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Sammanfattning 
 

Datorspel idag utvecklas oftast av män för män. Detta leder till att utbudet av spelhjältar är 

väldigt snävt, nästan alla spelhjältar är män. Detta examensarbete handlar om hur kvinnliga 

hjältar framställs i datorspel och hur de uppfattas av spelare. Arbetet fokuserar på spelarens 

vy och vilka drag de helst ser hos kvinnliga hjältar. Undersökningen handlar om de 

narratologiska aspekterna hos en karaktär, och den är gjord i samarbete med en 

systerundersökning som fokuserar på de visuella aspekterna hos den samma.  

Det har framställt ett antal kvinnliga hjältar baserade på två olika förundersökningar. 

Karaktärerna har sedan utvärderats med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna tar reda på hur åsikter om kvinnliga hjältar skiljer sig mellan män och kvinnor.  

Resultatet visar att det inte är någon skillnad på vilken karaktär de väljer, men skillnad i vilka 

saker de baserar sina val på. Ett framtida arbete skulle kunna vara en liknande undersökning 

som fokuserar på manliga karaktärer.  

Nyckelord: Datorspel, kvinnliga hjältar, könsroller, narrativa figurer, karaktär. 
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1 Introduktion 

Kvinnor får sällan ta mycket plats i spel idag, och det finns väldigt få kvinnor i huvudrollerna. 

Detta beror på ett flertal olika faktorer, så som bristen på kvinnor i spelutvecklingsbranschen 

en tro om att spel med kvinnor i huvudrollen skulle sälja sämre. Målet med detta 

examensarbete är att ta reda på vilken typ av kvinnliga spelhjältar som uppskattas av spelare. 

Jag har valt att fokusera på spelgenren action-adventure, eftersom det är en genre som lämpar 

sig mycket väl för strukturen hos en klassisk hjältesaga (Propp, 1968). Arbetet berör 

karaktärens plats i narrativet och de mentala aspekterna hos en hjältekaraktär.  

Arbetet har utförts i samarbete med en annan student vars examensarbete rör utseende och 

fysiska drag hos kvinnliga hjältar (Sörensen, 2015). Vi har gått till väga så att vi framställde 

fem exempelkaraktärer baserade på förstudier. Tre hjältar var baserade på en enkät och två 

på analyser av redan existerande spelhjältar. Min del av arbetet består av skrivna biografier 

för hjältarna. Arbetet utvärderades var för sig med hjälp av kvalitativa intervjuer, där jag 

försökte ta reda på vilka saker spelare söker hos en spelhjälte.  
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2 Bakgrund 

Spelbranschen är en bransch som växt mycket och fått en mycket bredare publik, men detta 

utan att demografin hos speltillverkare påverkats nämnvärt (Pratchet, 2006; 

Dataspelsbranchen, 2015). Ett av de problem spel har som kulturform är att de oftast utvecklas 

av män för män. För att få fler spelare att känna sig välkomna i spelkulturen och för att bredda 

den kulturform som är spel behöver även spelen som utvecklas breddas. En sak som ofta 

debatteras är hur kvinnor framställs i spel (Behm-Morawitz & Mastro, 2009; Children Now, 

2001; Jansz & Martis, 2007), och hur det påverkar kvinnliga spelare. Hjälterollen spelas oftast 

av en manlig karaktär (Chambers, 2012), anledningen till detta anger oftast förläggare är 

ekonomisk eftersom manliga hjältar säljer bättre. Men är publiken ointresserad av kvinnliga 

hjältar? Och vilken typ av kvinnor vill egentligen spelare själva spela? 

Detta examensarbete handlar om kvinnliga hjältar eftersom kvinnor är alldeles för 

underrepresenterade i huvudrollen i spel (Kuchera, 2012). De kvinnor som porträtteras i spel 

är sällan spelarkaraktärer, det vill säga hjälte eller protagonist i narrativet, utan spelar andra 

roller (Children Now, 2001). Jag vill med detta arbete belysa den kvinnliga hjälten och ta fram 

en karaktär som kan uppskattas av spelare oavsett kön. Det borde vara möjligt att skapa en 

engagerande och intressant kvinnlig spelhjälte som både män och kvinnor kan se upp till. För 

att göra detta behöver vi först ta reda på vilka saker som definierar en hjälte och vad spelare 

själva anser är attraktiva drag hos en spelbar karaktär. 

2.1 Hjältens roll i spel och narrativ 

I sin bok Dictionary of Narratology definerar Gerald Prince (1987) den narratologiska termen 

hjälte som följande: 

Hero 

1. The Protagonist or central character in a narrative. The hero (or heroine) 

usually represents positive values     

2. One of the seven fundamental roles that a character may assume (in a 

fairytale) according to Propp. The hero (analogous to Greimas's Subject and 

Souriau's Lion) suffers from the action of the Villain or from some kind of lack 

and/or liquidates his or another character's misfortune or lack      

Gerald Prince, 1987 

Hjälten är protagonisten i en historia och är den som målsätter sig Skurken. Hjälten är enligt 

Vladimir Propp (1968) en av de fundamentala karaktärerna i sagor. Vogler skriver i sin bok 

The Writers Journey (2007) att det viktigaste draget hos en hjälte är självuppoffring. Hjältar 

skall vara de som vågar ta de största riskerna och offra sig själv för andra. Även om – och 

speciellt om – offret är på liv och död. Hjälten är den karaktär i ett narrativ som är mest aktiv, 

lär sig mest under berättelsens gång och den som slutligen besegrar, eller misslyckas med att 

besegra, historiens antagonist. En hjälte möter ofta döden, antingen metaforiskt eller 

bokstavligt. På något sätt besegrar hjälten döden, genom att överleva, återuppstå eller 

trancendera den, detta oftast genom sin självuppoffring. 

En hjälte fungerar ofta som publikens väg in i historien (Vogler, 2007), karaktären genom 

vilkens ögon de upplever historien. Narrativ och värden förstås genom hjälten. En hjälte bör 
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därför vara någon som är lätt att identifiera sig med och någon som man skall vilja identifiera 

sig med, helt enkelt en sympatisk karaktär. För att publiken skall vilja identifiera sig med 

hjälten säger Vogler att denne bör vara attraktiv och ha någon form av beundransvärd 

egenskap. Attraktiv i det här fallet handlar inte om en karaktärs utseende utan om hur 

attraktivt det är för publiken att vilja vara karaktären  ifråga. Vogler poängterar också att en 

hjälte inte bör vara en perfekt person. En helt perfekt karaktär lämnar inte utrymme till 

utveckling och blir lätt ointressant. Man skall hellre ge hjälten motstridiga drag så att denne 

får lov att brottas med sig själv under narrativets gång. Faktum är att publiken ofta tycker en 

hjälte är mer intressant ju mer motstridiga drag denne har. 

Spelarkaraktärer, i likhet med hjälterollen, är spelarens väg in i spelet. Spel är en mycket aktiv 

mediaform och då är det lämpligt att låta spelaren ta rollen som den mest aktiva agenten i 

narrativet, hjälten. Eftersom spel är interaktiva lägger spelaren ner mycket mer av sig själv i 

spelarkaraktären i och med att de styr karaktären själva under spelets gång. Man bör därför 

lägga mycket vikt vid att skapa en intressant hjälte som spelaren kan se upp till.  

Det är viktigt när man skapar en spelhjälte att den karaktär som porträtteras i gameplay inte 

är nämnvärt skild från den som presenteras i de mer berättande delarna av spelet. Med 

gameplay, eller spelstil, menas det sätt som en spelare upplever ett spels mekaniker. 

Gameplay styrs av spelets regler, så som vad det är möjligt för spelaren att göra i spelet och 

vilka spelets mål är. Av Björk och Holopainen (2005) beskrivs gameplay som strukturerna av 

spelarens interaktion med spelets system och med andra spelare. På grund av att större tid i 

spel oftast ägnas åt gameplay och inte till narrativa segment som cut-scenes är det främst 

genom gameplay som spelare upplever den karaktär de spelar. Eftersom spelaren styr 

karaktären under dessa segment av ett spel blir spelarens handlingar karaktärens handlingar. 

Då är det viktigt att de mer narrativa delarna berättar om samma karaktär som spelaren 

upplever att de spelar annars kan de uppstå så kallad ludonarrative dissonance.( Hocking, 

2007)   

Action-adventure är en spelgenre som är mycket varierad. Vad som gör ett spel till action-

adventure är att det innehåller någon typ av action, och gärna ett vist mått av problemlösning. 

Problemen skall gärna vara sådana att de löses med samma mekaniker som används vid mer 

actionfyllda tillfällen eller till och med vara en del av actionmomentet. Historien i action-

adventure-spel är ofta av typen Hero’s Journey (Propp, 1968) eller liknar Joseph Campbells 

(1993) Monomyth, då många av dessa spel lägger sin fokus på att utföra handlingar. På grund 

av den aktiva roll spelarkaraktären har i dessa spel lämpar de sig väl för en hjälte. 

2.2 Kvinnor i hjälterollen 

I boken When Women Call the Shots (Seger, 1997) berättar flera kvinnor ur filmbranschen om 

hur kvinnor framställs på vita duken. Mycket av vad de säger kan man känna igen i hur 

spelbranschen behandlar kvinnliga karaktärer. Många av de saker som tillskrivs den typiska 

kvinnliga karaktären rimmar dåligt med de typiska dragen hos en hjälte. Ett problem är att en 

kvinnlig karaktär inte klarar av att lösa problem själv utan behöver en man som löser 

problemen åt henne. Om man som spelare av en kvinnlig karaktär skulle hamna i en liknande 

situation skulle man utan tvekan känna sig förklarad inkapabel av narrativet. Det blir inte 

längre attraktivt att spela den karaktären eftersom det inte är den mest aktiva och kapabla 

personen i historien, karaktären är inte längre hjälten. I film händer det också ofta att kvinnor 

framställs som perfekta, vilket inte bara gör dem orealistiska utan också ointressanta, både 
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som karaktärer och hjältar. Kvinnliga filmhjältar är sällan äldre ån 40 år, enligt Serger är 

anledningen till detta att en äldre kvinna inte längre är fertil och därför inte sexuellt intressant 

för en manlig publik. 

Vad det gäller vilka drag kvinnor själva är intresserade av hos kvinnliga hjältar framhålls 

intelligens, intuition och teknik snarare än fysisk styrka. En annan sak som anses vara ett 

hjältedrag i Segers bok är moderskapet. Inte det perfekt idealiserade moderskapet som man 

ibland ser på film, utan den faktiska modern med alla styrkor och svagheter ett moderskap för 

med sig. 

Boken Tough Girls av Sherrie Inness (1999) handlar om hur tuffa kvinnor framställs i 

populärkultur. En av de första observationer hon gör är att det finns väldigt få exempel på 

tuffa kvinnor. I grupper av hjältar är det till exempel sällan mer än en av karaktärerna som är 

kvinna. 

Hon påpekar upprepade gånger hur femininitet i USA ses som svaghet och att tuffa kvinnor 

är personer som lånar maskulina drag för att vara starka. Kvinnor framställs inte som tuffa av 

naturen utan något de blir av nödvändighet, situationen kräver ett visst mått av tuffhet. 

Situationerna är ofta sådana att det finns ett behov för karaktären att skydda sin familj. Ofta 

låter producenter denna typ av karaktär behålla ett visst mått av femininitet för att inte 

utmana de rådande könsnormerna. Till exempel kan tuffa kvinnor sluta vara tuffa så fort en 

manlig karaktär dyker upp för att inte utmana dennes status som starkare. 

Vidare skriver Inness om hur TV-serier i USA under 1980- och 1990tal, samtidigt som de visar 

upp exempel på starka kvinnor, alltid ser till att dessa genom sin sexualitet är underställda 

män. Även i Hollywood-filmer förekommer en viss typ av stark kvinna, som genom att vara 

för tuff hotar mannens maktposition, denna typ av kvinna blir oftast straffad eller visar sig 

svagare än mannen.   

Av detta kan man dra slutsatsen att kvinnor är underrepresenterade i hjälterollen och att 

kvinnliga hjältar och femininitet framställs som svagare än män och maskulinitet. Kvinnor 

tillåts vara hjältar så länge de inte gör avkall på att främst vara där för männens skull. Att en 

kvinna skulle ta upp rollen som hjälte på grund av sin familj stämmer med tanken om 

moderskap och moderlighet som Seger presenterar i sin bok. Men att ha den typ av karaktär 

som inte klarar av att handla själv så fort en man är i närheten fungerar dåligt med en hjältes 

roll i spel. Speciellt i action-adventure-genren där spelaren spelar hjälten och borde vara den 

som står i centrum och själv utför alla handlingar. 

2.3 Kvinnor i spel 

Kvinnor har sällan huvudrollen i spel.  Det finns många olika anledningar till detta men ett av 

de vanligaste anses ofta vara att förlagen som ger ut spel inte är intresserade i spel med 

kvinnliga huvudkaraktärer eftersom de inte säljer lika bra (Kuchera, 2012; Chambers, 2012). 

