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Abstract 

TV – och datorspel har historiskt sätt utvecklats från att ses som underhållning riktat till en 

yngre målgrupp - till en miljonindustri världen över med spelare i alla åldrar. Som akademiskt 

studieområde har spel inte uppmärksammats förrän långt senare i förhållande till äldre 

medieformer likt TV och film. Spelforskningen har huvudsakligen fokuserat på huruvida spel 

gör sina spelare våldsbenägna eller ej, men har på senare tid även börjat ifrågasätta hur 

framställningen av kvinnor, män samt personer av olika etnicitet sänder för signaler till sina 

spelare. 

 Syftet med denna studie var att undersöka en spelkaraktär vilken kan ses som 

förkroppsligandet av två historiska minoriteter inom spelvärlden: detta då hon är en kvinnlig, 

färgad spelkaraktär. Detta i kontrast till de vita män vilka i haft konsekvent exponering 

spelhistoriskt sätt. Denna studie har undersökt hur Sheva Alomars fem kostymalternativ i 

survival-horror spelet Resident Evil 5 (2009) kan förstås utifrån teorier om stereotyp, etnicitet 

samt genus. Den analysmetod som används har varit en semiotisk bildanalys av karaktären i 

respektive dräkt för att undersöka vilka budskap som kunnat utläsas. Studien utgår från 

teoretiska ramverk vilka huvudsakligen behandlar begreppen stereotyp, etnicitet och genus 

med fokus på hegemonisk maskulinitet och vithet. Även feministiska teorier likt ”Kvinnan 

som belöning”, ”Male Gaze”, samt ”Erotiserad Aggression” appliceras på materialet för att 

belysa de maskulina strukturer som genomsyrar spelindustrin, vilka även avspeglas i det 

visuella material som spelen tillhandahåller. 

Resultatet i denna studie visar att Sheva Alomar som färgad, kvinnlig spelkaraktär framställts 

på ett nedvärderande, sexistiskt och rasistiskt sätt i Resident Evil 5. Detta då hon som färgad 

spelkaraktär får förkroppsliga etniska stereotyper likt afrikansk urinvånare samt discodiva – 

samt även förkroppsliga genusstereotyper och fantasier som den sexiga sekreteraren eller den 

oskyldiga, men sexiga Rödluvan. Då de fyra dräkter som är specifika bonusdräkter är 

påtagligt mer sexualiserande i sin framställning i förhållande till karaktärens originaldräkt, 

konkretiseras det att kvinnans kropp används som belöning för spelaren. Resultaten avspeglar 

samma historiska mönster som tidigare representationsforskning funnit rörande spel: att 

kvinnor trots ökande förekomst samt ökande kompetens och narrativa betydelse i spel 

fortfarande sexualiseras och framställs som ögongodis för den sannolikt manliga spelaren.  

 Nyckelord: TV-spel, Datorspel, representation, genus, etnicitet, feminism, hegemoni, 

Resident Evil, Sheva Alomar, kvinnliga spelkaraktärer, intersektionalitet 

Antal sidor: 44 
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1 Introduktion 

1.2 Inledning 

” Video games provide important insights into the values we hold as a culture. Their content 

reveals a great deal about our attitudes concerning violence, our fears and hopes for 

technology, and the social status we assign to minority groups and women”  

(Provenzo 1991: 99).  

Trots att TV-spel funnits sedan 70-talet och i dagsläget utvecklats till en miljonindustri globalt 

- är spel som akademiskt studieområde i sin begynnelse i förhållande till äldre medieformer.  

Den forskning som förekommit har länge fokuserat på våld – men det är inte förrän vid ett 

senare skede man även börjat ifrågasätta effekterna av de framställningar av män och kvinnor 

samt personer med olika etnicitet som förekommer i TV- och datorspel. Nya studier hävdar att 

synlighet är makt, och inkludering och exkludering av spelbara karaktärer baserat på etnicitet 

och kön i spel sänder viktiga meddelanden om maktstrukturer i samhället (Dunlop 2007: 104).  

Vidare hävdar man att framställningen av de karaktärer man spelar och möter i spel av vikt då 

det bidrar till huruvida man kan identifiera sig med och sympatisera med dessa. En oroande 

faktor är att det ofta förekommer samma ensidiga, stereotypa porträtteringar av män, kvinnor 

och etniska grupper vilket inte bidrar till en nyanserad bild i längden. 

Hur dessa karaktärer porträtteras är även av vikt då dessa representationer även kan ge en bild 

av vilka roller dessa grupper har i samhället (Jansz och Martis 2007:142).  

Denna studie har som syfte att uppmärksamma och undersöka framställningen och 

förekomsten av kvinnliga karaktärer i TV- och datorspel; detta genom att fokusera på 

karaktären Sheva Alomar i Capcoms survival-horror spel Resident Evil 5 (2009).  

