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Abstract 

Tv-spel har sedan dess begynnelse kontinuerligt växt storartat och är numera en stor 

ekonomisk nöjesindustri med flera miljoner användare varje dag. Tv- och film har under flera 

år granskats och undersökts gällande exempelvis vilka meddelanden dessa sänder ut och 

reproducerar till dess konsumenter genom bland annat könsroller, våld, etnicitet och klass. 

Även om tv-spel som medieplattform även blivit granskad gällande liknande fenomen som tv- 

och film så är forskningsområdet fortfarande relativt smalt. De flesta undersökningar om 

genusrepresentationer i tv-spel brukar handla om exempelvis Lara Croft i Tomb Raider-serien 

som anses vara arketypen för just detta eller andra typiska fall. Jag ville istället utföra en 

undersökning på ett tv-spel som är populärt i skrivande stund och valet föll sig slutligen på 

actionspelet Overwatch av spelutvecklaren Blizzard Entertainment. Syftet med denna studie 

är att undersöka de kvinnliga och manliga karaktärerna i spelet och se om det råder någon 

skillnad kring hur dessa har representerats och gestaltats genom bland annat kroppstyper och 

sedan försöka svara på frågan varför resultatet kan tänkas se ut som det gör. För att utföra 

analysen har metoden bestått av en semiotisk bildanalys av karaktärernas officiella 

översiktsbilder, detta för att kunna få ett så detaljerat resultat som möjligt.  Studien utgår från 

en teoretisk ram som behandlar bland annat femininitet och maskulinitet i populärkultur, 

teorier om hur tv-spelbranschen är mansdominerad, vilket i sådant fall avspeglar hur kvinnor 

gestaltas, samt verktyg från feministisk filmteori som Laura Mulveys ”the male gaze”, vilket 

baseras på idén att kamerans perspektiv i film ofta är utifrån en mans ögon. 

Resultatet i denna studie visade att de analyserade kvinnorna i spelet följde en tydlig mall 

gällande kroppstyper och flera av karaktärerna är gestaltade med översexualiserande klädsel. 

De manliga karaktärerna har ett betydligt bredare spektrum vad gäller gestaltningen av 

kroppstyper. Spelet Overwatch och dess karaktärer följer samma mönster som tidigare 

uppmärksammats i genusforskning inom tv-spel och ett flertal uppmärksammade företeelser 

som exempelvis Anita Sarkeesians teori ”kvinnan som pris” i tv-spel finns även att utläsa i 

detta exempel. Det kan argumenteras för att kvinnorna i spelet är gestaltade på detta vis för att 

tillfredsställa en antagen heterosexuell manlig publik eller för att manliga tv-spelutvecklare 

projicerar sina egna sexuella preferenser vid gestaltningen av spelets kvinnliga karaktärer.  

 

Nyckelord: Tv-spel, genus, representationer, kroppstyper, Overwatch, maskulinitet, femininitet 

Antal sidor: 44 
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1 Introduktion 

1. 1 Inledning 
Tv- och datorspel är en växande nöjesindustri över hela världen. Enbart i Sverige såldes totalt 

2.9 miljoner spel i den fysiska handeln under 2015 och samma år omsatte branschen totalt 10 

miljarder kronor i Sverige, något som också förväntas öka i framtiden. Drygt 2.5 miljoner 

människor i Sverige beräknas spela dagligen och av spelarna är uppskattningsvis 47 % 

kvinnor och 53 % män (Dataspelbranschen 2015). 

Spelindustrin har växt sig så stor att spelen kan inbringa intäkter i miljarddollarklassen åt 

spelutvecklarna. Världens, i skrivande stund, dyraste spel är MMOG-actionrollspelet 

(massively multiplayer online game) Destiny utvecklat av amerikanska Bungie. Kostnaden för 

denna jätteproduktion var en halv miljard dollar (drygt 3,6 miljarder kronor). Detta är en 

mycket högre budget än många hollywoodproducerade långfilmer har. För att ställa det i 

relation har den film med högst budgetrekord en produktionskostnad av 378 miljoner dollar 

(DN.se 2014). 

Denna nöjesindustri har inte bara växt sig större i antalet användare och ekonomiskt, det har 

blivit ett kulturellt fenomen värt att uppmärksamma i forskningssyfte (Wolf & Perron 

2003:2). Tv- och datorspel är inte enbart en plattform i underhållningssyfte; det kan vara en 

form av konst, ett verktyg för utbildning eller ett fenomen att forska för bland annat 

beteendevetenskap. Ämnet tv-spelsteori är i sig en sammanstrålning av kulturer och fenomen 

som kan analyseras genom ett brett antal metoder och teorier (Wolf & Perron 2003:2). 

 

Jag har i denna studie valt att undersöka representationen av kvinnor i tv-spel, och ville gärna 

använda ett spel som just är populärt världen över och aktuellt i skrivande stund. Det tv-spel 

jag valt att analysera i denna studie är den amerikanska spelutvecklaren Blizzard 

Entertainment lagbaserade onlinespel i genren förstapersonskjutare Overwatch. 

Förstapersonsskjutare/first person shooter (FPS) är en tv-spelgenre som låter spelaren se 

spelet genomen protagonistens blick, oftast med ett vapen som är centrerat på skärmen genom 

protagonistens blick.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Medier och kommunikation är en central del av den moderna, västerländska vardagen och 

livsstilen. Medieforskaren och författaren David Gauntlett menar att kön och sexualitet är 

kärnan i hur vi tänker på våra identiteter. Även om det nödvändigtvis inte behöver vara 

”kärnan” i hur vi tänker så kan det antas vara en stor faktor. Med all typ av media som idag 

innehåller så många bilder och meddelanden av kvinnor, män och sexualitet är det högst 

osannolikt att dessa bilder inte skulle ha någon inverkan på vår egen känsla av identitet 

(Gauntlett 2005:6).  

 

Gestaltningen av kvinnor i tv- och datorspel har idag gett upphov till debatter och kritik kring 

hur denna enorma industri representerar kvinnor utan rättvis verklighetsförankring, samt 

vilken rådande underrepresentation av kvinnor som pågår i spelen överlag. Det talas om 

”sexualiserad omgivning” – när kvinnor syns så är det i sexualiserade former och 

”invisibility” – det vill säga avsaknaden av kvinnor i tv-spel (Szymanski & Moffitt & Carr 

2011: 10).  

Denna undersökning är en analys av hur kvinnor gestaltas i det populära spelet Overwatch. 

För att utföra en studie som undersöker hur kvinnorna gestaltas kommer jag att använda mig 

av en semiotisk bildanalys. Genom semiotisk bildanalys skall spelets karaktärer analyseras. 

Detta genom att undersöka de kvinnliga karaktärernas officiella översiktsbilder.  

Undersökningen syftar att leta efter vilka egenskaper kvinnorna och männen tillskrivs, hur 

karaktärerna gestaltas genom kroppstyper och försöka undersöka varför det ser ut som det 

gör. 

Valet att skriva om detta fenomen föll sig naturligt eftersom jag som spelar tv-spel upplever 

sexistiska inslag och en snedvriden bild av kroppstyper och representation av kvinnor i de 

flesta tv- och datorspel. Problemet har stundvis fått stor uppmärksamhet i media men gång på 

gång fortsätter spelutvecklarna svika genom att inte bryta de normer och kroppsideal som 

råder i spelen (DN.se 2014). 

Forskningsområdet i sig är inte tomt och det finns en del befintlig tidigare forskning gällande 

genus och sexism i tv- och datorspel, exempel på dessa kommer att tas upp senare i studien 

under avsnittet tidigare forskning.  
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Utifrån uppsatsen syfte och undersökning kommer dessa frågeställningar bära grund för 

analysen: 

• Hur gestaltas kvinnorna i spelet Overwatch? 

• Hur väl stämmer representationen av karaktärerna i spelet Overwatch överens med de 

använda teorier om hur kvinnor framställs i tv-spel? 

• Vilka tänkbara faktorer kan ligga bakom denna typ av karaktärsdesign i spelet? 

 

1.3  Avgränsning 

Denna uppsats syftar till att undersöka de visuella representationerna av kvinnor i det 

populära onlinespelet Overwatch genom en kvalitativ innehållsanalys och semiotisk 

bildanalys. Undersökningen är avgränsad till endast ett spel, även om ytterligare analyser av 

olika spel hade kunnat förstärka analysen. Detta beror på att utrymmet tillgängligt för denna 

uppsats endast räcker för en djupare analys av ett spel. 