Att det skulle sälja dåligt är märkligt med tanke på att det finns ett växande intresse för att 

spela kvinliga karaktärer (Hall, 2015). En av anledningarna till att de säljer dåligt skulle kunna 

vara att det läggs mycket mindre pengar på att marknadsföra de spel som har kvinnlig 

protagonist (Kuchera, 2012). Istället för att agera huvudkaraktär spelar kvinnor ofta någon 

typ av sidokaraktär (Children Now, 2001), ofta av det vårdande slaget eller endast som någon 

som behöver räddas. Sådana karaktärer fungerar bara som åskådare, inte som aktiva deltagare 

i händelser. Vidare visar studier (Children Now, 2001) att båda kön ofta stereotypiseras i spel, 
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män är våldsamma och kvinnor vårdande. I de flesta artiklar och undersökningar som rör 

kvinnliga spelkaraktärer pratas det mest om deras visuella representation, som oftast är 

sexualiserat. Varför de flesta undersökningar väljer att hålla sig till det visuella kan bero på att 

det är ett tydligt problem. En annan anledning skulle kunna vara att kvinnliga karaktärer ofta 

inte har så mycket karaktär att analysera.  

Även om det på senare tid dykt upp allt fler kvinnliga hjältar i spel är det sällan de spelen som 

får mest pengar till eller lyfts fram i marknadsföring (Kuchera, 2012). Vilket kan tyckas 

märkligt med tanke på att det finns en växande potentiell målgrupp, allt fler kvinnor spelar 

spel (Ipsos MediaCT,2012) och intresset för kvinnliga protagonister är stort (Hall, 2015). 

Spelutvecklingsbranschen är dominerad av män (Ipsos MediaCT, 2012) därför sker 

utvecklandet av kvinnliga karaktärer sällan på kvinnors premiss. Medvetet eller omedvetet 

utvecklar många manliga utvecklare spel för sig själva eller sina manliga vänner. Utan 

kvinnligt perspektiv i utvecklingen löper kvinnliga karaktärer risken att bli stereotypa, 

reduceras till objekt att rädda eller endast bli något fint att titta på. Undersökningar har visat 

att kvinnor ofta framställs sexualiserat och undergivna de manliga karaktärerna (Jansz & 

Martis, 2007; Children Now, 2001). Enligt både Jansz & Martis (2007) och Pratchett (2007) 

är den rådande porträtteringen av kvinnor skadlig för den kvinnliga spelarbasen. Pratchett 

säger också att tjejer gillar att i högre grad identifiera sig med spelarkaraktären, och detta kan 

bli problematiskt om denna framställs som hypersexualiserad eller som ett sexobjekt. 

Orealistiska skönhetsideal kan vara skadligt för både unga tjejer och killar i det att det 

påverkar hur de uppfattar vad som förväntas av kvinnor och män (Pratchett, 2007, Deskins, 

2013). 

I spel där det förekommer flera olika spelkaraktärer att välja mellan och båda könen finns 

representerade är det inte ovanligt att de kvinnliga karaktärerna ställs i skymundan. Ett 

exempel på detta är Mass Effect (BioWare, 2007), ett spel där spelaren själv får välja kön på 

sin karaktär. Även om könet på hjälten var upp till spelaren marknadsfördes spelserien till en 

början enbart med hjälp av standardutseendet för en manlig karaktär. Till det tredje spelet i 

serien, Mass Effect 3 (BioWare, 2012), bestämde sig dock BioWare för att göra 

marknadsföringsmaterial med en kvinnlig Shepard, dock inte med standard-utseendet utan 

de gjorde en omröstning om vilket utseende de skulle använda sig av (Senios, 2011). Det kan 

tyckas synd att fokus läggs vid utseendet bara för att karaktären är en kvinna. Att ha en 

omröstning om den kvinnliga versionens utseende är något som förstärker statusen som 

”standard” hos den manliga Shepards och får den kvinnliga Shepard att framstå som ett 

visuellt tilltalande alternativ till denne. 

Bland de få kvinnliga hjältar som är huvudperson i sitt eget action-adveture-spel finns den 

omdebatterade Lara Croft (Tomb Raider, Core Design, 1996). Croft en paradoxal ikon som 

både representerar den kvinnliga spelarbasen och den misogyna kultur som finns runt spel. 

Hon är en Indiana Jones-lik arkeolog, som utforskar gamla tempel på exotiska platser, kapabel 

att ta hand om sig själv. Hon anses vara en av anledningarna till att fler tjejer började spela 

denna typ av spel (Jansz & Martis, 2007). Hennes utseende är dock en sak som har skapat 

mycket debatt. Med sina breda höfter och stora bröst anses Croft vara översexualiserad. En i 

övrigt välfungerade äventyrskaraktär har därför fått stå ut med mycket kritik som endast är 

riktad mot det strikt visuella. I den nyaste versionen av Tomb Raider (Crystal Dynamics, 2013) 

har skaparna tonat ner hennes sexuella framtoning, tyvärr tonade de även ned hennes starka 

karaktär. Producenten själv säger i en intervju (Schreier, 2012) att det inte är meningen att 

spelaren skall inta Crofts karaktär utan snarare vilja beskydda henne. Att framställa en 
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kvinnlig hjälte som svag och hjälplös på grund av sin kvinnlighet kan vara en mer skadlig 

stereotyp än att sexualisera hennes utseende eftersom det påverkar hur man bedömer 

personer i verkliga livet (Deskins, 2013). 

Det borde skapas fler kvinnliga spelkaraktärer eftersom det finns ett intresse bland spelare för 

det. Dock skall dessa kvinnliga hjältekaraktärer behandlas med samma respekt som alla andra 

karaktärer. Det behövs en medvetenhet om att stereotypisering och sexualisering kan vara 

skadligt, ställer spel som medieform i dålig dager och kan skrämma bort potentiella kvinnliga 

spelare. Lika hänsyn bör tas till en karaktärs visuella utseende som personlighet eftersom båda 

bidrar till hur karaktären uppfattas.   
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3 Problemformulering  

Målet med denna undersökning är att undersöka vilka drag spelare tycker att en kvinnlig 

spelhjälte borde ha och hur de relaterar till de hjältar som finns representerade i spel. Är den 

typ av kvinnliga hjältar som erbjuds den typ av hjälte som spelare vill ha? Hur skulle spelare 

själva utforma sin hjälte? I detta examensarbete undersöks vilka drag som är vanligt 

förekommande hos existerande hjältar och vilka drag som spelare föredrar när de själva får 

välja. Speciellt fokus ligger på kvinnors åsikter, eftersom de är underrepresenterade i 

spelbranschen (Dataspelsbranschen, 2015) och därför sällan får ge uttryck i mediet, detta trots 

att de utgör nästan hälften av alla spelare i Sverige, enligt Ipsos MediaCT's kvartalsrapport 

Videogames in Europe: Consumer Study (2012). Kvinnor och mäns åsikter jämförs för att se 

om de skiljer sig åt, och på vilka punkter. Finns det något speciellt som efterfrågas hos hjältar 

av kvinnor och skiljer det sig från vad män gillar? 

Vi behöver som kulturskapare öka vår förståelse om hur kvinnor ser på sig själva i hjälterollen 

och hur olika spelare ser på kvinnliga hjältar. Detta hoppas jag kan öppna upp för en större 

mångfald bland de spelbara karaktärerna som finns i spel. Att ha möjligheten att leva sig in i 

fler olika roller är viktigt för att vi skall kunna utvecklas som människor. Med kvinnliga hjältar 

får både kvinnor och män lov att utforska en roll som tidigare varit otillgänglig inom spel. För 

att spelare skall vilja spela kvinnliga hjältar måste de göras attraktiva för spelarbasen, utan att 

utesluta eller skrämma bort spelare på grund av kön. 

3.1 Frågeställning 

Vilken typ av kvinnlig hjälte föredras i action-adventure-spel av manliga respektive kvinnliga 

spelare? 

Vilka egenskaper baserar de valet av hjälte på? 

3.2 Metodbeskrivning 

Undersökningen bestod av två stycken förstudier, utveckling av fem hjältar samt intervjuer 

för att utvärdera hjältarna. Förstudierna gjordes i samarbete med systerundersökningen 

(Sörensen, 2015). Den första bestod i analys av spelhjältar ur ett antal olika spel, den andra 

var en omfattande webb-enkät där vi försökte ta reda på vilka egenskaper spelare skulle vilja 

se hos spelhjältar. Med förstudierna som underlag producerades i denna undersökning texter 

om kvinnliga hjältar för att utvärdera ur narrativ synvinkel och i systerundersökningen bilder 

av kvinnliga hjältar för att utvärdera ut visuell synvinkel.  

Till undersökningen har det skrivits fem stycken hjältar, två baserade på analysen av 

existerande hjältar och tre på enkätdatan. Texterna om de fem hjältarna innehåller 

information om karaktärens personlighet, bakgrundshistoria, position i samhället samt vilka 

speciella förmågor karaktären har. Dessa hjältar utvärderades med hjälp av kvalitativa 

intervjuer.  
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Figur 1 Hur undersökningarna relaterar till varandra. 

3.3 Existerande hjältar 

Till skapandet av de hjältar baserade på existerande hjältar valde vi ut fem kvinnliga hjältar 

och fem manliga hjältar. Hjältarna har vades ur action-adventure-genren då det är en genre 

som med sin handlingsfyllda mekanik lämpar sig väl för karaktärer av hjältetypen. Vi valde 

spel främst med avseende på hur kända karaktärerna är. Huvudkaraktärerna skulle vara 

sådana att de inom spelarkultur anses vara hjältar. Vi spred också ut valet av spel så att vi får 

en blandning av äldre och nyare spelhjältar för att få med både hur branschen utformar hjältar 

i modern tid och ett par av de hjältar som anses klassiska av spelcomunityn inom action-

adventure genren. Vi såg även till att spelen kom från olika utvecklare för att få en någorlunda 

överblick över branschen som helhet, även om det är väldigt begränsat med ett urval av endast 

tio spel. Analysen baseras främst på cut-scenes, de filmatiska sekvenser som spel ofta 

innehåller, från de utvalda spelen, eftersom det ofta är där mycket egentliga narrativa 

berättandet i ett spel förekommer. 

En av hjältarna baserades på analysen av de utvalda kvinnliga hjältarna och en baserades på 

analysen av de utvalda manliga hjältarna. Det skall dock noteras att det finns ett mycket större 

utbud av manliga hjältar i spel än kvinnliga, en undersökning av Geoffry Zatkin visade att 

endast 24 av 669 spel hade enbart kvinnliga spelbara karaktärer (Kuchera, 2012). Detta 

påverkar naturligtvis vårt urval i och med att det finns färre kvinnliga än manliga hjältar att 

välja på.  

3.3.1 Urval av kvinnliga hjältar 

Lara Croft (Core Design, 1996. Tomb Raider; Core Design, 1997. Tomb Raider 2; Crystal 

Dynamics, 2006. Tomb Raider: Legend). 

 Lara Croft är en omdebatterad hjälte som ofta kritiseras för sitt utseende samtidigt som hon 

framhålls som en pionjär (Jansz & Martis, 2007) för kvinnliga hjältar. Det har gjorts ett antal 

Tomb Raider-spel varav det senaste gjordes 2013 (Crystal Dynamics, 2013). Vi valde dock att 

analysera Lara Croft från ett äldre spel, nämligen Tomb Raider: Legends (Crystal Dynamics, 

2006) samt Tomb Raider (Core Design, 1996) och Tomb Raider 2 (Core Design, 1997), för att 

komma närmare originalet och därmed den klassiska bilden av hjältefiguren Lara Croft. 

Varför vi valde att inte endast basera analysen på de första Tomb Raider-spelen var att de är 
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såpass gamla att de innehåller ytterst få cut-scenes och inte speciellt omfattande narrativ vad 

det gäller karaktär. 

Samus Aran (Team Ninja, Nintendo, D-Rockets, 2010. Metroid: Other M.). 

Samus Aran är ytterligare en klassisk spelhjälte med många spel. I det första Metroid spelet 

(Nintendo R&D1, Intelligent Systems, 1986) avslöjandes det inte att hon var kvinna förrän 

spelaren hade klarat spelet. Hon anses ofta vara den första spelbara kvinnliga spelhjälten. I 

likhet med Lara Croft valde vi ett modernare spel ur spelserien. Vi valde Metroid: Other M, 

vilket i nuläget är det senaste Metroid-spelet som släppts. 

Jade (Ubisoft Montpellier, 2003. Beyond Good & Evil). 

Jade är nog den minst kända kvinnliga hjälten vi valt. Beyond Good and Evil är nämligen ett 

spel som inte fick den spridning skaparna hade hoppats på när det släpptes. Det är däremot 

ett spel som har hög status bland fans och anses ha ett engagerande narrativ. Jade blev bland 

annat nominerad till bästa spelkaraktär av Game Developers Choice Awards (2003). 