Detta för att undersöka om denna karaktär endast framställs i dålig dager, då en av hennes 

framställningar blivit uppmärksammad som rasistisk och nedvärderande, alternativt om det 

finns en mer nyanserad bild som ger henne mer rättvisa om man ser till de fem 

kostymalternativ som tillhandahålls i spelet. Detta är av vikt likt Sarkeesian (2015) hävdar att 

hur kvinnliga spelkaraktärers dräkter ser ut inte är något oproblematiskt man kan vifta bort – 

detta då det är ett medvetet designval hos spelutvecklarna som bestämmer hur karaktären ska 

framställas grafiskt.  

Sammanfattningsvis är spelbranschen en miljonindustri vars inflytande växer både 

ekonomiskt och sociokulturellt i dagsläget. Därmed är det av vikt att undersöka vad 

karaktärerna i deras spel sänder för budskap (Leonard 2003, McCarthy 2015). 
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1.3 Syfte och frågeställningar  
 

Denna studie har som syfte att uppmärksamma och undersöka framställningen och 

förekomsten av kvinnliga karaktärer i TV- och datorspel; detta genom att fokusera på den 

grafiska framställningen av Sheva Alomar i Resident Evil 5 (2009) genom en semiotisk 

bildanalys. Att undersöka hur kvinnor i spel framställs kan även öka förståelsen för vilka ideal 

som reproduceras, samt belysa strukturella problem då dessa framställningar kan ses som 

uttryck för manlig dominans samt upprätthållande av vithetsnormer. Detta då spel i stor 

utsträckning produceras av vita män, för målgruppen vita män; vilket gör att spel 

reproduceras och produceras utifrån dessa vita, maskulina referensramar (Heeter, refererad i 

Perron & Wolf 2009: 352–353, McCarthy 2015: 5).  

För att adressera mitt syfte har jag formulerat två frågeställningar: 

Hur kan man förstå dem fem grafiska framställningarna (kostymalterantiven) som 

tillhandahålls spelkaraktären Sheva Alomar i Resident Evil 5; baserat på klädsel och 

utsmyckning, kroppsposering, ansiktsuttryck, intertextualitet, förekomst av vapen (erotiserad 

aggression) samt respektive kostymalternativs officiella titel?  

Hur kan man i sin tur förstå dessa element utifrån teorier om stereotyp, genus och etnicitet? 

 

1.4 Avgränsning 

 
Denna studie har för avsikt att fokusera på och undersöka hur den grafiska framställningen av 

en spelkaraktär i Resident Evil 5: Sheva Alomar kan förstås. Detta genom att applicera en 

semiotisk bildanalys på fem kostymalterarnativ som karaktären kan ha i spelet. Även om 

analyser av fler kvinnliga spelkaraktärer hade kunnat bidra till en mer nyanserad bild av 

kvinnor i spel har man i denna studie valt att avgränsa sig till endast en spelkaraktär.  

Detta med hänsyn till den kvalitativa analysmetod samt uppsatsens formella 

utrymmesbegränsningar. Denna uppsats kommer även att utgå från ett heteronormativt 

perspektiv med hänvisning till binära könsidentiteter (man och kvinna) pga. att den tidigare 

forskning som behandlat ämnet utgår från dessa ramar. Detta innebär ej ett förnekande av 

icke-binära könsidentiteter och andra sexuella läggningar än den heteronormativa; exempelvis 

när man lyfter åtrån till kvinnor.  
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1.5 Disposition 

 
Denna studie kommer att inledas med en kort redogörelse av spelet Resident Evil 5 och Sheva 

Alomar för att därefter övergå till en kort historisk sammanfattning gällande förekomsten och 

framställningen av kvinnliga spelkaraktärer. Därefter kommer ett avsnitt med tidigare 

forskning som är relevant för ämnet, vars syfte är att belysa och konkretisera hur man kan 

förstå framställningar av kvinnor i spel ur ett flertal perspektiv. Efterföljande avsnitt 

behandlar det teoretiska ramverket, det vill säga de teoretiska ansatser som appliceras på det 

empiriska materialet i undersökningen. Dessa rör främst maktkritiska teorier om genus och 

etnicitet, som ofta sammankopplas med representation av kvinnor i mediala sammanhang som 

spel och film. Nästa avsnitt presenterar det empiriska materialet för studien samt den 

metodologiska ansats och tillvägagångssätt som används i studiens analysdel. Analysmetoden 

i denna studie utgörs av en semiotisk bildanalys; med fokus på Barthes semiotiska 

analysverktyg dennotation och konnotation. Därefter kommer det redogöras för de analyser 

och resultat den semiotiska bildanalysen av de fem framställningarna av Sheva Alomar har 

genererat, för att därefter återkoppla dessa till de teoretiska ramverken rörande genus, etnicitet 

och representation; med fokus på sexualisering samt hegemoni. 

I det sista och avslutande kapitlet återkopplar jag till studiens syfte och frågeställningar, för att 

avslutningsvis besvara den ursprungliga frågeställningen utifrån de fakta och de resonemang 

som de teoretiska ramverken samt den semiotiska bildanalysen har generat. Avslutningsvis 

kommer det en diskussion rörande ämnet och en reflektion av den semiotiska bildanalysen 

som metodologisk ansats.  