Valet att undersöka just detta spel beror på viljan att analysera ett spel som kan anses 

normgivande på grund av sitt höga antal sålda kopior och i skrivande stund aktiva spelare 

världen över, istället för spel som ofta är undersökta och uppmärksammade i liknande 

uppsatser och böcker på grund av överdrivet snedvriden representation av kvinnor. Till 

exempel den uppmärksammade spelserien Tomb Raider och huvudkaraktären Lara Croft eller 

spelserien Bayonetta med huvudkaraktären som bär speltitelns namn. Exempel på dessa 

kommer att beskrivas senare under avsnittet tidigare forskning.  

 

1.4 Disposition 

I följande delar kommer det först att presenteras bakgrund och historia som är relevant för 

ämnet och denna studie. Först kommer spelet Overwatch att förklaras men även tv-

spelbranschens genushistoria mer generellt. Därefter följer avsnittet tidigare forskning som 

presenterar vad tidigare forskning visat vad gäller detta ämne och vad som kan antas vara till 

hjälp, eller stödja, uppsatsen kommer att redogöras. Nästkommande avsnitt behandlar 

teoretiskt ram, alltså utgångpunkterna för undersökningen. Där kommer främst teorier om hur 

representation av kvinnor i media som tv-spel men även film presenteras. Idén är att dessa 
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teorier som uppmärksammat någon form av fenomen skall kunna knytas samman med det 

valda analysexemplet i denna studie. Vidare följer en presentation av materialet, samt en 

genomgång av metoden som kommer att användas i analysen. Metoden som kommer att 

användas i analysen för att utföra denna studie är semiotisk bildanalys och tillvägagångssättet 

för att applicera den analysen på materialet kommer att presenteras. Därefter kommer analys- 

och resultatredovisningen att ske och diskuteras genom de teoretiska utgångspunkterna om 

genus i media och representationen av kvinnor i tv-spel. Genom semiotisk bildanalys kommer 

karaktärerna i spelet att analyseras och försöka knytas samman med den teoretiska ramen. 

Avslutningsvis följer det sista kapitlet som kommer att knyta samman syftet, 

frågeställningarna och teoridelen. Här besvaras frågeställningarna som legat till grund för 

studien och följs sedan av en diskussion kring förslag till vidare forskning.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Overwatch 

Detta är spelet som kommer att användas i analysen senare i studien. 

Utvecklat av framgångsrika spelutvecklaren Blizzard Entertainment släpptes Overwatch till 

plattformarna Playstation 4, Xbox One och PC 24 maj 2016. Spelet är lagbaserat i genren 

förstapersonskjutare (Game.co.uk 2016). Spelläget är match mot andra spelare (online), varav 

varje match består av två lag med totalt 12 personer (sex mot sex), där varje spelare har 

möjligheten att välja mellan olika hjältekaraktärer. Bland dessa finns män, kvinnor, djur och 

robotar: samtliga med unika egenskaper, attribut och särskilda krafter. Dessa spelbara 

karaktärer är uppdelade i fyra olika klasser: Offense, Defense, Support och Tank. Lagen 

samarbetar för att försvara och säkra kontrollpunkter på en karta, eller att under begränsad tid 

förflytta en vagn genom kartan, medan andra laget skall se till att vagnen inte förflyttas.  

 

Spelet utspelar sig i en futuristisk miljö (okänt årtal) och kartorna som kan spelas tar plats på 

olika platser runt om i världen (USA today.com 2014). 

Spelet växte sig stort fort, med över 15 miljoner aktiva spelare på bara tre månader efter det 

släpptes på samtliga plattformar (Mashable.com 2016).  

 



	 8	

Overwatch har blivit kritiserat på främst olika internetbloggar och forum för att inte ha lyckats 

gestalta kvinnor med varierande kroppstyper på samma sätt som männen när de initialt släppte 

första betaversionen och trailern till spelet. De presenterade kvinnorna såg ut att följa samma 

mall gällande deras utseende, samtliga var unga och smala med minimala midjor och 

åtsittande kläder, medan männen hade blivit gestaltade på alla olika sätt och vis som skulle 

passa deras karaktär bäst. Blizzard Entertainment lyssnade på kritiken och har kontinuerligt 

lagt till fler kvinnliga spelbara karaktärer med mer varierande kroppstyper och exempelvis 

högre ålder än de tidigare karaktärerna som därmed har bidragit till en bredare representation 

av kvinnor i spelet (Kotaku.com 2016). 

Efter att en spelbar betaversion av spelet släpptes 8 maj 2016 ökade sökningarna efter bilder 

på de kvinnliga karaktärerna med pornografiskt inslag med 800 % på webbsidan Pornhub, 

som har 20 miljoner unika besökare varje dag. En av de spelbara karaktärerna i spelet, Tracer, 

var dessutom webbsidans mest populära sökning under denna period. Det finns nämligen 

amatörtecknare som tar befintliga karaktärer i spel och gestaltar dem med pornografiska 

inslag för delning till andra på pornografiska hemsidor (CNET.com 2016). 

Blizzard Entertainment hamnade dessutom i blåsväder gällande samma karaktär när denne 

anklagades att ha en översexualiserad så kallad ”victory pose”, det vill säga segergest i spelet 

(se bilaga 12). Varje karaktär i spelet har sin egna unika segergest och karaktären Tracers 

segergest bestod av att titta bakåt på åskådaren över axeln med böjd höft. Blizzard valde att 

byta ut segergesten och välkomnade spelare att fortsätta komma med tips om vad som kan 

justeras i spelet för att få så många som möjligt att känna sig nöjda och bekväma.  

Jeff Kaplan, ansvarig direktör för Overwatch skrev personligen ett meddelande på 

Overwatchs egna diskussionsforum gällande segergesten, citatet löd: “We'll replace the pose. 

We want *everyone* to feel strong and heroic in our community. The last thing we want to do 

is make someone feel uncomfortable, under-appreciated or misrepresented. Apologies and 

we'll continue to try to do better.” (Forbes.com 2016).  

 

2.2 Tv-spel och branschens genushistoria 

Både tv-spelens innehåll och spelens roll i populärkultur har förändrats drastiskt sedan 1970-

talet då tv-spel började dyka upp på marknaden. Innehållet i tv-spelmaterial är kopplat till 

avancemanget av teknologin, med mer övertygande och verklighetstrogna skildringar som blir 

möjliga för varje år som går (Dill & Thill 2007:1).  
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I begynnelsen av tv- och datorspelhistoria var könsrepresentationer begränsade till grafiskt 

osofistikerade karaktärer. Ett exempel på detta är Ms. Pac-Man från 1981, den gula bollen 

vars enda indikation på kön en rosett på huvudet av bollen. Denna karaktär var skapad för att 

locka kvinnor att spela tv-spelet, då hela spelmarknaden var en mansdominerad bransch vid 

det här laget. Framförallt vid denna tid var kvinnor i spel underrepresenterade, även 

datoriserade röster i tv-spel under denna era var nästan uteslutande manliga.  

När kvinnliga karaktärer syntes i spel var de nästintill alltid en NPC (non-playable character), 

som inte allt för sällan behövde räddas av en manlig karaktär. Ett exempel på detta är Princess 

Toadstool från Mario Bros från 1983, eller The Legend of Zelda från 1986 (Dill & Thill 

2007:2). Detta fenomen har kommit att kallas ”Damsel in Distress”, vilket är ett verktyg för 

handlingen i spelet där en kvinnlig karaktär placeras i en farlig situation som hon inte kan fly 

på egen hand och måste räddas av en manlig karaktär (Sarkeesian 2013).  

Den första riktiga spelbara kvinnan i ett spel var Samus Aran från Metroid utgivet år 1986.  

Denna karaktär var utrustad i en dräkt av metall med hjälm och räddade världen i en science 

fiction-miljö genom att döda monster från främmande planeter. Spelet hade fem olika slut, 

varav tre av dem avslöjade att karaktären användaren spelat som hela tiden var en kvinna när 

hon tog av rustningens hjälm och visade sitt ansikte (Critical-Distance.com 2015).  

I en intervju med tv-spels och nöjesbolaget IGN svarade ansvarig producent av Metroid, 

Yoshio Sakamoto, på frågan om varför de valde att göra Samus Aran till en kvinna.  

Svaret löd: 

”When we were almost done with the development of Metroid, one of our staffers casually 

suggested "Why don't we make Samus Aran a female character to surprise the player?" Back 

then I thought it was a nice idea, but I couldn't foresee what a huge impact this would have on 

the future of the franchise. Up to this day, I'm thankful to the person that came up with this 

idea, although I honestly can't recall who actually made the suggestion” (IGN.com 2010). 