Faith Connors (EA Digital Illusions CE, 2008. Mirror's Edge). 

 Mirror's Edge var intressant för oss dels på grund av att det utvecklats av det Svenska 

spelföretaget DICE, då vi tycker det är relevant för undersökningen att se hur svenska företag 

utformar sina kvinnliga hjältar. Hon anses vara en icke-sexualiserad karaktär men har även 

blivit kritiserad för brist på karaktär. 

Nilin (Dontnod Entertainment, 2013. Remember Me). 

 Nilin är den nyaste kvinnliga hjälten i denna undersökning och spelet Remember Me valdes 

ut just på grund av att det är ett förhållandevis nytt spel. Faktumet att huvudkaraktären var 

kvinna skrämde bort många potentiella utgivare på basis att kvinnliga huvudpersoner inte 

säljer (Prell, 2013). 

3.3.2 Urval av manliga hjältar 

Solid Snake (KCEJ, 1998. Metal Gear Solid). 

Solid Snake är en klassisk spelhjälte från Japan. Vi valde att titta på det första Metal Gear 

Solid, på grund av hur välkänt och populärt det är. Spelet finns med på många topplistor över 

bästa spel någonsin, bland andra IGN's Top 25 Games Of All Time: Complete List (2002) och 

TIME's All-TIME 100 Video Games (2012). 

Master Chief (Bungie, 2001. Halo: Combat Evolved; Bungie, 2004. Halo 2).  

Även om Halo är mer av ett renodlat Action spel så är Master Chief en mycket välkänd och 

populär karaktär. Här valde vi att titta på de första spelen, eftersom vi ansåg dem vara nya nog 

för att innehålla avancerat berättande. 

Marcus Fenix (Epic Games, 2006. Gears of War).  

Gears of War är en spelserie på fyra spel, vi valde att titta på det första eftersom det är mest 

välkänt. Det har fått pris för bland annat bästa action-adventure game (Smith, Keighley, 

2006) och för presentation av karaktärer (Surette, 2007) 
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Nathan Drake (Naughty Dog, 2007. Uncharted: Drake's Fortune).  

Uncharted: Drake's Fortune är ett spel som sålt väldigt bra, och likt de övriga spel med 

manliga hjältar vi har valt ut har det uppföljare. Vad som är intressant är att regissören för 

detta spel var en kvinna, Amy Henning (Fritz, 2010). 

Agent 47 (IO Interactive, 2012. Hitman: Absolution).  

Hitman är utvecklat av det Danska IO Interaktive och är vår nordiska representant bland de 

manliga hjältarna. Det första spelet i serien släpptes 2000, men vi valde att titta på det senaste 

från 2012, för att få ett modernare bidrag bland spelen. Det har blivit kritiserat som både det 

sämsta (Bramwell, 2012) och bästa i serien (Cooper, 2012). Spelet har även blivit kritiserat för 

hur det framställer kvinnor (Macdonald, 2012). Agent 47 förekommer på flera listor över de 

bästa spelhjältarna (GamesRadar Staff, 2012; IGN Staff, 2012). 

3.4 Enkäten 

Tre av de hjältar som skrevs till undersökningen baserades på data vi fick från en anonym 

webb-enkät. Vi valde denna metod för att få ett så brett underlag som möjligt, med 

förhoppningen att anonymitet skall få deltagarna att svara så ärligt som möjligt. Østbye 

(2002) menar att anonymitet ökar chansen att deltagare svarar ärligt på frågor de annars inte 

hade svarat ärligt på. Enkäten togs fram i samband med systerundersökningen, den går att 

läsa i sin helhet i Appendix A. Den skapades med hjälp av Google forms och spreds på internet 

med hjälp av Facebook. Enkäten spreds av vänner och bekanta som delade den vidare till sina 

vänner. Den låg ute i tre dagar, då vi fick ca 300 svar. Från början hade vi tänkt ha den ute i 

en vecka men vi beslutade att 300 svar var tillräckligt för studien. 

Många av de koncept vi använde oss av i studien är baserade på Scott McClouds idéer om 

karaktärsdesign i Making Comics (2006). McCloud hävdar att bra karaktärer består av tre 

delar; an inner life (ett inre liv), visual distinction (visuell särskiljning) och expressive traits 

(uttryck). Inner life handlar om att en karaktär skall ha personlighet och drivkraft. Visual 

distinction handlar om de visuella aspekterna hos en karaktär och hur man skall göra dem 

lätta att känna igen. Expressive traits handlar om en karaktärs personliga uttryck, handlingar, 

språk och gester. Vi har försökte utforma enkäten så att den i största mån möjliga täckte dessa 

tre områden. 

3.4.1 Information om deltagaren 

Vad det gäller deltagarna i enkäten var vi främst intresserade av deras kön, men vi frågade 

även om spelvanor och favoritkaraktärer. Vi frågade också om vilken media-typ deltagarna 

konsumerar mest eftersom detta påverkar vilka typer av karaktärer de oftast stöter på i 

narrativ. 

3.4.2 Utseende och kläder 

Deltagaren presenterades först med ett kort synopsis om ett tänkt spel och ombads därefter 

utforma en hjälte efter eget tycke. I denna del var mitt största intresse hjältens ålder, eftersom 

åldern har inverkan på det sociala samspelet för en karaktär. Ålder var den första frågan 

deltagarna svarade på. Huvudfrågorna under utseenderubriken rör kroppsform, hår och färg. 

De flesta parametrar liknar de som finns i de spel där spelaren själv får utforma sin karaktär, 

med skalor på ett till fem eller val bland alternativ. Under rubriken kläder och utrustning ber 
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vi deltagaren ställa in ett antal parametrar om kläder samt välja vapen. För närmare 

diskussion om de visuella delarna i enkäten, se systerundersökningen. 

3.4.3 Personlighet 

Enligt Vogler (2007) blir en hjälte mer intressant ju mer motstridiga personlighetsdrag denne 

har. Därför valde vi att bygga upp denna del så att deltagarna väljer en bra och en dålig 

egenskap ur fyra olika kategorier. Kategorierna är intellekt, handlingsförmåga, social status 

och social förmåga. 

Intellekt handlar om hur hjälten tänker. Handlingsförmåga handlar om hur hjälten agerar. 

Social status handlar om vilken position i samhället som karaktären har. Social förmåga 

handlar om hur hjälte förhåller sig till andra karaktärer. De ord som används i  denna del kom 

vi fram till genom att samla in ord som används ofta för att beskriva karaktärer, jämföra dem 

med varandra för att eliminera ord som är allt för lika, dela in dem i grupper och sedan pröva 

dem på olika karaktärer för att se om de valda orden kunde täcka in de flesta karaktärer. 

Avsnittet efter det har frågor som handlar om psykisk balans. Dessa är utformade på en skala 

från ett till fem där deltagaren fick välja hur emotionell, humoristisk, stresstålig, mentalt stabil 

och moralisk hjälten är. Dessa egenskaper är på skalor för att det bedömdes vara den typen av 

egenskaper som förekommer i varierade nivåer, snarare än som specifika egenskaper, hos 

karaktärer. 

Därefter följde frågor om hjältens bakgrund. Detta inkluderar tidigare erfarenhet, källa till 

kunskap och vilken sysselsättning hjälten har. Vad det gäller motivation valde vi att använda 

oss av de klassiska motivationerna för en hjälte, så som rättvisa och familj. Vi gav också 

alternativet order, som vi noterade var en vanligt förekommande motivation i de spel vi 

analyserade. Vidare gav vi ett par negativa alternativ så som illvilja och hämnd för att öppna 

för möjligheten att göra lite mer av en anti-hjälte. Vi bad även deltagarna välja en viktig 

familjemedlem, eftersom familj är en viktig del av hjälterollen (Vogler, 2007). Sen får de lov 

att ge hjälten ett antal specialförmågor, detta eftersom Vogler (2007) förespråkar unika 

egenskaper för att få publiken att vilja identifiera sig med karaktären. Vi gav även möjlighet 

att namnge hjälten, för att se hur många deltagare som skulle namnge hjälten och vilken typ 

av namn hon skulle få. 

3.5 Artefakten 

Baserat på de resultat vi fick ut av analyserna och enkäterna skapades fem olika hjältar, en 

baserad på kvinnliga hjältar, en på manliga hjältar, en på kvinnors svar på enkäten, en på mäns 

svar på enkäten och senare lades även till en baserad på de minst populära svaren på enkäten. 

Alla fem skulle kunna fungera som protagonist i ett action-adventure spel. Varje hjälte består 

av en kort biografi, max en A4, som förklarar deras karaktär och ger dem en kort 

bakgrundshistoria. Därtill skrevs det en kort beskrivning på spelvärlden i vilken karaktärerna 

kommer fungera för att sätta dem i ett sammanhang. 

3.6 Hur hjältarna utvärderades 

De fem hjältarna utvärderades med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Østbye (2002) ger en kvalitativ intervju tillgång till information om deltagarna som annars 

skulle vara otillgänglig. Man får veta mer om deltagaren och dennes tankar kring ämnet. Den 

semistrukturerade formen ger flexibilitet att komma med uppföljningsfrågor, samtidigt som 
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det finns ett tydligt tema och riktning för samtalet att följa. Med detta hoppades jag komma 

på djupet med vad deltagarna tänkte kring de fem hjältarna. Nackdelen med denna typ av 

undersökning är att det kan bli väldigt mycket data, och det kan ta lång tid att sålla ut den 

relevanta informationen. 

Antalet personer som deltog i intervjuerna var 16 stycken, hälften män och hälften kvinnor. 

Förhoppningen var att åtta personer av varje kön är tillräckligt för att få en bra överblick över 

åsikter bland spelare utan att få allt för mycket data. Med en så liten grupp är det dock svårt 

att veta om datan är allmängiltig eller bara gäller för just den gruppen. Jag beslutade att 

deltagarna bör vara vana spelare så att de har relevanta kunskaper inom området och att de 

inte skulle vara personliga bekantskaper för att inte svaren skall färgas av sin relation till mig. 

Därför valde jag att välja ut deltagarna bland mina vänners vänner. Genom detta kunde jag 

lättare säkerställa spelintresse hos deltagarna samtidigt som jag undvek personer som känner 

mig personligen. Utifrån dessa två kriterier gjordes ett bekvämlighetsurval. 

Intervjuerna gick till så att först presenterades deltagarna för beskrivningen av spelvärlden. 

De fick sedan i egen takt läsa de fem hjältarnas biografier och välja den hjälte de själv helst 

hade velat spela. Frågor ställdes kring vilket val de gjorde och varför. Vilka egenskaper tyckte 

de var viktiga för en hjälte? De fick även välja den hjälte de tyckte var minst lämplig och 

motivera varför. De frågades om de hade valt annorlunda ifall hjältarna var män istället för 

kvinnor. Detta gick vidare i en allmän diskussion om de fem hjältarna och vad deltagen själv 

tyckte om kvinnliga huvudrollsinnehavare i spel. Målet var att ta reda på vad deltagaren 

känner och tänker kring de kvinnliga hjältarna. 

3.7 Kärt farväl till systerundersökningen 

Efter att förundersökningarna var klara var också samarbetet med systerundersökningen 

över. Vi hjälptes åt att sammanställa och sortera den stora mängd data vi fick in från de två 

undersökningarna. Därefter tog vi den data som var relevant för respektive undersökning och 

började skapa våra artefakter. I systerundersökningens fall rörde det sig om data som 

relaterade till karaktärers utseende, och där skapades fyra olika visuella representationer av 

kvinnliga hjältar. I mitt fall rörde det sig om data som relaterade till karaktärers personlighet. 

Utifrån den datan har jag skapat en artefakt som består av texter som beskriver fem olika 

kvinnliga hjältar; Sarah, Nancy, Viper, Lea och Eva.  
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4 Genomförande  

Utifrån den data som samlades in under förstudierna skapade jag en artefakt som bestod av 

fem olika kvinnliga hjältar i form av korta skrivna texter. Två av karaktärerna är baserade på 

analys av existerande spel och tre av dem på webbenkäten. Karaktärerna är utformade att vara 

hjältekaraktärer. Som nämnts i tidigare kapitel bör en hjälte vara attraktiv för publiken att 

leva sig in i och ha både positiva och negative egenskaper (Vogler, 2007), vikt lades därför vid 

att ge karaktärerna lika många dåliga som bra drag. Av de tre delar som McCloud (2006) anser 

att en bra karaktär består av rör beskrivningarna främst inner life (inre liv) och i viss mån 

Expressive traits (uttryck). Texterna innehåller inget av den sista av McClouds delar, Visual 

Distinction (visuell särskiljning), eftersom undersökningen inte rör karaktärers utseende.    

