Enligt Østbye et al. kan en kvalitativ undersökningsmetod ge 
utförligare svar än enbart slutna och öppna frågor kring eftersom forskaren kan fråga om 
specifika saker (2008, s. 103). Dock kunde arbetet inte enbart bestå av en kvalitativ del då 
risken för påverkan från forskarens sida var mycket hög. Østbye et al. argumenterar att trotts 
risken för påverkan från forskarens sida, är den kvalitativa undersökningsmetoden 
överlägsen gällande analys av olika samband då forskaren har möjlighet att utförligt 
undersöka orsakssamband vid intervju (2008, s.39-41). 

Nackdelen med inkluderingen av artefakten i webbenkäten är att informanten inte upplever 
ett riktigt ”dress up”-spel där spelaren kan se sin spelkaraktär/avatar sammansatt under 
skapandeprocessen. Enligt Østby et al. kan strategiskt urval med ”kompetenta” deltagare 
underlätta skapandet utav en artefakt eller frågor till kvantitativa eller kvalitativa 
undersökningsmetoder (2008, s. 209). Därför tillämpade arbetet strategiskt urval och 
publicerades på Gaia Online - eftersom deltagarna därmed skulle ha en bra kännedom om 
”dress up”-spel och dess funktioner samt var ”casual”-spelare vilket är målgruppen för detta 
arbete. 

Fördelen med användningen av metodologisk triangulering för detta arbete är att den 
kompenserar för svagheterna från de två forskningsmetoderna enligt Østby et al. (2008, 
s.122). Eftersom detta arbete behandlar ett känsligt och privat ämne är anonymitet en viktig 
faktor för insamling av data vilket kan ges vid en kvantitativ webbenkät. Dess stora nackdel 
är att data är opersonlig och i många fall otillräcklig för en djupgående analys, och därmed 
kommer kvalitativa intervjuer tillämpas för att stärka arbetets validitet och bidra till en 
större förståelse av ”casual”-spelarnas preferenser inför slutdiskussionen.  

På grund av arbetets omfång och tidsbegränsning kan resultatet endast ge en indikation för 
framtida studier där frågeställningen kan behandla betydligt fler informanters 
förhållningssätt till sexualisering av kvinnliga spelkaraktärer.  
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4 Genomförande 
Detta arbete påbörjades först med en förstudie kring västerländska skönhetsideal och 
stereotyper samt ”dress up”-spel. Temat för artefakten är ”krigare” och utgår från spelet 
Game of War: Fire Age (Machine Zone 2015) vilket är en stereotypisk skildring av temat. 
Till ”dress up”-spelet skapades först ett neutralt spelscenario med temat ”krigare” och ”dress 
up”-spelet skapades sedermera utifrån teorin kring ”den manliga blicken” och dikotomin 
”femininet” och ”manlighet”. Detta i syfte att besvara följande frågeställning:   

• Vilka av de skapade attributen (kroppsform, byst, bål, ben och skor) är det som 
främst uppfattas bidra till en sexualisering/objektifiering av kvinnliga spelkaraktärer 
i ”dress up”-spel likt Gaia Online? 

• Vilken grad av sexualisering föredras av kvinnliga- respektive manliga spelare i 
”dress up”-spel likt Gaia Online? 

Till ”dress up”-spelet skapades bildkollage föreställande kroppsforms- samt klädalternativ. 
De olika alternativen gestaltades utifrån teorin kring ”den manliga blicken” och den 
västerländska skönhetsindustrins skönhetsideal samt samtida stereotyper kring temat 
”krigare”. Artefakten utfördes med hjälp av bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop 
CS5 (Adobe Systems 2015-). Artefaktens grundtanke var att illustrera båda kön, men 
avgränsades till endast ett spelbart kön (kvinnligt) på grund av problematiken med att skapa 
en likvärdig motsvarighet av det manliga könet och detta på grund av att det som anses 
”manligt” av samhället är i dikotomi med det som anses ”kvinnligt”. 

4.1 Förstudie 
”Dress up”-spel ger spelaren möjlighet att utforma sin spelkaraktär/avatar fritt och utan 
några hämningar, dock är spelen präglade av en del restriktioner beroende på dess 
dimensionella skildring av spelkaraktärerna. The Sims-serien (Electronic Arts 2015) är ett 
3D-spel där spelaren sedan dess begynnelse haft möjlighet att skräddarsy sina 
spelkaraktärer från alla vinklar på grund av deras tredimensionella formgivning. Gaia Online 
är dock ett 2D-spel vilket förändrar villkoren för spelaren, då det krävs en enorm grafisk 
insats för att producera föremål till karaktärer som kan bli betraktade ur ett flertal vinklar. 
På grund av detta kan spelarna i Gaia Online endast se sin karaktär från 2 vinklar – 
nämligen framifrån och bakifrån. För att komma underfund med hur jag på bästa sätt skulle 
gestalta mitt ”dress up”-spel utförde jag en förstudie kring Gaia Onlines ”lager på lager”-
system samt traditionella klippdockors utformning. 

Förstudien till detta arbete ska inleds dock med en studie kring västerländska 
skönhetsindustrins skönhetsideal, stereotyper samt en jämförelse med ”verkligheten”, detta 
för att kunna skapa ett förhållandesätt till måttstocken ”neutral”/”realistisk” och 
”objektifierad”/”hypersexualiserad” samt skildringar utav ”verkligheten” samt 
”skönhetsideal”. 

4.1.1 Genomgång av västerländska skönhetsideal och stereotyper 
Naomi Wolf, feminist och amerikansk politisk rådgivare, argumenterar i Skönhetsmyten 
(1995) att skönhet inte är universell eller oföränderlig, tvärtom är det ett fenomen som byter 
skepnad i snabb takt. Wolf får medhåll från forskarvärlden som inte har lyckats ge skönhet 
en definition utan konstaterar att det är en subjektiv faktor i olika kulturer (Illustrerad 
Vetenskap, IV nr. 15, 2002). Dock anses ”ren och välvårdad hy, tjockt glänsande hår, 
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symmetriska anletsdrag samt kurviga former hos kvinnor och breda axlar hos män.” vara 
tecken på skönhet i hela världen (IV nr. 15, 2002).  

Detta arbete strävar efter att anpassa sig efter den rådande skönhetskulturen i väst, vilket 
den strategiska urvalsgruppen tillhör. Den västerländska skönhetsindustrins skönhetsideal 
manifesterar sig bland annat i de modeller som medverkar i Victoria’s Secret Fashion Show. 
Victoria’s Secret Fashion Show är en stor och extravagant modevisning där, enligt 
skönhetsindustrin, de vackraste kvinnorna i världen visar upp sina hårt kontrollerade 
kroppar iklädda exklusiva underkläder och iförda extravaganta vingar för att symbolisera 
änglar. Modevisningen sänds i USA på bästa sändningstid vilket innebär att det 
skönhetsideal som visas upp även är det som marknadsförs och anses eftersträvansvärt i det 
västerländska samhället. Även i Sverige sänds modevisningen på bästa sändningstid, och 
märket Victoria’s Secret är trotts dess skrala utbud i Sverige vida känt bland den svenska 
befolkningen tack vare modevisningen, samt änglarnas rykte som världens vackraste 
kvinnor. 

 

Figur 5 Victoria’s Secret Angels i (Vanity Fair, november 2007) 

Det finns dock rigida regler för att bli utvald till en Victoria’s Secret Angel enligt olika 
självhjälpsidor på nätet, en ny modell helst bl.a. helst ha en erkänd modellkaraktär i grunden 
och vara mellan 18-22 år då de tituleras ängel och får jobba som ambassadör för märket 
Victoria’s Secret. De viktigaste skönhetsattributen kan summeras till ”Smooth skin, a toned 
body and glossy hair/.../Full lips, small nose, high cheekbones and chiseled features” 
(Gregos, D. 2015). Standardmåtten för modellerna är 172cm i längd, 86cm i byst samt 61cm i 
midjemått (Gregos, D. 2015) med en medelvikt på ca 55kg.  

Det amerikanska medelmåttet för kvinnor är enligt CDC(Centers for Disease Control and 
Prevention) 162cm i längd med en vikt av 75kg och ett midjemått på 95cm. Enligt 
världshälsoorganisationen WHO är ett BMI under 18.5 underviktig, BMI 18.5-24.9 
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normalviktig, 25-29.9 överviktig och fetma klass 1 vid BMI 30-34.9. Skönhetsindustrin 
förespråkar därmed ett underviktigt skönhetsideal där modellerna erhåller ett BMI-värde vid 
17-18, vilket krockar rejält med verkligheten där amerikanska kvinnor erhåller ett BMI-värde 
närmre 30 än 25, nämligen 28-29 som gränsar till fetma klass 1.  

Detta till trotts vore ett stereotypiskt och hypersexuellt ideal om spelaren även erhöll 
alternativ till att förstora bröst, rumpa och förminska midjan enligt definitionen från 
forskarna Anna Larsson och Carina Nerén (2005, s.21). Detta arbete utgår därmed från 
skönhetsindustrins skönhetsideal samt statistik från CDC i sin arbetsprocess. 

4.1.2 Genomgång av ”dress up”-spel 
Gaia Online är ett animebaserat 2D-spel skapat efter mycket detaljerade spritesheets med 
stor utvecklingstid och kompetens inom sina utvecklingsteam. Avatarerna går att betratka 
från 2 vinklar – snett framifrån samt snett bakifrån. Avataren är helt ”naken” när man 
påbörjar sitt spel och man väljer först sin avatars kön och hudfärg, samt en typ utav ögon 
samt ögonfärg, sedermera en typ utav frisyr samt hårfärg. I regel finns dessa 
standardalternativ i ett flertal verklighetsbaserade färger samt ”färgade” så som rött, rosa, 
blått, grönt etc. Efter att spelaren skapat sin ”standardbas” (se kapitel 2.4 Figur 4) kan 
spelaren välja mellan 7 kategorier i sitt ”dressing room” där alla föremål är samlade: ”Hats”, 
”Tops”, ”Bottoms”, ”Shoes”, ”Accessories”, ”Items” och ”Animated”. För att ändra på 
avatarens hudfärg, ögonfärg, frisyr mm. kan spelaren antingen handla olika attribut i 
speciella ”affärer” eller köpa föremål som erhåller speciella frisyrer, ögonfärger/ögonformer 
etc. och använda dessa istället. Allt detta möjliggörs med hjälp utav ett ”lager på lager”-
system där alla föremål är en egen bild som ligger på ett lager, varav de lägger sig ovan 
varandra med egenskaper att påverka specifika lager/bilder med andra föremål under dem. 
När detta system inte fungerar till 100% uppkommer ”glitches” i form av små gröna 
pixelerade områden där något inte står helt rätt till samt att föremål lagras i fel ordning och 
ger oönskad effekt på avataren. Gaia Onlines ”dress up”-spel är det absolut största inom sin 
genre som förfinats i över 10 år, något som är omöjligt att eftersträva på grund av arbetets 
tidsomfång. 

Traditionella klippdockor är byggda på likartat sätt som Gaia Onlines system med olika 
kategorier av föremål, fast med oerhört små möjligheter att påverka utseendet på sin avatars 
standardbas. Standardbasen som spelaren använder sig av går ej att förändra, och alla 
föremål är anpassade efter just en specifik bas. Likartad är attribut hos traditionella 
klippdockor, så som frisyr, hårfärg, ögonform, ögonfärg mm. oftast konstanta variabler som 
ej går att förändra. Även då traditionella klippdockor samt dockor använder sig utav ett 
”lager på lager”-system är det mycket mindre förfinat än vad Gaia Onlines digitala motor 
erbjuder. 

Detta arbete inspireras därmed från ”lager på lager”-systemet som Gaia Online brukar, där 
spelaren har möjlighet att påverka standardbasens utseende, dock kommer 
tillvägagångsättet försöka efterlikna traditionella klippdockor där spelaren mer eller mindre 
plockar ihop olika ”delar” till sin avatar. 
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4.2 Genomgång av spelscenario 
Inspirationen till detta arbete och temat ”krigare” är spelet Game of War: Fire Age (Machine 
Zone 2015) samt dess reklam med modellen och skådespelerskan Kate Upton. Game of War: 
Fire Age är ett ”free-to-play”(F2P) MMO(massively multiplayer online game) med 
mikrotransaktioner där syftet är att vara den mäktigaste krigaren av alla med störst 
imperium, till ens hjälp har man gudinnan Athena, spelad och porträtterad av Upton, som 
hjälper en genom hela spelet. Skildringen utav Athena med hjälp av bikinimodellen och 
skådespelerskan Kate Upton och de andra kvinnliga karaktärerna i spelet är i min mening 
objektifierande och hypersexualiserande till olika grad, och lämpar sig därför som 
undersökningsmaterial för detta arbete. 

 

Figur 6 Till vänster: modellen och skåderspelerskan Kate Upton porträtterad 
som karaktären Athena i Game of War: Fire Age (Machine Zone 2015) Till höger: 

reklamfilmen Kate Upton Game of War Commercial (Game of War 2014) 

I relation till spelets innehåll uppvisar Athenas karaktärsdesign tydliga förskönande och 
hypersexualiserade attribut förhållande till rollen hon innehar. Athena är vishetens och 
krigets gudinna, och det är enligt mig uppenbart att utvecklarna av spelet valt att gestalta 
henne med en tydlig ”manlig blick” genom användningen utav Upton som frontfigur. Kate 
Upton är främst känd för sina arbeten som bikinimodell för Sports Illustrated Swimsuit 
Issue och i spelet är hon porträtterad iklädd en vit klänning med hög slits som uppvisar ena 
låret, samt den generösa klyftan hon är berömd för och utan den mycket tyngre och täckande 
utrustning som de manliga hjältarna/krigarna man styr i spelet, se Figur 6. 

Den första reklamfilmen med Upton lanserades den 13 november 2014 (Kate Upton Game of 
War Commercial). I den bär hon en snarlik utstyrsel till det som hon är klädd i spelet, se 
Figur 6, och går igenom ett slagfält likt en ”runway”-modell samt inleder med frasen ”Come 
play with me”. Athena strider obehindrat fram till eldsprutande drakar för att ge stöd och 
uppmanar sin ”krigare” att begå stordåd genom att besegra dessa, samt avslutar gåendes 
genom slagfältet med frasen ”So tell me, do you wanna come and play?”. 

Den andra reklamfilmen lanserades 2 december 2014 (Game of War: Live Action Trailer – 
”REPUTATION” ft. Kate Upton) där Kate Upton håller ett brandtal för sin armé och sedan 
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rider iväg i strid iklädd en vit tyll-liknande klänning med ett metalliskt korsettliv som 
framhäver hennes byst, se Figur 7. 

Den tredje reklamfilmen lanserades den 23 december 2014 (Game of War: Full Live Action 
Trailer – ”EMPIRE” ft. Kate Upton). I denna demonstreras Athenas gudomliga kraft då hon 
trollar fram en översikt av spelarnas imperier, kommer med uppmaningar samt avslutar 
med ”Will you build an empire that last forever? Will you be my hero?” iklädd ett nytt 
metalliskt korsettliv som framhäver hennes byst samt bärandes en metallisk klänning med 
silvriga stövletter. 

 

Figur 7 Till vänster och i mitten: Kate Upton i Game of War: Live Action 
Trailer – ”REPUTATION” ft. Kate Upton (Game of War: Fire Age 2014). Till höger: 
Game of War: Full Live Action Trailer – ”EMPIRE” ft. Kate Upton (Game of War: 

Fire Age 2014) 

Den fjärde reklamfilmen lanserades den 28 januari 2015 och var en ”teaser” inför nästa 
reklamfilm (Game of War – ”Super Bowl Teaser” ft. Kate Upton) Inledningsvis ser man hur 
Athena spelad blir badad av två andra kvinnor, med snabba sekvenser av tidigare 
reklamfilmer. Det nya materialet för reklamfilmen är för betraktaren att beskåda Kate Upton 
stiga upp ur badet helt naken, bakifrån. Under uppstigningen lyder texten ”More to come, 
February 1” och scenen klipps vid hennes bakdel.  

Game of War – 2015 Super Bowl Commercial ”Who I Am” ft. Kate Upton (Game of War: 
Fire Age 2015) är den sista reklamfilmen med Upton och lanserades under det amerikanska 
fotbollseventet Super Bowl den första februari 2015. I denna reklamfilm ser man återigen 
Athena i sitt badtempel samt hennes reaktion på eldsvådorna utanför. Klippet då Upton 
stiger ur vattnet bakifrån är borttaget, och istället ser man hur hennes kvinnliga tjänare klär 
henne och trär på ett nytt korsettliv som framhäver hennes byst efter uppstigningen. 