Helt oproblematiskt var det dock inte. Klarade användaren av spelet under fem timmar så 

utspelas nämligen en scen där Samus tar av sig sin hjälm och avslöjar sin riktiga identitet och 

att hon är en kvinna. Ifall spelaren klarade av spelet ännu fortare så tog Samus av sig olika 

delar av sin utrustning. Med snabbast möjliga utgång, syntes Samus Aran endast iförd 

underkläder (se bilaga 1). Detta var ett återkommande tema i spelserien mellan 1989 till och 

med 2002. Detta var dessutom långt före internets tid, där man inte kunde söka efter 
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hemligheter och spoilers så för många spelare kom slutet som en genuin överraskning, 

eftersom hjältar i tv-spel antogs vara män som standard (Sarkeesian 2015). 

Den kanske viktigaste och mest kontroversiella kvinnliga karaktären skapad i tv-spelhistoria 

är Lara Croft från Tomb Raider, utvecklat av Core Design Company 1996. Hon är praktiskt 

taget en kvinnlig version av Indiana Jones i tv-spelformat. Lara Croft går på diverse äventyr i 

jakten efter förlorade artefakter i ruiner och gravar. Lara Croft var en av de första kvinnliga 

karaktärer i spel som bröt mot det så kallade ”Damsel in Distress”. Lara Croft bröt de tidigare 

normer om prinsessan som behöver bli räddad av en man, hon var kvinnan som istället 

räddade sig själv. Detta var dock inte heller helt oproblematiskt, avancemanget i teknologin 

möjliggjorde för spelutvecklarna att utveckla mer realistiska karaktärer. I och med detta 

gestaltades Lara Croft med en orealistiskt stor byst, en midja smalare än huvudet och en 

välrundad bakdel. (Ray 2004:31–33).  

Skaparen av karaktären Lara Croft och hela spelserien Tomb Raider, Toby Gard, erkände efter 

kritik mot karaktären att bröststorleken på karaktären var ett tekniskt misstag. Istället för att 

förstora med 50 % råkade han skriva 150 %. Marknadsförarna av spelet marknadsförde sig på 

Lara Crofts hypersexualitet och ”erotiska dragningskrafter” i försäljningssyfte vilket Toby 

Gard tyckte var missvisande för karaktären han skapat och lämnade till slut företaget han 

ansåg bar ansvaret för Lara Crofts media persona (McMahan 2008: 185).  

Tanken med karaktären var att kvinnor skulle vilja vara henne, och killar skulle vilja ha någon 

som henne. Ett stort misstag och misslyckande av Core Design Company var att det visade sig 

enbart locka en manlig publik. En anledning till detta kan tänkas vara hur de presenterade 

spelet på spelmässor, Core Design Company hyrde nämligen in halvnakna modeller som 

skulle föreställa Lara Croft (Kondrat 2015: 179).  

 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning som berör ämnet och frågeställningarna presenteras. 

Det kommer delvis att bestå av forskning om genus och tv-spel men också hur kvinnor 

gestaltats i medier och populärkultur genom tiden. För att förstå hur kvinnor representeras i 

tv-spel är det viktigt att se bakåt i tiden och förstå hur kvinnor representerats tidigare inom 

populärkulturen och nöjesplattformer som film. 
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3.1 The male gaze 

I Laura Mulveys artikel ”Visual Pleasure and Narrative Cinema”, skriver författaren om 

representationen av kvinnor i film och myntar begreppet the male gaze.  

Denna “manliga blick” uppstår när åskådaren av filmen sätts i perspektivet utifrån en 

heterosexuell man genom att en scen ur filmen fokuserar på en kvinnas kropp rent fysiskt, 

exempelvis hennes kurvor. Teorin om den manliga blicken tillämpas om exempelvis 

kurvorna är markerade med specifika konventioner som slow motion, avsiktliga 

kamerarörelser och utskärningar. Det handlar om en förnekelse av kvinnans mänskliga 

identitet, det sker en objektifiering med syfte att tillfredsställa åskådaren. Mulveys teori 

grundade sig på begreppet skoptofili, det vill säga att finna njutning av att som åskådare 

iaktta. 

 

Med denna teori belyste författaren hur kvinnor representeras ur ett manligt perspektiv inom 

film och hur kvinnor var till för mäns njutning att beskåda (Mulvey 1992: 4–13). Denna 

teori kom att bli populär för att uppmärksammat ojämlikheter könen emellan inom 

populärkultur som filmmediet.  

 

3.2 Filmteori och tv-spel 

I Perron och Wolfs bok Video Game Theory Reader 2 skriver en av de bidragande 

författarna, Guillaume Roux-Girard, om likheterna mellan studier om film och tv-och 

datorspel. Eftersom tv-spel delar en hel del audiovisuella element som kameravinklar, 

inramning, ljus och sammansättning gemensamt med film blir användaren inbjuden till det 

digitala utrymmet och världen spelet erbjuder ur ett så kallat ”point of view”- perspektiv, det 

vill säga att användaren sätts i samma perspektiv som karaktären.  

 

Författaren menar att även om vissa forskare försöker undvika att använda filmteori i tv-spel, 

på grund av det enkla faktum att dessa är två olika medier, så är det så mycket spel som idag 

har sådan filmisk natur och inslag från film att det både rent formellt och när det gäller 

innehåll ändå bör göra filmteori användbart för att studera tv- och datorspel i kombination 

med andra tillvägagångssätt (Perron & Wolf 2009:349–350).  
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Precis som författaren skriver så är egentligen den enda skillnaden mellan tv-spel och film 

att det är två olika medier, och möjligtvis praktiska skillnader som att åskådaren inte kan 

styra en film men att spelaren styr ett tv-spel. Jag anser, precis som Roux-Girard att det 

enkla faktumet att det är två olika plattformar skall räcka för att tillämpa filmteori på tv-spel. 

Roux-Girards applicering kommer att vara användbar i denna studie då den fungerar som en 

brygga för att tillämpa filmteori som the male gaze på det valda tv-spelexempel att senare 

analysera. 

 

3.3 Tv-spel och genus 

I ett senare avsnitt av boken The Video Game Theory Reader 2 skriver författaren Carrie 

Heeter om hur tv-spel i grunden är manligt orienterade för att spelen utvecklades av män och 

ursprungligen riktade in sig mot en manlig publik. tv-och datorspel dök först upp som en ny, 

obskyr form av underhållning som vidare har utvecklats till en enormt vanlig och viktig form 

av underhållning och vidare en omfattande ekonomisk industri. Även om både män och 

kvinnor idag spelar tv-spel så är branschen fortfarande mansdominerad och därför är 

majoriteten av karaktärerna i tv-spel utvecklade ur ett manligt perspektiv. På så vis projicerar 

manliga karaktärsdesigner i tv-spel manliga heterosexuella fantasier i skapandet av kvinnliga 

karaktärer i spelen, eller designar kvinnliga karaktärerna genom ett perspektiv som tilltalar 

heterosexuella män. 

 

Författaren menar att tv-spel underrepresenterar kvinnor och inte sällan förstärker 

stereotyper, inte bara gällande kön utan också klass och ras. Dessutom möjliggör 

karaktärsdesign i tv-spel att trotsa fysikens lagar och se ut, eller vara på ett sätt som inte är 

möjligt för en levande skådespelare.  

Vidare menare Heeter att könsroller är sociala konstruktioner som leder till ojämlikhet i 

vardagen och detta avspeglas i alla typer av medium, inte minst tv-spel. Kvinnor, som 

spelbara karaktärer eller inte, gestaltas ofta i sexualiserade former med könsstereotypa roller 

(Heeter, refererad i Perron & Wolf 2009: 352–353).  

Det har generellt sett skett lite forskning om könsroller i tv- och datorspel, särskilt manliga 

karaktärer. Tv- och datorspelbranschen utvecklas och växer sig större hela tiden och 

forskningen måste hålla jämna steg för att vara med i denna utveckling. Dill (2005) 
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analyserade våld, sex, ras och genus i populära datorspel år 2005 och resultatet visade att 60 

% av spelen var av aggressiv natur och att kvinnor var underrepresenterade med enbart 20 % 

av spelens karaktärer kvinnor, varav enbart 10 % var huvudkaraktärer.  

Beasley och Collins-Standley utförde redan 2002 en studie som analyserade 

könsrepresentationer i Playstation- och Nintendospel med fokus på kroppstyper och 

avslöjande klädsel. Kvinnliga karaktärer visade sig då vara mycket oftare lättklädda. Kvinnor 

var underrepresenterade och när de väl porträtterades var det ofta i sexualiserande former 

(Dill & Thill 2007: 3–4).  