Alla beskrivningar eftersträvade att fungera som upptakten till en Heroes Journy (Propp, 

1968) med ett Call to Adventure, en första händelse som får dem att påbörja sitt äventyr. Alla 

hjältar är anpassade till spelgenren action-adventure, det vill säga spel fokuserade kring 

action och handling. Artefakten utvärderades med hjälp av kvalitativa intervjuer.  

4.1 Arbetsprocess 

4.1.1 Enkätdatan 

Från webbenkäten som ingick i förstudien som gjordes i samband med systerundersökningen 

fick vi in 306 svar, av de svarande var 204 män och 102 kvinnor, alltså dubbelt så många män 

som kvinnor. Svaren delades in efter kön och samanställdes i var sin lista. Resultatet från 

enkäten kan läsas i sin helhet i appendix B. 

De högst och de näst högst rankade egenskaperna ur varje svarskategori plockades ut för att 

användas till hjältarna. Detta för att ge en mer nyanserad bild av karaktärernas motivation än 

om endast den högst rankade egenskapen hade valts. Detta påverkade hur egenskaperna 

tolkades, den högst rankade var den som var viktigast, men den näst högst rankade påverkade 

tolkningen av egenskapen. Utifrån enkätsvaren skrevs två grova utkast. 

Det var endast små skillnader i hur män och kvinnor hade svarat på enkäten, båda kön 

rankade klassiska hjälteegenskaper som kompetent och intelligent högt. Båda kön gjorde 

även, genom att välja antisociala drag, karaktären till en ensling, något som är vanligt 

förekommande i datorspel hos spelbara hjältekaraktärer. 

4.1.2 Analysdatan 

Den andra förstudien som gjordes var analys av hjältar (fem manliga och fem kvinnliga) från 

redan existerande datorspel. På denna analys baserades två hjältar för att avspegla hur 

hjältekaraktärer av olika kön framställs i mediet. De kvinnliga hjältarna som analyserades var 

Lara Croft (Tomb Raider, Core Design, 1996; Tomb Raider 2, Core Design, 1997; Tomb 

Raider: Legend, Crystal Dynamics, 2006), Samus Aran (Meroid: Other M, Team Ninja, 2010), 

Jade (Beyond Good & Evil, Ubisoft Montpellier, 2003), Faith Connors (Mirros Egde, EA 

Digital Illusions, 2008) och Nilin (Remember Me, Dontnod Entertainment, 2013). De manliga 

hjältarna som analyserades var Solid Snake (Metal Gear Solid, KCEJ, 1998), Master Cheif 

(Halo: Combat Envolved, Bungie, 2001; Halo 2, Bungie, 2004), Marcus Fenix (Gears of War, 

Epic Games, 2006), Nathan Drake (Uncharted: Drake's Forune, Naugthy Dog, 2007) och 

Agent 47 (Hitman: Absolution, IO Interactive, 2012). Urvalet består endast av fem spel för 

varje hjältekaraktär (en baserad på manliga hjältar och en baserad på kvinnliga hjältar), så 
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underlaget är ganska litet. Detta delvis för att det var svårt att hitta välkända kvinnliga hjältar 

och dels för att vi inte ville ha in alldeles för mycket data att analysera. Vi bedömde att fem 

spel var tillräckligt för att få en någorlunda pålitlig analys. Datan från analyserna delades in i 

manliga och kvinnliga hjältar. Sedan översatte vi de analyser vi gjort i samma egenskaper som 

användes vid enkäten för att göra hjältekaraktärerna jämbördiga oavsett vad de baserades på. 

Sedan skrev på samma sätt som med enkätdatan två utkast, ett baserat på manliga hjältar och 

ett baserat på kvinnliga. Utkasten bestod av en sammanfattning av vilka drag hjältarna  

4.1.3 Anti-hjälten 

Eftersom första fyra blev lika på många punkter bestämdes det att ytterligare en hjälte skulle 

läggas till för att ge kontrast till de andra. Denna hjälte är baserad på de egenskaper som var 

minst framröstade i enkäten. Karaktären kom att gå undernamnet Anti-hjälten, men är på 

inget sätt lik den stereotyp som vanligen förknippas med termen. Det är värt att notera att det 

inte togs hänsyn till att det var dubbelt så många manliga som kvinnliga svarande när denna 

karaktär skrevs. Anti-hjälten behandlades i övrigt likadant som övriga enkätbaserade hjältar. 

Det är tänkt att denna karaktär skall ge de som deltar i intervjuerna möjlighet att välja något 

som väldigt annorlunda från övriga hjältar. 

4.1.4 Bearbetning 

Alla hjältar genomgick sida vid sida en renskrivningsprocess. Detta för att säkerställa att 

kvalitén på texterna var jämbördig och att detta inte skulle påverka intervjudeltagarnas beslut. 

Även de mål som hjältarna blev tilldelade standardiserades, även om motivationen för att 

uppnå det var olika. Jag undvek i största mån möjliga att använda mig av termerna från 

enkäten för att beskriva karaktärerna hos hjältarna. Detta för att undvika att texten blev för 

stel eller alltför tillrättalagd. Alla hjältar fick namn valda bland de namn som vi fick in från  

enkäten, vilket namn som valdes berodde på olika saker hos de olika karaktärerna. 

4.2 Redogörelse för karaktärerna 

Här följer en beskrivning av de karaktärer som skapades samt vilka designval som gjorts med 

avseende på dessa. Hur karaktärerna är skrivna är baserade på datan från förstudierna men 

språket och nyanseringen av ord påverkas av den som skriver, så det är svårt att säga att de är 

helt objektivt framtagna. I tabell 1 kan en sammanfattning av respektive karaktär ses, och de 

kan läsas i sin helhet i Appendix C. 

Tabell 1 Sammanfattning av de fem karaktärerna 

 Enkät, 

män 

Enkät, 

kvinnor 

Hjältar, 

män 

Hjältar, 

kvinnor 

Anti-

hjälten 

Namn Sarah Nancy Viper Lea Eva 

Ålder 29 27 32 23 43 

Plats Gruvby New Corzo New Corzo New Corzo New Corzo 

Jobb Mekaniker Hacker Soldat Akademiker Religiös 

ledare 

Sida Rebell Frilans Regeringen Rebell Egen kult 
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4.2.1 Sarah 

Sarah är baserad på de enkätsvar vi fick in från män. Som tidigare nämnts var det lite skillnad 

mellan kvinnor och mäns svar, varvid extra vikt lades vid de skillnader som förekom. Det var 

till exempel skillnad i vem karaktären jobbade för, i männens fall övervägde det marginellt åt 

rebellerna istället för att jobba för sig själv. Jag placerade henne därför i en gruvby, det kändes 

som ett lämpligt ställe för någon som sympatiserar med rebeller. Dessutom gav det en 

möjlighet för henne att utöva den teknikkunskap enkäten gett henne genom att jobba med 

gruvrobbotar.  

Av de egenskaper hon tilldelats kan man läsa att hon är en kompetent och egensinnig karaktär. 

Viktig familjemedlem för Sarah är hennes syster, vilken jag lät ta en framträdande roll i 

rebellrörelsen. Sarah själv fick ingen framträdande roll bland rebellerna, främst på grund av 

egenskapen Låg Samhällsposition, men även för att hon tilldelats egenskaper som Vårdslös 

och Egocentrisk. Dock fick hon även egenskapen Respekterad, vilket gav att alla andra lyssnar 

till hennes åsikter. På en femgradig skala fick Sarah Hänsynslöshet 2,9 och Galenskap 2,4, 

utifrån detta bestämdes att hon inte skadar civila i onödan. 

4.2.2 Nancy 

Nancy är baserad på de enkätsvar vi fick in från kvinnor. Kvinnornas svar var mycket lika 

männens. En av de skillnader som förekom var att självständighet värderades högre än 

kompetens, vilket gjorde ganska stor skillnad i karaktären.  Sarah och Nancy fick ett liknande 

temperament, de är bägge två både Asociala och Temperamentsfulla, skillnaden mellan dem i 

blev här att Nancy, den mer självständiga, var mindre benägen att ta order från andra. I 

kvinnors enkätsvar var det lika mellan rebell och att jobba för sig själv, men för att förstärka 

skillnaderna från männens svar bestämdes att Nancy skulle jobba för sig själv. Eftersom hon 

jobbar för sig själv, är självständig och har blivit tilldelad teknikkunskap fick hon ett jobb som 

frilans-hacker.  

Nancy fick egenskapen Respekterad, men en Erfarenhet på endast 3,7 på en femgradig skala, 

den lägsta Erfarenheten av alla hjältarna utom anti-hjälten. Jag lät därför respekten vara 

baserad på hur snabbt hon lärt sig ny teknik snarare än något inarbetat under lång tid. Baserat 

på egenskapen Låg samhällsposition och motivationen Rättvisa bestämdes att hon använder 

sina kunskaper till att hjälpa samhällets mindre lyckligt lottade. Eftersom Nancy jobbar för sig 

själv, bestämdes att hon inte skulle ta någon sida i konflikten, med en aning sympati åt 

rebellerna. Som viktig familjemedlem stod det även här lika mellan Bror och Syster, och är 

valdes Bror, även detta för att förstärka skillnaderna mellan Nancy och Sarah. 

4.2.3 Viper 

Viper är baserad på analysen av manliga spelhjältar. En intressant detalj vi noterade bland de 

manliga hjältarna var att nästan ingen av dem använde sig av sitt riktiga namn, alla blev 

kallade vid titlar eller kodnamn. Därför fick Viper utöver sitt namn även titeln Commander. 

Den manliga apelhjältens motivation var generellt Order och karaktärerna jobbade ofta i en 

militär organisation. Analysen gav Viper egenskaperna Känd och Avskydd, på grund av detta 

fick hon en moraliskt tveksam händelse i sitt tidigare liv. Den manliga hjälten har även lärt sig 

genom yrkeserfarenhet och har en Erfarenhet av 4,8 på en femgradig skala, detta tillsammans 

med att denna karaktär är en av de äldre karaktärerna gav henne en lång karriär i militären.  
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Vad det gäller känslor har de manliga hjältarna endast 1,6 på en femgradig skala i kombination 

med egenskaperna Otrevlig och Asocial. Detta gör Viper till en väldigt känslokall karaktär. 

Men karaktären har även egenskapen Omtänksam och Bra ledarförmåga, detta avgjorde att 

hon fick bli ledare för ett förband soldater var välmående hon bryr sig om. Det är värt att 

nämna att Omtänksam inte var en av de egenskaper vi förväntade oss att observera hos de 

manliga hjältarna, men som förekom i olika grad hos allihopa. Med egenskaperna Ointelligent 

och Beroende av andra placerade jag henne i en situation där hon har en militär rådgivare som 

ger henne order uppifrån. På grund av att hennes viktiga familjemedlem var Partner, lät jag 

ett tidigare kärleksintresse ta den rollen. 

4.2.4 Lea 

Lea är baserad på analysen av kvinnliga spelhjältar. Till skillnad från manliga spelhjältar 

tilltalas den kvinnliga hjälten med förnamn, både i spelens narrativ och i kulturen som omger 

spelen, med undantaget av Lara Croft. En av de mest spännande sakerna med de kvinnliga 

spelhjältarna var att de uppvisade både egenskapen Självsäker och Osäker. Jag lär denna 

motsägelse ta form i hur Lea var säker på sina förmågor men osäker i hur de bäst borde 

användas. Den kvinnliga hjälten är intellektuell och välutbildad, av skolan eller av en mentor. 

Med Humor på 2,6 på en femgradig skala och egenskapen Negativ tyckte jag det var lämpligt 

att ge henne lite sarkastisk humor. Den kvinnliga spelhjälten är omtänksam och har 

motivationen Familj. Den viktiga familjemedlemmen är Pappa, så jag lät kidnappningen av 

Leas far fungera som motivation. Speciella egenskaper hos de kvinnliga hjältarna varierade 

mycket, men dessa var oftast tematiskt bundna till spelets mekaniker. Jag lät därför Lea få en 

specialegenskap som var knuten till den värld som presenteras i Världsbeskrivningen.  

4.2.5 Eva 

Eva är baserad på de minst valda alternativen i enkäten. Datan för denna karaktär innehöll 

nästan inga av de drag som vanligtvis associeras med en hjälte. Istället fick hon egenskaper 

som Feg och Försiktig. Eva är en mycket mer glad och social karaktär än de övriga. Eva är den 

äldsta karaktären. Hennes jobb är Kriminell, men eftersom Eva fick en erfarenhet på 2,2 på 

en femgradig skala bestämdes att hon haft en helt annan karriär tidigare. Baserad på 

egenskapen Rik blev den tidigare karriären att hon gjort sig rik på handel. På grund av det 

höga värdet av Galenskap, 3,6 av 5, och motivationen Illvilja blev hon en galen kultledare, men 

på grund av egenskapen Dålig ledarförmåga har hon dålig kontroll på sina kultmedlemmar.  

4.3 Pilottest av intervjufrågor 

Det hölls ett antal pilottest för att undersöka ifall de frågor som skrivits gav önskat resultat. 