För första gången dock bär hon inte en klänning till strid utan ett par vita byxor med en 
ringbrynjekjol. När hon och hennes tjänare flyr fältet förklarar Athena mekanismen bakom 
spelet medan de rider iväg – att desto större imperium man erhåller desto fler attackerar en 
samt att hon och spelaren ska ge dem ett återbesök snart nog. Avslutningsvis ser man henne 
rida iväg, ackompanjerad av kvinnliga krigare, för första gången, iklädda ringbrynor över 
huvudet. Det sista hon säger är ”Do you wanna come and play?”. 
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Det fascinerande med Kate Uptons medverkan i Game of War: Fire Age (Machine Zone 
2015) samt reklamfilmerna är hur bortkopplad det är från det faktiska spelet – Athena ser 
alienerad ut med sitt välsminkade ansikte, vita krigsutstyrsel och salongfönade hår i en 
annars mycket smutsig och brutal värld. Även då Athenas alienation kan justifieras med att 
hon innehar rollen som grekisk gudinna, varav det vita tyget och guldet är passande, är hon 
om något det högsta skönhetsidealet i spelet. Då Athena även är den enda kvinnliga icke-
spelbara karaktären (NPC) är detta extra tydligt, och som guide och försäljare av ”premium”-
valutor och föremål anser jag att Kate Uptons karaktär representerar en mycket 
hypersexualiserad och objektifierad spelkaraktär till en tydlig manlig målgrupp. 

 

Figur 8 Kollage av alla spelbara hjältar/krigare i Game of War: Fire Age 
(Machine Zone 2015). 

De spelbara kvinnliga hjältar/krigare som spelaren styr är även de i olika grad 
hypersexualiserade och objektifierade till sitt kön, se Figur 8. Alla karaktärer har stor byst, 
smala midjemått och långa ben. Fem karaktärer utav 8 har tydlig urringning, och endast två 
karaktärer bär byxor. Till skillnad från Athena bär ingen av dem klackar utan olika typer av 
stövlar. De manliga spelbara hjältarna/krigarna uppvisar betydligt större variation, men är 
även de per automatik idealiserade och stereotypiskt avbildade med svällande muskler. 

I detta arbete dekonstruerades temat bakom Game of War: Fire Age (Machine Zone 2015) 
för artefaktens spelscenario samt användes som inspirationskälla för konstruktionen utav 
”dress up”-spelet (arbetets artefakt). 
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4.3 Grafiskt stilval 
På grund av arbetets tidsbegränsning och omfång beslutades det under arbetsprocessen att 
bildkollagen skulle erhålla en enkel, semi-realistisk stil inspirerad av min personliga stil, 
vilket innebär användning utav en tydlig konturlinje med in blockerad färg, ljus- och 
skuggsättning (ifall avancerad) se Figur 9 till vänster. 

 

Figur 9 Till vänster: personlig stil med användning av tydliga konturlinjer och 
in blockerade färg, ljus- och skuggsättning. Till höger: referensbild använd för 

skapandet utav kroppsformen. 

Fördelen med en tydlig konturlinje, även kallad ”lineart”, är dess tydlighet i budskap – 
genom att följa linjer kan betraktaren urskilja föremål som i realiteten inte är lika 
uppenbara. En nackdel är dess brist på realism, dock kompenserar det strategiska urvalet 
detta bortfall eftersom ”casual”-spelare på Gaia Online är vana att konsumera semi-
realistiska och icke-realistiska bilder. Den absolut största nackdelen är dock att utövaren kan 
råka betona eller försköna delar av ens verk oavsiktligt på grund av malplacerade 
konturlinjer. Detta blev högst uppenbart för mig då jag påbörjade arbetsprocessen med 
kroppsformerna, och därför beslutade jag bl.a. att endast bygga upp kroppsformen med 
hjälp av in-blockerade färger, utan att förtydliga med konturlinjer, se Figur 9 till höger. I 
resterande arbeten tillämpas tydliga konturlinjer tillsammans med in-blockerade färger då 
det inte fanns en risk att betona felaktigt med konturlinjer. 

Detta arbete strävade därmed efter en semi-realistisk grafisk stil, där färg används sparsamt 
för att bygga upp former tillsammans med konturlinjer. Ljus- och skuggsättning ska likt Gaia 
Online ha konsekventa ljuskällor för ett genomarbetat uttryck, eftersom det då även 
motverkar att alternativen uppfattas olika i ett bildkollage. 
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4.4 Arbetsprocess 
Artefaktens tillvägagångsätt har gått från skapandet utav spelscenario, till att behandla 
respektive bildkollage separat. Grundstommen för alla delar utav skapandet av artefakten är 
att de inleddes med en insamling utav referens- och inspirationsmaterial till de separata 
bildkollagen, efterföljt resonemangen bakom respektive bildkollage och avslutningsvis med 
den slutgiltiga artefakten till ”dress up”-spelet.  

4.4.1 Skapandet av spelscenario  
I Game of War: Fire Age (Machine Zone 2015) är spelaren den som styr sina hjältar/krigare 
samt hela sitt imperium genom att instruera olika delar av sitt samhälle till sina respektive 
aktiviteter. Arbetets spelscenario utgick därmed från att deltagarna får denna uppmaning 
från sin ledare, och därmed skapar karaktärer som ombedd (efter att ha svarat på frågor om 
kön, ålder mm). Det vill säga, ”Skydda ditt imperium och rusta dina krigare för krig!”. 

Uppmaningen är kort och koncis av den anledningen att det därmed blir upp till 
informanten att tyda instruktionen utifrån sin världsuppfattning och syn på ”krigare”. De 
kan antingen vara robusta kvinnor/män iklädda tung utrustning eller något som påminner 
om en grekisk forntida berättelse om gudar och gudinnor som beger sig ut i krig. De kan 
även projicera bilden av sig själv i deras krigare, eller skapa sitt ”drömjag”.  

4.4.2 Skapandet utav artefakten 
Kroppsform 

 

Figur 10 Moodboard 1: kroppsform. 
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Jag började mitt arbete med artefakten genom att samla in material och bilder av kvinnor i 
olika storlekar och former som jag sedan sammansatte i en moodboard, se Figur 10. Vid 
studerandet av skönhetsideal, verklig statistik på kvinnors utseenden i USA samt min 
moodboard insåg jag under arbetsprocessen att jag var tvungen att begränsa 
kroppsformerna en hel del. Bland annat tog jag beslutet att låta alla inneha samma 
grundstomme, längd och proportioner, se Figur 11. Jag graderade även kvinnorna i 
moodboarden baserad på deras BMI i en skala från 1-5, och utifrån den skapade jag en 
timglasformad kroppsform genom att arbeta fram former med hjälp utav in blockerad färg. 
Standardkroppsformen justerade jag sedan för att skapa alternativa kroppsformer med olika 
BMI-värden. Detta på grund av att det annars skulle krävas väldigt mycket material och 
arbete för att gestalta alla fem BMI-alternativen i olika höjd, samt med olika byst-, midje- 
och höft- mått.  

• Kroppsform 1 - 180cm i längd, timglasform, BMI under 17 – gravt underviktig. 

• Kroppsform 2 - 180cm i längd, timglasform, BMI 17-19 – skönhetsideal/underviktig. 

• Kroppsform 3 - 180cm i längd, timglasform, BMI 19-23 – normalviktig. 

• Kroppsform 4 - 180cm i längd, timglasform, BMI 23-26. – normalviktig/överviktig 

• Kroppsform 5 - 180cm i längd, timglasform, BMI 26-29 – överviktig, nära fetma klass 1. 

 

Figur 11 Bildkollage av alla fem kroppsformer, varav 1 ska föreställa en gravt 
underviktig kvinna. 2 är skönhetsindustrins skönhetsideal, 3 är en normalviktig 

person, 4 är en överviktig och 5 är en överviktig person som gränsar till fetma klass 1. 

Kroppsform 5 ska föreställa en överviktig person som gränsar till fetma klass 1. De personer 
som jag tillfrågat att utvärdera bildkollaget ansåg dock inte att kroppsformen var så pass 
allvarligt ”feta”, ”runda” eller ”onormala”. Faktum är dock att ett BMI över 25 inte innebär 
att en person ser ”grotesk” ut – många modeller i de större storlekarna i moodboarden ser 
mycket vackra, normala och tilltalande ut trotts sitt höga BMI, vilket bland annat kan vara 
deras timglasformade figurs förtjänst då fettet är disponerat proportionerligt i kroppen. Det 
är dock en vanlig stereotyp kring överviktiga att de ska vara ”groteska” och ”fula”, vilket 
främst illustreras med en mycket kraftig överkopp och smala ben. Denna nidbild av 
överviktiga är något jag behövt förhålla mig till i mitt arbete, och jag har beslutat att 
medvetet ta avstånd från detta och porträttera alla kroppsformer med samma ”kroppsform”. 
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Byst 

 

Figur 12 Bildkollage av alla fem bysterna, varav 1 ska föreställa en A-kupa. 2 är 
en B-kupa, 3 är en C-kupa, 4 är en D-kupa och 5 är en E-kupa. 

Under arbetsprocessen med kroppsformen tog jag beslutet att inte inkludera brösten i 
kroppsformsalternativen, utan jag valde att porträttera dem i ett separat bildkollage, se Figur 
12. Detta eftersom bysten är en viktig aspekt utav hypersexualiseringens art, samt kan 
variera kraftigt mellan individ och individ. Jag utgick från en standardkropp vid 
illustreringen av de olika bysterna, eftersom det rent praktiskt innebär en stor mängd arbete 
att anpassa bildkollagen efter vardera kroppsformsalternativ (som skulle resultera i 25 olika 
alternativ). På samma sätt har inspirationskällan Game of War: Fire Age (Machine Zone) 
arbetat, se Figur 13, där man ser sin valda hjälte/spelkaraktär tydligt och sedan kan välja 
olika klädesalternativ med speciella förmågor och uppgraderingsalternativ vid sidan av, dock 
ej illustrerade på själva hjälten/spelkaraktären. Istället innehar de olika platser runtom, och 
är universella för alla hjältar/spelkaraktärer oavsett kroppsform. Likaså ska bildkollagen 
disponeras i olika frågor i min webbenkät, exklusive speciella förmågor och 
uppgraderingsalternativ. 

 

Figur 13 ”Dress up”-spelet i Game of War: Fire Age (Machine Zone) 
föreställande en kvinnlig hjälte/spelkaraktären med olika klädesalternativ mm. 

illustrerade vid sidan av och inte på själva avataren. 
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Bålparti 

 

Figur 14 Moodboard 2: bålalternativ. 

Arbetsprocessen för bålalternativen började med en moodboard, se Figur 14, där jag samlade 
representativa klädesplagg för graderingsskalan ”neutral”/”realistisk” samt 
”objektifierad”/”hypersexualiserad” där det förstnämnda är alternativ 1 och det sistnämnda 
alternativ 5.  I stigande grad har jag sexualiserat bålalternativen genom att bland annat 
utöka dekolletaget från standardbålen gradvis och därmed göra dem mer ”feminina” och 
likaså ”hypersexualiserade” baserad på en standardkropp, se Figur 15. 

• Bål 1 - ”neutral”/”realistisk” plåt för bålen. Könsneutral. 
• Bål 2 - mindre ”neutral”/”realistisk” plåt för bålen. Går ifrån det könsneutrala till en mer 

feminint tillvägagångsätt genom smalare midjeparti.  

• Bål 3 - plåt för bålen har utökats med ett ”bröstfack”, inspirerad främst av alternativ 2 i 
moodboarden. Den generella designen för den nedre plåten har blivit ”vassare” likt en 
korsett. 

• Bål 4 - mer ”objektifierad”/”hypersexualiserad” med mycket djup dekolletage. Plåten vid 
bröstet är inspirerat av alternativ 3 i moodboarden. 

• Bål 5 - ”objektifierad”/”hypersexualiserad” plåt för bålen, med en tydlig korsett-midja 
och en bröstplåt inspirerad av Madonnas ”sprutbehå” signerat Jean Paul Gaultier. En 
blandning mellan alternativ 4 och 5 i moodboarden. 

 

 

Figur 15 Bildkollage av alla fem bålalternativen, varav 1 ska föreställa mest 
”neutral”/”realistisk” klädsel och 5 mest ”objektifierad”/”hypersexualiserad”. 
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Ben 

 

Figur 16 Moodboard 3: benalternativ. 

Arbetsprocessen för benalternativen började i likhet med arbetsprocessen för 
bålalternativen, det vill säga först med en moodboard, se Figur 16, där jag samlade 
representativa klädesplagg för graderingsskalan ”neutral”/”realistisk” samt 
”objektifierad”/”hypersexualiserad” där det förstnämnda är alternativ 1 och det sistnämnda 
alternativ 5.  I stigande grad har jag sexualiserat benalternativen genom att bland annat föra 
in feminina detaljer som en ”kjol” likt rinbrynjekjolen i alternativ 2 och 3 i moodboarden, 
samt genom att gradvis ”klä av” benen från skyddande plåt och byxor, se Figur 17. 

• Ben 1 - ”neutral”/”realistisk” klädsel för benen. Könsneutral. 

• Ben 2 - mindre ”neutral”/”realistisk” klädsel för benen. Går ifrån det könsneutrala till en 
mer feminint tillvägagångsätt genom tillägget av en ”kjol”.  

• Ben 3 - skyddande plåt från benen har tagits bort och endast ”kjolen” utgör ett 
någorlunda skyddande element vid benpartiet. 

• Ben 4 - mer ”objektifierad”/”hypersexualiserad” med ”kjol” + någon form av stay-ups.  

• Ben 5 - ”objektifierad”/”hypersexualiserad” klädsel för benen, som enbart består av stay-
ups tillsammans med en form av ”kjol” med mycket höga slitsar som går ända upp till 
höftbenen, inspirerad av alternativ 5 i moodbaorden. 

 

 

Figur 17 Bildkollage av alla fem benalternativen, varav 1 ska föreställa mest 
”neutral”/”realistisk” klädsel och 5 mest ”objektifierad”/”hypersexualiserad”. 
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Skor 

 

Figur 18 Moodboard 4: skoalternativ. 

Arbetsprocessen för skoalternativen började i likhet med arbetsprocessen för bål- samt 
benalternativen, det vill säga först med en moodboard, se Figur 18, där jag samlade 
representativa klädesplagg för graderingsskalan ”neutral”/”realistisk” samt 
”objektifierad”/”hypersexualiserad” där det förstnämnda är alternativ 1 och det sistnämnda 
alternativ 5.  I stigande grad har jag sexualiserat skoalternativen genom att ”feminisera” 
skorna och därmed även ”hypersexualisera”, bland annat har jag infört varierande former 
utav klackar samt ”klätt av” fötterna från skyddande material. 

• Skor 1 - ”neutral”/”realistisk”. Könsneutral. 

• Skor 2 - mindre ”neutral”/”realistisk”. Går ifrån det könsneutrala till en mer feminint 
tillvägagångsätt genom tillägget av en kilklack på stövlarna. 

• Skor 3 - kilklacken har blivit ”riktiga” klackar på stövlarna. 

• Skor 4 - mer ”objektifierad”/”hypersexualiserad”, främst inspirerad av alternativ 3 i 
moodboarden dvs. figurnära stövlar med öppet tåparti, utan skyddande plåt för tårna.   

• Ben 5 - ”objektifierad”/”hypersexualiserad”. Gladiatorstövlar med stilettklackar utan 
skyddande plåt för tårna. Ett par skor som inte är menade att kriga i, utan att posera i. 

 

Figur 19 Bildkollage av alla fem skoalternativ, varav 1 ska föreställa mest 
”neutral”/”realistisk” klädsel och 5 mest ”objektifierad”/”hypersexualiserad”. 
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4.5 Reflektion 
Grundtanken med detta arbete var att avbilda båda könen i graderingsskalan 
”neutral”/”realistisk” och ”objektifierad”/”hypersexualiserad”, dock under arbetsprocessen 
beslutades det att avgränsa arbetet till att endast innefatta kvinnor. Beslutet togs på grund av 
att det uppstod stora svårigheter i att skildra män och kvinnor på likvärdiga villkor. Rent 
kulturellt är kvinnor och män vana att objektifiera kvinnor samt betrakta hypersexuella 
kvinnor i populärkulturen enligt forskarna Larsson och Nerén (2005, s.29). Likaså gick 
arbetsprocessen med att framställa den kvinnliga artefakten utan några problem, då det 
finns oerhört mycket material där kvinnor medvetet eller omedvetet har objektifierats samt 
framställts hypersexualiserade. Även då män kan avbildas på ett objektifierande samt 
hypersexualiserat sätt, så sker det på ett idealiserande eller komiskt tillvägagångsätt och 
därmed inte på lika villkor som kvinnor, eftersom männen är norm i samhället enligt Mulvey 
(1989 s.20). Bland annat är alternativ 1 i alla bildkollage dvs. det ”neutrala”/”realistiska” 
något som även män kan tänkas bära. Dessutom borde skoalternativen vara könsneautrala i 
sin objektiva natur - dock verkar det förlöjligande då det är ett ”feminint” attribut att bära 
klackar och visa upp välsvarvade ben - även då det egentligen inte har något med kön att 
göra.  