2. Bakgrund: Resident Evil 5 och Sheva Alomar 

Resident Evil 5 är ett av spelen i den populära spelserien Resident Evil (som i Japan går under 

titeln Biohazard) vilken först lanserades 1996 av spelföretaget Capcom. Spelen tillhör genren 

survival horror (överlevnadsskräck) där man får bekämpa zombies och monster i olika 

miljöer. I detta spel introducerade även Capcom en ny karaktär till spelserien: Sheva Alomar.  

Sheva är från västra afrika och tillhör anti-terroristgruppen BSAA (Bio Security Assesment 

Alliance) vilken försöker motverka spridningen av Umbrella Corporations biokemiska vapen 

som hamnat i händerna på bioterrorister.1 Hon slår följe med spelets protagonist Chris 

                                                             
1 http://residentevil.wikia.com/wiki/Sheva_Alomar  

 

http://residentevil.wikia.com/wiki/Sheva_Alomar
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Redfield i kampen mot det biokemiska virusutbrott vilket förvandlar människor till zombies i 

ett fiktivt slumområde vid namn Kijuju i västra afrika. Sheva finns primärt vid Chris Redfields 

sida för att motverka att lokalbefolkningen ska bete sig fientligt mot honom i egenskap av 

amerikan (Sarkeesian 2017).  

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer det att redogöras för tidigare forskning rörande förekomsten - samt 

framställningen av kvinnliga spelkaraktärer. Inledningsvis kommer det presenteras en kort 

historisk översikt över kvinnliga spelkaraktärer för att lättare bidra till en ökad förståelse över 

fenomenet som helhet – för att därefter övergå till exempel på tidigare studier vilka fokuserat 

på hur framställningar av spelkaraktärer kan relateras till genus, etnicitet och hegemoni.  

3.1 Kort historisk översikt: kvinnliga spelkaraktärer  

Dill och Thill (2007) talar i sin studie om den historiska framställningen av kvinnliga 

spelkaraktärer. De berättar att i spelindustrins begynnelse var spelens karaktärer ofta inte mer 

avancerade än ett par grafiska former på grund av konsolernas begränsade grafiska kapacitet. 

Ett exempel på detta är Pac-man (1980) en gul cirkelformad gubbe som efter en tid även fick 

en kvinnlig motsvarighet vid namn Ms. Pac-man vars enda skillnad från sin manliga 

motsvarighet var att hon framställdes med en rosett. Tanken var att denna feminina version av 

Pac-man skulle attrahera flera kvinnliga spelare menar Dill och Thill. Utöver detta har 

kvinnliga karaktärer sedan tidigt i spelhistorien varit konsekvent underrepresenterade i spel. 

 Toles (1985) hade genomfört en studie på 100 arkadspel där 92% av spelen saknade 

kvinnliga roller överhuvudtaget, 6 % hade en damsel in distress roll (mö i nöd) samt 2% hade 

aktiva roller. Dock var inga av aktiva rollerna mänskliga kvinnor utan i form av Ms. Pac Man 

och Mama Kangaroo (Toles 1985 i Provenzo 1991:61).   

När kvinnliga karaktärer med tiden fått mer utrymme har studier likt Dietz (1998) poängterat 

att kvinnors roller i spel varit Damsel in distress (mö i nöd), dvs. framställts i positioner där 

den kvinnliga karaktären behövt räddas av den manliga protagonisten (Dietz 1998: 434–435; 

Dill and Thill 2007: 2,). Ett känt exempel är prinsessan Peach i Nintendos spelserie Super 

Mario (1985–2017). 

Dock har det förekommit få men ett antal kvinnliga protagonister redan tidigt i spelhistorien.  
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Ett exempel på detta är Samus Aran som för första gången dök upp i Nintendos science-

fiction inspirerade spelserie Metroid under 80-talet. Samus Aran är en rymdjägare som utför 

uppdrag i olika galaxer. I det första spelet från 1986–872 som hade fem alternativa slut, 

uppenbarades i tre av dessa att Samus var en kvinna. Att hon var en kvinna var dock inte 

uppenbart då hon är iförd en hjälm samt heltäckande futuristisk rymdrustning, vilket gjorde 

att hon automatik antogs vara en man pga. rådande trend av manliga protagonister (Critical-

Distance.com 2015). Även i första texterna om Samus refererade man till henne som ”him” 

med en ”mystisk” identitet (Sarkeesian 2015). Det faktum att hon visade sig vara en kvinna 

hade enligt spelets huvudproducent Yoshio Sakamoto varit ett sent designval, med syfte att 

vara en överraskning. Dock menar han att inte förrän nu i efterhand kan han förstå vilken 

inverkan detta skulle ha på framtida speltitlar (IGN.com 2010). 