Pilottestet hölls på fyra olika studiekamrater som alla var medvetna om vad examensarbetets 

mål var. Deltagarna fick först läsa världsbeskrivningen och sedan i valfri ordning 

karaktärsbeskrivningarna. De svarade på intervjufrågorna och sedan diskuterade vi 

tillsammans vad de tyckte om text och frågor. 

Det grundläggande upplägget med semistrukturerade intervjufrågor fungerade bra, jag fick 

fram den eftersökta informationen. Texterna uppfattades inte som för långa eller omständliga 

att läsa. Det största problemet som framkom var att deltagarna blev distraherade av stavfel i 

texterna som därför korrekturlästes en extra gång. Frågorna ”Varför valde du [karaktär X]?” 

och ”Vilken är [karaktär X] viktigaste egenskaper?” om den högst rankade karaktären 

resulterade i likartade svar, frågorna slogs därför ihop till en ”Vad har du baserat valet av 

[karaktär X] på?”. Samma sak med de likartade frågorna om den lägst rankade karaktären. 
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För att få mer information om de karaktärer som inte var högst och lägst lades frågan ”Varför 

har du placerat karaktärerna i den här ordningen?” till. För att uppmuntra deltagarna att 

reflektera över hur könet på karaktären påverkar deras val lades frågan ”Varför?” till efter 

”Skulle du valt annorlunda om karaktärerna var män?”.  
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökningen 

De fem hjältarna utvärderades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Undersökningen 

bestod av sexton deltagare, hälften män och hälften kvinnor. Deltagarna var mellan 15-31 år 

och alla hade någon typ av datorspelsvana. De spelade dataspel minst en timme i veckan och 

betraktade sig själva som datorspelare. Deltagarna ombads ranka de fem hjältarna från 1 till 

fem efter vem de helst skulle vilja spela. Därefter fick de motivera sina val. Deltagarna fick 

också beskriva vilka egenskaper de ansåg vara karaktärernas viktigaste drag. De tillfrågades 

även om de själva ansåg att könet spelade in när de gjorde sina val. I tabellerna 2 och 3 nedan 

framgår hur de olika karaktärerna rankades hos män respektive kvinnor. Det är ingen större 

skilnad mellan vilken ordning karaktärerna får i snitt i de olika grupperna, men skillnaden 

karaktärer emellan är större hos kvinnor.  

Tabell 2 Hur manliga deltagare rankade hjältarna. 

 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Snitt Vanligast 

Sarah 3 1 1 1 4 3 4 4 2,6 1, 4 

Nancy 2 2 4 2 2 1 5 1 2,4 2 

Viper 1 4 3 3 1 2 2 3 2,4 3 

Lea 4 3 2 4 3 4 1 2 2,9 4 

Eva 5 5 5 5 5 5 3 5 4,8 5 

 

Tabell 3 Hur kvinnliga deltagare rankade hjältarna. 

 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Snitt Vanligast 

Sarah 3 4 4 3 1 5 1 2 2,8 1, 3, 4 

Nancy 2 2 1 2 2 1 2 4 2 2 

Viper 1 1 3 4 3 3 3 3 2,6 3 

Lea 4 5 2 1 5 4 4 1 3,3 4 

Eva 5 3 5 5 4 2 5 5 4,3 5 

 

5.2 Analys 

5.2.1 Valbasis 

Vad det gäller vilka saker deltagarna baserade sina val på var den vanligaste anledningen 

igenkänning. Deltagarna ville ha karaktärer de kunde känna igen sig i och sympatisera med. 

Något som till stor del också vägde in var hur deltagarna utifrån beskrivningarna uppfattade 

att de olika karaktärernas gameplay, eller spelstil, fungerade. Förutom det verkade män välja 

karaktärer där de fick lov att vara mäktiga och starka (empowerment) samt karaktärer som 
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har klassiska hjältedrag. Kvinnor däremot valde karaktärer de kunde idolisera och som de 

tyckte hade en intressant historia.  

5.2.2 Sarah 

Sarah beskrivs av de manliga respondenterna som en underdog, alltså en person som startar 

i underläge, och neutral i den pågående konflikten. Hon beskrivs av männen att ha praktiska 

egenskaper och vara teknikkunnig och bra på robotar. Robotarna nämns i både narrativ och 

gameplay-sammanhang. En del män tyckte det var en bra karaktär medan en del inte tyckte 

att karaktären var tilltalande. Anledningen till att en del inte gillade henne var att de 

uppfattade henne som alldeles för vanlig och intetsägande. Den kritik karaktären fick från män 

var att motivationen var bristande och att karaktären hade lite utrymme för utveckling. 

Även kvinnor ansåg att Sarah var teknikkunnig. Men till skillnad från männen beskrev 

kvinnorna Sarah som en ledare. Många ord användes för att beskriva personligheten, så som 

begåvad och tillbakadragen och hon ansågs av några vara en karaktär man kan känna igen sig 

i. Sarah beskrevs också som en karaktär med motsägelsefulla drag. De kvinnliga svarande 

nämnde också Sarahs syster. De nämnde även viken typ av gameplay de ansåg att karaktären 

har.  Den kritik karaktären fick från olika deltagare var att hon var för lite av en ledarkaraktär, 

hade tråkiga egenskaper samt att hon var stereotyp. 

Sara blev generellt väl mottagen av båda grupperna. I tabell 4 visas vilka saker respondenterna  

uppfattade som positiva och negativa med att spela karaktären.  

Tabell 4 Saker som uppfattades positivt och negativt med Sarah. 

 Män Kvinnor 

Positivt 

Neutral, Bra, Praktiska 

egenskaper, Teknikkunnig, 

Robotar, Underdog, 

Gameplay, Intelligent, 

Igenkänning, Rättskipare,  

Rebell 

 

 

Ledare, Syster, 

Teknikkunnig, Robotar,  

Motsägelsefull , Gameplay, 

Igenkänning, Neutral, 

Rebell, Intelligent, 

Begåvad, Humor, 

Tillbakadragen  

Negativt 
Bristande motivation,  

Inte tilltalande, Lite 

utvecklingsutrymme  

För lite ledare, Gameplay, 

Stereotyp, Tråkiga 

egenskaper 

5.2.3 Nancy 

Det mest utmärkande drag män ansåg att Nancy hade var att hon var en hacker. Det påverkade 

både hur de upplevde narrativ och upplevt gameplay. Mycket fokus för denna karaktär låg vid 

just gameplay med förslag och diskussioner på hur det skulle fungera. På grund av 

hackeryrket tillskrevs hon egenskaper som en smygande karaktär som nästlar sig in på ställen 

osett. Hennes armborst kom upp väldigt ofta och kritiserades som opraktiskt. Männen lade 

lite tid på att beskriva hennes karaktär. De manliga respondenterna uppfattade hennes 

karaktär olik, en person beskrev henne som självständig medan en annan som inte 

självständig. Hon kritiserades även för att vara tråkig och stereotyp.  

Även kvinnor fokuserade på att Nancy var en hacker och hur det påverkade gameplay. Även 

de tillskrev Nancy smygande egenskaper. Nancys personlighet blev beskriven på en mängd 
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olika sätt men överlag som en kapabel person. Kvinnor varken kritiserade eller nämnde 

armborstet. Den kritik hon fick var liten, men en kommentar om henne var att karaktären var 

blek och ointressant. 

Nancy blev överlag den mest populära karaktären i undersökningen. Jag tror det dels kan ha 

att göra med den typ av gameplay som generellt associeras med en hacker-karaktär. 

Hackeryrket gjorde även att hon associerades med cyber-punk-genren. Många deltagare 

upplevde att karaktären, genom hacker-gameplay, skulle ge dem tillgång till information om 

värden som annars var dold för dem. I tabell 5 visas vilka saker respondenterna  uppfattade 

som positiva och negativa med att spela karaktären.  

Tabell 5 Saker som uppfattades positivt och negativt med Nancy. 

 Män Kvinnor 

Positivt 

Hacker , Gameplay, 

Cyberpunk, Neutral, Smygare, 

Självständig, Egoistisk, Smart 

Hacker, Gameplay, 

Självständig, Igenkänning, 

Målinriktad, Moralisk, 

Talangfull, Smygare, 

Teknikkunnig, Neutral, 

Humor, Stresstålig, Dåligt 

tålamod 

Negativt Inte självständig, Armborst, 

För god, Striotyp, Tråkig 
Blek, Ointressant, Ensamvarg, 

5.2.4 Viper 

Av manliga respondenter beskrivs Viper som en karaktär med makt. Hon beskrivs även som 

ond, eller som en person som jobbar för den onda sidan. En del ansåg dock att hon var en 

person som kämpar emot ont. Hon beskrevs som hänsynslös och kall, men även omtänksam.  

Hos kvinnor beskrevs Viper endast vid ett tillfälle som ond. De utmärkande dragen var istället 

hennes militära position, och att hon är en ledare. Hon beskrivs som cool, en tuff person som 

är modig och ordentlig, men även som kall och stel. 

Vad som är mest intressant med Vipers resultat är hur hon, som är baserad på vanliga 

spelprotagonister, uppfattas som en ond karaktär. Även om hon uppfattas som ond är hon en 

av de populäraste hjältarna. En annan intressant sak är skillnaden i beskrivning mellan män 

och kvinnor, där män beskriver henne som en person med makt, medan kvinnor beskriver 

henne som en ledare. I tabell 6 visas vilka saker respondenterna  uppfattade som positiva och 

negativa med att spela karaktären.  

Tabell 6 Saker som uppfattades positivt och negativt med Viper 

 Män Kvinnor 

Positivt 

Intressant, Ond, Makt, Militär, 

Kämpar mot ont, Populär, 

Talangfull, Omtänksam, Stolt, 

Gameplay, Ledare 

Ledare, Cool, Tuff, Ordentlig, 

Gör rätt, Militär, Intern 

konflikt, Tydligt mål, Ovanlig 

karaktär, Modig 

Negativt Ond, Kall, Karaktärslös  Stel, Kall, Stereotyp, Ond 
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5.2.5 Lea 

De manliga respondenterna fokuserade främst på Leas psykiska förmåga. En del beskrev 

henne som en gedigen karaktär med tydlig motivation medan andra sa att hon var en dålig 

karaktär med bristande motivation. Hon beskrevs av en person som en kapabel och mångsidig 

karaktär, och de som angav att hon var en dålig karaktär gav ingen riktig förklaring till varför. 

De kvinnliga respondenterna beskrev Lea på en mängd olika sätt. Även här låg främst fokus 

på hennes psykiska förmågor, även om de vid ett tillfälle beskrevs som ”fusk” i mening av både 

gameplay och narrativ. Bland de positiva saker som nämndes om henne fanns självsäker, 

balanserad och tydlig motivering, och bland de negativa feg, stereotyp och dålig motivering. 

För kvinnor var detta en karaktär där personlig preferens och hur mycket den svarande gillade 

narrativet avgjorde vilken placering de gav henne. 

Den stereotypbaserade Lea uppfattades sällan som en riktig äventyrskaraktär, och hamnade 

ofta dåligt till när både män och kvinnor rangordnade karaktärerna. Ofta avgjordes detta av 

att de respondenterna kände att övriga karaktärer var mer intressanta.  I tabell 7 visas vilka 

saker respondenterna  uppfattade som positiva och negativa med att spela karaktären.  

Tabell 7 Saker som uppfattades positivt och negativt med Lea. 

 Män Kvinnor 

Positivt 

Gedigen, Psykisk förmåga, 

Välrundad, Trolig, 

Äventyrskaraktär, Mångsidig, 

Kapabel 

Psykisk förmåga, Seriös, 

Rebell, Tydlig motivation, 

Inre konflikt, Balanserad, 

Självsäker, Lätt att 

sympatisera med 

Negativt 

Dålig karaktär, Platt, Ingen 

motivation, Tydlig motivation, 

Otydlig 

Blek, Feg, Omotiverad, 

Stereotyp, Godtrogen, 

Psykisk förmåga, 

Gameplay, Fusk, Ej 

äventyrskaraktär 

 

5.2.6 Eva 

Eva uppfattades av de manliga deltagarna i undersökningen som en religiös fanatiker, vilket 

var ointressant för de flesta för att de hade svårt att sympatisera med henne. Däremot tyckte 

många att hon var en välskriven karaktär, bara inte lämpad som spelarkaraktär, men snarare 

som en antagonist. Det rådde också viss tvekan om hur gameplayet runt karaktären var tänkt 

att fungera. 

Även kvinnor hade problem med Eva på grund av att de uppfattade henne som religiös 

fanatiker. Medan männen nästan uteslutande placerade henne sist, valde tre av kvinnorna att 

placera henne högre, alla tre angav de mekaniska vingarna som en av anledningarna till att de 

skulle vilja spela henne. Evas karaktär uppfattades som rörig. De kvinnliga deltagarna 

diskuterade också hennes roll som ledare för kulten samt hur det skulle påverka gameplay. 