Arbetet skulle förlora sin trovärdighet om inte deltagarna finner de olika klädesalternativen 
rimliga och/eller relevanta, och i arbetsprocessen kom jag fram till att ”manlighet” sällan 
visas upp nedanför midjan. Det vill säga att skapa de olika bålalternativen vore inte särskilt 
svårt då det är mer eller mindre accepterat att män visar upp sin överkropp genom 
dekollage. Dock skulle arbetet med ben- och skoalternativen bli lidande eftersom det inte är 
socialt eller kulturellt accepterat att män bär skor som anses vara ”feminina” utan bör endast 
bära platta skor i olika utformning. Det är inte heller socialt accepterat att de visar ”för 
mycket ben” samt/eller sitt skrev på samma sätt som kvinnor visar sina bröst. I praktiken 
innebär det att klädesalternativen för män därmed skulle bli mycket magert, och inte kunna 
bidra till samma statistik som de kvinnliga alternativen. 

 

Figur 20 Bild från magasinet Marie Claire (2009). 

Slutligen vill jag återigen påpeka hur jag underbyggt min tolkning av kroppsformerna med 
Figur 20, som illustrerar kvinnor från de australiensiska storlekarna 6 till 16 - översatt till de 
amerikanska storlekarna 2 till 12 (motsvarande svenska storlekarna 32-42) varav 14 ska vara 
den vanligaste storleken bland amerikanska kvinnor enligt Maheshwari (2012). Denna bild 
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samt moodboard nummer 1, se Figur 10, motbevisade de fördomar jag haft gentemot 
överviktiga - till min förvåning såg de inte ”groteska” ut utan som helt normala människor. I 
mitt arbete har jag eftersträvat att efterlikna dessa referenser till fullo utan att späda på med 
ytterligare stereotypiska avbildningar. 

Under arbetsprocessens gång tog jag även beslutet att inte avbilda de olika kroppsforms- 
samt klädesalternativen linjärt så som illustrerat i Figur 11, 12, 15, 17 och 19. Detta för att det 
därmed blir mycket uppenbart vad syftet med arbetet är, vilket skulle kunna influera 
informanterna att välja ett ”lagom” alternativ. Istället placerade jag ut de olika alternativen i 
alternativa uppställningar som sedan användes i webbenkäten, se Appendix A. 

 

Figur 21 Kroppsformsalternativen i uppställning 2. 

 

 

Figur 22 Bystalternativen i uppställning 2. 
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Figur 23 Bålalternativen i uppställning 2. 

 

Figur 24 Benalternativen i uppställning 2. 

 

Figur 25 Skoalternativen i uppställning 2. 
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5 Utvärdering 
Syftet med detta arbete var att undersöka vilken grad av sexualisering som föredras av 
kvinnliga- respektive manliga spelare samt vilka attribut som främst verkar bidra till 
sexualisering/objektifiering. Till undersökningen skapades ett ”dress up”-spel bestående av 
ett flertal bildkollage föreställande kroppsforms- samt klädalternativ, dessa var i sin tur 
gestaltade utifrån teorin kring ”den manliga blicken” och den västerländska 
skönhetsindustrins skönhetsideal samt samtida stereotyper kring temat ”krigare”.  

Frågeställningen som arbetet strävar efter att besvara är: 

• Vilka av de skapade attributen (kroppsform, byst, bål, ben och skor) är det som 
främst uppfattas bidra till en fysisk sexualisering av kvinnliga spelkaraktärer i ”dress 
up”-spel likt Gaia Online? 

• Vilken grad av sexualisering föredras av kvinnliga- respektive manliga spelare i 
”dress up”-spel likt Gaia Online? 

För att besvara frågeställningen användes metodologisk triangulering bestående av en 
kvantitativ webbenkät (”dress up”-spelet) med tillhörande bildkollage (arbetets artefakt) 
som publicerades på forumet i Gaia Online i kombination med semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer. 

Arbetets pilotstudie bestod dels av kvantitativa deltagare (9st) för att bekräfta spelets 
genomförbarhet, dels utav kvalitativa intervjuer där informanterna först fick spela ”dress 
up”-spelet utan vägledning. Efter att ha genomfört spelet fick de komma med synpunkter 
och förslag, varav den viktigaste var att spelet var rak på sak och lättförståeligt. Det framgick 
också att en del deltagare mycket gärna ville förklara och motivera sina val och därför 
skapades en extra fråga i slutet av webbenkäten i syfte att låta dessa deltagare motivera deras 
designval till slutversionen av webbenkäten, denna var dock icke-obligatorisk att besvara då 
inte alla deltagare uttryckt ett behov av denna typ utav tillägg till enkäten. 

Arbetet gick därmed inte igenom några större förändringar från pilotstudie till slutversion 
förutom tillägget utav en öppen fråga i slutet. 

5.1 Webbenkätens genomförande och utformning 
Webbenkäten (”dress up”-spelet) publicerades på Gaia Onlines forum och var tillgänglig på 
engelska tills antal genererade svar ansågs tillräckligt, vilket var mellan 20-50 stycken. På 12 
timmar deltog 51 deltagare mellan 13-32 år gamla, varav 37 var kvinnor och 14 män, en 
fördelning proportionerlig till användarstatistiken med ca 2/3 kvinnor och 1/3 män 
(Information is Beautiful, 2014). Onekligen var den stora fördelen med webbenkäten 
insamlingen utav stora mängder data med hänsyn till projektets tidsomfång enligt Østbye et 
al. (2008, s. 213). 

Webbenkäten bestod av 8 frågor på engelska med tillhörande bildkollage (arbetets artefakt) i 
den alternativa uppställningen. Resultatet från den alternativa uppställningen översattes 
sedermera till den skalenliga uppställningen, se Figur 26, för ett lättbegripligt slutresultat. 
Alla frågor var obligatoriska att besvara förutom fråga 8. Den första frågan om ålder fick 
deltagaren besvara fritt och fråga 2-7 bestod av svarsalternativ från 1-5 med tillhörande 
bildkollage (arbetets artefakt). Den andra frågan om könstillhörighetfrågan bestod av tre 
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svarsalternativ: kvinna, man samt föredrar att inte besvara. Detta för att främst inte 
exkludera personer med en icke normativ könstillhörighet, dock valde ingen av deltagarna 
detta alternativ. Frågorna som deltagarna fick svara på i den kvantitativa webbenkäten var: 

1. *Please indicate your age. 
2. *Please indicate your gender. 
3. *Select the preferable base alternative for your avatar, illustrated in the image above. 
4. *Select the preferable breast cup alternative for your avatar, illustrated in the image 

above. 
5. *Select the preferable chest alternative for your avatar, illustrated in the image above. 
6. *Select the preferable bottom alternative for your avatar, illustrated in the image above. 
7. *Select the preferable boots alternative for your avatar, illustrated in the image above. 
8. Do you want to elaborate your design choices? 

 

!  

!  

!  

!  

!  

Figur 26 Till vänster: ”dress up”-spelets alternativa uppställning. Till höger: 
artefaktens skalenliga uppställning. 
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5.2 Intervjuernas genomförande och utformning 
Syftet med de svenska kvalitativa semistrukturerade intervjuerna var att användas som 
komplement till den kvantitativa webbenkäten för att underlätta en djupgående analys av 
informanternas preferenser. Till detta valdes fyra deltagare, varav två var män och två 
kvinnor, som fick utföra den kvantitativa webbenkäten avskilt i en lugn miljö.  

Informanterna ombads före start att spara svaren till intervjun, när de var klara blev de 
tillfrågade om det var okej att intervjun spelades in med en mobiltelefon för transkribering. 
En utav intervjuerna utfördes via kommunikationsprogrammet Skype och spelades även in 
via mobiltelefon med informantens godkännande. Østbye et al. argumenterar att trotts 
risken för påverkan från forskarens sida, är den kvalitativa undersökningsmetoden 
överlägsen för att utförligt undersöka orsakssamband vid intervju (2008, s.39-41). 

Alla intervjuerna transkriberades sedermera och sammanställdes med förtydligande 
omformuleringar och borttaganden utav utfyllnadsord, se Appendix B. Till resultatdelen 
utav genomförandet (tabellerna) utfördes även en översättning av informanternas val vid 
den kvalitativa uppställningen till den skalenliga uppsättningen för att underlätta förståelse 
utav resultatet, se Figur 26. 

Frågorna som de semistrukturerade intervjuerna var baserade på var: 

1. Vilket val gjordes vid val av kroppsform? Varför? 
2. Vilket val gjordes vid val av byst? Varför 
3. Vilket val gjordes vid val av bålalternativ? Varför? 
4. Vilket val gjordes vid val av benalternativ? Varför? 
5. Vilket val gjordes vid val av skoalternativ? Varför? 
6. Vilken kategori var lättast att välja från? 
7. Vilken kategori var svårast att välja från? 
8. Med vilken avsikt brukar informanten främst skapa sina spelkaraktärer? 

5.2.1 Generell information om informanterna 
Informanterna var mellan åldrarna 21-25 som bestod av 2 män och 2 kvinnor för att erhålla 
ett jämförbart resultat. Alla informanter hade varierande erfarenhet kring ”dress up”-spel 
varav kvinnorna stod för merparten. 

Tabell 2 Generell information kring informanterna av de kvalitativa intervjuerna. 

Informant ID Kön Ålder Spelvana kring ”dress up”-spel inslag i spel 

Informant 1 Man 25 år En del erfarenhet kring ”dress up” moment, främst från rollspel. 

Informant 2 Man 24 år Spelar och spelat främnst online-spel med inslag av ”dress up”. Inte 
den roligaste delen av spelupplevelsen. 

Informant 3 Kvinna 25 år The Sims och spel som Skyrim. Spenderar mycket tid på ”dress 
up”-inslagen i spel. 

Informant 4 Kvinna 21 år The Sims och spel som Skyrim. ”Dress up”-inslagen i spel är 
mycket uppskattade. 
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5.3 Resultatredovisning 
Nedanför presenteras det insamlade resultatet från den webbenkäten först för att ge en 
tydlig bild utav stora mängder kvantitativ data kring deltagarnas val. Sedan presenteras det 
sammanställda resultatet från de kvalitativa intervjuerna. 

Resultatet presenteras först i sin helhet och sedan per fråga, t.ex. kroppsform, byst, bål, osv. 
All insamlad data från den alternativa uppställningen har översatts till artefaktens skalenliga 
uppställning för lättare förståelse utav resultatet, se Figur 26. 

5.3.1 Resultat för den kvantitativa webbenkäten i sin helhet 

Tabell 3 Sammanställt resultat av deltagarnas svar på fråga 3-7 i antal och procent i den 
kvantitativa webbenkäten. 

Kategori Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 

Kroppsform 1st (2%) 12st (24%) 26st (51%) 6st (12%) 6st (12%) 

Byst 4st (8%) 3st (6%) 19st (37%) 17st (33%) 8st (16%) 

Bål 3st (6%) 5st (10%) 16st (31%) 10st (20%) 17st (33%) 

Ben 9st (18%) 10st (20%) 4st (8%) 9st (18%) 19st (37%) 

Skor 20st (39%) 18st (35%) 4st (8%) 4st (8%) 5 (10%) 

 

 

Figur 27 Bildkollage av de populäraste valen per kategori: kvantitativ del.  

Den populäraste sammansättningen utav ”krigarkvinnan”/”krigarprinsessan” bestod av 
kroppform 3, bröststorlek 3, bålalternativ 5, benalternativ 5 samt skoalternativ 1, se Figur 27.  

 

Figur 28 Bildkollage av de minst populäraste valen per kategori: kvantitativ del.  

Den minst populära sammansättningen utav ”krigarkvinnan”/”krigarprinsessan” bestod av 
kroppsform 1, bröststorlek 2, bålalternativ 1, benalternativ 3 samt skoalternativ 3 och/eller 4 
(lika populära), se Figur 28. 
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5.3.2 Resultat för kvantitativ del: kroppsform 

Tabell 4 Fördelningen utav de manliga och kvinnliga svarsalternativen på kroppsformen. 

 

Fördelningen utav de manliga och kvinnliga svarsalternativen på kroppsformen skiljer sig åt 
avsevärt procentuellt och numerärt, se Tabell 4 och 5. Ingen utav de 14 männen valde 
alternativ 1, utan enbart en kvinna utav 37 deltagande. En man valde alternativ 2 jämfört 
med 11 kvinnor. Det populäraste valet, alternativ 3, bestod av sex manliga röster och 20 
kvinnliga. Alternativ 4 bestod av fem manliga röster jämfört med en kvinnlig röst. Två män 
samt fyra kvinnor valde alternativ 5. Se Tabell 14 för den procentuella skillnaden mellan de 
kvinnliga och manliga rösterna delad på antal män och kvinnor. 

Tabell 5 Separat procentuell fördelning bland 14 män och 37 kvinnor för svarsalternativen 
på kroppsformen 

 

Av Tabell 5 framgår det att de manliga deltagarna valde de överviktiga kroppsformerna 4 och 
5 i högre utsträckning rent procentuellt än de kvinnliga deltagarna. 36% av de manliga 
deltagarna valde alternativ 4 jämfört med 3% utav de kvinnliga deltagarna. 14% av de 
manliga deltagarna valde alternativ 5 jämfört med 11% utav de kvinnliga deltagarna. 54% av 
de kvinnliga deltagarna valde alternativ 3 jämfört med 43% utav de manliga deltagarna. 30% 
av de kvinnliga deltagarna valde alternativ 2 jämfört med 7% utav de manliga deltagarna.  

Alt.	  1	   Alt.	  2	   Alt.	  3	   Alt.	  4	   Alt.	  5	  
Män	   0	   1	   6	   5	   2	  
Kvinnor	   1	   11	   20	   1	   4	  
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Kvinnor	   3%	   30%	   54%	   3%	   11%	  
Män	   0%	   7%	   43%	   36%	   14%	  
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5.3.3 Resultat för kvantitativ del: byst 

Tabell 6 Fördelningen utav de manliga och kvinnliga svarsalternativen på bysten. 

 

Ingen utav de 37 kvinnorna valde alternativ 1 till skillnad för fyra manliga röster av 14 
manliga deltagare, se Tabell 6. Ingen man valde alternativ 2, jämfört med 3 kvinnliga röster. 
Det populäraste valet, alternativ 3, bestod av fyra manliga röster och 15 kvinnliga. Alternativ 
4 bestod av tre manliga röster samt 14 kvinnlig röster. Tre män samt fem kvinnor valde 
alternativ 5. Se Tabell 7 för den procentuella skillnaden mellan de kvinnliga och manliga 
rösterna delad på antal män och kvinnor. 

Tabell 7 Separat procentuell fördelning bland 14 män och 37 kvinnor för svarsalternativen 
på bysten. 

 

Av Tabell 7 framgår det att de manliga deltagarna valde mellan de olika bystalternativen 
relativt jämt, med en avvikelse på alternativ 2, som inga manliga deltagare valde, till skillnad 
från 8% av de kvinnliga deltagarna. 29% av de manliga deltagarna valde alternativ 1 som 
inga kvinnliga deltagare valde. Det populäraste alternativet, nummer 3, valde 41% av de 
kvinnliga deltagarna samt 29% utav de manliga deltagarna. 38% av de kvinnliga deltagarna 
valde alternativ 4 jämfört med 21% utav de manliga deltagarna. 14% av de kvinnliga 
deltagarna valde alternativ 5 jämfört med 21% utav de manliga deltagarna.   

Alt.	  1	   Alt.	  2	   Alt.	  3	   Alt.	  4	   Alt.	  5	  
Män	   4	   0	   4	   3	   3	  
Kvinnor	   0	   3	   15	   14	   5	  
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Kvinnor	   0%	   8%	   41%	   38%	   14%	  
Män	   29%	   0%	   29%	   21%	   21%	  
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5.3.4 Resultat för kvantitativ del: bål 

Tabell 8 Fördelningen utav de manliga och kvinnliga svarsalternativen på bålen. 

 

Av Tabell 6 framgår det att två män och en kvinna röstade på den neutralaste bålen vilket var 
alternativ 1. Alternativ 2 fick 3 manliga röster samt 2 kvinnliga. Alternativ 3 hade flest 
manliga röster, fem stycken, jämfört med 11 kvinnliga röster. Alternativ 4 bestod av 9 
kvinnliga röster och endast 1 manlig. Alternativ 5 var det populäraste kvinnliga alternativet 
med hela 14 kvinnliga röster samt 3 stycken manliga röster.  

Tabell 9 Procentuell fördelning bland 14 män och 37 kvinnor för svarsalternativen på bålen. 

 

Av Tabell 9 framgår det att de manliga- respektive kvinnliga deltagarna hade olika 
favoritalternativ, där kvinnornas rörde sig främst mellan alternativ 3-5 och männen mellan 
alternativ 1-3. 38% av de kvinnliga deltagarna valde alternativ 5 jämfört med 21% av de 
manliga deltagarna. 26% av alla manliga deltagarna valde dock alternativ 3, jämfört med 
30% utav de kvinnliga deltagarna. 24% av de kvinnliga deltagarna valde alternativ 4 jämfört 
med 7% utav de manliga deltagarna. 21% av de manliga deltagarna valde alternativ 2, 
jämfört med 5% utav de kvinnliga deltagarna. 14% av de manliga deltagarna valde alternativ 
1, jämfört med 3% utav de kvinnliga deltagarna.  