Ibland uppstår meningsskiljaktigheter om vad som kan betraktas vara en feministisk symbol i 

populärkulturen, eller enbart en problemfylld representation. De tidigare nämnda 

karaktärerna Lara Croft från Tomb Raider eller Samus från Metroid-serien är ofta 

omdebatterade karaktärer gällande detta. Å ena sidan är sådana kvinnliga karaktärer starka, 

oberoende och intelligenta men å andra sidan ofta (särskilt i Lara Crofts fall) sexualiserade 

och objektifierade genom särskild klädsel och kroppstyp (Behm-Morawitz och Mastro 2009: 

3). Dessa karaktärer kan fungera som förebilder vilket både kan vara bra och skadligt. Att de 

representerar oberoende och styrka är bra men den fysiska representationen är inte bara 

orealistisk utan också skadlig eftersom de vidmakthåller orealistiska och sexistiska 

förväntningar av kvinnor. Dessa karaktärer i spelvärlden kan beskrivas som ett steg fram och 

två steg bak (Gamespot.com 2012).  

 

4 Teoretisk ram 

I detta avsnitt av studien kommer de teoretiska utgångspunkter för studien att presenteras och 

sedan beskrivas varför dessa är passande för denna uppsats frågeställningar och syfte. 

 

4.1 Genus i media och populärkultur 

I moderna västerländska samhällen spenderar människor många timmar i veckan framför 

olika medieplattformar som TV, internet, och tidningar. Det är generellt sätt svårt att undvika 

populärkultur och reklam. Det är mycket information som går in i människans huvud – även 

om de inte ser det som ”information”, eftersom man sällan är medveten om alla processer och 
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information som bearbetas och lagras i hjärnan. Dessa olika medier formar våra idéer, normer 

och ideal (Gauntlett 2005: 6). 

Studier av genus och media är ett extremt heterogent ämnesfält. Forskare kan vara överens 

om att kulturella representationer utgör en viktig plats för undersökning och förändring men 

är inte allt för sällan oeniga om allt annat omkring detta. Fältet har kommit att karaktäriseras 

av ett flertal olika metoder, perspektiv, olika kunskapsteoretiska åtaganden, olika 

uppfattningar om makt och olika uppfattningar om hur mediebilder rör enskildas känsla av 

identitet och subjektivitet. Exempelvis first-wave feminism, second-wave feminism eller 

third-wave feminism som skiljer sig åt från olika tidsepoker och behandlade vad som ansågs 

vara viktigt just då. (Gill 2007: 7–8).  

Social kognitiv teori om könsutveckling och differentiering förklarar hur exponering för 

mediemodeller (exempelvis tv-spel) kan lära konsumenten om könsroller, påverka attityder 

och föreställningar om kön och könsrelaterad uppfattning. Meddelanden och information 

från media kan fungera som en källa för utveckling av könsbunden kunskap och kompetens, 

men även påverka uppfattningar om lämpligt könsrelaterat beteende, normativa könsroller, 

självutvärderingsspecifika normer, upplevd självbild och övertygelser. Sexualisering av 

kvinnliga karaktärer i tv-spel påverkar troligen spelarens uppfattning om sig själv och 

kvinnor i samhället (Bussey & Bandura 1999: 676–679). 

En fixering av kvinnans kropp är vanligare att se istället för andra drag som annars anses 

kvinnliga på grund av sociala konstruktioner, som exempelvis någonting moderlig eller 

vårdande.  

Kvinnan förminskas i media till något där identiteten sitter i det fysiska, det som är feminint 

är inte socialt, det är istället förkroppsligat. Gill skriver också att männen är det centrala i 

mediefenomen som exempelvis film och TV (Gill 2007: 18–19). 

Tidigare forskning om könsrepresentationer i media avslöjar både förekomsten och de 

negativa konsekvenserna av könsstereotyper. Begrepp som hypermaskulinitet och 

hyperfemininitet används för att förklara fenomen och stereotyper som uppkommer i 

medieplattformer som film och tv-spel. Hypermaskulinitet definieras som en överdrift av 

”macho”-karaktärsdrag, en förhårdnad attityd mot sex, längtan efter fara och spänning och 

acceptans av fysiskt våld som en del av mannens natur. Tvärtom så definieras 

hyperfemininitet som en förstärkning av kvinnliga stereotyper, med en betoning på 

undergivenhet, beroende sexualitet som grunden för en kvinnas värde (Dill & Thill 2007: 2).  



	 15	

4.2 Kroppstyper 

Som tidigare nämnt i denna studie så visar forskning att kvinnor i tv- och datorspel ofta 

gestaltas i sexualiserade former. Kvinnor är inte sällan lättklädda, smala, eller med 

välformade kurvor och det är en stor avsaknad av kvinnor med mer ”verklighetsförankrade” 

kroppar i spelen (Dill & Thill 2007: 8) 

 

Kroppstyper hos män gestaltas inte sällan med stora, muskulösa kroppar, i synnerhet hos män 

i actionspel. Detta sker dock inte i samma utsträckning som i kvinnornas fall. Män har en 

bredare variation av kroppstyper och den ”typiska actionhjälten” behöver inte vara överdrivet 

hypermaskulin och attribut som ålder kan också variera, medan kvinnor har ett tydligare 

mönster vad gäller ålder och kroppstyp. Manliga karaktärer är fria att förkroppsliga den 

kroppsbyggnad som representerar deras personlighet eller förmåga bäst, medan när det 

kommer till gestaltningen av kvinnliga karaktärer verkar den typen  av kreativitet och 

karaktärsdesign inte existera. De flesta kvinnor i tv- och datorspel är utformade efter samma 

smala mall men problemet är inte bara vad användarna ser i spelen, utan också vad de inte ser.  

Det faktum att kvinnor med bristande variationer av kroppsformer inte finns med i dessa tv-

spelvärldar kan förstärka falska föreställningar om att de skulle vara mindre värda än de 

kvinnor vars kroppar kommer närmre att matcha kulturell skönhetsstandard (Sarkeesian 

2016a). 

Begränsningarna i karaktärsdesign när det gäller kvinnor slutar dock inte vid enbart 

kroppstyper, varierande ålder hos kvinnliga karaktärer i tv-spel är något som också saknas. 

Det är inte ovanligt att se manliga karaktärer och hjältar i åldern mellan 40 – 60 (exempelvis 

Venom Snake från Metal Gear Solid V: The Panthom Pain (2015), eller Joel från The Last Of 

Us (2014)), medan kvinnor i tv-spel nästan alltid är unga (Sarkeesian 2016a). 

 

4.3 Den manliga blicken 
”Men act and women appear. Men look at women. Women watch themselves being looked at. 

This determines not only most relations between men and women but also the relation of 

women to themselves. The surveyor of woman in herself is male: the surveyed female. Thus 

she turns herself into an object - and most particularly an object of vision: a sight”  

(John Berger 1972: 42). 
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Som tidigare nämnt under avsnittet tidigare forskning myntade filmteoretikern Laura Mulvey 

begreppet the male gaze. Detta begrepp syftar att beskriva hur film ger åskådaren perspektivet 

av en heterosexuell mans när kameran perspektiv fokuserar på en kvinnas kropp och hennes 

kurvor för åskådning och njutning (Mulvey 1992: 4–13).  

 

Detta går även att tillämpa på tv- och datorspel med författaren Guillaume Roux-Girard 

teoriapplicering i åtanke om hur film och tv-spel har så mycket gemensamt att filmteori är 

tacksamt att tillämpa på tv-spel (Roux-Girard, refererad i Perron & Wolf 2009:349–350). 

 

Detta är precis vad feministiska mediekritikern och tv-spelbloggaren Anita Sarkeesian har 

gjort i sin studie om manliga blicken i tv-spel. Hon menar att denna manliga blick 

konkretiseras i spel när kameran vilar på en kvinnlig karaktärs kroppsdelar, exempelvis 

bakdel eller byst. Det kan vara kläderna karaktären har på sig, eller något så grundläggande 

som hur en kvinnlig karaktär rör sig som sätter spelaren i det så kallade manliga perspektivet. 

Vidare menar hon att den manliga blicken inte nödvändigtvis behöver vara en hård regel, utan 

ett teoretiskt begrepp som är tänkt att hjälpa oss förstå de ibland subtila och nyanserade sätt 

medium som tv-spel kan forma och förstärka befintlig könsdynamik i vår kultur. Hon skriver 

också att den manliga blicken inte heller på något vis är exklusiv för män eller heterosexuella 

personer, utan nästan alla kan internalisera och identifiera sig med den manliga blicken i viss 

utsträckning, eftersom den ”tvingar” alla användare av spelet att sättas in i perspektivet 

(Sarkeesian 2016b). 