Religion sågs överlag problematiskt av bägge grupperna. Många tyckte de hade svårt att 

identifiera sig med någon som var troende. En del ansåg att kulten var ett sätt att lura folk eller 
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att tvinga folk att tro och lyda. Respondenterna hade helt enkelt svårt att sympatisera med Eva 

på grund av religionen. Dock fanns det vissa individer som såg en spännande utmaning i att 

spela något de aldrig spelat förut. En del personer föreslog att hon borde vara mer galen och 

att det skulle förklara varför hon var så fanatisk.  I tabell 8 visas vilka saker respondenterna 

uppfattade som positiva och negativa med att spela karaktären.  

Tabell 8 Saker som uppfattades positivt och negativt med Eva. 

 Män Kvinnor 

Positivt 

Handelsmogul, Ond, 

Fanatiker, Rolig motivation, 

Karismatisk 

Vingar, Speciell, 

Intressant, Fanatiker, 

Raketkastare, 

Handelsmogul, 

Gameplay, På 

mutanternas sida 

Negativt 

Religiös, Ointressant, Svårt 

att sympatisera, Fanatiker, 

Skurk, Flummig, Inte 

trovärdig, Galen, Gamepaly, 

Ingen äventyrskaraktär 

Religiös, Fanatisk, 

Flummig, Rörig, Negativ, 

Gameplay, Svag, Svårt att 

sympatisera, Inte galen, 

Tvingar folk att tro 

5.2.7 Kön 

När det kom till frågan om karaktärernas kön var skillnaden mellan män och kvinnor tydlig. 

Kvinnor reflekterade i mycket högre grad över spelkaraktärers kön. Män angav ofta att könet 

inte påverkade, en av deltagarna noterade inte ens att alla karaktärer var kvinnor. För många 

var det snarare karaktärers personlighet eller spelstil som var det viktigaste. En del manliga 

deltagare reagerade på att Viper skulle var väldigt stereotyp som man, och även Eva angavs 

vara en manlig stereotyp vid ett tillfälle. Ingen av männen utryckte att det kvinnliga könet 

påverkade karaktärerna negativt, utan snarare tvärtom. 

De kvinnliga deltagarna ansåg att könet påverkade hur karaktärerna uppfattades, även om det 

nödvändigtvis inte påverkade i vilken ordning de rankades. Gameplay och personlighet 

angavs vara viktigare än kön. Kvinnor angav att kvinnliga och manliga karaktärer har olika 

karisma och att kvinnliga karaktärer får mer utrymme att uttrycka känslor. En kvinnlig 

karaktär ansågs mindre trolig att ägna sig åt dödande utan att ha en ordentlig anledning. En 

av deltagarna uttryckte att hon inte tycker om att spela manliga karaktärer. Både Nancy, Sarah 

och Viper angavs vara stereotypa som män. Eva sågs som en mycket mer aggressiv och arg 

karaktär som man. Lea uttrycktes av en deltagare som mer intressant som man, på grund av 

att hon har andra egenskaper än att vara fysiskt stark. 

5.2.8 Hur upplevs gameplay? 

Även fast det ingenstans i texterna stod hur spelet var tänkt att spelas tillskrev de svarande 

karaktärerna olika typ va spelstil, eller gameplay. Hur deltagarna tolkade karaktärernas 

gameplay berodde mycket på vilka verktyg karaktärerna hadde tillgång till och hur de 

svarande upplevde att liknande karaktärer i andra spel har fungerat. Det sistnämnda var en 

av anledningarna till att deltagarna var väldigt tveksamma till hur Eva fungerade, eftersom 

hon var väldigt olik de flesta vanliga spelarkaraktärer och det därför inte fans några 

spelmekaniska förväntningar associerade med henne. 
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5.3 Slutsatser 

Undersökningen har inte visat på någon korrelation mellan respondenternas kön och vilken 

typ av hjälte de valde. Båda grupperna sa att de snarare valde med avseende på gameplay och 

personlighet.  Däremot förekom skillnad i vilka egenskaper de ansåg avgjorde valet. Män 

föredrog karaktärer där de kunde känna sig fysiskt starka och mäktiga, medan kvinnor valde 

ledarroller. Dessa två typer av karaktärer kan tyckas överlappa något. Skillnaden dem emellan 

var att kvinnors föredragna ledarkaraktär var någon andra kom till med problem, medan 

männens maktfulla karaktär var en som själv söker konflikt. Den största skillnaden mellan 

grupperna var att de kvinnliga deltagarna i större utsträckning reflekterade över hur kön 

påverkar hur en karaktär uppfattas. Ingen av grupperna ansåg att kvinnligt kön var negativt 

för en spelhjälte. 

Eftersom det inte föreligger någon preferens för ett visst kön på hjälte hos spelare borde 

företag inte aktivt försöka undvika att skapa spelhjältar av ett visst kön. För att skriva 

tilltalande kvinnliga hjältar bör utvecklare inte fokusera på kön utan på att skriva en karaktär 

med tilltalande personlighet som spelare kan leva sig in i. Väljer man att specifikt rikta ett spel 

mot kvinnliga spelare är ledaregenskaper något som kvinnor generellt har visat intresse för i 

denna undersökning.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Undersökningen gick ut på att med hjälp av fem olika påhittade spelhjältar försöka utvärdera 

vad spelare letar efter i en kvinnlig spelhjälte. De fem hjältarna var baserade på dels en 

omfattande webbenkät där personer själva fick konstruera en hjälte de skulle vilja spela, och 

dels på analyser av hjältar från olika spel. De fem hjältarna var: 

- Sarah, baserad på manliga svarandes svar på enkäten 

- Nancy, baserad på kvinnliga svarandes svar på enkäten 

- Viper, baserad på manliga spelhjältar 

- Lea, baserad på kvinnliga spelhjältar 

- Eva, baserad på de minst populära svaren på enkäten 

Hjältarna utvärderades med kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där svar jämfördes 

mellan kvinnor och män. Undersökningen visade ingen korrelation mellan deltagarens kön 

och vilken hjälte de valde. Nancy var bland bägge grupperna den populäraste hjälten. För både 

män och kvinnor påverkade det vilken typ av gameplay de uppfattade att karaktärerna hade. 

Skillnad mellan grupperna förekom i vilka egenskaper de angav att de hade gjort sina val på. 

Män valde karaktärer de uppfattade hade mak och kvinnor valde karaktärer de uppfattade 

som ledare. Kvinnor reflekterade även i högre grad över hur karaktärens kön påverkade hur 

denna uppfattades. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Sökandet efter en hjälte 

Undersökningsdeltagarna, speciellt de manliga, sökte hos karaktärerna de drag som Vladimir 

Propp (1968) tillskriver hjältar, så som handlingskraftig och risktagande.  Deltagarna, både de 

manliga och kvinnliga, sökte dessutom igenkänning, de ville kunna identifiera sig med hjälten. 

Detta stämmer med vad Vogler (2007) anser är en huvudkaraktärs huvudsyfte, att hjälpa 

publiken in i en historia. Valet av Nancy visar på ett drag hos respondenterna som har med 

vägen in i ett narrativ att göra, nyfikenhet. Nancy gav dem ett interaktivt sätt att själva ta reda 

på mer om världen. Det interaktiva berättandet istället för det statiska är unikt för spel, och 

många spelare gillar att själva luska ut hemligheter och detaljer om världen de befinner sig i. 

Vogler skriver också att karaktärer skall ha drag som gör dem attraktiva för publiken att vilja 

identifiera sig med. De drag som i undersökningen visade sig vara attraktiva för spelare var 

makt och ledaregenskaper. Både männens sökande efter maktposition och kvinnors sökande 

efter ledarrollen pekar på att grupperna vill identifiera sig med någon som leder, är 

kompetentare än andra karaktärer och som andra karaktärer ser upp till.  

Vad det gäller de inre konflikter och motstridiga drag som Vogler förespråkar var det något 

som kom på tal då och då i undersökningen. Deltagarna tyckte att karaktärerna hade en bra 

balans mellan positiva och negativa drag. Sarah var den ende som blev utpekad att ha för lite 

utvecklingsutrymme som karaktär. Lea fick vid ett tillfälle kritiken att hon inte fungerade som 

äventyrskaraktär för att hon var feg. Feg är troligtvis ett sådant drag spelare inte vill identifiera 
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sig med, speciellt inte när de spelar ett spel där de skall ta rollen av hjälte eftersom det rimmar 

dåligt med de handlingar spelare skall utföra. 

Vad Seger (1997) skriver om att kvinnor i högre grad skulle föredra intelligens, intuition och 

teknik hos kvinnliga hjältar, visade undersökningen inget tecken på. I lika grad visade män 

och kvinnor uppskattning för dessa egenskaper och bägge grupperna rangordnade Nancy 

bland de bästa. Nancy är en karaktär som uppfattades av deltagarna att genom sitt gameplay 

skulle utmana deras egen teknik och intelligens. Genom sin interaktivitet kräver dessa 

egenskaper spelarens deltagande, och när spelaren löser problem som karaktären i spelet får 

de lov att känna sig lika duktiga och intelligenta som karaktären framställs. Eftersom man 

huvudsakligen använder teknik och inte fysisk styrka när man spelar spel är det en bättre 

egenskap att försöka få i samklang mellan spelare och karaktär. Pratchett (2006) skriver att 

kvinnor i högre grad vill kunna identifiera sig med sin spelkaraktär. Undersökningen visade 

att detta var viktigt för bägge grupperna, men kvinnor nämnde oftare huruvida de kunde 

känna igen sig i och sympatisera med karaktärerna.    

6.3 Kvinnlig karisma 

En av de saker som kom på tal när de kvinnliga respondenterna tillfrågades om hur 

karaktärens kön påverkade var ”kvinnlig karisma”, kvinnor har annan utstrålning än män. 

Kvinnliga karaktärer får enligt deltagarna lov att känna mer och är inte lika aggressiva som 

sina manliga motparter. Hur idén om kvinnlig karisma har uppstått och vad den innebär har 

troligtvis med  samhällets påverkan att göra och hur kön representeras i media.   

Hur Viper mottogs är intressant om man tittar på Inness (1999) bok. Viper beskrevs av vissa 

deltagare som manlig, vilket betyder att deltagarna tolkade hennes drag som mer maskulina. 

Även om hon är baserad på manliga stereotyper innehåller inte egenskaperna i sig inget kön. 

Att respondenterna uppfattar henne som manlig är ett tecken på att, precis som Inness skriver, 

vissa typer av karaktärer inte accepteras som kvinnliga. Viper är en karaktär som hälften av 

de kvinnliga deltagarna ansåg att de skulle uppfatta annorlunda som man. En av de viktigaste 

sakerna var att Viper skulle få mindre utrymme att visa känslor som man. Med andra ord 

uppfattades hon som en mycket mer känslosam karaktär som kvinna. Vidare uppfattades 

Viper som ond av tre av männen och en av kvinnorna. Frågan är om det beror på att Viper 

uppfattas vara den kvinnliga stereotypen som hotar manlig makt och därför är ond.  

Ett annat drag som Viper hade som inte är vanligt hos kvinnliga hjältar är att hon är tuff utan 

någon speciell anledning. Dock vekade det som att en del deltagare tillskrev henne 

anledningar på grund av att hon var kvinna, till exempel att hon var tränad till det. En annan 

av de anledningar som Inness (1999) nämner brukar användas för att rättfärdiga kvinnors 

tuffhet är att de vill skydda sin familj. Även Seger (1997) nämner familjen, men hon uttrycker 

att moderskap är ett hjältedrag i sig. Deltagarna i undersökningen var inte jätteintresserade 

av karaktärernas familjerelationer överlag, med det intresse som fanns, kom från de kvinnliga 

deltagarna. De familjekaraktärer som blev kommenterade var Sarahs syster, då det var 

intressant att det fanns en familjerelation, Leas far, som var en trovärdig och tydlig motivering 

för karaktären, och Evas son, eftersom hon brydde sig för lite om vad som var bäst för honom.  

Lea är också en intressant karaktär att titta på i sammanhanget kvinnlig karisma. Näst efter 

Viper var hon den karaktär de kvinnliga deltagarna oftast kommenterade skulle uppfattas 

annorlunda som man. I och med att hon är skriven baserad på kvinnliga spelhjältar bär hon 
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med sig många egenskaper som traditionellt uppfattas som kvinnliga. Många tyckte Lea skulle 

bli intressantare som man just på grund av att hon inte har maskulina drag. 

6.4 Kvinnlig eller manlig huvudkaraktär? 

För att locka en bredare spelarbas behöver spel över lag diversifieras och ha mer mångfald 

bland karaktärer. Fler kvinnliga hjältar är bara en del av diversifieringen, men en viktig sådan, 

eftersom kvinnor är en lika stor grupp som män. Jag hoppas att ett examensarbete som detta 

kan uppmuntra till att fler utvecklare vågar använda sig av kvinnliga huvudpersoner i spel. 