Trots det faktum att Samus som karaktär var kapabel, självständig och kompetent hindrade 

det dock inte spelutvecklarna från att lägga in easter eggs så kallade ”överraskningsmoment” 

där spelaren kunde belönas med att Samus tar av sig sin rustning och blottar sina kvinnliga 

former (Sarkeesian 2015).  Mer om detta kommer tas upp senare i denna studies  

teoretiska ramverk under temat ”kvinnan som belöning” och ”den manliga blicken”.  

Senare på 90-talet introducerades kanske den mest historiskt kända kvinnliga protagonisten i 

spelserien Tomb Raider (1996) vid namn Lara Croft, vilken påstods vara ett försök till att 

attrahera kvinnliga spelare. Lara Croft ska enligt hennes skapare Toby Gard varit menat att 

vara en kvinnlig version av Indiana Jones, som löser mysterier i exotiska ruiner och miljöer 

(McMachan 2008: 184).  Dock har Lara Croft på grund av hennes överdrivet stora bröst 

(vilket enligt Gard som designat henne förklarat ska berott på ett grafiskt snedsteg att hennes 

bröst blivit inställda på 150% istället för 50%) blivit sedd om en sexsymbol snarare än en 

förebild som ska ha attraherat kvinnliga spelare. Marknadsförarna av spelet tyckte dock att 

Laras ”sex appeal” var fördelaktig (ibid: 183).  Även Dunlop (2007) menar att Lara Croft 

både förkroppsligar konflikten mellan kvinnans frigörelse och förtryck, då hon menar att Lara 

Croft med sina starkt sexuellt kodade attribut såsom stora bröst, getingmidja, och hotpants 

signalerar både till manliga och kvinnliga spelare att ”… it’s okay for a woman to be tough 

and stand up for herself, as long as she looks sexy doing it” (Dunlop 2007: 102). 

                                                             
2 Första Metroid lanserades i Japan 1986 samt i Nordamerika och Europa 1987 
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Detta har dock inte hindrat detta spel från att bli en framgångsrik franchise med ett flertal 

uppföljare, serier samt storproduktioner i film (McMahan 2008: 183). Konrat (2015) menar 

även att det är en kvarstående trend att spelföretag använder sig av och lättklädda eller 

provokativt klädda kvinnliga karaktärer i marknadsföringssyfte (Konrat 2015:187).  

Trots meningsskiljaktigheter rörande huruvida den första kvinnliga protagonisten är Lara 

Croft eller Samus Aran – pekar många studier på att det är en kvarvarande trend att kvinnor i 

spel; likt sina föregångare Samus Aran och Lara Croft trots sin handlingskraft och kompetens 

fortfarande sexualiseras (Janzs och Martis 2007: 147–148). 

3.2 Spel som studieområde 

En utmaning med spel som studieområde är dess snabba tekniska utveckling. Likt Beasley 

och Standley (2002) menar är att det värt att ifrågasätta om tidigare studier likt Provenzo 

(1991) samt Dietz (1998) rörande framställningar av genus och våld i spel snabbt blir 

utdaterade och även går att applicera på spel till nyare konsoler. Även Dill och Thill (2007) 

menar att då teknologin möjliggör mer realistiska porträtteringar för varje år som går, är det 

även viktigt att forskningen håller samma takt som dessa tekniska framsteg (Dill och Thill 

2007: 851). 

Majoriteten av den tidigare forskningen rörande TV- och datorspel ur ett 

representationsperspektiv är av kvantitativ natur där man tagit stora mängder data; exempelvis 

att man skapat kodscheman över potentiella egenskaper man önskat att undersöka hos 

spelkaraktärer och därefter gjort utsagor baserat på dessa räknat i % (Provenzo 1991, Dietz 

1998; Dunlop 2007; Beasley och Standley 2002; Janzs och Martis 2007; Glaubke et al. 2001; 

McCarthy 2015) – med några få kvalitativa undantag (Dill och Thill 2007; Konrat 2015).  

Den kvantitativa naturen hos dessa studier har fokuserat på frekvens snarare än hur man kan 

förstå framställningarna av karaktärerna på ett djupare plan – även om lättare analyser av 

klädsel samt narrativ betydelse i spelen har förekommit i samband med kodningen i de 

kvantitativa studierna.  

Många av studierna menar även att stora delar av receptionsforskningen är fokuserad på 

huruvida spel gör sina spelare mer våldsbenägna eller ej – men att det finns en kunskapslucka 

huruvida framställningen av spelkaraktärer kan påverka spelarnas attityder ifråga om 

könsroller samt etnicitet. Man menar även att det finns en kunskapslucka där det behövs mer 

resurser för att undersöka långtidseffekterna av att exponeras för vissa spel.  
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3.3 Tidig forskning: våld och könsroller 

En av de första studierna som ifrågasatte spelets potentiella effekter på barn var Provenzo 

(1991) studie ”Video Kids: Making Sense of Nintendo” i vilken han menade att man sedan 

70-talet nonchalerat och trivialiserat de möjliga effekterna hos TV-spel som medium. Att 

tidigare forskare påstått man inte kunnat påvisa några negativa effekter då barn fortfarande 

verkade sköta sina studier, inte fått några personlighetsförändringar samt att TV-spelet blev 

ett sätt att föra familjen samman (Provenzo 1991: 102). 