Alt.	  1	   Alt.	  2	   Alt.	  3	   Alt.	  4	   Alt.	  5	  
Män	   2	   3	   5	   1	   3	  
Kvinnor	   1	   2	   11	   9	   14	  
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Alt.	  1	   Alt.	  2	   Alt.	  3	   Alt.	  4	   Alt.	  5	  
Kvinnor	   3%	   5%	   30%	   24%	   38%	  
Män	   14%	   21%	   36%	   7%	   21%	  
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5.3.5 Resultat för kvantitativ del: ben 

Tabell 10 Fördelningen utav de manliga och kvinnliga svarsalternativen på benen. 

 

Fördelningen utav de manliga och kvinnliga svarsalternativen vid val av benalternativ skiljer 
sig inte avsevärt mycket åt procentuellt eller numerärt, se Tabell 10 och 11. Alternativ 1 
bestod av tre manliga röster respektive sex kvinnliga röster. Alternativ 2 bestod av fyra 
manliga röster samt sex kvinnliga röster. Alternativ 3 hade lika många manliga som 
kvinnliga röster nämligen två stycken vardera. Alternativ 4 bestod av 8 kvinnliga röster samt 
1 manlig röst. Alternativ 5 var populärast bland kvinnor med 15 röster samt 4 manliga röster. 
Alternativ 2 och 5 hade lika många manliga röster - fyra stycken vardera.  

Tabell 11 Procentuell fördelning bland 14 män och 37 kvinnor för svarsalternativen på 
benen. 

 

Av Tabell 11 framgår det att 21% av de kvinnliga deltagarna valde alternativ 1 jämfört med 
16% av de manliga deltagarna. 29% av de manliga deltagarna valde alternativ 2, jämfört med 
16% utav de kvinnliga deltagarna. 5% av de kvinnliga deltagarna valde alternativ 3 jämfört 
med 14% utav de manliga deltagarna. 7% av de manliga deltagarna valde alternativ 4, 
jämfört med 11% utav de kvinnliga deltagarna. 29% av de manliga deltagarna valde alternativ 
5, jämfört med 41% utav de kvinnliga deltagarna. Männen visar större tendens för alternativ 
1-3 jämfört med alternativ 3-5, medan kvinnorna uppvisar motsatt tendens, med procentuell 
dominans på alternativ 3-5 än alternativ 1-3. 

Alt.	  1	   Alt.	  2	   Alt.	  3	   Alt.	  4	   Alt.	  5	  
Män	   3	   4	   2	   1	   4	  
Kvinnor	   6	   6	   2	   8	   15	  
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Alt.	  1	   Alt.	  2	   Alt.	  3	   Alt.	  4	   Alt.	  5	  
Kvinnor	   16%	   16%	   5%	   21%	   41%	  
Män	   21%	   29%	   14%	   7%	   29%	  
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5.3.6 Resultat för kvantitativ del: skor 

Tabell 12 Fördelningen utav de manliga och kvinnliga svarsalternativen på 
skoralternativen. 

 

Fördelningen utav de manliga och kvinnliga svarsalternativen vid val av skoalternativ var 
mycket likartade procentuellt och numerärt, se Tabell 12 och 13. Alternativ 1 bestod av sex 
manliga röster respektive 14 kvinnliga röster. Alternativ 2 bestod av sex manliga röster samt 
12 kvinnliga röster. Alternativ 3 hade lika inga manliga röster utan endast fyra stycken 
kvinnliga röster. Alternativ 4 bestod av tre kvinnliga röster samt en manlig röst. Alternativ 5 
bestod av fyra kvinnliga röster och en manlig röst. Alla manliga röster förutom två hamnade 
på alternativ 1-2 och majoriteten av de kvinnliga rösterna. 11 kvinnor röstade på alternativ 3-
5 sammanlagt. 

Tabell 13 Separat procentuell fördelning bland 14 män och 37 kvinnor för svarsalternativen 
på skorna. 

 

Av Tabell 13 framgår det att majoriteten utav de manliga och kvinnliga deltagarna valde 
alternativ 1 och 2 med små procentuella skillnader. 38% av de kvinnliga deltagarna valde 
alternativ 1 jämfört med 43% av de manliga deltagarna. 43% av de manliga deltagarna valde 
alternativ 2, jämfört med 32% utav de kvinnliga deltagarna. Ingen utav de manliga 
deltagarna valde alternativ 3 jämfört med 11% av de kvinnliga deltagarna. 7% av de manliga 

Alt.	  1	   Alt.	  2	   Alt.	  3	   Alt.	  4	   Alt.	  5	  
Män	   6	   6	   0	   1	   1	  
Kvinnor	   14	   12	   4	   3	   4	  
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Kvinnor	   38%	   32%	   11%	   8%	   11%	  
Män	   43%	   43%	   0%	   7%	   7%	  
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deltagarna valde alternativ 4, jämfört med 8% utav de kvinnliga deltagarna. 7% av de 
manliga deltagarna valde alternativ 5, jämfört med 11% utav de kvinnliga deltagarna.  

5.3.7 Resultat för kvantitativ del: fråga 8 

Tabell 14 Sammanställt resultat för fråga 8 för den kvantitativa webbenkäten. 

Enkät ID Kön Ålder Fråga 8: Vill du utveckla dina designval? 

11366324 

 

Man 26 år ”Armor isnt to be fashionable, its to protect important squishy things” 
[4,3,3,2,1] 

11365263 Kvinna 32 år ”For practical reasons, armour plates shouldn't try to mimic female 
breast shape : they shouldn't be concave in the middle but rather convex 
or flat. Otherwise just wearing them would hurt like mad as the plate 
would be hitting the sternum all the time.”  [3,2,1,4,1] 

11364715 Kvinna 22 år ”i like more realistic options, i guess. ” [3,3,3,2,1] 

11364116 Kvinna 18 år ”I tried to be realistic.” [5,5,2,2,1] 

11363806 Kvinna 21 år ”I want to look protected while still looking female.” 

 [2,2,3,2,1] 

11363778 Kvinna 23 år ”In fantasy games I like my characters sexy, not slutty but pretty while 
still doing quests or whatever the game is.”  [3,5,5,5,4] 

11363723 

 

Kvinna 21 år ”My choices were made to the though of "If i was put in a medieval war 
era what would i wear and why" Picked a build that would be feminine 
but still able to wreck faces in. Clothing wise again showing feminine 
side but still able to proctect vital organs also the light armor is better so 
she can have max agility stats. no need for heels in war! hahah but 
gladiator style is cool just without heels” [2,3,4,5,1] 

 

Av 51 deltagare valde 7 att besvara fråga 8 med en utförligare motivering, 20 deltagare 
hoppade över frågan helt och resterande 24 svarade antingen ja, nej eller med en för 
undersökningen icke relevant svar. Se Tabell 14 för all insamlad data för fråga 8 från 
webbenkäten. 
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5.3.8 Resultat för de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna i sin helhet  

Tabell 15 Sammanställning av informanternas svar från ”dress up”-spelet. 

Informant ID Kroppstyp Byst Bål Ben Skor 

Informant 1 Alt. 3 Alt. 3 Alt. 3 Alt. 1 Alt. 2 

Informant 2 Alt. 4 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 2 Alt. 1 

Informant 3 Alt. 3 Alt. 3 Alt. 5 Alt. 3 Alt. 1 

Informant 4 Alt. 1 Alt. 5 Alt. 5 Alt. 4 Alt. 5 

 

 

Figur 29 Bildkollage av de populäraste valen per kategori: kvalitativ del. 

Den populäraste kvalitativa sammansättningen utav ”krigarkvinnan”/”krigarprinsessan” 
bestod av kroppform 3, bröststorlek 3, bålalternativ 5 samt skoalternativ 1, se Figur 29. Alla 
fyra informanter röstade på olika benalternativ, varav alternativ 5 inte blev vald utav någon. 
Resultatet instämmer nästan helt med det populäraste resultatet för den kvantitativa delen 
med benen som största avvikelse då alla informanter röstade olika, se Figur 27. 

 

Figur 30 Bildkollage av de minst populäraste valen per kategori: kvalitativ del. 

Den minst populära kvalitativa sammansättningen utav ”krigarkvinnan”/ ”krigarprinsessan” 
bestod av kroppsform 1 och/eller 4 (lika populära), bröststorlek 5, bålalternativ 3 och/eller 4 
(lika populära) samt skoalternativ 2 och/eller 5 (lika populära), se Figur 30. Alla fyra 
informanter röstade på olika benalternativ, varav alternativ 5 inte blev vald utav någon. 
Resultatet stämmer inte överens med det minst populära resultatet för den kvantitativa 
delen, se Figur 28. Det enda som överensstämmer delvis är kroppsformen där alternativ 1 
var minst omtyckta av både de kvantitativa deltagarna samt de kvalitativa informanterna. 
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5.3.9 Resultat för kvalitativ del: kroppsform 

Tabell 16 Sammanställning av informanternas svar för fråga 1 av de kvalitativa 
intervjuerna. 

Informant ID Alt. Fråga 1: Vilket val gjordes vid val av kroppsform och 
varför? 

Informant 1 3 Jag tyckte att fyran och femman, eller fyran skulle jag kunnat ha tagit 
också. Femman tyckte jag såg nästan överviktig ut. Det såg inte ut som 
någon som var jättestark liksom. 

Fyran skulle kunna vara någon som var stark. Ettan och tvåan såg 
jättespinkiga ut. De kan inte slåss. Men trean kan slåss plus att den ser 
bara mest ”visually pleasing” ut. 

Informant 2 4 För att det ser ut som hon har lite bredare stomme, lite kött på benen 
som gör så att hon kan vara stark men ändå smidig. Så jag ville ha en 
kombination mellan stark och smidig. 

Informant 3 3 De andra såg för smala ut och 3an tilltalade mest helt enkelt. 

Informant 4 1 Jag tyckte den var fin och en slank kropp känns attraktivt. 

 

Av Tabell 16 framgår det populäraste valet utav kroppsform med två röster var alternativ 3 
med huvudmotiveringen att den var mest tilltalande utav alla fem alternativ från båda 
informanterna. Alternativ 4 valdes med motiveringen att den såg bastant ut. Alternativ 1 
valdes för att den såg slank och attraktiv ut. Alternativ 5 och 2 blev inte valda av någon 
informant.  

5.3.10 Resultat för kvalitativ del: byst 

Tabell 17 Sammanställning av informanternas svar för fråga 2 av de kvalitativa 
intervjuerna. 

Informant ID Alt. Fråga 2: Vilket val gjordes vid val av byst och varför? 

Informant 1 3 Mest för att, jag vet inte, brösten såg snygga ut utan att vara sådär överdrivet 
stora som fyran och femman var. Ettan och tvåan var väl de som var minst. Men 
jag vet inte, bara det att jag tyckte att fyran såg bättre ut. 

Informant 2 3 Jag vet att jag valde en kvinna och jag vill fortfarande att kvinnan ska ha - jag 
ville inte välja tvåan för det var ingenting- utan jag vill att kvinnan ska ha bröst- 
för det skiljer en kvinna och en kille ganska hårt. Så därför valde jag att hon inte 
skulle ha för stora bröst dock, men hon skulle ha lite bröst. 

Informant 3 3 Jag tror att jag försökte bara välja det som känns mest jag eller som jag känner 
igen mig själv i. Jag försökte bara välja något som var samma som jag. 

Informant 4 5 Det var de största brösten jag kunde hitta. 
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Det absolut populäraste valet utav bysten, se Tabell 17, med alla manliga röster samt en 
kvinnlig var alternativ 3 med huvudmotiveringen att de var mest tilltalande samt inte var för 
stora eller för små. Alternativ 5 valdes med motiveringen att de var störst utav de fem 
alternativen. Alternativ 1, 2 och 4 blev inte valda av någon informant. 

5.3.11 Resultat för kvalitativ del: bål 

Tabell 18 Sammanställning av informanternas svar för fråga 3 av de kvalitativa 
intervjuerna. 

Informant ID Alt. Fråga 3: Vilket val gjordes vid val av bål och varför? 

Informant 1 3 Ettan och tvåan var väl de som såg mest ut som medeltida ”armor” och utan 
kön. Men femman och fyran såg mest extrema ut tycker jag. Femman såg 
alldeles för ”oj shit det är en barbiedocka man håller på med”. Fyran kändes 
opraktisk då man visar hela halsen vilket inte är så smart. 

Men jag tyckte att trean såg ut att vara funktionellt samtidigt som den var lite 
stylish liksom. 

Informant 2 4 Jag tänkte då att nummer ett var helt platt, och att brösten inte får plats där - 
jag vet inte hur det funkar men för mig kändes det som att brösten inte skulle få 
plats. Så därför tänkte jag att fyran har nästan lika mycket skydd som ettan men 
att den har plats för brösten också. 

Informant 3 5 Den mest nakna. Nej, jag tyckte den var coolast. 

Informant 4 5 För att det skulle visat upp det jag hade valt på det tidigare bröst-storleken och 
att den kunde framhäva de brösten. 

 

Av Tabell 18 framgår det populäraste valet utav bålalternativen med 2 kvinnliga röster var 
alternativ 5 med motiveringarna att de antingen framhävde bysten på bästa sätt eller var det 
”coolaste” alternativet. Alternativ 3 valdes med motiveringen att den såg ut att vara 
funktionell och ”stylish”. Alternativ 4 på grund av att den ger lika mycket skydd som 
alternativ 1, dock har även plats för karaktärens byst. Alternativ 1 och 2 blev inte valda av 
någon informant.  

5.3.12 Resultat för kvalitativ del: ben 

Tabell 19 Sammanställning av informanternas svar för fråga 4 av de kvalitativa 
intervjuerna. 

Informant ID Alt. Fråga 4: Vilket val gjordes vid val av ben och varför? 

Informant 1 1 Jag tyckte att femman och fyran såg lite väl japansk ”schoolgirl” ut genom att 
visa så mycket ben som möjligt med korta kjolar. Själva kjolgrejen var ganska 
”weird” överhuvudtaget. Jag tyckte att ettan var både snyggast och mest 
funktionell samt att detaljerna med ”leg plates” var coola. 

Informant 2 2 Därför att det kändes som det var mest skydd, men ändå rörlig, för att midjan 
inte sitter fast utan man kan fortfarande röra sig med de skydden. Därför kände 
jag att jag ville ha dem. 
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Informant 3 3 Jag tyckte väl att byxorna åtminstone ska täcka hela benen. Och inte för mycket 
plåt. 

Informant 4 4 Det var det mest avklädda alternativet som tilltalade mig mest helt enkelt. 

 

Av Tabell 19 framgår det att alla informanter valde olika benalternativ till sina respektive 
karaktärer. Alternativ 1 valdes med motiveringen att den såg snyggast och funktionell ut.  
Alternativ 2 valdes på grund av att den ger intryck av att inneha mest skydd för karaktären 
samt såg ut att vara rörlig. Alternativ 3 valdes på grund av att karaktären skulle bära byxor 
fast utan plåten på benen. Alternativ 4 valdes för att den var mest tilltalande och avklädd. 
Alternativ 5 valdes inte av någon informant. 

5.3.13 Resultat för kvalitativ del: skor 

Tabell 20 Sammanställning av informanternas svar för fråga 5 av de kvalitativa 
intervjuerna. 

Informant ID Alt. Fråga 5: Vilket val gjordes vid val av skor och varför? 

Informant 1 2 Jag tyckte att fyran, trean och femman med klackarna kändes icke funktionella 
och jag kände att jag inte ville springa runt med högklackat i rustning. Jag valde 
mellan antingen ettan eller tvåan och tyckte att det såg lite coolare ut när det 
ändå var lite klackar, för det är fortfarande typ klackar på tvåan, men det såg 
bara coolare ut. Jag tänkte mig att en WoW-karaktär hade sett coolare ut i dem. 

Informant 2 1 Det kändes som det är det lättaste skorna att röra sig. De andra skorna känns 
lite klumpiga och väldigt dåliga i vissa tillfällen som strid. Skulle det vara ett 
slagfält där man skulle gå i gyttja och lera så funkar inte klackskorna riktigt. 
Utan jag valde ettan för att hon skulle kunna springa snabbt och vara smidig. 

Informant 3 1 Jag tycker klackar bara skulle kännas dumt för det är ologiskt. 

Informant 4 5 Jag valde femman eftersom jag tänker ytligt, men jag tycker synd om henne för 
det är väldigt höga klackar. Hade jag tänkt praktiskt så känns det som att ettan 
är mest bekväm. 

 

Av Tabell 20 framgår det att det populäraste valet utav skorna med 1 kvinnlig och 1 manlig 
röst var alternativ 1 med den huvudsakliga motiveringen att de kändes enklast att röra sig 
jämfört med de andra alternativen. Alternativ 2 valdes av en manlig informant med 
motiveringen att de såg ”coolare” ut än ettan. Alternativ 5 valdes av en kvinnlig informant 
utifrån en ytlig synvinkel, som även motiverade att ettan vore mer bekväma ur en praktisk 
synvinkel. Alternativ 3 och 4 blev inte valda av någon informant. 
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5.3.14 Resultat för kvalitativ del: fråga 6, 7 och 8 

Tabell 21 Sammanställning av informanternas svar för fråga 6 av de kvalitativa 
intervjuerna. 