Fler kvinnliga hjältar skulle troligen locka fler kvinnor att spela den här typen av spel, och i 

förlängningen göra fler kvinnor intresserade av att själva utveckla nya spel.  

Både Chambers (2012) och Kuchera (2012) säger att bristen på kvinnliga hjältar är att 

producenterna inte tror att de skulle sälja lika bra som manliga. I undersökningen var det 

ingen som uttryckte att kvinnligt kön hade negativ inverkan på hur de uppfattade 

karaktärerna, snarare tvärtom. Många tyckte det var bra med kvinnliga hjältar eftersom det 

finns för få, och vissa uttryckte att de hade svårare för att spela manliga karaktärer. Genom 

bra kvinnliga hjältar ger vi unga spelare en möjlighet att identifiera sig med en kvinna, 

utforska sin kvinnlighet och visa på att hjältar och människor inte identifieras av sitt kön. Det 

är viktigt för både unga kvinnor och män att ha kvinnliga förebilder (Jansz & Martis, 2007, 

Pratchett, 2006), och en bra representation i spel kan ha en positiv inverkan i verkliga livet 

(Deskins, 2013). 

6.5 Undersökningens trovärdighet 

Detta har varit en liten undersökning med endast 16 deltagare, det är därför svårt att säga att 

resultatet är allmängiltigt. Deltagarna var också relativt unga vilket kan ha påverkat hur de 

upplevde olika karaktärer. Vidare var alla deltagare svenska, det är troligt att samma 

undersökning hade fått ett annat resultat med deltagare från till exempel USA eller Asien 

beroende av de samhällsnormer som råder där. Alla spelkaraktärer som valdes ut till 

förundersökningen var från europeiska och amerikanska bolag, vilket naturligtvis påverkade 

underlaget från förstudien.  

6.6 Framtida arbete 

En framtida utveckling av arbetet vore att byta namn och pronomen på de hjältar som 

producerades till artefakten och sedan genomföra liknande intervjuer med dessa karaktärer 

för att få tydlig data på hur könet påverkar hur karaktärer uppfattas av spelare. Det vore också 

intressant att se hur de skiljer sig mellan hur spelare själva konstruerar manliga och kvinnliga 

hjältar genom att göra samma enkätundersökning som gjordes till förstudien men be de 

svarade att istället konstruera en manlig karaktär. Detta resultat kan sedan användas till att 

antingen jämföras med resultaten från förstudien i denna undersökning eller för att skriva 

ytterligare kvinnliga hjältar baserade på ny data. Dessa nya hjältar skulle sedan användas 

tillsammans med de gamla kvinnliga hjältarna i liknande intervjuer som gjorts här.  

Enkäten som gjordes under förundersökningen var väldigt omfattade och det inkom väldigt 

mänga svar. De skulle vara intressant att undersöka svaren från förundersökningen närmare 

och titta på korrelationer mellan till exempel ålder eller spelvana och se vilken typer av hjältar 
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de svarande har konstruerat. Det finns mycket att hämta ur enkätdatan om man har möjlighet 

att gräva djupare. 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka vilka saker som gör att en karaktär uppfattas 

som manlig respektive kvinnlig samt vilka egenskaper som tillskrivs manliga och kvinnliga 

karaktärer som karaktärerna inte uttryckligen har. De första skulle tillexempel kunna göras 

genom att skriva varianter av en karaktär där man på olika sätt varierade vilka drag karaktären 

hade, för att sedan be respondenterna könsbestämma dem. Det sistnämnda skulle till exempel 

kunna göras genom återberättade. Deltagare får läsa om en ganska neutral person och sedan 

återberätta hurdan karaktären är och se hur det skiljer ifall man presenterade karaktären som 

man eller kvinna. Man skulle också kunna be den svarande gissa vilka beslut karaktären skulle 

ta i olika situationer. 

En annan sak av intresse skulle vara att undersöka är hur karaktärs-stereotyper relaterar till 

gameplay. Vilken typ av karaktär förväntar sig en spelare utifrån en viss typ av gameplay, och 

vilket gameplay förväntar sig spelare utifrån olika karaktärer samt hut detta relaterar till 

respondenters spelvana.  

6.7 Avslutande funderingar 

Spel är en mediatyp som konsumeras av en allt större och bredare grupp och behöver utvecklas 

för att tillgodose fler typer av spelare. Spelbranschen idag producerar ett väldigt litet antal 

kvinnliga hjältar. Och efter vad man kan se i denna undersökning så levererar dessa hjältar 

inte vad publiken vill ha. Lea, som är baserad på hur kvinnliga hjältekaraktärer framställs i 

dag, klarade sig förhållandevis dåligt i den här undersökningen. Männen visade ointresse för 

henne och även om de svårt att peka ut vad de ogillade med henne så var det tydligt att detta 

inte var en karaktär de ville spela. Kvinnorna var tydligare med vad de ogillade med henne, 

hon var feg och godtrogen, en individ som inte var lämpad för äventyr.  Det var helt enkelt 

ingen karaktär de kvinnliga respondenterna ville identifiera sig som i en äventyrsmiljö.  

Tyvärr är inte bara kvinnliga karaktärer som är stereotypiserade i spel, branschen behöver 

skaffa sig större persongalleri överlag. Spel har på något sätt fastnat i en gammaldags bild av 

vad som är manligt och kvinnligt utan att lämna mycket rum för ungdomar att utforska olika 

roller, vilka de är, vilka de borde vara enligt samhällsnormer och vilka de vill vara. Vi borde 

våga mer. Skapa fler kvinnliga karaktärer utan att behöva motivera deras kön eller se könet 

som ett karaktärsdrag, för spelarna gör inte det.  
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Appendix A -  Enkät. 

 

Kvinnliga Hjältar i Spel 
 
Denna enkät är en del av ett exjobb som handlar om vilka kvinnliga hjältar spelare 
föredrar i datorspel. Enkäten är fyra sidor och anonym. 
 
Vi är intresserade av dina åsikter, svara så ärligt som möjligt på vilken typ av hjälte 
du själv hade velat spela. 
 

Information om dig 
 
Ditt kön 

○ Man 

○ Kvinna 
 
Din ålder 

○ 0-14 

○ 15-19 

○ 20-25 

○ 26-35 

○ 36-50 

○ 50+ 
 
Spelar du datorspel? 

○ Varje dag 

○ Varje vecka 

○ Varje månad 

○ Mer sällan 

○ Aldrig 
 
Vilket medium konsumerar du mest? 

○ Spel 

○ Film/TV 

○ Böcker eller annat skrivet material 
 
Vem är din favorithuvudperson i datorspel? 

 
 
Vem är din kvinnliga favoritkaraktär i datorspel? 

 
 

 

 



 II 

Spelkoncept 
 
Du skall nu få konstruera en kvinnlig hjälte till ett tredjepersons action-adveture spel i 
genren science fiction. 
 
Flera tusen år in i framtiden har mänskligheten spridit ut sig över galaxen. Kontakt 
har upprättats med flera olika intelligenta raser och människor har koloniserat flera 
planeter. Spelet utspelar sig på en koloniplanet som endast varit bebodd i ett par 
hundra år. Planeten heter Arche och här bryts ett värdefullt mineral. Planeten har 
endast en riktigt stor stad, i övrigt finns det små bosättningar runt gruvorna. 
 
På Arche har människor utvecklat psykiska förmågor och format en religion baserat 
på etta. Kyrkan är det styrande organet i staden, och stadens militär är de som 
beskyddar de små gruvbyarna från Arches farliga djurliv. 
 
Nere under marken bor dock rebeller. De må vara sämre utrustade än den 
blomstrande staden men de utgör ändå ett reellt hot mot den rådande ordningen. 
Planeten står nu på gränsen till krig, något som skulle vara förödande för både 
handel och civilbefolkningen. 
 
Det är upp till vår hjältinna att lösa konflikten, och det är upp till dig att välja vem hon 
är och vilken sida hon tar. 
 
TL;DR: Krig på en planet i rymden. 
 

Utseende 
 
Hur gammal skall hjälten vara? 

○ 0-15 

○ 16-20 

○ 21-25 

○ 26-30 

○ 31-35 

○ 36-40 

○ 41-45 

○ 46+ 
 
Välj en hudfärg 

○ 1 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 

○ 6 

  



 III 

 
Kroppsbyggnad 

 1 2 3 4 5  

Kort ○ ○ ○ ○ ○ Lång 

 
 1 2 3 4 5  

Svag ○ ○ ○ ○ ○ Muskulös 

 
 1 2 3 4 5  

Osmidig ○ ○ ○ ○ ○ Smidig 

 
 1 2 3 4 5  

Tunn ○ ○ ○ ○ ○ Tjock 

 
 1 2 3 4 5  

Grotesk ○ ○ ○ ○ ○ Snygg 

 
 1 2 3 4 5  

Osexig ○ ○ ○ ○ ○ Sexig 

 
Bröststorlek 

○ 1 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 

○ 6 

○ 7  
 

 
Välj en kroppsform 

○ 1 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 

○ 6 



 IV 

Hårfärg 

○ Blond 

○ Brunett 

○ Rödblond 

○ Svart 

○ Vitt 

○ Rosa 

○ Färg som matchar med kläderna 
 
Frisyr 

○ 1 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 

○ 6 

○ 7 

○ 8 

○ 9 

○ 10 

○ 11 

○ 12 
 



 V 

 
 
Skall karaktären ha kosmetika 

 1 2 3 4 5  

Ingen   ○ ○ ○ ○ ○ Mycket 

 
Välj ett färgtema 

○ 1 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 

○ 6 

○ 7 

○ 8 

○ 9 

○ 10 

○ 11 

○ 12 
 



 VI 

 
Kläder och Utrustning 
 

 1 2 3 4 5  

Tajta kläder ○ ○ ○ ○ ○ Löst hängande 

 
 1 2 3 4 5  

Täckande kläder ○ ○ ○ ○ ○ Avslöjande 

 
 1 2 3 4 5  

Färglösa  ○ ○ ○ ○ ○ Färgglada 

 
Skall kläderna vara 

○ Militära 

○ Religiösa 

○ Civila 

○ Stiliga 

○ Trasor 

○ Praktiska 
 
Rustning 

 1 2 3 4 5  

Ingen rustning ○ ○ ○ ○ ○ Tung rustning 

 
Kjol eller byxor? 

○ Kjol 

○ Byxor 

○ Både kjol och byxor 
 
Huvudbonad 
Välj en eller flera 

□ Inget 
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□ Glasögon 

□ Goggles 

□ Bandana 

□ Hatt 

□ Luva 

□ Heltäckande hjälm 

□ Icke heltäckande hjälm 
 
Vapen 
Välj en eller flera 

□ Stort skjutvapen 

□ Litet skjutvapen 

□ Tungt skjutvapen 

□ Litet svärd 

□ Stort svärd 

□ Kastprojektil 

□ Pilbåge/armborst 

□ Kampsport 
 

 
Personlighet 
Hur skall karaktärens personlighet vara? 
 
Intellekt 
Välj en bra egenskap 

○ Intelligent 

○ Modig 

○ Positiv 

○ Lugn 

○ Hederlig 

○ Självsäker 
 
Välj en dålig egenskap 

○ Ointelligent 

○ Feg 

○ Negativ 

○ Temperamentsfull 

○ Korrumperad 

○ Osäker 
 
Handlingsförmåga 
Välj en bra egenskap 

○ Självständig 

○ Flitig 

○ Försiktig 

○ Kompetent 



 VIII 

○ Snabb till handling 

○ Betänksam 
 
Välj en dålig egenskap 

○ Beroende av andra 

○ Lat 

○ Vårdslös 

○ Inkompetent 

○ Långsam till handling 

○ Nyckfull 
 
 
Medarbetare 

○ Agerar ensam 

○ Har en sidekick 

○ Agerar i grupp 
 
Social status 
Välj en bra egenskap 

○ Känd 

○ Populär 

○ Rik 

○ Respekterad 

○ Hög samhällsposition 
 
Välj en dålig egenskap 

○ Okänd 

○ Avskydd 

○ Fattig 

○ Utfryst 

○ Låg samhällsposition 
 
Social förmåga 
Välj en bra egenskap 

○ Social 

○ Sympatisk 

○ Omtänksam om andra 

○ Givmild 

○ Bra ledarförmåga 

○ Utåtriktad 

○ Möter svårigheter med gott humör 
 
Välj en dålig egenskap 

○ Asocial 

○ Otrevlig 

○ Egocentrisk 



 IX 

○ Snål 

○ Dålig ledarskapsförmåga 

○ Blyg 

○ Gnällig 
 
Psykisk balans 
 
 1 2 3 4 5  

Kallsinnig ○ ○ ○ ○ ○ Emotionell 

 
 1 2 3 4 5  

Cynisk ○ ○ ○ ○ ○ Humoristisk 

 
 1 2 3 4 5  

Stresstålig ○ ○ ○ ○ ○ Lätt stressad 

 
 1 2 3 4 5  

Mentalt stabil  ○ ○ ○ ○ ○ Galen 

 
 1 2 3 4 5  

Moralisk ○ ○ ○ ○ ○ Hänsynslös 

 
Erfarenhet 
 1 2 3 4 5  

Nybörjare ○ ○ ○ ○ ○ Erfaren 

 
Motivation 

○ Rättvisa 

○ Frihet 

○ Familj 

○ Berömmelse 

○ Pengar 

○ Order 

○ Hämnd 

○ Makt 

○ Illvilja 
 
Välj en viktig familjemedlem 

○ Partner 

○ Syster 

○ Bror 

○ Pappa 

○ Mamma 

○ Dotter 

○ Son 
 



 X 

Källa till kunskap 

○ Mentor 

○ Skola 

○ Yrkeserfarenhet 

○ Självlärd 

○ Gänglärd 
 
Sysselsättning 

○ Statligt anställd 

○ Militär 

○ Arbetar för ett företag 

○ Arbetar för sig själv 

○ Kriminell 

○ Rebell 
 
Specialförmåga 

□ Superstyrka 

□ Superintelligens 

□ Teknik geni 

□ Prickskytt 

□ Defensiv magi (ex. helande eller sköld) 