Provenzo refererar till Dominick (1984) vilken menar att våldet som förekommer i spelet är så 

pass abstrakt och är inte huvudsakligen riktat mot människor vilket medför att man inte 

behöver oroa sig för dess effekter, samt Kenstenbaum och Weinstein (1985) vilka menade att 

våldet i spel snarare tycks ha en lugnande effekt på ungdomar (ibid: 138, 430, 432).  

Provenzos syfte med denna studie var att gå mot dessa föreställningar samt uppmärksamma 

att innehållet i spel är potentiella bärare av kulturella värderingar vilka kan påverka de barn 

som spelar dessa.  

Sammanfattningsvis påvisade resultaten från studien på att aggression och våld i spelen 

uppmuntrades då spelsystemet endast svarade på en viss form av input från spelaren 

(instrumentell logik) samt att de få kvinnor som fanns i spelen antingen blev kidnappade eller 

var passiva åskådare (ibid:100, 137). Detta kan i sin tur signalera att kvinnan är det svagare 

könet och behöver konstant hjälp från en man - samt att våld är ett centralt verktyg för att lösa 

konflikter. Därmed menar Provenzo att spel bidrar med att socialisera kvinnor att vara i 

beroendeställning av en man samt skapar förväntningar på män att de ska vara dominanta 

(ibid:100).  

Senare hade även Dietz (1998) genomfört en omfattande innehållsanalys på 33 stycken 

populära Sega Genesis och Nintendospel (Dietz 1998: 432). Hon var även intresserad av 

framställningarna av traditionella könsroller samt hur våld i spel kan tänkas ha för påverkan 

på barns identitetsskapande och syn på personer i sin omgivning. Detta genom att relatera till 

Meads (1964) symboliska interaktionism: att man spelar roller efter samhällets förväntningar 

och normer, som bland annat visas i mediala sammanhang (ibid:425).  

Hon menade att de spel som fanns då visade negativa framställningar av kvinnor. De budskap 

spel sänder är att kvinnor är passiva offer som måste förlita sig på sin skönhet och sex appeal 

(att kvinnor är visions of beauty) medan pojkar lär sig att deras roll är att beskydda kvinnor 

och ta dem i sin ägo genom våld (ibid: 426).  
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Resultaten påvisade att den vanligaste framställningen av kvinnan var hennes frånvaro; endast 

15% (dvs 5 av de 33 spelen) porträtterade kvinnor som hjältar eller actionkaraktärer (ibid: 

433). Den andra mest vanliga porträtteringen var som offer eller damsel in distress, följt av 

”visions of beauty” med stora bröst och smala midjor, eller som ondskefulla eller hinder i 

spelet. Även denna studie likt Provenzo (1991) poängterade att aggression och våld var en 

central del i spel då 80% av spelen var våldsbaserade. Av dessa 80 procent var 21% av våldet 

direkt riktade mot kvinnor i spelet (Dietz 1998:425, 436). 

Sammanfattningsvis var slutsatsen att dessa speltitlar kan lära barn att kvinnor är svaga offer 

och sexobjekt, att de bidrar mindre än män samt att våld är ett effektivt sätt att lösa problem 

på menar Dietz (ibid: 438).  

3.4 Studier om framställningar och förekomsten av kvinnor i spel  

Efter Dietz och Provenzos studier har det därefter tillkommit ett flertal studier som har 

intresse för hur framställningarna i spel kan påverka dess mottagare. Studierna av Dunlop 

(2007) och Glaubke et al. (2001) haft intresse för receptionsstudier, framförallt hur barn 

mottar budskap från tv-spel och om dessa kan påverka deras attityder om etniska grupper och 

könsroller. Man menar att studier av könsroller i spel är nödvändiga på grund av det 

inflytande de har på förväntningar av könsroller (Dunlop 2007: 99).  Man kan även se spel 

som ett socialiseringsverktyg som lär pojkar och flickor om deras roller i samhället. Mead 

(1964) menar att barn förlitar sig på bilder och samhälleliga förväntningar av manligt och 

kvinnligt för att tolka och interagera med andra utifrån dessa. Genom dessa bilder lär sig barn 

om kroppssyn, sexualitet, dominans och underkastelse (ibid:102). 

Detta kan även relateras till Dill och Thill (2007) receptionsstudie där de analyserat visuellt 

innehåll i tre bästsäljande, amerikanska spelmagasin för att undersöka hur ofta manliga och 

kvinnliga karaktärer porträtteras på ett sexistiskt sätt. Utöver detta hade de även genomfört en 

receptionsstudie på icke-spelande tonåringar för att undersöka hur deras förutfattade meningar 

gällande manliga respektive kvinnliga spelkaraktärer såg ut. (Dill och Thill 2007: 855). De 

menar att det är viktigt att undersöka hur spelkaraktärer framställs då spel utgör en stor del av 

dagens ungdomskultur samt att spelens popularitet växer. Likt Provenzo (1991) och Dietz 

(1998) anser de att det är viktigt att förstå spel som verktyg för socialisering (ibid: 861). Detta 

för att även illustrera att spel på grund av dess popularitet är så inflytelserika, att även 

personer som inte spelar bär tydliga bilder av manliga respektive kvinnliga spelkaraktärer. 