Informant ID Fråga 6: Vilken kategori var lättast att välja från? 

Informant 1 Kroppstyp. Det var nog bara för att den kom naturligt enkelt att jag bara tänkte att jag 
ville ha, det där kändes som den som var mest standard och den såg bäst ut och jag vet 
inte om jag tänkte så mycket mer på det. 

Informant 2 Fötterna var lättast. För det kändes som att de andra inte ens var i närheten av skor, 
kanske tvåan möjligtvis. Det kändes inte som om de andra var anpassa för en 
krigarkvinna - och det är också logiska beslut. 

Informant 3 Bålalternativet. 

Informant 4 Jag valde nästan direkt på kroppstypen faktiskt. 

 

Den kategori som informanterna fann lättast att besvara med två utav fyra röster var 
kroppsformen med enda motiveringarna att det kom naturligt och snabbt, se Tabell 21. 
Informant 2 fann fötterna lättast för att det kändes logiskt rätt och informant 3 valde bålen, 
dock utan motivering. Ingen valde brösten eller benen som enklaste kategori att besvara. 

Tabell 22 Sammanställning av informanternas svar för fråga 7 av de kvalitativa 
intervjuerna. 

Informant ID Fråga 7: Vilken kategori var svårast att välja från? 

Informant 1 Förmodligen brösten för att jag visste att jag skulle bli utfrågad om det här och om jag 
tog stora bröst så skulle du klaga på mig. Nej men det kändes som att det var störst risk 
att hamna i sexistiska diskussioner då. 

Informant 2 Bålen för att jag inte riktigt visste hur brösten skulle få plats. 

Informant 3 Byxorna. 

Informant 4 Det som hade med benen att göra, där tyckte jag att det blev svårt. Det fanns flera 
alternativ som samtidigt var tilltalande. Och då var jag tvungen att bestämma mig 
mellan två olika alternativ och då blev det lite svårare för min del.  

 

Den kategori som informanterna fann svårast att besvara med två utav fyra röster var benen. 
Endast en informant valde att motivera varför, och det var att det fanns flera tilltalande 
alternativ att välja från vilket gjorde valet svårare. Informant 1 fann brösten som den 
svåraste kategorin eftersom han uppfann den som en ”fälla” för en sexistisk debatt ifall han 
hade valt ett för stort bröstalternativ. Bålen ansågs också vara ett dilemma och det för att 
personen inte visste hur brösten passade under utrustningen. Ingen utav deltagarna valde 
kroppsformen eller skorna som svåraste alternativ att välja från, se Tabell 22. 
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Tabell 23 Sammanställning av informanternas svar för fråga 8 av de kvalitativa 
intervjuerna. 

Informant ID Fråga 8: Med vilken avsikt brukar informanten främst skapa 
sina spelkaraktärer? 

Informant 1 Det är nog blandat med att man vill stå ut lite grann från alla andras gubbar plus att 
man vill att det ska fungera bra, oftast i dem spelen så får man inte välja hur armoset 
ska se ut, utan man väljer bara gubben så jag brukar försöka få det att se ut som att, så 
att gubben har former som visar armorn bra. För dom brukar anpassa sig efter hur 
gubben ser ut. Oftast är man också ganska utzoomad i de spelen så man vill att det ska 
se bra ut på avstånd liksom. Så ibland är det lite överdrivna former bara för att man ska 
se på avstånd. 

Informant 2 Det är för att göra min karaktär cool, eftersom jag spelar mest onlinespel så vill jag att 
den ska vara cool jämfört med andra gubbar. 

Informant 3 Skapa sig själv i spelen och andra karaktärer som ser annorlunda ut. 

Informant 4 Förutom att det är kul så är det nog att det är ju mest att man tycker att det är roligt när 
ens gubbe blir fin. Man vill kolla på spelkaraktären och tycka att de är vackra. Man 
känner att man har gjort ett bra jobb med sin sims-gubbe när den ser snygg ut. 

 

Av Tabell 23 framgår det att alla informanter hade olika avsikter med sitt karaktärsskapande 
i spel med ”dress up”-inslag. De kvinnliga informanterna 3 och 4 ville antingen skapa sig 
själva i spelen och helt annorlunda karaktärer samt mer eller mindre vackra spelkaraktärer, 
dessa fann även karaktärsskapande som en rolig del utav spelprocessen. De manliga 
informanterna 1 och 2 ansåg inte att karaktärsskapandet var en lika rolig del utav spelet, 
utan skapade sina karaktärer i syfte att stå ut från mängden och se häftigare ut än andra 
spelare. 
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5.4 Analys 
I detta kapitel kommer det sammanställda resultatet från den kvantitativa webbenkäten 
samt de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna att analyseras tillsammans för att ge en 
större överblick utav slutresultatet. 

5.4.1 Analys av resultat för val av kroppsform 
Av resultatet för den kvantitativa webbenkäten framgår det att alternativ 3, som var en 
normalviktig kvinna, var populärast av båda könen, med sex manliga röster och 20 kvinnliga 
röster som totalt utgjorde 51% av alla deltagare. Alternativ 3 var även populärast bland 
informanterna till de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna, och bestod av 2 röster från 
en manlig respektive en kvinnlig informant, vilka utgjorde 50% av alla informanter. 
Informanterna baserade sina beslut på att de andra alternativen främst såg för smala ut, dvs. 
alternativ 1 och 2, och att alternativ 3 var den mest tilltalande kroppsformen. Den manliga 
informanten (informant 1) utökade sin motivering med att alternativ 5 såg överviktig ut samt 
att han kunde tänka sig att välja alternativ 4, vilket är mycket intressant då den andra 
manliga informanten (informant 2) valde alternativ 4 med motiveringen att den såg bastant 
och stark ut. Detta är intressant eftersom alternativ 4 var det näst populäraste manliga 
kroppsformen i webbenkäten med endast en röst mindre än alternativ 3 som var populärast.   

Det näst populäraste valet för de kvinnliga deltagarna var dock alternativ 2, som var 
skönhetsindustrins skönhetsideal, med 30% utav alla kvinnliga röster från webbenkäten. 
Ingen informant valde detta alternativ, dock valde informant 4, som var kvinna, alternativ 1, 
vilket skulle föreställa en gravt underviktig kvinna, i likhet med en kvinnlig deltagare från 
webbenkäten. Informanten motiverade sitt val med att kroppsformen såg fin och slank ut, 
vilket då gjorde den attraktiv. Endast en deltagare från den kvantitativa webbenkäten som 
besvarade fråga 8 motiverade sitt val av kroppsformsalternativ (Enkät ID 11363723), vilket 
var alternativ 2, med att den såg feminin ut men fortfarande hade möjlighet att ”wreck faces 
in”, vilket översatt vore i stil med att ”spöa skiten ur folk”. Det intressanta är dock att en 
annan deltagare som valde att besvara fråga 8 och som hade valt alternativ 2 vid 
kroppsformen motiverade sina val med att hon gjort dem i relation till att försöka behålla 
spelkaraktärens ”kvinnlighet” trotts all utrustning som denna kan tänkas bära och behöva i 
strid (Enkät ID 11363806). 

Sammanfattningsvis ger resultatet för kroppsformen en indikation på en hälsosam syn på 
den kvinnliga kroppen för båda könen, där skillnaderna främst bestod i att männen valde det 
överviktiga alternativet, alternativ 4, i mycket större utsträckning än kvinnorna. Kvinnorna 
valde dock alternativ 2, som föreställer skönhetsindustrins skönhetsideal, i högre 
utsträckning än männen. Frågan är då om kvinnor associerar smala kroppsformer som mer 
feminina, eftersom detta även är idealet som skönhetsindustrin propagerar, och att detta 
därmed blir ett mer attraktivt och eftersträvanbart alternativ eftersom de är uppvuxna i ett 
patriarkat samhälle och därmed är vana samt förväntas sträva efter att tillfredsställa ”den 
manliga blicken” enligt Mulvey (Sassatelli, R. 2011).  

En deltagare som besvarade fråga 8 i webbenkäten drog också en skiljelinje mellan vanliga 
spel, verkligheten och ”fantasy”-spel där hon motiverade sina val i ”fantasy”-spel med att 
hon mycket gärna spelar karaktärer som kan upplevas ”sexiga” och ”vackra”, dock inte 
”slampiga” (Enkät ID 11363778). Larsson & Nerén skriver om detta fenomen i sin forskning, 
att skiljelinjen mellan en ”attraktiv” kvinnlig kropp och ”bimbo” endast är till kläderna, och 
att den hypersexuella kvinnliga kroppen är norm i samhället (2005, s. 29-30). Informant 4 
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motiverade också att när hon spelar spel med ”dress up”-inslag är spelupplevelsen 
tillfredställande då hon skapat en karaktär som kan anses vara ”vacker” och ”snygg”. 
Informant 4 tillsammans med informant 1 ansåg också att det var lättast att välja 
kroppsform av alla kategorier. 

5.4.2 Analys av resultat för val av byst 
Av resultatet för den kvantitativa webbenkäten framgår det att de större bysterna 3, 4 och 5 
valdes i mycket större utsträckning än de mindre alternativen 1 och 2 av båda könen. Ingen 
utav de 37 kvinnorna valde alternativ 1, den minsta bysten, till skillnad för fyra manliga 
röster av 14 manliga deltagare (29% av alla manliga deltagare). Den populäraste bysten, 
alternativ 3, valdes av lika många manliga deltagare som på alternativ 1 (29% av alla manliga 
deltagare), dock röstade 15 kvinnor på detta alternativ (41% av alla kvinnliga deltagare) 
vilket resulterade i att det totalt  sett blev det populäraste valet utav byst med 37% av alla 51 
deltagarnas röster. Det näst populäraste alternativet var den näst största bysten, alternativ 4, 
med 33% av alla deltagarnas röster, varav den bestod av 38% av alla kvinnliga deltagare (14 
kvinnliga röster) samt 21% av alla manliga deltagare (3 manliga röster). Alternativ 5 valdes 
av 14% av alla kvinnor och av 21% av alla manliga deltagare (3 manliga röster). 

Det framgår av resultatet att cirka 92% av alla kvinnliga deltagare röstade på de större 
alternativen 3, 4 och 5, jämfört med cirka 71% av alla manliga deltagare. Enbart alternativ 4 
och 5 valdes av 52% av alla kvinnliga deltagare, jämfört med 42% av alla manliga deltagare. 
Detta resultat är till viss del chockerande och stämde inte överens med mina fördomar eller 
det jag antog skulle bli slutresultatet, vilket var att män i större grad än kvinnor skulle välja 
de större alternativen än de mindre. Resultatet stämmer dessutom inte med de val 
informanterna gjorde vid de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna, vilka bättre 
matchande mina föraningar, vilket var att majoriteten skulle välja ett ”lagom” alternativ, 
nämligen 3:an, med få avvikelser.   

Informant 1, 2 och 3 valde alla alternativ 3, bl.a. med motiveringen att dessa inte var för 
stora eller för små, utan att de var representativa för en kvinna. Informant 4 avvek och valde 
alternativ 5, eftersom det var den största bysten. Informant 1 ansåg dessutom att brösten var 
svårast att välja på, eftersom han tyckte att brösten var ett känsligt område och att han 
därför visste att han skulle bli utpekad och ifrågasatt av mig, intervjuaren, ifall han hade valt 
ett större alternativ. Det kan då antas att informant 1 hade velat välja ett större alternativ 
ifall han inte skulle behövt redovisa sina val. Detta antagande stämmer väl överens med det 
Østbye et al. påstår kring den kvantitativa undersökningsmetodens fördel och den kvalitativa 
undersökningsmetodens nackdel, att anonymitet leder till ”äkta” svar utan påverkan från 
forskaren sida vilket kan ge ”falska” svar i syfte att bl.a. göra forskaren nöjd (2008, s.39-41). 

Deltagaren som motiverade sina val på fråga 8 med en önskan om att vara ”sexig” samt 
”vacker” i ”fantasy”-spel utan att vara ”slampig” valde det största alternativet (Enkät ID 
11363778). De deltagare som hade tagit hänsyn till karaktärens ”kvinnlighet” i samspel med 
en passande och skyddande utrustning valde antingen alternativ 2 eller högre. Frågan är då 
om de 4 manliga deltagarna, som valde alternativ 1, valde den minsta bysten för att den var 
praktiskt, istället för attraktiv? Enligt Mulvey utsätts nämligen inte män för den 
utseendehets som kvinnor utsätts för i ett patriarkat samhälle (Mulvey 1989 s.20) och 
därmed skulle ha möjlighet att lättare förbise ”manlighet” och ”kvinnlighet” som 
konstruerade termer för könsidentifikation enligt genusteorin (Angelfors, C. & Schömer, E. 
2009, s. 27) och endast se till den praktiska aspekten. 
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5.4.3 Analys av resultat för val av bål  
Det populäraste valet utav bålen för de kvinnliga deltagarna var alternativ 5, vilket 
föreställde den mest ”objektifierade”/”hypersexualiserade” alternativet, med 38% av alla 
kvinnliga röster. Alla kvinnliga informanter valde också alternativ 5, med den skämtsamma 
motiveringen att ”den var mest naken” samt ”coolast” och för att den framhäver de tidigare 
valda brösten. Alternativ 3 var det populäraste valet för de manliga deltagarna med 36% av 
alla manliga röster och det näst populäraste alternativet för de kvinnliga deltagarna med 
30% av alla kvinnliga röster. Informant 1 valde också alternativ 3 med motiveringen att den 
såg ut att vara funktionell samt ”stylish”. Informant 4, som valde alternativ 4, ansåg att det 
var svårast att välja bålalternativ eftersom han inte visste om den valda bysten skulle ”få 
plats” i bålalternativet, därför motiverade han sitt valda alternativ med att det innehar 
samma skydd som alternativ 1 med undantaget att det inte är helt platt. Informant 3 tyckte 
tvärtom att bålalternativet var lättast att välja från.  

Majoriteten utav alla kvinnliga röster hamnade på alternativ 3, 4 och 5 med 92% av alla 
kvinnliga röster, jämfört med 64% av alla manliga röster. De manliga deltagarna röstade i 
större utsträckning än kvinnorna på alternativ 1, 2 och 3 med 71% av alla manliga deltagare, 
jämfört med 38% av de kvinnliga deltagarna.  I val utav bål har de manliga informanterna 
uppvisat stor kännedom om den praktiska aspekten utav deras val, bland annat har de tagit 
hänsyn till tekniska aspekter utav rusningarna dvs. utrymmet för brösten, graden utav skydd 
mm. Informant 1 påstår tillexempelvis att det inte är särskilt smart att blotta en stor del utav 
halsen. De kvinnliga informanterna hade inte samma tillvägagångsätt. Webbenkätdeltagarna 
som besvarade fråga 8 uppvisade dock i stor grad att de tagit hänsyn till de praktiska 
aspekterna utav bålalternativet. Den enda manliga deltagaren som svarade på fråga 8 hade 
valt alternativ 3 och motiverade sin karaktär i helhet med att rustningen inte ska vara 
moderiktig utan är till för att skydda ömtåliga saker (Enkät ID 11366324). Den äldsta 
deltagaren, en kvinna på 32 år, valde alternativ 1 och skrev den längsta utläggningen kring 
bålen samt var tydligt påläst kring teknikaliteterna med utstyrseln - att det inte är klokt att 
formge en rustning efter bysten utan att det bästa alternativet och designen var en platt eller 
konvex form på plåten kring bålen (Enkät ID 11365263). Givetvis hade hon helt rätt. 

Andra deltagare som besvarade fråga 8 och hade som huvudmotivering att valen skulle 
återspegla verkligheten eller på något sätt vara realistiska valde tyvärr inte alltid de mest 
passande alternativen, likaså valde de deltagare som baserade sina karaktärer på deras 
”kvinnlighet” de mer objektifierande alternativen. Det går inte att ifrågasätta om de 
verkligen strävade efter att välja utifrån ett praktiskt och/eller realistiskt perspektiv, dock är 
frågan ifall de hade valt annorlunda om de likt den äldsta deltagaren varit väl informerade 
om teknikaliteterna i val av utstyrsel? Det finns givetvis de som visar på motsatsen, t.ex. 
hade informant 4 inte detta perspektiv i åtanke då hon motiverade sitt val av bålalternativ 
genom att endast ta hänsyn till hur brösten på bästa sätt skulle kunde framhävas med hjälp 
av bålalternativen. 