□ Skadande magi 

□ Praktisk magi (ex. telekinesi) 

□ Flyga 

□ Inget 
 
Namnge hjälten (frivilligt) 
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Appendix B -  Resultat av enkät 
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Hudfärg 
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Muskler: 1=svag - 5=muskulös
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Smidighet: 1=osmidig - 5=Smidig

Kvinna

Man



 XVII 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3 4 5

Tjocklek: 1=Tunn - 5=Tjock
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Bröststorlek: 
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Kroppsform:
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Frisyr: 
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Personlighet: 
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Appendix C -  Hjältarna 

Intro 

Detta är ett Science fiction spel i action-adventure genren. Spelet utspelar sig på en 

främmande planet på gränsen till inbördeskrig. Du kommer få välja bland fem karaktärer 

vilken du helst skulle vilja spela. 

Flera tusen år in i framtiden har mänskligheten spritt sig genom galaxen. Joden har kommit i 

kontakt med flera främmande intelligenser och koloniserat flera system. Arche är en av 

Jordens koloniplaneter, här bryts bland annat det värdefulla mineralet Akasha. Planeten har 

endast varit bebodd i ett par hundra år och har förutom små gruvbyar endast en riktig stad; 

New Corzo. Från New Corzo utgår all handel med övriga galaxen och det är här planeten har 

sin regering. De är självutnämnda härskare över alla mindre byar, men deras militärmakt 

bidrar med lag och ordning samt skydd mor Arches farliga djurliv. I New Corzo finns också en 

sträng statsreligion som anser att människan är den är den högsta varelsen i universum. 

Mutanter anser de vara en korrupt version av människa, men människor med psykiska 

förmågor, något som hittills endast uppkommit på Arche, är guds utvalda.   

Nere i gamla gruvgångar och grottor under marken bor dock rebeller, folk som är trötta på 

New Corzo. Med gerillakrigföring hoppas rebellrörelsen att göra skada på den militärt 

överlägsna staden. Planeten är på randen till ett krig som skulle var förödande för både handel 

och civilbefolkning.    
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SARAH 

Sarah är 29 år gammal och växte upp tillsammans med sin syster i en gruvby långt från 

planetens huvudstad New Corzo. Sarah ägnar sig åt underhåll av gruvrobotar och är duktig på 

att meka med teknik. Människorna i gruvbyn lever ett hårt liv och har tröttnat på att vara 

styrda av New Corzo och deras religion, det finns därför många rebellsympatisörer i byn. Sarah 

själv tycker heller inte om New Corzos förtryck, men har inte aktivt deltagit i rebellrörelsen, 

hon är nöjd med att så länge hon får vara ifred med sina robotar. Sarahs syster däremot är 

ledare för en grupp rebeller i området. 

Sarah själv ser sig inte som en ledare och håller sig helst till att vara underhuggare. Trots det 

är det många som vänder sig till Sarah för vägledning, då hon är både intelligent och erfaren. 

Även om hon inte är speciellt social och lätt tappar humöret på andra människor, är hon 

begåvad med en portion humor. Tvekar inte att använda våld på de som motsätter sig henne 

men undviker gärna våld mot dem som inte är delaktiga i konflikten. Hon sätter sig själv utan 

att tänka sig för i farliga situationer men klarar pressen utan problem. Sarah klär sig oftast i 

sina arbetskläder och föredrar att slåss i närstrid. Dock är hon inte främmande för skjutvapen: 

de som har sett henne med ett plasmagevär vet att hon är extremt pricksäker och hon har ofta 

deltagit i byns försvar mot de odjur som lever på planeten. 

Efter ett militärt tillslag i området där många civila blev skadade bad systern Sarah om hjälp, 

vilket hon går med på eftersom hon tycker att regeringen gått för långt. De utarbetar 

tillsammans en plan som går ut på störta New Corzo och kyrkan. Första steget i planen är att 

förstöra det satelitrelä som har hand om nästan all kommunikation på planeten.  
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NANCY KRIGISTIN 

Nancy är 27 år och född och uppvuxen i New Corzo. I tonåren började hon intressera sig för 

datorer och blev snabbt en duktig hacker. I hacker-kretsar känd under namnet N3rv, det är 

mycket få som vet vem hon är i verkliga livet. Hon är respekterad för sina kunskaper och det 

naturliga handlaget hon har med datorer. Numera försörjer hon sig främst på att hyra sin 

expertis, oftast tar hon jobb från samhällets mindre lyckligt lottade. Detta trots att hon skulle 

kunna tjäna mera pengar genom att till exempel jobba för regeringen. 

Nancy jobbar helst ensam, hon är van vid att klara sig själv och har dåligt tålamod med andra 

människor. Om samarbete är nödvändigt ser hon till att det sker på hennes villkor, det är hon 

som fördelar arbetsuppgifter och får saker att flyta på. Även om hon inte låter någon stå i vägen 

för henne så försöker hon undvika att oskyldiga blir skadade. Hon är ganska stresstålig, inte 

överdrivet känslosam och uppskattar god humor. Förutom sina hackerkunskaper är Nancy 

också duktig med armborst, det är en hobby hon har, och hon kan träffa mycket små objekt på 

långt håll. Hon har ofta kläder med mycket fickor för att kunna ta med sig adaptrar och sladdar 

när ett jobb kräver att hon är på plats. 

Nancy blir kontaktad av en okänd klient för att ta sig till ett satelitrelä och hacka det. Vad som 

verkar vara ett vanligt jobb placerar plötsligt Nancy i konflikten mellan rebeller och New 

Corzo, I satellitreläet hittar hon inte bara bevis på många av de hemskheter rebellerna 

anklagat regeringen för utan även spår av sin bror, som hon inte haft kontakt med sedan han 

började jobba för New Corzos regering. När hon beslutar sig för att undersöka sin klient 

närmare kommer hon ett stort rebellattentat på spåret. 

  



 XLI 

COMANDER VIPER 

Comander Viper är 32 år gammal och anses vara en av de bästa soldaterna i New Corzos 

militärstyrka, få överträffar henne vad det gäller styrka och erfarenhet. Hon är mest känd för 

sina insatser vid slaget om Miners Creek, vilket var en mycket blodig historia. Många runt 

omkring henne anser att det som utspelade sig vid Miners Creek var moraliskt förkastligt, 

Viper själv pratar inte gärna om sin roll i händelsen. 

Viper agerar truppledare och även om hon kan verka kall så bryr hon sig om sina 

truppmedlemmar. Även om hon är en duktig ledare i fält överlåter hon de mer intellektuella 

frågorna till andra och låter dem berätta vem hon skall rikta vapen mot. Hon har en sparsam 

humor. Hon litar på att hon kan ta sig själv ur de mest extrema situationer helskinnad. Viper 

har inget emot att döda New Corzos fiender men försöker undvika att civila hamnar i 

skottelden. Hon är utrustad med militärens standardutrustning och diverse skjutvapen. 

Vipers uppdrag är att infiltrera och ta tillbaka ett satelitrelä som är ockuperat av en 

rebellstyrka. Som taktisk rådgivare har hon fått Rick Moore, en man hon hade ett förhållande 

med innan Miners Creek. Trots att han försöker hålla en professionell attityd märks det att 

han fortfarande har känslor för Viper. Ganska snart hittar Viper tecken på att rebellerna har 

en mycket större plan. De tänker utföra en terrorbombning mitt i centrala New Corzo. Hon 

måste hitta och förstöra bomben innan rebellerna sätter planen i verket. 

  



 XLII 

LEA 

Lea är en självsäker 23åring som har växt upp i New Corzo tillsammans med sin far som jobbar 

i ett forskningslabb i staden. Lea utbildade sig inom parapsykologi och forskar på psykiska 

förmågor, samma område som hennes far är expert inom. Lea vet för det mesta vad hon håller 

på med, men ofta tar det lång tid och skall mycket till innan hon beslutar sig för att handla. 

Hon bryr sig mycket om personerna i sin närhet och tvekar inte att utsätta sig för fara för deras 

skull. Även om Lea sätter sig själv i klistret ibland så är hon kapabel att ta sig ur det mesta 

själv. Hon ser ofta saker ur en negativ synvinkel men uppskattar sarkastisk humor då och då. 

Efter att Leas pappa vägrat samarbeta med New Corzo i ett forskningsprojekt han ansåg för 

farligt har han försvunnit. Lea blev kontaktad av en grupp rebeller som hävdade att regeringen 

var de som var ansvariga för att ha kidnappat hennes pappa. Lea är till en början tveksam till 

att jobba med rebellerna, hon är osäker på vilken deras agenda är. Men hon hjälper dem ändå 

eftersom de lovat att hjälpa henne rädda hennes far. Många av rebellerna å sin sida är 

tveksamma till Lea, efter som hon och hennes far har koppling till New Corzo. 

Ett första steg i rebellernas plan är att infiltrera ett satelitrelä där de kan få tag på regeringens 

hemligstämplade information. Till sin hjälp har Lea en psi-förstärkare, en maskin uppfunnen 

av hennes far för att hjälpa psykiskt begåvade använda sina förmågor. Maskinen är en 

prototyp men tack vare sina kunskaper inom parapsykologi kan Lea använda sig av den. 

  



 XLIII 

EVA 

Eva är 43 år och en före detta framgångsrik handelsmogul som har gjort sig en förmögenhet 

på handel med Akasha. Hon är en mycket karismatisk person, uppvuxen och utbildad i New 

Corzo. Eva åker ofta på handelsresor till rymdstationerna runt planeten för att stärka den 

interplanetära handeln. På sina handelsresor händer det att hon tar med sig sin son, en ung 

man som hon förväntar sig skall ta över företaget en dag. På väg hem från en sådan uppgörelse 

råkade deras skyttel ut för ett missöde och störtade ett par mil från New Corzo. De enda 

överlevande från kraschen var hon och hennes son, detta endast tack vare ett par mekaniska 

vingar som Eva införskaffat under handelsresan. När de kämpade sig hem ensamma och 

utmattade genom ödemarkerna fick Eva plötsligt en uppenbarelse. Gud visade sig för henne 

och Eva fann ett nytt mål i livet. 

Nu har Eva startat en kult för vilken hon predikar de saker hon såg i sin uppenbarelse; 

Psykiska krafter är onda och mutationer är människan sanna väg framåt. Naturligtvis blev hon 

och hennes kult genast bannlysta av kyrkan. Trots detta har Eva med sin glada attityd, positiva 

utstrålning och förmåga att prata med folk värvat många till den nya religionen. Anhängarna 

består främst av folk som är trötta på kyrkans elitism, mutanter och personer som förlorat 

närstående för att de var mutanter. Hon predikar ofta för dem iförd en gammal sliten 

prästdräkt. Tyvärr har Eva dålig kontroll över den växande skaran, folk tolkar det hon säger 

som de själva vill, och ofta känner hon stor press att göra mer för sin religion och sina 

anhängare. 

Eva är övertygad om att hon är guds sändebud och att ingenting kan stoppa hennes heliga 

budskap. Hon anser att nästan alla förtjänar en chans att omvända sig till hennes religion, 

utom de med psykiska förmågor och folk som tillhör New Corzos kyrka. Hon föredrar att ta 

saker försiktigt och att planera i förväg. Sonen, som officiellt avsagt sig släktskapet med Eva, 

förser henne och hennes kult i smyg med de ekonomiska medel de behöver för att utföra sina 

aktioner mot kyrkan. Evas plan är nu att få kultmedlemmarna att slå till snabbt och 

skoningslöst mot kyrkan. Därför tänker hon bryta sig in i ett satelitrelä och sprida sitt budskap 

om heligt krig. För att ta sig förbi de hinder som kan uppstå har hon med sig, förutom sina 

mekaniska vingar, en pansarbrytande raketkastare. 

 