Detta även för att de anser att det funnit ett kunskapsgap i akademiska studier vilka bilder 

icke-inbitna spelfantaster har av spelkaraktärer (ibid: s.852). I intervjustudien frågade man 
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tonåringarna vad de anser kännetecknar en manlig respektive kvinnlig spelkaraktärs utseende 

i fråga om etnicitet, kroppsbyggnad samt personlighetsdrag (ibid: 859). Man ville även i 

denna studie undersöka om tonåringarnas allmänna uppfattningar överensstämde med det 

visuella materialet i speltidningarna.  

Baserat på resultaten från innehållsanalysen av speltidningarna kom man fram till att kvinnor 

är underrepresenterade både i dess reklam och artiklar; då endast en fjärdedel av innehållet 

var på kvinnor. Även att både män och kvinnor framställs på ett stereotypt vis; kvinnor 

framställdes som lättklädda sexobjekt med normativt idealsnygga kroppar, dvs. visions of 

beauty medan män framställdes som macho och hypermaskulina (ibid: 858–859). Det 

påvisades även en större sannolikhet att kvinnliga karaktärer skulle framställas på ett sexuellt 

sätt (60% i jämförelse med 1% av manliga karaktärer), mer lättklädda (39% i jämförelse med 

1%), samt anspela på en mix av aggression och sex (39% i jämförelse med 1%) (ibid: 851). 

Ovanstående resultat överensstämde till stor del med intervjusvaren där majoriteten beskrivit 

kvinnliga spelkaraktärer som provokativt klädda, smala och kurviga, stora bröst (mest 

förekommande beskrivningen), sexuella (hora, slampig, lätt på foten) samt aggressiva. 

Männen hade i störst utsträckning beskrivits i termen ”muskulösa” och ”aggressiva” (ibid: 

859).  

Sammanfattningsvis anser Dill och Thill att resultaten visar att rådande porträtteringar av 

manliga och kvinnliga karaktärer i spel upprätthåller den sexistiska och patriarkala synen där 

män är aggressiva och kraftfulla medan kvinnor förminskas till sexobjekt som ska 

förkroppsliga skönhetsideal, vara ”ögongodis” eller andra klassens medborgare (ibid: 854). 

Att detta även upprätthåller en sexistisk social hierarki, vilket är oroväckande då spel i stor 

utsträckning riktar sig till en ung publik menar de (ibid: 861). 

Även Glaubke et al. (2001) menar att det är legitimt att oroa sig över innehållet i många tv-

spel då kvinnor inte bara är underrepresenterade, de har oftast ingen betydande roll eller så är 

de framställda i stereotypa könsroller (Glaubke et al. 2001: 30). Om en kvinna vid 

undantagsfall inte är ett hjälplöst offer, så överskuggas hennes krafter och styrkor av hennes 

supersexualiserade kropp och utrustning (ibid: 27). 

Även Sanbomatsu i Dines och Humes (2003) förklarar att feminister har uppmärksammat att 

TV-spel speglar de vita, heterosexuella män som skapar och spelar dem. Normen i dessa är 

överdrivet sex, kvinnohat och simulerat våld mot kvinnor. I fråga om representation menar 

han även att det finns få alternativ för avatarer som kvinna (Sanbomatsu i Dines och Humes 
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2003: 427). Han belyser även vissa spel likt ”Grand Theft Auto” (1997–2013) även erbjuder 

sina spelare att utnyttja kvinnor sexuellt.   

Beasley och Standley (2002) har i studie valt att fokusera på hur manliga respektive kvinnliga 

spelkaraktärer hos ett slumpmässigt urval av spel till Nintendo 64 samt Playstation framställs i 

fråga om klädsel. Detta genom att fokusera på de 20 första minuterna av game play i 

respektive spel. Syftet var att undersöka hur kvinnliga spelkaraktärer framställs i relation till 

manliga spelkaraktärer (Beasley och Standley 2002: 282).  

De utgår från socialinlärningsteori (social learning theory) samt könsschemateori (gender 

schema theory) vilka båda är inlärningsteorier för hur barn lär sig om könsroller och de 

förväntningar de själva förväntas agera utifrån, samt hur man ska förhålla sig till sin omvärld. 

I denna studie ville man undersöka vad barn kan tänkas dra för slutsatser om könsroller och 

världen om man endast ser till framställningen av män och kvinnor i dessa spel. Ett exempel 

är att om ett barn ser en kvinnlig spelkaraktär i enbart stringtrosor tillräckligt många gånger, 

kommer denna bild av kvinnor bli en del av barnens utvecklade scheman (ibid: 281–282). 