Likaså genom spel som Game of War: Fire Age (Machine Zone 2015) där kvinnlig 
utrustning nästan alltid framhäver bysten och ingår i en stereotypisk avbildning utav 
kvinnor, är resultatet inte chockerande eftersom vi människor till slut tolkar det som en 
”verklighet”. Att kvinnor väljer ”sexiga” alternativ är inte heller ett tecken på ignorans eller 
enbart en strävan efter att tillfredsställa ”den manliga blicken”, det kan även vara en strävan 
efter att i uppnå en ”empowering”-effekt via ”Laura fenomenet” (Jansz, J., Martis, J. 2007, 
s.147) genom att uppfylla den ”kvinnliga” kriteriet tillsammans med det typiskt ”manliga”.  
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5.4.4 Analys av resultat för val av ben 
Fördelningen utav de manliga och kvinnliga svarsalternativen vid val av benalternativ skiljer 
sig inte åt avsevärt mycket procentuellt, dock kan man även här se en tendens från 
kvinnorna att välja alternativ 4 och 5 (62% av alla kvinnliga deltagare) i högre utsträckning 
än alternativ 1 och 2 (32% av alla kvinnliga deltagare). Det motsatta gäller för männen, med 
högre tendens att välja alternativ 1 och 2 (50% av alla manliga deltagare) än alternativ 4 och 
5 (36% av alla manliga deltagare). Alternativ 2 och det populäraste benalternativet 
sammanlagt, alternativ 5, hade lika många manliga röster och var lika populära. Männens 
tendens återspeglades bland informanterna till de semistrukturerade kvalitativa 
intervjuerna, där de valde alternativ 1 och 2. De kvinnliga informanterna valde dock 
alternativ 3 och 4. 

Informant 1 ansåg att 4:an och 5:an visade för mycket utav benen och att användningen utav 
kjolar i ens utrustning var konstigt. Han ansåg att 1:an var mest funktionell samt snyggast av 
alla alternativ och uppskattade benskydden. Informant 2 som valde alternativ 2 ansåg att 
2:an hade mest skydd av alla men som fortfarande tillät karaktären att vara rörlig. Informant 
3 instämde med informant 1 och valde alternativ 3 utifrån att byxorna täckte benen, dock 
gillades inte benskydden. Informant 4 valde alternativ 4 och ansåg att benen var svårast att 
välja från då det fanns flera alternativ som hon tvingades välja från - hennes motivation vid 
val av benalternativ baserat på eget tycke och smak samt att hon ansåg att det var det mest 
avklädda alternativet. Endast en deltagare från den kvantitativa webbenkäten adresserade 
utrustningen ur liknande vinkel som informant 1, 2 och 3, vilket var att hon strävade efter en 
lätt rustning som gav hennes karaktär maximalt med smidighet (Enkät ID 11363723). 

Frågan är om majoriteten utav kvinnorna resonerade på liknande vis, att en lättare 
utrustning är mer fördelaktig för en smidig karaktär än en tung utrustning, som 
stereotypiskt vanligtvis bärs av män? Det vore inte särskilt konstigt, eftersom endast en blick 
på spelkaraktärerna i Game of War: Fire Age (Machine Zone 2015) berättar samma historia 
där männen bär mycket tyngre utrustade än kvinnorna överlag (se Figur 8 i kapitel 4.2). 

5.4.5 Analys av resultat för val av skor 
Fördelningen utav de manliga och kvinnliga svarsalternativen vid val av skoalternativ var 
mycket likartade procentuellt. Majoriteten utav både de manliga och kvinnliga deltagarnas 
röster hamnade på alternativ 1 och 2 med 70% utav alla kvinnliga röster samt 86% av alla 
manliga röster. Ungefär lika många manliga som kvinnliga deltagare röstade på alternativ 4 
och 5 med 14% av de manliga deltagarnas röster och 19% av de kvinnliga deltagarna röster. 
Bland informanterna var alternativ 1 och 2 populärast, informant 1 valde alternativ 2 på 
grund av att han inte ville springa runt i högklackat, men valde 2:an då han ansåg att de såg 
”coolare” ut än 1:an. Informant 2 och 3 ansåg också att det inte var logiskt att springa runt i 
klackar, men valde då alternativ 1, för informant 2 var denna kategori lättast att välja från då 
han ansåg att de andra alternativen ”inte ens var skor”. Likaså ansåg en deltagare från den 
kvantitativa webbenkäten att klackar var onödiga, och valde därmed alternativ 1 (Enkät ID 
11363723). 

Informant 5 valde alternativ 5, efter att jag hade påpekat att detta alternativ var opraktiskt 
påstod hon att 1:an vore mer praktiskt, men att hon inte tänkte ur det perspektivet vid 
konstruktionen utav sin karaktär utan utgick från ett ytligt perspektiv. Förmodligen erhöll de 
andra deltagarna samma perspektiv då de konstruerade sina karaktärer samt valde de 
högklackade alternativen. Det intressanta är att skorna inte är av sexualiserande art, utan ett 
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tydligt attribut associerat med kvinnor som anstränger sig för att vara ”vackra” med mycket 
tydlig bristande funktion, vilket troligtvis var anledningen till varför både de manliga och 
kvinnliga deltagarna valde ungefär samma alternativ rent procentuellt, då de kvinnliga 
deltagarna var numerärt överlägsna de manliga. 

5.4.6 Analys av genomförandet utav den kvantitativa webbenkäten och de 
semistrukturerade kvalitativa intervjuerna 

Det har inte kommit mig förbi att jag som intervjuare har påverkat mina informanter genom 
att bland annat stoppa ord i mun då jag råkat försäga mig på intervjun med t.ex. informant 4 
angående hennes val av opraktiska skoalternativ, se Appendix B. Likaså har min relation till 
informanterna påverkat resultatet i stort, då den djärvaste och möjligtvis ärligaste av alla 
informanterna, informant 4, är en gammal väninna till mig och före detta flitig Gaia Online 
användare, vilket var anledningen till varför jag bad henne ställa upp på en intervju kring 
detta arbete. Likaså påverkade min relation till de andra informanterna slutresultatet, då de 
alla ingick i min bekantskapskrets, dock på grund av omständigheterna ansåg jag att det var 
nödvändigt att intervjua lättillgängliga personer på grund av tidsbrist. Frågan är dock om 
resultatet blivit bättre av att jag bett helt okända personer att delta i studien, eller om detta 
skulle öka osäkerheten hos de intervjuade till att de hade känt sig pressade att svara 
normativt istället för hur de faktiskt tycker? 

Den mänskliga faktorn är även konstant närvarande vid transkriberingen samt insamlandet 
utav den kvantitativa datamängden, då jag manuellt insamlade och översatte resultatet från 
den alternativa uppställningen till artefaktens skalenliga uppställning samt under arbetets 
gång tvingades korrigera insamlingen utav data 2 gånger då jag fann felaktiga beräkningar. 
Dessutom är jag medveten om att det kvantitativa arbetets legitimitet hade stärkts avsevärt 
ifall jag hade strävat efter att erhålla lika många manliga som kvinnliga deltagare, i detta fall 
var det något som jag hade förbisett men korrigerat i anslutning till de semistrukturerade 
kvalitativa intervjuerna där jag valt ut två män och två kvinnor för undersökningen. 

Avslutningsvis anser jag att om ”dress up”-spelet hade utformats i en riktig spelmotor, 
antingen i 2D eller 3D-grafik, så hade kanske slutresultatet sett betydligt annorlunda ut 
eftersom det hade varit enkelt för deltagarna att se deras kvinnliga spelkaraktärer i sin helhet 
och påverka deras utseende därefter. Logiska problem som att bysten inte skulle ”få plats” 
innanför ett bålalternativ hade blivit undanröjda, och spelupplevelsen hade känts mer 
verklig och intuitiv.  
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5.5 Slutsatser 
Syftet med detta arbete var att undersöka vilken grad av fysisk sexualisering som föredras av 
kvinnliga- respektive manliga spelare samt vilka attribut som främst anses bidra till 
sexualisering/objektifiering. Till undersökningen skapades ett ”dress up”-spel bestående av 
ett flertal bildkollage föreställande kroppsforms- samt klädalternativ, dessa var i sin tur 
gestaltade utifrån teorin kring ”den manliga blicken” och den västerländska 
skönhetsindustrins skönhetsideal samt samtida stereotyper kring temat ”krigare”.  

Frågeställningen som arbetet strävar efter att besvara är: 

• Vilka av de skapade attributen (kroppsform, byst, bål, ben och skor) är det som 
främst uppfattas bidra till en sexualisering/objektifiering av kvinnliga spelkaraktärer 
i ”dress up”-spel likt Gaia Online? 

• Vilken grad av sexualisering föredras av kvinnliga- respektive manliga spelare i 
”dress up”-spel likt Gaia Online? 

För att besvara frågeställningen användes metodologisk triangulering bestående av en 
kvantitativ webbenkät (”dress up”-spelet) med tillhörande bildkollage (arbetets artefakt) 
som publicerades på forumet i Gaia Online i kombination med semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer. 

Av det sammanställda resultatet framgår det att majoriteten utav deltagarna till den 
kvantitativa webbenkäten samt informanterna till de kvalitativa semistrukturerade 
intervjuerna ansåg att skorna främst bidrar till en sexualisering/objektifiering då en del 
deltagare och majoriteten av informanterna medvetet tagit avstånd från högklackade skor 
och påpekat olämpligheten att använda dessa. Ingen annan kategori hade samma 
avståndstagande och likvärdiga förhållningssätt från båda könen till de mer 
sexualiserande/objektifierande alternativen 3, 4 och 5. 

Av det sammanställda resultatet för kroppsformen kan vi se att deltagarnas preferenser 
skiljer sig åt, medan männen tänkte mer praktiskt var kvinnorna tydligt påverkade av 
skönhetsindustrins skönhetsideal vid val av kroppsform.  

Av det sammanställda resultatet för bysten kan vi se att män och kvinnor till stor del 
influeras likvärdigt av skönhetsindustrins skönhetsideal, den totala bristen utav kvinnliga 
röster på alternativ 1 uppvisar dock att kopplingen mellan ”femininitet”/”kvinnlighet” är 
starkt sammankopplat till bysten för kvinnor, och att dessa därmed kan anses vara 
påverkade att välja en större byst i större grad än män, delvis för att de identifierar sig själva 
i karaktären som de skapar och/eller inte vill verka ”okvinnliga” dvs. ”manliga”. 

Av det sammanställda resultatet för bålalternativen, vilket hade flest kvinnliga röster på 
alternativ 5 och flest manliga röster på alternativ 3, kan man dra två slutsatser: att 
deltagarna och informanterna antingen ansåg att de illustrerade alternativen 1-5 inte var 
särskilt ”hypersexualiserade” dvs. det behövdes mycket djärvare skillnader mellan 
alternativen för att verkligen uppvisa på hypersexualiseringen art, möjligtvis någon form av 
bikini överdel, som inte är ovanligt i spel. Eller att de helt enkelt föredrog den mest 
sexualiserade alternativet på grund av att det innebar att karaktären blev ”attraktiv” och 
”vacker”.  
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Av det sammanställda resultatet för benalternativen, där kvinnorna hade högre tendens att 
välja alternativ 4 och 5 än alternativ 1 och 2, tvärtom för män, är svaret i likhet med 
resultatet för bålalternativen. Frågan är om det var designen som var för tam för att anses 
”hypersexualiserat” eller om de alternativen helt enkelt föredrogs i högre utsträckning av 
kvinnor än män.  

Svaren för frågeställningen i korthet lyder därmed: 

• Vilka av de skapade attributen (kroppsform, byst, bål, ben och skor) är det som 
främst uppfattas bidra till en sexualisering/objektifiering av kvinnliga spelkaraktärer 
i ”dress up”-spel likt Gaia Online? 

-‐ Skorna ansågs vara mest uppenbart sexualiserande/objektifierande då majoriteten 
utav deltagarna valde alternativ 1 och 2 istället för de mer 
sexualiserade/objektifierade alternativen 3, 4 och 5.  

• Vilken grad av sexualisering föredras av kvinnliga- respektive manliga spelare i 
”dress up”-spel likt Gaia Online? 

-‐ Graden av föredragen sexualisering på respektive attribut varierar mellan kvinnliga- 
respektive manliga deltagare och informanter. Kvinnorna valde dock i högre grad de 
mer sexualiserade och idealiserade alternativen än männen. 
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6 Avslutande diskussion 
Detta arbete inleds med en sammanfattning av hela examensarbetet. Sedermera diskuteras 
arbetet från ett större perspektiv och avslutas med en överblick av arbetets framtida 
kontinuitet.   

6.1 Sammanfattning 
Den här studien undersöker vilken grad av fysisk sexualisering utav kvinnliga spelkaraktärer 
som föredras av kvinnliga-respektive manliga spelare samt vilka attribut som främst anses 
bidra till sexualisering/objektifiering genom metodologisk triangulering kombinerat med 
separat spelmoment i form av ett ”dress up”-spel.  

Arbetet tar avstamp från Laura Mulveys teori kring ”den manliga blicken” eftersom jag anser 
att den är relevant än idag och vill i detta arbete applicera den på dataspelskulturen. Detta 
för att få en förståelse för hur ”casual”-spelare tänker när de omedvetet eller medvetet 
använder sig av normativa skönhetsideal och stereotyper i sin identifikationsprocess i 
samband med skapandet av kvinnliga spelkaraktärer. 

51 deltagare utförde den kvantitativa webbenkäten med tillhörande ”dress up”-spel, varav 14 
deltagare var män och 37 deltagare var kvinnor. Fyra informanter deltog i kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer, varav fördelningen mellan manliga och kvinnliga informanter 
var likvärdiga och användes som komplimenterade svar till den kvantitativa webbenkäten. 

Resultatet uppvisade skillnader mellan män och kvinnors preferenser av sexualiseringsgrad, 
där kvinnorna i högre grad valde de mer sexualiserade och idealiserade alternativen än 
männen samt att det attribut som ansågs ha en störst sexualiserande/objektifierande effekt 
var skorna med högklackade alternativ. 

6.2 Diskussion  
Syftet med detta arbete var att åstadkomma ett resultat som inte enbart spelutvecklare kan 
förhålla sig till, utan att se på sexualisering och objektifiering i samhället i stort. 

6.2.1 Genomförande av undersökningens metod och utformning 
Denna studie använde sig av metodologisk triangulering för att kompensera för den 
kvantitativa- respektive den kvalitativa undersökningsmetodens svagheter. Arbetsprocessen 
har varit klar och tydlig från start med undantaget att det inte gick att i förhand estimera hur 
många deltagare och informanter som skulle delta i studien eftersom deltagandet var 
frivilligt. Det var önskvärt att intervjua användare från Gaia Online men på grund av 
bristande intresse från deltagarna valdes främst personer från min bekantskapskrets med 
erfarenhet av Gaia Online och liknande dress-up spel, vilket kan ha påverkat resultatet i både 
positiv och negativ riktning. Detta eftersom Østbye et al. (2008, s.39-41) anser att mätfel kan 
uppstå då forskaren är en auktoritet eller har en personlig relation till informanten. 

När det gäller artefaktens utformning är frågan om inte min personliga estimering av 
sexualiseringsgrad var för tam i förhållande till vad deltagarna till den kvantitativa 
webbenkäten är vana att bli exponerade för, och om detta därmed gav ett alltför skevt 
resultat? 
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6.2.2 Forskningsetiska aspekter 
Under arbetets gång har mitt arbete tagit hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt aktivt arbetat efter att anonymisera deltagarna och 
informanternas individuella svar. Deltagarna till den kvantitativa webbenkäten blev 
informerade om att insamlad data skulle användas till forskning kring konstruktionen utav 
originella karaktärer i formen utav ett ”dress up”-spel i enkätform, informanterna till de 
kvalitativa intervjuerna blev informerade på samma vis. Ingen fick dock vetskap om att 
arbetet behandlar kvinnlig sexualiseringsgrad eftersom det därmed skulle ”avslöjat” arbetet 
och kunnat påverka deltagarnas och informanternas ställningstagande till de olika 
attributen. Hänsyn till konfidentialitetskravet visades till deltagarna då deras svar 
automatiskt anonymiserades via enkättjänsten eSurv och ersattes med ett ID-nummer. 
Innan de semistrukturerade intervjuerna utfördes blev informanterna även informerade om 
att samtalet skulle spelas in med deras tillåtelse och anonymiseras vid transkribering. 

Dock utgick inte arbetet utifrån nyttjandekravet eftersom det inte existerat någon extern 
uppdragsgivare eller partner och har därmed tyvärr förbisetts av misstag. Det har dock aldrig 
varit arbetets syfte att användas i kommersiella sammanhang utan endast i forskningssyfte.  

6.2.3 Genus 
Detta arbetes utgångspunkt har varit genus samt har begränsat sig till att endast omfatta 
västerländska kulturella aspekter vid arbetet med stereotyper, sexualiseringsgrad och 
definitionerna utav ”kvinnligt” samt ”manligt” i syfte att besvara frågeställningen. Detta för 
att stereotyper, skönhetsideal och definitioner utav ”kvinnligt” och ”manligt” varierar mellan 
olika kulturer och samhällen (Illustrerad Vetenskap, IV nr. 15, 2002). 