Sarkeesian skriver också om ett mönster hon upptäckt i spel genom tiden; att spelutvecklare 

ofta väljer att sätta enorm fokus på kvinnliga karaktärers bakdelar medan det å andra sidan är 

väldigt svårt för betraktaren att kunna uppmärksamma männens bakdel. Detta genom att ge 

dem en viss typ av klädsel eller placera dem i en viss kameravinkel. Det fungerar som ett 

verktyg för att medvetet sexualisera och objektifiera kvinnliga protagonister. Vad gäller att 

dölja männens bakdel menar Sarkeesian att ”lösningen” för detta sker genom att klä den 

manliga karaktären i någon form av tunika, lång kappa eller rustning för att dölja bakdelen 

hos mannen (Sarkeesian 2016b). 

Som tidigare nämnt skrev författaren Carrie Heeter om hur tv-spel är mansorienterade och en 

bransch dominerad av män. Hon menar att kvinnliga karaktärer i tv-spel är utvecklade av män 

som projicerar sina heterosexuella preferenser av kvinnor när de utvecklar en kvinnlig 
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karaktär (Perron &Wolf 2009: 352–353). Detta kan antas sätta användaren av spelet i ett 

manligt perspektiv, ur en manlig blick, när kvinnor syns i tv-spelet eller styr en kvinnlig 

karaktär. 

 

4.4 Kvinnan som belöning 

Kvinnan som en belöning, eller ett pris, är ett återkommande tema i tv- och datorspel som 

sträcker sig ända från 1980-talet. Det inträffar när kvinnor (eller kvinnors kroppar) används 

som belöning för spelarens insatser i ett tv-spel. Detta förminskar kvinnan eller kvinnans 

kropp till något samlingsbart, eller förbrukningsbart och positionerar kvinnan till 

statussymboler som syftar att validera manlighet till de förmodade heterosexuella manliga 

spelarna (Sarkeesian 2015). 

Ett tydligt exempel på detta, som tidigare nämnt i denna studie är den japanska populära 

spelserien Metroid, utvecklad av Nintendo och dess huvudkaraktär Samus Aran. Karaktärens 

avslöjande av kön i slutet och varierande avslöjande klädsel beroende på spelarens insats är 

ett klassiskt exempel på kvinnan som belöning. Dessutom kunde spelaren i det första Metroid-

spelet skriva in lösenordet ”Justin Bailey” som klädde av Samus sin dräkt och tillät spelaren 

spela spelet med Samus Aran i underkläder (Sarkeesian 2015). 

Anita Sarkeesian skriver också om ett fenomen som har blivit allt mer populärt i moderna 

spel, vilket är upplåsbara kläder eller som det ofta i kallas, skins.  

Detta är något uppnåbart för spelaren genom att betala riktiga pengar, virtuell valuta i spelet, 

hemliga fuskkoder, eller på grund av framgångsrika insatser belönas med dessa nya kläder 

eller kosmetiska förändringar. Många upplåsbara dräkter är roliga, tuffa eller bisarra.  

Allt för ofta brukar dock dessa upplåsbara ”skins” för kvinnor i tv-spel vara sexualiserande 

genom färre klädesplagg eller mer avslöjande klädsel. Ett av många exempel av detta är 

karaktären Rebecca Chambers från Resident Evil 4, 2005 (se bilaga 2) (Sarkeesian 2015). 
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5 Metod och material 

 

Metoden grundar sig i kvalitativ innehållsanalys, en sådan metod används i studier där 

forskaren undersöker ett eller färre antal olika fall ingående (Ekström & Larsson 2011: 119). 

För att utföra denna analys kommer att tillvägagångssättet vara att utföra en semiotisk 

bildanalys för att undersöka hur karaktärerna utvecklats rent visuellt. Denna metod känns som 

den mest passande att tillämpa i denna studie för att grundligt kunna undersöka samtliga 

karaktärers kroppar och attribut skaparna tillskrivit dem genom bilder eller rörliga bilder. 

 

Semiotik är ett samlingsnamn som handlar om läran om tecken och teckensystem. Semiotik 

som vetenskap syftar till att studera hur meningar bildas och betydelser uppfattas.  

Detta brukar utgöras av tre huvuddelar: 

1. Själva tecknet i sig 

2. Den organisering av koder eller system som används 

3.  Kulturen den används inom (Fiske 1990: 3). 

 

Studier av visuell kommunikation har blivit mer och mer populärt sedan 1990-talet. Det 

ligger större tyngd på att undersöka visuell kommunikations samband med 

meningsskapande och dess roll i samhället än förr. De visuella elementen bygger på 

sådant som vi lärt oss tolka som något: för att vi ska kunna göra en tolkning så finns det 

sociala och kulturella symboler och konventioner i egna mentala bilder. Vi har därmed 

också en samlad kunskap när en bild tolkas i ett visst sammanhang. En central 

utgångspunkt för dessa studier lyder att en bild aldrig endast är en avbildning eller en 

illustration av något. Hela bildprocessen, från att den produceras till att den tolkas, sker i 

ett sammanhang med en viss inramning och ett visst perspektiv. Analyser styrs inte allt för 

sällan av det visuella utifrån teorier som handlar om maktrelationer eller ett intresse för 

frågor, det kan vara exempelvis hur manlighet och kvinnlighet representeras och 

konstrueras i reklam och media. Visuell kommunikation relateras alltså till sociala, 

politiska och kulturella betydelser i ett visst historiskt sammanhang (Ekström & Larsson 

2010: 180–181). 
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5.1 Semiotisk bildanalys 

Vad som ofta är utmärkande för semiotisk analysmetod är att alla tecken betyder något. Allt 

kan ses och tolkas som ett tecken och då talar man om teckensystem som koder när 

betraktaren skapar mening av en bild. I visuella analysen är det viktigt att betrakta alla detaljer 

(Ekström och Larsson 2010: 182–183).  

Roland Barthes anses vara en av de första att utföra den semiotiska bildanalysen. Han ville 

utveckla en metod att förstå meningen i bilder. Mestadels av Barthes studier var relaterade till 

reklam men kan även tillämpas på fotografier och bilder. Denna metod togs fram i samband 

med samhällets industriella utveckling och därmed ökning av bilder. Vidare menade Barthes 

att en semiotisk bildanalys ska utföras genom denotation och konnotation (Borchers 2006: 

271).  

 

5.2 Denotation och konnotation 

Gällande den praktiska processen att utföra denna typ av analys lyder att det först och främst 

sker en granskning gällande vad materialet som skall analyseras är för något. Även om det är 

en nyhetstext eller bilder ur en modeblogg så handlar det om att se vilken genre och i vilket 

sammanhang bilden förekommer. Det är viktigt att gå igenom och beskriva de olika 

betydelsebärande elementen i materialet för att inte missa några detaljer, detta kallas 

denotation (Ekström och Larsson 2010: 182).  

Denotationen, grundbetydelsen, avser att identifiera vad bilden föreställer och att hitta gömd 

mening i symboler eller foton. En denotation är ”vad vi ser” ur ett visuellt material, eller vad 

som är ”där” (Fiske 1990: 85). 

Konnotationer är de kulturella associationer vi utläser av bilden (Ekström och Larsson 2010: 

183). Alla människor som tolkar en bild har individuella kulturella erfarenheter. ”Vad 

kommer du att tänka på när du ser bilden”? En kan associera och tänka fritt kring vilka 

känslor som uppkommer av bilden medan någon annan kan läsa ut något annorlunda av 

samma material (Fiske 1990: 85). Vidare studeras de semiotiska resurserna i materialet utifrån 

begreppet framing (inramning), det vill säga sådant som bilder, färger, linjer och typsnitt. Det 

är viktigt att undersöka relationen mellan bild och text. Vilka element i bilden binds samman? 
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Vilka färger, typsnitt och linjer används? Förstår vi bilden utan texten? (Ekström och Larsson 

2010: 182). Att undersöka vad som finns i förgrunden och bakgrunden i bilden är också av 

vikt. Är detta typiskt för det analyserade materialets genre? Lånar bilden stildrag från andra 

genrer? Detta kallas interdiskursivitet (Ekström och Larsson 2010: 183). 

 

Ytterligare en fruktbar faktor är att studera hur det visuella materialet presenteras och vilken 

relation som skapas till betraktaren. Är bilden tagen ovanifrån, öga mot öga med betraktaren 

eller underifrån? Genom detta går det att studera om betraktare har ett övertag eller inte till 

objektet av bilden. Foton som ger åskådaren perspektivet nedanför objektet är vanligt när 

någon eller något som representerar makt gestaltas. Att studera den avbildade personens 

kroppshållning är också intressant. Är kroppen avbildad framifrån, bakifrån eller från sidan? 