Dessa två inlärningsteorier förklarar att barn som exponeras för könsstereotyper i media, 

inklusive spel sannolikt kommer utveckla motsvarande attityder samt identifiera sig med 

dessa. Beasley and Standley menar att baserat på de 47 spel de hade i sin studie skulle man 

enligt social inlärningsteori samt könsschemateori tolka att det dominanta temat i spel är 

detsamma: att kvinnliga spelkaraktärer är oviktiga då endast en av fyra karaktärer var kvinnor 

(av 597 karaktärer var endast 87 kvinnor) samt att kvinnor är storbystade och klädda i kläder 

som förstärker deras sexualitet genom att dra uppmärksamhet åt deras bröst. Detta var 

påtagligt då kvinnliga spelkaraktärer motsvarade 85,7 % av de spelkaraktärer vilka hade 

porträtterats med djupa urringningar där bröst eller dekolletage var påtagligt synliga (ibid: 

285–287). Oroande var även det faktum (baserat på åldersgränskategorisering, huruvida spelet 

är lämpligt för barn eller inte) var att 31% av de kvinnliga karaktärer med orealistiskt stora 

bröst (med en betygsskala från plattbystad, normalstora till fylliga bröst -  varav att de fylliga 

var i majoritet orealistiskt stora) förekom i spel som var tillåtna för barn 6 år och uppåt 

(ibid:288).  

En senare studie av Janzs och Martis (2007) vilka undersökt 12 stycken moderna TV-spel 

hävdar att det skett en ökning av förekomsten av kvinnliga karaktärer. Dessa börjar få mer 

betydande roller och behöver inte enbart vara side kicks eller bli räddade av den manliga 

protagonisten likt sina föregångare – utan börjar bli mer aggressiva, kraftfulla och 

kompetenta. Denna trend med starka kvinnliga karaktärer har de gett namnet ”The Lara 
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Phenomenon”, vilket refererar till Lara Croft i spelserien Tomb Raider, som i sin tur är en 

kvinnlig, kompetent karaktär i en dominant position vilken är oberoende av en man (Janzs och 

Martis 2007: 142). Trots dessa kvinnliga karaktärers ökade utrymme samt kompetens kvarstår 

dock det faktum att kvinnorna porträtteras som översexualiserade likt sina föregångare 

(ibid:147).  

De ville också undersöka vilka roller som förekom bland kvinnliga respektive manliga 

spelkaraktärer genom att fokusera på etnicitet och genus – detta genom att undersöka 

innehållet i introduktionsfilmerna till dessa 12 stycken spel. Detta för att se om denna ”Lara 

Phenomenon”-trend med kompetenta kvinnliga karaktärer är något som har fortskridit även 

efter lanseringen av Tomb Raider.  

  Resultatet från studien visade på att trender från tidigare studier likt (Beasley and Standley, 

2002; Dietz, 1998; Glaubke et al. 2001; Provenzo 1991) att spelen huvudsakligen hade 

manliga spelkaraktärer, men att antalet kvinnliga karaktärer i betydande roller har ökat. 

Studien visade också på att majoriteten av spelkaraktärerna var vita (15 stycken av 22 

karaktärer dvs 70%), men att karaktärer i form av side kicks hade större etnisk variation - men 

att vita karaktärer ändå utgjorde 60% av dessa. Kvinnliga protagonister var nästan uteslutande 

vita (5 av 6) och även manliga (4 av 6) (ibid:145–146). 

Den intressanta upptäckten Janzs and Martis gjorde i detta urval var att det inte fanns någon 

skillnad i dominansaspekten mellan de manliga och kvinnliga protagonisterna. Även att ingen 

av de kvinnliga supporterkaraktärerna var i en underlägsen position, då de antingen var 

jämlika eller dominanta i förhållande till protagonisten (ibid:146).  

Sammanfattningsvis kan den grafiska framställningen av både manliga och kvinnliga 

karaktärer ses som stereotypa då majoriteten av männen framställes som väldigt muskulösa 

medan kvinnorna var framställda med fokus på stora bröst och rumpa, samt hypersexualiserad 

lättklädd klädsel (ibid:147). Även överrepresentationen av vita karaktärer överensstämmer 

med Dietz (1998) och Glaubke et al. (2001) vars observationer även pekade på att 

protagonisterna i spel var uteslutande vita (ibid:147). Janzs och Martis anser inte att kvinnliga 

karaktärer ser vettiga ut i rådande framställningar i spel, men de hävdar trots detta att det är en 

positiv utveckling man kan se. 

”The female characters they are playing may look odd, but they are competent and occupy a 

powerful position in the virtual world of the video game.” (Janzs och Martis 2007: 147).  
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3.5 Studier om spel och hegemoni  

Dunlop (2007) och Williams et al. (2009) talar om hur spel upprätthåller en hegemonisk 

maskulinitet – och menar att denna upprätthålls genom att kvinnliga spelare utesluts redan i 

tidig ålder. Detta i sin tur bidrar till att kvinnor inte utbildar sig inom teknik i samma 

utsträckning som män - vilket innebär att spel skapas av män för män (Dunlop 2007:100; 

Williams et al. 2009:  828–829). Utifrån hegemoni upprätthålls sexism och rasism för att 

spelindustrin tillåts göra det.   