Utan att vara moraliserande har arbetet strävat efter en objektiv blick i hur västerländska 
män och kvinnor resonerar kring val av attribut och konstruktion av kvinnliga spelkaraktärer 
i ”dress up”-spel med specifikt spelscenario. Det sammanställda resultatet gav en indikation 
på skillnader mellan män och kvinnors resonemang vid sitt karaktärskapande, där de 
manliga deltagarna erhöll en tydlig praktisk inställning till sina kvinnliga karaktärer till 
skillnad från de kvinnliga deltagarna som uppvisade en ytligare inställning med fokus på 
karaktärens utseende och deras personliga perception av skönhet.  Resultatet avviker från 
det som kan anses vara norm i samhället där män förväntas objektifiera den kvinnliga 
kroppen i högsta möjliga grad samt avviker även från det som anses vara branschstandard 
vilket är att de kvinnliga karaktärerna måste vara ”sexiga” för att duga som 
huvudrollsinnehavare i spel (Jansz, J. & Martis, R. 2007, s. 147). Dock bekräftar resultatet 
att kvinnor i västerländska samhällen verkar för att tillfredsställa ”den manliga blicken” till 
olika grad, i enlighet med Mulveys teori kring ”den manliga blicken” (1989, s.19-20).  

Frågan är då om kvinnor har en starkare tolkning av vad ”kvinnlig skönhet” är samt om de 
känner att de måste uppfylla dessa ideal genom att visualisera detta i sitt karaktärskapande? 
Wolf resonerar i Skönhetsmyten (1995) att skönhet som vi känner till den i patriarkala 
samhällen är ett förtryck som påtvingas kvinnor genom olika skönhetsideal som de förväntas 
acceptera och leva upp till på bästa möjliga sätt. Detta tankesätt - att skönhet likaså 
”kvinnlighet” samt ”manlighet” - är sociala konstruktioner är inom genusvetenskapen 
allmänt accepterat (Angelfors, C. & Schömer, E. 2009, s. 27) och med det i eftertanke är 
resultatet inte lika chockerande utan mer eller mindre en bekräftelse till en allmänt känd 
genusteori. 



 52 

Kvinnor måste vilja förkroppsliga den och män måste vilja äga kvinnor som 
gör det. Detta förkroppsligande är ett tvingande påbud för kvinnor och inte 
för män, och denna situation är nödvändig och naturlig därför att den är 
biologisk, sexuell och utvecklingsbetingad. Starka män slåss om vackra 
kvinnor, och vackra kvinnor är fruktsammare. Kvinnors skönhet måste hänga 
ihop med deras fruktsamhet, och eftersom detta system bygger på sexuellt 
urval är det ofrånkomligt och oföränderligt. 

Wolf, N. 1995 s. 10 

Den kvinnliga informanten som valde störst byst och som tydligt eftersträvade att fullfölja 
skönhetsideal (informant 4) påstod bland annat att hennes kvinnliga karaktär sannolikt 
stämde överens med det majoriteten av de manliga deltagarna hade röstat fram innan 
intervjun började spelas in. Detta antagande stämde inte överens med resultatet, men är ett 
tydligt exempel på Wolfs teori kring ”skönhetsmyten” dvs. att samhällets ideal inte speglar 
verkligheten utan är en social konstruktion som antas vara sann. I denna studie var de 
manliga deltagarna inte enbart drivna av ett biologiskt begär för vad som anses vara ”vackra 
kvinnor” utan kan förhålla sig till dem som vilken ”krigare” som helst - dock var de kvinnliga 
deltagarna påtagligt påverkade av samhällets normer och ideal. Detta är ingen konstighet, 
enligt ”den manliga blicken” är kvinnans roll oavsett situation att vara sexuellt attraktiv för 
en man och därmed är lärdomen till flickor från populärkultur att de ska sträva efter att 
sexualisera sig själva i syfte att tillfredsställa ”den manliga blicken” (Fredrickson, B. L., et al. 
1998, s. 270). Det blir mycket tydligt då en kvinnlig deltagare (Enkät ID 11363778) kände sig 
manad att förklara hennes val av utstyrsel genom att vilja vara vacker i spelet utan att anses 
se ut som en ”slampa” dvs. att vara sexuellt lättillgänglig. Denna koppling mellan utseende 
och sexuell tillgänglighet är fascinerande eftersom det är själva essensen i ”den manliga 
blicken” där den sexuella rättigheten till kvinnans kropp tillfaller den manliga betraktaren. 

Vore resultatet omvänt om spelet istället hade handlat om att skapa en manlig spelkaraktär i 
ett ”dress up”-spel och behandlat ”manlighet” där kvinnor och män fick möjligheten att 
sexualisera samt objektifiera manliga spelkaraktärer? Förmodligen inte, dels på grund av att 
män idag inte är sexualiserade på samma sätt som kvinnor utan istället idealiserade med 
bland annat svällande muskler (Jansz, J. & Martis, R. 2007, s.146), dels på grund av att de 
inte exponeras för samhällets skönhetsideal på samma sätt eller i samma mängd som 
kvinnor. Detta kan noteras i motsträviga manliga ideal där de antingen kan vara ”maskulina” 
med framträdande muskler eller bara ”en bra blandning av ölmage och träning”. Mackenzie 
Pearson påstår i sin artikel Why Girls Love The Dad Bod (The Odyssey Online 2015) att det 
andra idealet, även känd som ”The Dad Bod” är populär bland kvinnor idag eftersom det får 
dem att känna sig mer attraktiva om killen inte är särskilt ”snygg” då det annars finns en risk 
att männens skönhet överglänser kvinnans.  

Mackenzie bekräftar bara det vi alla fått lära oss – det vill säga att män tittar 
på kvinnors kroppar och kvinnor ”bryr sig inte” om männens utseende så 
länge de själva får känna sig snygga och smala. Ordningen är återställd. För 
den som tittar, njuter, väljer och bedömer sätter sig också i en maktposition. 
Därför måste kvinnor tala tyst om det de verkligen åtrår – oavsett om det 
handlar om tvättbrädor eller kalaskulor. 

Hultquist, C. 2015 
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6.2.4 Kulturella aspekter 
Arbetet kan anses ge en indikation utav hur västerländska kvinnliga- respektive manliga 
”casual”-spelare förhåller sig till kvinnliga spelkaraktärers sexualiseringsgrad år 2015, vilket 
därmed kan vara intressant att studera från ett större perspektiv i syfte att förstå hur olika 
samhällen och spelare med kulturella skillnader påverkar spelutvecklare att producera det 
spelarna kräver och eftersträvar. Hur hade resultatet kunnat se ut om studien istället utförts 
i Kina, Saudiarabien eller Marocko? Vilka kulturella skillnader i nivå av sexualiseringsgrad 
skulle arbetet behöva ta ställning till? Denna frågeställning blir allt mer vanlig i och med att 
spel globaliseras och förväntas nå ut till stora marknader som skiljer sig åt kulturellt.  

Onlinespelet Warface (Crytek 2015) erhöll massiv kritik från media och västerländska 
spelare när de 2013 visade upp kvinnliga spelkaraktärer som var mycket olika de manliga 
spelbara karaktärerna eftersom de var uppenbart sexualiserade med stor byst och utrustning 
som bland annat innehöll urringningar, snäva magtröjor mm. till skillnad från deras manliga 
modeller som var betydligt mer realistiska i sitt utseende. I intervjun Cultural Relativism: 
Warface’s exec producer talks girls, guns and global gaming (The Wired 2013) med 
Philippa Warr påstod producenten för spelet, Joshua Howard, att de var väl medvetna om 
att de kvinnliga karaktärerna var sexualiserade, men att det var minimikravet från deras 
ryska audiens som egentligen hade krävt ännu mer objektifierande och sexualiserande 
porträttering av de kvinnliga karaktärerna t.ex. att de skulle strida i högklackat. Detta 
implementerades dock inte på grund av principskäl från Cryteks sida enligt Howard. Idag är 
de kvinnliga spelkaraktärerna inte längre tillgängliga och utvecklingen pågår med att skapa 
nya kvinnliga spelkaraktärer till Warface (Crytek 2015), varav de nyaste modellerna ser 
mycket mindre sexualiserade ut. 

6.3 Framtida arbete 
Spelet Warface (Crytek 2015) och global spelkonsumption är ytterst intressant då studier 
likt denna kan förklara vilka preferenser som spelarna föredrar när de själva får möjlighet att 
komponera sin karaktär istället för att bli tilldelad någon. Vore t.ex. de mest sexualiserade 
alternativen i denna studie ”tillräckligt” sexualiserade för den ryska marknaden eller skulle 
det behövas göras omfattande förändringar? Vad säger det om ett samhälle och dess 
jämställdhet om det tillämpas helt andra ideal på män och kvinnor? Kan spelindustrin 
påverka synen hos spelkonsumenter genom att aktivt ta avstånd från orealistiska ideal? 
Spelproducenter har vanligtvis inte denna makt och kan lida stor intäktsförlust om 
eventuella finansiärer och riskkapitalister motsätter sig ett avståndstagande och istället 
väljer att investera i ett spelbolag som ger spelarna vad de vill ha i form av sexualiserade 
spelkaraktärer. 

Om jag fick möjlighet att fortsätta med arbetet vore min första och minst krävande åtgärd att 
komplettera det kvantitativa arbetet med 49 0extra deltagare bestående av 36 män och 13 
kvinnor, för att komma upp till 100 deltagare där hälften är män och hälften är kvinnor, 
vilket skulle ge en mycket bättre indikation på slutresultatet än det jag lyckats erhålla under 
examensarbetets tidsperiod. Jag skulle även vilja komplettera med fler kvalitativa intervjuer. 

Den större förändringen, som skulle kräva ett mycket omfattande arbete, vore att skapa ett 
riktigt ”dress up”-spel i 3D där deltagarna fick konstruera sina kvinnliga karaktärer från alla 
vinklar och med fler extrema alternativ för bålpartiet samt benen och fler neutrala alternativ 
till skorna. Möjlighet att kommentera varje alternativ skulle göras tillgänglig för spelaren och 
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det hade definitivt höjt helhetsintrycket ifall de även fick möjlighet att välja ytterligare 
attribut så som frisyr och hudfärg samt bestämma graden utav muskulatur på sina 
spelkaraktärer. 

Det största tillägget vore att även skapa en manlig version av ”dress up”-spelet, dock ser jag 
stora svårigheter med detta rent teoretiskt eftersom det kräver oerhört mycket förarbete 
kring manlig idealism och sexualisering i populärkultur, dock vore det en mycket bra 
avstamp till ett framtida arbete då män idag sexualiseras i allt högre grad bland annat av sig 
själva via fenomen som ”spornosexuals”, vilket är ett begrepp som har tillkommit i modern 
tid efter ”meterosexuals”, där mäns kroppar och utseende är av högsta prioritet och inte 
enbart kläder och andra diverse tillbehör som förhöjer bilden av en själv, mycket i stil med 
hur kvinnor har sexualiserats genom tiderna via den kvinnliga kroppen. 
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Bildförteckning 
Figur 1. Ett kollage av de 5 olika slutscenerna i spelet Metroid (Nintendo 1986). Den 

vänstra representerar det slutscenario där spelarens speltid överskridit 10 timmar. Till 
höger är det slutscenario där spelarens speltid underskrider 1 timma. Tillgänglig på 
Internet: http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings [Hämtad 2015-02-
01] 

Figur 2. Till vänster är spelkaraktären ”Zero Suit Samus” och till höger spelkaraktären 
”Samus” från spelserien Super Smash Bros. (Nintendo 2014). Tillgänglig på Internet: 
http://www.smashbros.com/us/ [Hämtad 2015-02-01] 

Figur 3. Till vänster är spelkaraktären Samus Aran iklädd sin blåa Zero Suit och till höger i 
sin gula Power Suit (Varia) från Metroid: Other M (Nintendo 2010). Tillgängliga på 
internet: http://www.ign.com/blogs/mardt/2011/05/14/community-vote-that-really-
suits-you-samus & http://metroid.wikia.com/wiki/Talk:Zero_Suit [Hämtad 2015-02-01] 

Figur 4. Till vänster, se mimik: ”Sweet Talker”. Innerst till vänster, se mimik: ”Tough 
Talker”(Gaia Interactive, Inc. 2003-). Innerst till höger, se ben: standardbasen. Till höger, 
se ben: ”Shapely Leg Surgery” (Gaia Interactive, Inc. 2003-).  

Figur 5. Victoria’s Secret Angels i (Vanity Fair, november 2007) 

Figur 6. Till vänster: modellen och skåderspelerskan Kate Upton porträtterad som 
karaktären Athena i Game of War: Fire Age (Machine Zone 2015) Till höger: 
reklamfilmen Kate Upton Game of War Commercial (Game of War 2014) 

Figur 7. Till vänster och i mitten: Kate Upton i Game of War: Live Action Trailer – 
”REPUTATION” ft. Kate Upton (Game of War: Fire Age 2014). Till höger: Game of War: 
Full Live Action Trailer – ”EMPIRE” ft. Kate Upton (Game of War: Fire Age 2014) 

Figur 8. Kollage av alla spelbara hjältar/krigare i Game of War: Fire Age (Machine Zone 
2015). Tillgängliga på internet: http://gow-fireage.wikia.com/wiki/Category:Hero 
[Hämtad 2015-04-05] 

Figur 9. Till vänster: personlig stil med användning av tydliga konturlinjer och in 
blockerade färg, ljus- och skuggsättning [Egen bild]. Till höger: referensbild använd för 
skapandet utav kroppsformen. Tillgänglig på internet: http://thumbnails-
visually.netdna-ssl.com/sixty-years-since-the-bombshell_528a7fd1f1dfe_w1500.jpg 
[Hämtad 2015-02-04-04] 

Figur 10. Moodboard 1: kroppsform [Egen bild]. 

Figur 11. Bildkollage av alla fem kroppsformer, varav 1 ska föreställa en gravt underviktig 
kvinna. 2 är skönhetsindustrins skönhetsideal, 3 är en normalviktig person, 4 är en 
överviktig och 5 är en överviktig person som gränsar till fetma klass 1 [Egen illustration]. 

Figur 12. Bildkollage av alla fem bysterna, varav 1 ska föreställa en A-kupa. 2 är en B-kupa, 
3 är en C-kupa, 4 är en D-kupa och 5 är en E-kupa [Egen illustration]. 
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Figur 13. ”Dress up”-spelet i Game of War: Fire Age (Machine Zone) föreställande en 
kvinnlig hjälte/spelkaraktären med olika klädesalternativ mm. illustrerade vid sidan av 
och inte på själva avataren. 

Figur 14. Moodboard 2: bålalternativ [Egen Bild]. 

Figur 15. Bildkollage av alla fem bålalternativen, varav 1 ska föreställa mest 
”neutral”/”realistisk” klädsel och 5 mest ”objektifierad”/”hypersexualiserad” [Egen 
illustration]. 

Figur 16. Moodboard 3: benalternativ. [Egen bild] 

Figur 17. Bildkollage av alla fem benalternativen, varav 1 ska föreställa mest 
”neutral”/”realistisk” klädsel och 5 mest ”objektifierad”/”hypersexualiserad” [Egen 
illustration]. 

Figur 18. Moodboard 4: skoalternativ [Egen bild]. 

Figur 19. Bildkollage av alla fem skoalternativ, varav 1 ska föreställa mest 
”neutral”/”realistisk” klädsel och 5 mest ”objektifierad”/”hypersexualiserad” [Egen 
illustration]. 

Figur 20. Bild från magasinet Marie Claire (2009) föreställande kvinnor i olika storlekar. 
You Tell Us: Tillgänglig på internet: https://au.lifestyle.yahoo.com/marie-claire/news-
and-views/latest/a/6530219/you-tell-us-whos-the-sexiest/ [Hämtad 2015-04-07] 

Figur 21. Kroppsformsalternativen i uppställning 2 [Egen illustration]. 

Figur 22. Bystalternativen i uppställning 2 [Egen illustration]. 

Figur 23. Bålalternativen i uppställning 2 [Egen illustration]. 

Figur 24. Benalternativen i uppställning 2 [Egen illustration]. 

Figur 25. Skoalternativen i uppställning 2 [Egen illustration]. 

Figur 26. Till vänster: ”dress up”-spelets alternativa uppställning. Till höger: artefaktens 
skalenliga uppställning. 

Figur 27. Bildkollage av de populäraste valen per kategori: kvantitativ del [Egen 
illustration]. 

Figur 28. Bildkollage av de minst populäraste valen per kategori: kvantitativ del [Egen 
illustration]. 

Figur 29. Bildkollage av de populäraste valen per kategori: kvalitativ de [Egen illustration]. 

Figur 30. Bildkollage av de minst populäraste valen per kategori: kvalitativ del [Egen 
illustration]. 
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Appendix A -  Bildkollagen i den alternativa 
uppställningen 

 

Figur 1 Kroppsformsalternativen i uppställning 2. 

 

 

Figur 2 Bystalternativen i uppställning 2. 

 

 

Figur 3 Bålalternativen i uppställning 2. 
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Figur 4 Benalternativen i uppställning 2. 

 

Figur 5 Skoalternativen i uppställning 2. 
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Appendix B -  Sammanställning utav de 4 kvalitativa 
intervjuerna 
 
Informanternas svar har ej översatts till skalan 1-5 där 1 är ”neutral”/”realistisk” och 
5 är ”objektifierad”/”hypersexualiserad”, utan är baserade på den alternativa 
uppställningen. Samtliga intervjuer blev redigerade från utfyllnadsord och 
syftningsfel samt sammanställdes frågeformuleringarna tydligare under 
transkriberingen.  
 