Var är blicken riktad? Är personen i rörelse eller poserar hen? Det är viktigt att väga samman 

de olika elementen i texten för att sammantaget se hur vi skapar en mening av bilden. 

Uppkommer några sociala normer? Vilka kulturella föreställningar ger bilden? Syftet är att 

finna underliggande betydelser som uppkommer genom att studera alla dessa 

betydelsebärande element i texten (Ekström och Larsson 2010: 183). 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

För att kunna besvara de valda frågeställningarna i denna studie kommer jag att genom den 

valda metoden, semiotisk bildanalys, samt min teoretiska ram söka svar. I spelet Overwatch 

har samtliga karaktärer som skall analyseras en egen officiell översiktsbild som visar 

detaljrikt karaktärens kropp och klädsel (se exempel på detta på bilaga 3). De olika 

karaktärerna skall undersökas genom verktygen denotation och konnotation inom den 

semiotiska bildanalysen för att sedan försöka tillämpa de tidigare nämnda teorierna på dessa. 

Jag kommer att ingående titta på karaktärernas kroppstyper, klädsel och försöka finna detaljer 

som möjliggör för mig att koppla ihop dessa med de använda teorierna i studien. 

6 Analys 

 

6.1 Översikt av karaktärerna  

När spelutvecklaren Blizzard Entertainment som ligger bakom spelet Overwatch först 

annonserade spelet på deras årliga gala för spel, Blizzcon, 7 november 2014 presenterade de 



	 21	

12 olika spelbara karaktärer. Denna studie kommer att analysera de ursprungliga karaktärerna 

presenterade i spelet, trots att spelutvecklaren har lagt till ytterligare karaktärer medan denna 

studie har skrivits, något som det kommer att skrivas mer om i det senare avsnittet slutsats 

och diskussion.  

 

Spelets samtliga karaktärer varierar från djur till människor och robotar men samtliga har 

humanoida drag. De manliga karaktärerna bestod bland annat av den agila jägaren Hanzo, den 

ståtliga riddaren Reinhardt, den lille och robusta ingenjören Torbjörn och den klumpiga 

vetenskapsmannen Winston, med flera (se bilaga 4 och 5 för fullständig översikt av de 

presenterade spelbara karaktärerna). 

De fem presenterade kvinnliga karaktärer bestod av äventyraren Tracer, helaren Mercy, 

supportkaraktären Symmetra, prickskytten Widowmaker och krigaren Pharah (se bilaga 5 för 

samtliga karaktärer). Samtliga av dessa karaktärer har samma kroppsbyggnad med en 

anormalt smal midja i proportion till resten av deras kroppsdelar, som höfter och byst. Ingen 

av dem har varierande kroppstyper.  

Blizzard Entertainment har låtit ge sina karaktärer en bakgrund och biografi som är intressant 

att titta på, bland annat redogörs ålder. Nedan följer de manliga karaktärernas ålder: 

- Torbjörn, 57 år gammal 

- Reinhardt, 61 år gammal 

- Reaper, okänd ålder 

- Hanzo, 38 år gammal 

- Zenyatta, 20 år gammal 

- Bastion, 30 år gammal 

- Winston, 29 år gammal 

Nedan följer de kvinnliga karaktärernas ålder: 

- Symmetra, 28 år gammal 

- Tracer, 26 år gammal 

- Widowmaker, 33 år gammal 

- Pharah, 32 år gammal  

- Mercy, 37 år gammal (Playoverwach.com 2016). 
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De kvinnliga karaktärerna är inte extremt mycket yngre, men den högsta åldern hos en 

kvinnlig karaktär är den 37-åriga Mercy, medan de manliga karaktärerna har i alla fall två 

karaktärer som är betydligt äldre, Torbjörn, 57 år gammal och Reinhardt, 61 år gammal. 

Detta är ytterligare en faktor som Anita Sarkeesian skrivit om, att manliga actionhjältar har 

bredare representationer vad gäller bland annat ålder, medan detta sällan är fallet för kvinnor 

som sällan gestaltas med hög ålder.  

 

6.2 Semiotisk bildanalys av de kvinnliga karaktärerna 

I följande avsnitt kommer det att ske en semiotisk bildanalys genom verktygen konnotation 

och denotation av de kvinnliga karaktärerna i spelet för att sedan försöka tillämpa dessa med 

de tidigare teorier presenterade under avsnittet teoretiskt ramverk. Bilderna använda för denna 

analys är officiella översiktsbilder på karaktärerna i spelet. Dessa bilder möjliggör för mig att 

se varenda nämnvärd detalj för att kunna göra en djupgående och detaljerad kvalitativ studie. 

Mercy (se bilaga 6) 

Karaktären Mercy i spelet har rollen som fältläkare med syfte att understödja och hjälpa 

resten av laget genom att hela dem. Karaktären har sitt ursprung från Zürich, Schweiz 

(Playoverwatch.com 2016).  

 

På ett denotativt plan ser åskådaren en kvinna iförd i någon form av skyddsrustning, 

förmodligen anpassad efter slagfältet karaktären vistas på i spelet. Rustningen sitter väldigt 

stramt på kvinnan och är beklädd med vingar av stål. Kvinnan bär ett diadem ovanför 

huvudet. Hon verkar inte bära några byxor, utan någonting annat åtsittande som ser ut att ha 

syftet att skydda hennes lår. Rustningen täcker bara från midjan uppåt, samt utsidan- och 

innersidan av hennes lår. Hennes skrev och bakdel täcks enbart av ett tygstycke och inte av 

rustningen. Hon bär höga stövlar med klack, något som kan tänkas vara ganska ineffektivt att 

bära på ett slagfält. Hennes byst syns väldigt väl i förhållande till hennes smala figur och detta 

även om hon bär en rustning. Hennes höfter är också betydligt bredare än henne anormalt 

smala midja.  Hennes angivna ålder är 37 år men skulle lika gärna kunna vara mellan 25 – 30 

år gammal. 
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På ett konnotativt plan kan vi avläsa att karaktärens futuristiska vingar och diadem kan tänkas 

symbolisera något gudomligt, eller heligt och änglaliknande. Detta kan tänkas rimma väl med 

hennes karaktär eftersom hon räddar andra hjältar på slagfältet genom att hela dem. 

Rustningen ser inte ut att fungera särskilt praktiskt med tanke på hur åtsittande den sitter. 

Detta kan tänkas motverka flexibilitet som lär behövas på ett slagfält. Hennes överdrivet 

smala midja och stora byst är inte heller något som kan tänkas vara gynnsamt i strid utan 

något som spelutvecklarna valt att lägga till ändå. Rustningen täcker inte heller kvinnans 

skrev och bakdel, vilket en rustning i denna typ av futuristiska värld ska kunna tänkas göra. 

Dessa val spelutvecklarna har gjort när de gestaltat karaktären kan tänkas vara för att få 

karaktären att vara sexuellt tillfredsställande för den förmodade heterosexuella manliga 

spelaren. 

 

Tracer (se bilaga 7) 

Denna 26 år gamla äventyrare har sitt ursprung från London, England. Karaktären är offensiv, 

snabb och ettrig med syfte att störa motståndaren (Playoverwatch.com 2016). 

På ett denotativt plan ser vi en smal, ung kvinna med kort, rufsigt hår och gula pilotglasögon. 

Hon bär någon form av kort läderjacka med tillhörande armskydd och handskar. Hon bär 

tunna träningsskor och ett par orangea snäva trikåliknande byxor som skulle kunna vara i 

material som läder eller latex. Byxorna ser ut att vara alldeles för åtsittande för att vara 

komfortabla och framhäver hennes skrev och bakdel. Hon har dessutom en anormalt smal 

midja samt oproportionerligt långa ben, hennes torso och huvud ser ut att endast utgöra 

ungefär en tredjedel av hennes totala längd. 

På ett konnotativt plan kan vi avläsa att hennes tunna träningsskor kan tänkas vara praktiska 

med tanke på att en av hennes största styrkor är hennes snabbhet. Hennes smala och atletiska 

kropp rimmar väl med hennes karaktär och egenskaper i spelet som någon som ska vara snabb 

och smidig. Hennes klädsel kan anses stereotypiskt sexualiserande med sådana åtsittande 

latex- eller läderliknande kläder som återfinns och dessutom framhäver dessa hennes 

kroppsdelar som skrev och rumpa.  

Vad gäller hennes bakdel är det något som är väldigt tydlig för åskådaren att beskåda på 

grund av hennes klädsel. Detta rimmar väl med Sarkeesians tidigare teori om hur kvinnors 

rumpor i tv-spel ofta hamnar i fokus på grund av kameravinklar eller klädsel. På samma sätt 
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döljs männens bakdelar inte sällan, precis som karaktären Hanzo i samma spel vars tunika 

döljer hans bakdel (se bilaga 13). 