 
 
Informant 1: (man 25 år, valde alternativ 2,4,3,2,3 - alternativ uppställning) 
 
Kan du motivera ditt val av kroppstyp och av vilken anledning du valt den?  
Jag valde tvåan. Jag tyckte att ettan och fyran, eller ettan skulle jag kunnat tagit också. Fyran tyckte jag såg lite 
väl, den såg nästan överviktig ut. Det såg inte ut som någon som var jättestark liksom. Ettan skulle kunna vara 
någon som var typ stark. Trean och femman såg jättespinkiga ut. 
De kan inte slåss. Men tvåan kan slåss och plus att den ser, jag vet inte, bara mest visually pleasing ut. 
 
Vilken bröststorlek valde du samt varför? 
Jag valde fyran. Mest för att, jag vet inte, brösten såg snygga ut utan att vara sådär överdrivet stora som ettan och 
trean var. Tvåan och femman var väl dem som var minst. Men jag vet inte, bara det att jag tyckte att fyran såg 
bättre ut. 
 
Vilken byst valde du samt varför? 
Jag tog trean. Ettan och fyran var väl dem som såg mest, mest ut som medeltida armor liksom. Mest inget, inget 
vad ska man säga, inget kön på sådär. Men tvåan,och femman såg mest extrema ut tycker jag. Tvåan såg alldeles 
för oj shit det är en barbiedocka man håller på med. Femman var lite också lite såhär, känns opraktiskt att visa 
hela jävla halsen det är inte så smart. Men jag tyckte att trean var liksom, den såg ut att vara funktionellt 
samtidigt som den var lite stylish liksom. 
 
Vilka ben valde du samt varför? 
Där valde jag nummer 2. Jag tyckte att trean och femman såg lite väl typ såhär japanskt schoolgirl nu ska vi visa 
så mycket ben som möjligt typ och korta kjolar liksom. Jag tyckte själva kjolgrejen var ganska weird 
överhuvudtaget. Jag tyckte att tvåan var både snyggast och mest såhär, funktionell typ. Jag tyckte att de här 
detaljerna var coola med leg plates. 
 
Sist men inte minst, vilka skor valde du samt varför? 
Skorna tog jag alternativ nummer 3. Jag tyckte att tvåan, fyran och femman med dem som hade högklackat 
kändes bara som att jag vill inte springa runt med högklackat i rustning. Jag tänkte antingen ettan eller trean och 
jag tyckte att, att det såg lite coolare ut när de var ändå lite, för det är fortfarande typ hälar på de där, men det såg 
bara coolare ut. Jag tänkte mig typ att en WoW-karaktär hade sett coolare ut i dem där än. 
 
På grund av att det typ är en kilklack - en klack som liksom går hela vägen? 
Ja de såg inte helt, ickefunktionella ut som dem andra. Man kan ju i och för sig använda femmans klackar som 
vapen, men. Bara sparka dem hårt med hälen. 
 
Då skulle jag vilja veta vilken kategori du tyckte det var lättast att välja från? 
Vilken som var lättast att välja. Jag vet faktiskt inte, det, jag tror nästan det var första, kroppstyp. 
 
Var det av någon särskild anledning eller bara att det kom naturligt enkelt? 
Det var nog bara, för att, den kom bara naturligt enkelt att jag bara tänkte att jag ville ha, det där kändes som den 
som var mest standard och den såg bäst ut och jag vet inte om jag tänkte så mycket mer på det. 
 
Vilken kategori tyckte du var svårast att välja från? Den som du hade mest problem med, svårt att 
bestämma i? Och av vilken anledning? 
Förmodligen brösten. För att jag visste att jag skulle bli utfrågad om det här. Och för att tog jag stora bröst så 
skulle du klaga på mig. Nä men det kändes lite såhär, att den var mest, störst risk att bara hamna i sexistiska 
diskussioner med. 
 
Okej. Ja. Så ifall du, har du någon tidigare erfarenhet av spel där man får möjligheten att 
komponera sin egen karaktär och bestämma utseendet på dem? 
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Nja, de flesta rollspel har väl sådana element liksom. Jag vet inte hur många det är jag har spelat där man kan 
jätteanpassa kroppen och sånt där, men jag har spelat några stycken i alla fall. 
 
Ifall du fick möjligheten, vad skulle du ändra på i det här ”spelet”? Skulle du vilja ha fler 
alternativ, kanske mer att välja på, kanske fler olika delar att välja på, kanske välja hur jag vet 
inte, kanske, armbågsskydd skulle kunna se ut? 
Ja kanske, jag hade kanske kunnat velat se hur allting skulle se ut tillsammans på en gubbe. Och kanske då om 
man hade kunnat liksom kunna trycka på dem här och se hur dem grejerna såg ut tillsammans. 
 
Jag glömde fråga en fråga innan men när du spelar rollspel, vilken avsikt brukar du då ha när du 
skapar din karaktär? 
Bra fråga. Det är nog blandat med att man vill stå ut lite grann från alla andras gubbar plus att man vill att det ska 
fungera bra, oftast i dem spelen så får man inte välja hur armoset ska se ut, utan man väljer bara gubben så jag 
brukar försöka få det att se ut som att, så att gubben har former som visar armorn bra. För dom brukar anpassa 
sig efter hur gubben liksom, hur den ser ut. Typ det. Oftast är man också ganska utzoomad i de spelen så man vill 
att det ska se bra ut på avstånd liksom. Så ibland är det lite överdrivna former bara för att man ska se på avstånd. 
 
 
 
Informant 2: (man 24 år, valde alternativ 1,4,5,1,1 - alternativ uppställning) 
 
Jag ser att du har valt nummer 1 på kroppstyp - av vilken anledning då? 
För att det ser ut som hon har hon har hon har lite bredare stomme, lite kött på benen som gör att så hon kan 
vara stark med ändå smidig. Så jag vill ha en kombination mellan stark och smidig. 
 
På brösten valde du alternativ 4. Har du någon särskild tanke bakom det? 
Jag vet att jag valde en kvinna och jag vill fortfarande att kvinnan ska ha - jag vill inte välja tvåan för det var 
ingenting- utan jag vill att kvinnan ska ha bröst- för det skiljer en kvinna och en kille ganska hårt. Så därför valde 
jag att hon skulle ha inte för stora bröst dock, men hon skulle ha lite bröst. 
 
På bysten har du valt nummer 5. Av vilken anledning då? 
Jag tänkte då att nummer 1 var helt platt, och att brösten inte får plats där. Jag vet inte hur det funkar men för 
mig kändes det som att där skulle inte brösten få plats. Så därför tänkte jag att den femman har lika mycket skydd 
som, nästan lika mycket skydd som - var det femman? - Ja, nästan lika mycket skydd som ettan men den har 
plats för brösten också. 
 
Så du tänkte liksom ergonomiskt nästan? 
Jag tänker mig när jag kollar på kvinnor som idrottar - att jag har hört att det är mycket complaints att brösten är 
i vägen- att det är svårt att ha dem någonstans. 
 
Så benen då, jag ser att du har valt alternativ 1. Skulle du vilja motivera ditt svar? 
Därför det kändes som det var mest skydd, men ändå rörlighet, för att det, skydden midjan är inte, den sitter inte 
fast utan man kan fortfarande röra sig med de skydden. Därför kände jag att jag ville ha dem. 
 
 
Sist men inte minst, skorna, så har du valt alternativ 1? 
Ja det kändes som det är lättaste skorna att röra sig. Och att de andra skorna känns lite klumpiga. 
Och väldigt dåliga i vissa tillfällen som strid. Nämen skulle det vara ett slagfält där man skulle gå i gyttja lera då 
funkar inte klackskorna riktigt. Utan där valde jag dem för att hon skulle kunna snabbt springa och eftersom jag 
ville att min gubbe skulle vara smidig. Så ville jag ha de skorna. 
 
Jag skulle också vilja veta vilka utav dessa kategorier var lättast för dig att välja från? 
Fötterna var lättast. För det kändes som att dom andra var inte ens i närheten, kanske trean då. Men som var 
liksom skor också. Annars kändes det inte som om att det var - och det är också logiska beslut - att de inte var 
passande för. Eftersom jag antar att jag, jag byggt en krigarkvinna. 
 
Vilka kategorier var svårast att välja från? 
Brösten. Jag visste inte riktigt hur boobsen skulle få plats. Då jag inte visste hur de, hur tajt brynjan skulle va. Så 
vet jag inte hur brösten skulle pressas ihop.  
 
Så det var ett logiskt problem? Mer eller mindre? 
Det var ett logiskt problem ja. 
 
Har du någon tidigare erfarenhet med liknande sorters utav spel där man har möjlighet att skapa 
sin egen karaktär? 
Jag har erfarenhet av sådana spel, dock är det inte en jättestor del av det jag gillar med dem spelen. Utan jag 
spenderar helst mindre tid på att göra min gubbe. Än att spela själva spelet. 
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Okej. Så det är inte centralt för dig att skapa din karaktär? 
Nej. Jag blir väldigt lätt uttråkad ifall det finns för många val. Och jag vill bli ganska styrd tror jag i det valet. 
 
Okej, men när du väl skapar din karaktär vad har du då för avsikt främst? 
Det är för att göra min karaktär cool, eftersom jag spelar mest onlinespel så vill jag att den ska vara cool jämfört 
med andra gubbar. 
 
Okej. Jättebra. Sist men inte minst ifall du fick påverka utformningen på det här spelet. Vad 
skulle då vilja ändra på? 
Just i det här spelet skulle jag vilja se en färdig produkt av det jag har byggt, för att se ifall den gubben jag byggde 
är det jag vill ha. Och sen kanske om man skulle kunna göra ändringar utefter det, tillexempel. 
 
 
 
Informant 3: (kvinna 25 år - valde 2, 4,2,4,1 - alternativ uppställning) 
 
Jag ser att du har valt alternativ två på kroppsformen. Var det av någon speciell anledning du 
valde den kroppstypen? 
Det var väl att de andra såg väl antingen för smala ut, eller jag vet inte, det var bara den som tilltalade mest helt 
enkelt. 
 
Fanns det någon speciell anledning till att du valde alternativ 4 på brösten eller var det samma 
sak där? 
Här tror jag att jag försökte bara välja det som känns mest jag eller som jag känner igen mig själv. 
 
Så du tänkte ”hur skulle jag se ut i det här”? 
Jag försökte bara välja något som var samma som jag, jag vet inte. 
 
Jag ser att du har valt alternativ 2 på bålen. Av vilken anledning då? 
Den mest nakna. Nej, jag tyckte den var coolast. 
 
Jag ser att du har valt alternativ 4 på benen, hur har du tänkt vid där? 
Jag vet inte. Jag tyckte väl att byxorna åtminstone ska täcka hela benen. Och inte för mycket plåt. 
 
Och sen sista alternativet, skorna, hur resonerar du där? 
Asså jag tycker klackar skulle bara, känns dumt för det är ologiskt. 
 
Vilka utav dessa kategorier tyckte var lättast att välja från? Där du hade minst motstånd? Där du 
kände att det här ska jag ha? 
Överdelen. 
 
Och den du tyckte var svårast, av vilken anledning då? 
Byxorna. Jag vet inte varför. 
 
Jag undrar ifall du har någon tidigare erfarenhet kring spel där man liksom har möjlighet att 
konstruera sin egen karaktär? 
Typ Sims. Ganska bra exempel. 
 
Antar att du spenderar mycket tid på att skapa din karaktär då? 
Ja. Samma med elder scrolls spelen, skyrim och det är väl samma sak där. Så ja sådana spel där man kan göra 
rätt mycket jag tycker om. 
 
Så du brukar spendera ganska mycket tid på? 
Ja, och skapa en ny bara för att jag vill ha en som ser annorlunda ut. 
 
Så man kan väl summera det som att din avsikt är att skapa lite grann utav dig själv när du gör 
karaktärerna när du spelar sådana spel? 
Ja. 
 
Sist men inte minst ifall du fick möjlighet att påverka det här spelets utformning, hur skulle du då 
ändra det? Vad skulle du lägga till? Är det något du tycker saknas kanske? 
Ja det är väl ganska mycket metal-plåt kläder mer typ - jag brukar typ välja lädersaker. Fler rörliga saker. 
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Informant 4: (kvinna 21 år - valde 3, 3,2,5,5 - alternativ uppställning) 
 
Vi kan börja med kroppstypen. Vad valde du där? Och av vilken anledning då? 
Jag valde trean. Jag tyckte den var såhär fin och slank kropp liksom, det, det känns såhär attraktivt. 
 
Nummer två. Brösten, vad hade du valt där? Och av vilken anledning då? 
Där valde jag trean igen. Det var de största brösten jag kunde hitta. 
 
Vi kan gå vidare till bålen. Vad valde du där och varför? 
Där valde jag tvåan. För att det skulle visat upp det jag hade valt på det tidigare bröst-storleken. Som att den 
kunde framhäva de brösten. 
 
På benalternativen, vilket blev det där? Och varför? 
Femman. Det var ju det mest avklädda alternativet som tilltalade mig mest helt enkelt. 
 
Sist men inte minst, skoalternativen, vilket utav dem blev det? 
Femman. Men jag tycker synd om henne för det är väldigt höga klackar. 
 
Så du tänker inte ur ett praktiskt perspektiv? 
Nej, jag tänker ju väldigt såhär, vad ska man säga, ytligt om man säger så. Hade jag tänkt praktiskt så känns det 
som att ettan är mest bekväm. 
 
Vilken utav dessa alternativ tyckte du var lättast att välja från? Av alla kategorier? 
Jag valde nästan direkt på kroppstypen faktiskt. 
 
Och vilken tyckte du var svårast? Som tog dig mest tid att besvara? 
Det som hade med benen att göra blev lite såhär, där tyckte jag att det blev svårt. 
 
Varför då? 
Det fanns ändå liksom flera alternativ som samtidigt var tilltalande. Och då var jag tvungen att bestämma mig 
mellan två olika alternativ och då blev det lite svårare för min del. 
 
Okej. Och vilka alternativ var de då? 
På skorna så var det alternativ två och fem. Det är ju lite olika remmar där och klacksko. Och på byxorna eller vad 
man ska säga där valde jag mellan trean och femman. 
 
Det jag undrar nu är vad du hade för avsikt när du skapade din karaktär? Din krigarprinsessa 
eller vad det nu kunde varit? 
Jag kände ju mig lite ifrågasatt där när du, när vi pratade på om det var praktiskt eller inte för min 
krigarprinsessa blev ju inte särskilt praktiskt. Hon blev väldigt vacker bara. 
 
Ja, så det var den avsikten du hade i ditt karaktärskapande? 
Ja, det var en väldigt ytlig avsikt. 
 
Okej då undrar jag bara vad du har för tidigare erfarenhet kring spel där man har möjlighet att 
skapa sin egna karaktär och där man har lite större valfrihet just i hur karaktären kan se ut. 
Jag har spelat väldigt mycket the sims både när jag var liten och på senare tid, nu var det länge sedan jag spelade 
nyligen men där har man ju väldigt stor valmöjlighet på karaktärens utseende både kläd och alltihopa. Vissa spel 
tillåter också att man förändrar utseendet på karaktären.  
 
Okej. Som till exempel? 
På skyrim så börjar man hela grejen med att välja ut utseendet på sin karaktär, både kroppstyp då och ansiktet. 
 
Okej. Och det brukar du tycka är ganska kul att göra då antar jag? 
Ja. Jag tycker det är jätteroligt jag vill liksom, nu blir jag ju väldigt ytlig igen, men jag vill göra en så snygg 
karaktär som möjligt känner jag. 
 
Har du någon speciell anledning bakom att vilja göra en snygg och tilltalande karaktär? Förutom 
att det kanske bara är kul? 
Förutom att det är kul så är det nog såhär, jag vet inte, det är ju mest att man tycker att det är roligt när ens gubbe 
blir fin. Man vill liksom kolla på min gubbe han är så vacker eller hon, hon är ju så vacker liksom. Man känner ju 
att man har gjort ett bra jobb med sin sims-gubbe när den ser snygg ut liksom. 
 
Då har jag bara en sista fråga till dig och det är helt enkelt ifall du fick möjlighet att ändra på det 
här spelet eller enkäten som du har genomfört nu, vad skulle du förändra då? Eller lägga till 
möjligtvis? 
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Jag skulle ju kunna tänka mig att göra en helt ny nu när jag tänker på en praktiskt synvinkel. Vilket som tekniskt 
sett är den mest praktiska skon på en krigarprinsessa så är det ju, måste hon ju inte ha högklackat på sig för det 
är ju egentligen inte särskilt enkelt att var en krigarprinsessa i. 
Skulle jag vilja vara en krigarprinsessa så hade jag inte vilja vara en krigarprinsessa i högklackat. 
 
Men mer konkret, ifall du hade möjlighet att lägga till fler alternativ, eller kanske få större 
valmöjlighet eller någonting sådant som du har tänkt på som du skulle kunna förändra med 
spelet? 
Jag kände ju bara att jag hade velat se slutresultatet liksom. 
Hur det ser ut med mina valda attribut. 
 
________________________________________________________________ 
 

 

 