Detta var dessutom den karaktär i spelet som under maj 2016 efter betasläppet av spelet blev 

den mest eftersökta i alla kategorier på den pornografiska webbsidan Pornhub (CNET.com 

2016), samt den karaktär som Blizzard ändrade segergest på eftersom de kritiserades för att 

den var översexualiserad, (se bilaga 12) (Forbes.com 2016). 

 

Symmetra (se bilaga 8) 

Symmetra är en 28 år gammal karaktär i spelet med ursprung från Utopaea, Indien 

(Playoverwatch.com 2016).  

På ett denotativt plan ser vi ytterligare en smal kvinna. Till skillnad från de två föregående 

analyserade karaktärer bär inte denna särskilt mycket kläder. Hon bär, precis som karaktären 

Mercy, klackar. Hon har långt, brunt hår samt en hjälm med glasvisir. På vänster arm bär hon 

någon form av utrustning i stål. Resten av kroppen är väldigt lättklädd och oskyddad. Hon har 

precis som de andra väldigt långa och smala ben, samt en väldigt smal midja. Hon har en stor 

byst som syns tydligt i kontrast till henne slimma figur. Hon bär inga byxor utan enbart trikåer 

som endast räcker upp strax över knäna. Den åtsittande klänning hon bär slutar vid midjan på 

sidorna men fortsätter ned till knähöjd och döljer hennes bakdel och skrev. Hennes lår och 

höfter syns dock tydligt för åskådaren.  

På konnotativt plan går det att utläsa en sexualiserad klädsel som inte lämnar mycket till 

fantasin. Med tanke på att hon är så lättklädd är det svårt att tänka sig att hon skall vara 

verksam på ett slagfält och klackarna hon bär är nog inte heller lämpad för den miljön hon rör 

sig i. Den enda klädsel hon bär som kan vara gynnsam i en sådan miljö kan vara hennes 

stålbeklädda armskydd och hjälm med glasvisir, men utan vetskapen att hon är verksam på ett 

slagfält kan det antas vara svårt att gissa att det är den typen av miljö hon befinner sig i.  

Karaktären Symmetra har dessutom ett upplåsbart så kallat ”skin” (se bilaga 14) som spelaren 

kan låsa upp genom framsteg i spelet. Precis som Sarkeesian beskriver företeelsen ”kvinnan 

som belöning” i tv-spel fungerar det med denna typ av upplåsbart ”skin” i detta fall, kvinnan 

blir avklädd som belöning efter spelarens egna insatser i spelet.  

Symmetras klädsel i denna utstyrsel är ännu mer avklädd och översexualiserad än tidigare, då 

hon enbart är iförd extremt kort kjol, klackar, en huvudkrona, skydd för armen och en liten 
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överdel som täcker över hennes bröst. En utstyrsel som absolut inte är anpassad för ett 

slagfält.  

Widowmaker (se bilaga 9) 

Widowmaker är en smygande krypskytt med ursprung från Annecy, Frankrike. Hennes syfte 

är att hålla sig i bakgrunden och agera som ”tyst lönnmördare” i spelet (Playoverwatch.com 

2016).  

 

På ett denotativt plan ser vi en kvinna i 20–30-års åldern med blå hudton men med uppenbara 

humanoida karaktärsdrag. Hon har långt, uppsatt hår och en hjälm som täcker hennes panna. 

Hon bär höga stövlar som räcker till höften med klack. På vänster arm bär hon ett skydd för 

sin axel och en större handske i stål. På höger arm bär hon enbart en handske på handen.  

Hon bär också en väldigt åtsittande dress som ser ut att vara i material som läder eller latex 

med öppen rygg och bröstkorg. Hon bär ingenting som täcker hennes bröst, skrev eller bakdel 

utan dressen framhäver istället dessa kroppsdelar. Kvinnan är mycket smal, framförallt 

omkring midjan men innehar fortfarande en kurvig figur vid bysten och hennes bakdel.   

På ett konnotativt plan kan vi utläsa att denna karaktär är översexualiserad både vad gäller 

kroppsform och klädsel. Det är en stereotypisk sexuell klädsel med lack, läder och åtsittande 

klädsel i form av hennes dress. Även om hon bär hjälm och andra stålbeklädda accessoarer så 

är det svårt att gissa att hon skall vara en verksam krypskytt på ett slagfält. Hennes lättklädda 

kropp och höga klackar talar i alla fall inte för det. Hennes kroppsform och kurvor, framförallt 

svank och bakdel är dessutom helt oproportionerliga och kan argumenteras för att sätta 

åskådaren i the male gaze, det vill säga den manliga blicken (se avsnitt 4.2).  

Ifall vi tittar på karaktären Widowmakers officiella porträtt i spelet och inte översiktsbild som 

analyserats tidigare (se bilaga 15) så går det att utläsa en hel del som talar för the male gaze.  

Hon tittar in på åskådaren med en sensuell blick med huvudet aningen lutat nedåt. Hon bär sitt 

vapen på höger axel men vad som kan anses tydligast i bilden är hennes bröst och bakdel med 

en oproportionerlig svank i kontrast till den smala midjan (se bilaga 11). Hennes blick, kropp 

och klädsel ligger i linje med vad som anses placera åskådaren i the male gaze. 
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Pharah (se bilaga 10) 

Pharah är en offensiv karaktär med ursprung från Giza, Egypten. Hennes syfte i spelet är att ta 

plats och stå i skottlinjen av slagfältet och förgöra sina motståndare med sitt raketgevär 

(Playoverwatch.com 2016).  

På ett denotativt plan ser vi ytterligare en väldigt smal kvinna i 20–30 års åldern iförd en stor 

rustning. Rustningens färg är blå och den ser robust ut trots att den sitter väldigt åtsittande 

kring hennes kropp och smala midja. Rustningen ser ut att inneha futuristiska tillbehör och 

finesser. Hon bär även en hjälm som täcker mestadels av hennes ansikte och huvud. Hela 

hennes kropp är skyddad av rustningen. Hon, tillsammans med karaktären Tracer, är de enda 

nämnda karaktärer som inte bär skor med klack.  

På ett konnotativt plan ser vi en kvinna som ser ut att vara redo att ge sig ut i strid, eller vars 

naturliga miljö är på ett slagfält. Hon är enbart, möjligtvis tillsammans med karaktären Mercy, 

de enda av de nämnda karaktärer här som ser ut att bära kläder eller rustningar som är 

anpassade för en krigsmiljö.  

 

7 Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur kvinnor representeras i det populära 

spelet Overwatch. Genom att utföra en semiotisk bildanalys på de kvinnliga karaktärerna i 

spelet har jag kunnat utläsa detaljer och företeelser i detta analysexempel som 

uppmärksammats i tidigare forskning och nämnts i tidigare teorier.  

Dessa är de frågeställningar som låg till grund för denna studie: 

 

•  Hur gestaltas kvinnor i spelet Overwatch? 

• Hur väl stämmer representationen av karaktärerna i spelet Overwatch överens med de 

använda teorier om hur kvinnor framställs i tv-spel? 

• Vilka tänkbara faktorer kan ligga bakom denna typ av karaktärsdesign i spelet? 
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Resultatet av studien har visat att det finns många tydliga likheter i detta spel som 

uppmärksammats som fenomen i tidigare spel gällande genusrepresentationer, främst kring 

hur kvinnor gestaltats gällande kroppstyper. Fenomen som kvinnan som belöning, the male 

gaze och bristen på varierande kroppstyper hos kvinnor har bland annat identifierats. 

 

 

Hur gestaltas kvinnor i spelet Overwatch? 

Utifrån en första anblick går det ganska fort att utläsa en tydlig skillnad mellan hur männen 

och kvinnorna i spelet har gestaltats, särskild med de tidigare teorierna nämnda i denna studie 

i åtanke. Samtliga kvinnor i spelet har mer eller mindre följt samma mall vad gäller 

kroppstyper medan männen har en betydligt bredare representation och är fria att se ut på det 

sätt som passar deras karaktär och egenskaper bäst. Detsamma gäller för ålder, ingen av 

kvinnorna ser ut att vara äldre än 30 år medan männen ser ut att ha en bredare variation av 

åldrar. Detta bekräftas dessutom vid en närmre titt på spelets officiella hemsida som visar 

karaktärernas åldrar. Detta är i linje med Anita Sarkeesians teori om att manliga karaktärer är 

fria att förkroppsliga den kroppsbyggnad som representerar deras personlighet eller förmåga 

bäst, medan samma kreativitet och möjlighet sällan existerar hos kvinnliga karaktärer när 

spelutvecklarna gestaltar dem. Det enda som skiljer karaktärerna åt som kan tänkas definiera 

deras personligheter eller särskilda förmågor finns enbart i olika typer av klädsel eller frisyrer 

eftersom kvinnorna i spelet har alla samma kroppstyp.  

Vid en djupare anblick genom semiotisk bildanalys faller det sig tydligt att Overwatch gör 

som många andra spelutvecklare gjort förr och sexualiserar kvinnorna i tv-spelet. Detta sker 

genom att gestalta kvinnor på så vis att de är lättklädda eller med åtsittande kläder, att 

kroppstyperna är typiskt snäva med exempelvis anormalt smala midjor och tydliga kurvor 

som höfter och bröst, men även att samtliga kvinnor delar samma mall gällande kroppstyp.  
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Hur väl stämmer representationen av karaktärerna i spelet Overwatch överens med de 

använda teorier om hur kvinnor framställs i tv-spel? 

Precis som Dill och Thill skriver om hur tidigare forskning visat att kvinnor gestaltas i 

sexualiserande former genom att vara lättklädda, smala eller med ”välformade” kurvor i tv-

spel så sker även detta i Overwatch. Männen i detta tv-spel har inte nödvändigtvis typiska 

hypermaskulina drag som stora muskler, vilket Anita Sarkeesian skriver är vanligt i särskilt 

actionspel som detta. Istället har de dock en betydligt bredare variation av kroppstyper 

representerade, vilket hon också skriver om. Alltså att män ofta gestaltas i olika kroppsformer 

som passar deras karaktär och dess egenskaper bäst. Männen har en betydligt bredare 

kroppsvariation än kvinnorna och följer inte samma typ av mall som kvinnorna gör när de 

gestaltas. Hon skriver också att män kan vara hjälten i tv-spel när de är i åldern mellan 40 - 60 

år, precis som karaktärerna Reinhardt och Torbjörn har i spelet, medan detta sällan är fallet 

för kvinnor.  

 

Företeelser som the male gaze, vilket Laura Mulvey myntade i feministiska filmstudier och 

Sarkeesian skrivit om i tv-spel, konkretiseras också i detta spel genom hur de valt att gestalta 

kvinnorna i tv-spelet. Det kan argumenteras för att Tracers så kallade segergest sätter spelaren 

i denna ”manliga blick” genom att kameran fokuserar på hennes bakdel, även om denna nu 

inte längre existerar i spelet. Samma sak gäller karaktären Widowmakers officiella 

porträttbild som fokuserar på hennes sensuella blick, bröst och bakdel (se bilaga 15). 

Sarkeesian menar att denna manliga blick konkretiseras i tv-spel när kameran vilar på en 

kvinnas kroppsdelar, genom sättet hon är klädd eller något så grundläggande som hur hon rör 

på sig (Sarkeesian 2016b).  

Även det Sarkeesian kallar för ”kvinnan som belöning” går att se även i detta spel. Det 

inträffar när ett spel använder kvinnan, eller kvinnans kropp, som belöning för spelarens 

insatser i spelet (Sarkeesian 2015). I Overwatch går det att köpa så kallade skins till alla 

karaktärerna, även männen, i spelet genom spelets egna valuta. Dessa skins möjliggör att 

förändra karaktärens klädsel eller utseende. Valutan i fråga tjänar man in genom att spela 

matcher och spelet belönar sedan spelaren med dessa ”pengar” när matchen är slut. Spelaren 

har då möjligheten att köpa ett av dessa skins, bland annat till karaktären Symmetra som mer 

eller mindre klär av henne (se bilaga 14). Istället för hennes ursprungliga klädsel som täcker 

hennes mage, knän, rygg och axlar så bär hon enbart en form av bikini som istället visar dessa 

kroppsdelar.  
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Vilka tänkbara faktorer kan ligga bakom denna typ av karaktärsdesign i 

spelet? 

Det är svårt att bedöma hur det kan komma sig att en spelutvecklare av sådan popularitet som 

Blizzard Entertainment besitter ändå har misslyckats med att kunna utveckla ett spel med 

breda kvinnliga representationer istället för sexualiserande sådana, ett spel som kan avspegla 

hur människor faktiskt ser ut i verkligheten.  

Vad som kan tänkas att vara en anledning till detta är att dessa spel är utvecklade av män som 

medvetet, eller omedvetet, projicerar sina egna sexuella preferenser när de designar de 

kvinnliga karaktärerna. Detta är i linje med Carrie Heeters teori om att tv-spelbranschen är 

manligt dominerad, både vad gäller användare och i yrkessammanhang.  

Hennes tes är att könsroller är sociala konstruktioner som leder till ojämlikheter i samhället 

och att detta avspeglas i medium, som exempelvis tv-spel (Heeter, refererad i Perron & Wolf 

2009: 352 - 353). Anita Sarkeesian, likt Carrie Heeter, skriver hur designutveckling av 

kvinnliga karaktärer ser ut som det gör på grund av faktumet att det ska tillfredsställa en 

antagen manlig publik (Sarkeesian 2016b). Det kan spekuleras i om detta används som en 

(medveten eller omedveten) marknadsföringsprocess, det vill säga att gestalta kvinnor på ett 

vis som estetiskt tilltalar den manliga publiken. Ett så stort och populärt företag som Blizzard 

Entertainment kan tänkas ”veta bättre” för att 2016 nå ut till en bredare publik och undvika 

dessa klassiska misstag vad gäller representationer av kvinnor i tv-spel som, sett till historien, 

skett så många gånger förr.  

 

7.1 Följder och kritiken mot Blizzard Entertainment 

Denna uppsats har enbart undersökt de första presenterade karaktärerna i spelet Overwatch. 

Dessa karaktärer presenterades i samband med den första släppta trailern till spelet och 

Blizzard Entertainment har kontinuerligt adderat nya karaktärer till spelet, delvis under den 

tiden denna uppsats skrevs. Blizzard har lyssnat på kritiken från bloggare, forumdiskussioner 

och de artiklar som skrevs om hur företaget misslyckats med karaktärsdesigner som ska 

utgöra en bred representation av kvinnor. I skrivande stund har Overwatch lagt till kvinnliga 

karaktärer som exempelvis en kort och ”bredare” kvinna (i förhållande till de tidigare nämnda 

i denna studie), en äldre kvinna och en väldigt muskulös kvinna utan typiska feminina kurvor 
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som de tidigare karaktärerna har. De karaktärerna analyserade i denna studie är fortfarande 

oförändrade vad gäller deras utseende (Kotaku.com 2016). 

I detta exempel är det glädjande och positiva nyheter att ett så stort företag som Blizzard 

Entertainment kan lyssna på användarna av deras spel och den kritik de fick ta på grund av 

sina gestaltningar av karaktärerna i spelet. Det har varit tydligt att de följt samma negativa 

mönster som funnits i tidigare spel genom historien men det är också glädjande att de kan 

rätta till sina misstag för att kunna ha en produkt som kan tilltala och få alla spelare att känna 

sig bekväma med. Förhoppningsvis kommer de att fortsätta med denna progressiva utveckling 

när de utvecklar sina nästkommande spel och föregå ett gott exempel som bidrar till en ny ton 

och norm för övriga spelutvecklare att följa vad gäller gestaltning av kvinnliga karaktärer i tv-

spel i framtiden.  

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har enbart analyserat ett spel genom metoden semiotisk bildanalys. Det hade 

varit intressant att utföra en utökad analys kring genusrepresentation i tv-spel med flera olika 

spel som analysexempel genom att istället använda en kvantitativ metod. Det hade möjliggjort 

att få en bredare överblick kring hur dagens spel gestaltar män och kvinnor, samt hur dessa 

skiljer sig åt i ett bredare spektrum. På så vis kan det tänkas vara enklare att finna mönster, 

eller normer i tv-spelvärlden om hur karaktärer designas efter exempelvis klädsel och 

kroppstyper. Det hade också varit intressant att samla ihop data och statistik kring hur många 

män som syns i tv-spel kontra kvinnor, hur många procent av männen som innehar en 

huvudroll i spelen kontra kvinnor och så vidare.  

Det hade också varit intressant att utföra någon form av studie som behandlar spelens 

användare och deras attityder kring genusfrågor och representationer av kvinnor inom tv-spel, 

det verkar nämligen vara väldigt delade åsikter kring detta ämne. Genom en enkel sökning på 

YouTube med exempelvis sökorden ”gender overwatch” så har ett flertal olika spelbloggare 

delade åsikter kring detta. Inte sällan är jargongen ganska hård och rå spelarna emellan i tv-

spelvärlden och stämningen kan anses vara ganska infekterad vad gäller frågor som 

exempelvis genus. 
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