Leonard (2003) menar också att genom att dataspel stereotyperar icke-vita bekräftas rådande 

stereotyper att dessa är fattiga och kriminella, varigenom den vita hegemonin legitimeras 

(Leonard 2003: 6).  Även McCarthy (2015) menar att massmedia porträtterar den vita kvinnan 

som norm, medan färgade kvinnor framställs som rasifierade och sexualiserade ”andra” vilka 

porträtteras som underlägsna. Denna åtskillnad gällande framställningen av kvinnor sänder 

budskap som blir rådande normer gällande skönhet, femininitet och sexualitet (McCarthy 

2015:1). McCarthy refererar även till Baker (2005) vilken menar att dessa negativa 

framställningar av kön och etnicitet också sätter normgivande standarder varifrån vilka nya 

bilder produceras. Man talar vidare om att de medier vi konsumerar också påverkar våra 

personliga uppfattningar om etnicitet samt könsroller (Baker 2005 i McCarthy 2015:2) 

Sanbomatsu refererar i sin tur till Marcuse vilken hävdar att teknologi och masskultur 

fungerar som verktyg för den rådande ideologin och att kommersiella spel kan vara ett sätt att 

förbereda för krig. Den ökande produktionen av krigsspel efter terrordådet 9/11 är ett sätt att 

förbereda sig för ett krig mot terrorismen – att detta skapat en ny orientalism där spelaren ska 

skydda sig mot den mörkhyade barbaren och därmed skydda den ”oskyldiga” västerländska 

civilisationen (Dines och Humes 2003: 430). Han menar även att kritiska rasteoretiker anser 

att det finns rasistiska framställningar av färgade personer i många spel. Asiater är 

kampsportsfantaster, afroamerikaner och latinos är drogkungar eller prostituerade, samt att 

araber är blodtörstiga vildar eller terrorister, aldrig vanliga medborgare (ibid: 427–428).  

 McCarthy (2015) tillämpar i sin studie ett genus och etnicitetsperspektiv på spel. Hon 

presenterar till skillnad från tidigare spelstudier om genus och etnicitet begreppet 

intersektionalitet som ett analytiskt verktyg. Detta för att kunna undersöka hur flera 

parametrar exempelvis könstillhörighet samt etnisk härkomst samverkar i fråga om 

framställning och förekomst av kvinnliga karaktärer i spel från 1981–2012.  

Hon inleder sin studie med att referera till Pyke and Johnsson (2003) vilka menar att 
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genusteoretiska studier rörande spel har genomgående haft fokus på män vs kvinnor, där man 

gång på gång påvisar kvinnor är underlägsna. De anser dock att man missat hur etnicitet kan 

påverka dessa binära variabler (McCarthy 2015: 7). McCarthy menar att intersektionalitet som 

verktyg är användbart då det kan ge en översikt över ett flertal dimensioner samtidigt, snarare 

att isolera olika parametrar av ojämlikhet som legitimeras på kulturella, institutionella och 

individuella nivåer. Med hjälp av intersektionalitet som verktyg kan man påvisa att vita 

kvinnliga spelkaraktärer på grund av sitt kön oftast är underlägsna i förhållande till sina 

manliga motsvarigheter – men på grund av sin etniska tillhörighet ges mer spelutrymme och 

får mer betydande roller än färgade kvinnliga karaktärer. Hon menar genom att belysa detta 

genom ett intersektionellt perspektiv kan vita kvinnliga spelkaraktärer ses som både förtryckta 

och dominanta samtidigt (ibid: 3–4). 

I denna studie har McCarthy genomfört en visuell innehållsanalys på helkroppsbilder som 

används i marknadsförings – och produktionssyfte (sk.renders) på kvinnliga spelkaraktärer 

utifrån variablerna etnicitet (hudfärg, hårtyp, traditionella attribut likt smycken som brukar 

kopplas till en etnisk grupp) , sexualisering (hur mycket hud man visar), aggression (om 

karaktären poserar med ett eller flera vapen), samt karaktärens narrativa betydelse (baserat på 

fakta i varje spels respektive Wikia-sida) i speltitlar från 1981 – 2012. Detta för att se om det 

skett en förändring över tid när det gäller frekvens i förekomst, porträttering beträffande 

sexualitet och aggression, samt narrativ betydelse (ibid: 20–21).  

McCarthy menar att resultaten i studien både motsäger och bekräftar rådande kvinnliga 

stereotyper i spel (ibid: 45). Resultaten menar McCarthy först påvisar en etnisk hierarki i 

vilken man ser förekomsten av respektive etnicitet under respektive tidsperiod. Det visade sig 

att vita spelkaraktärer haft en konsekvent exponering i spel genom samtliga tidsperioder – 

vilket även avspeglar det privilegium som vita kvinnor besitter även i övrig populärkultur. 

Dock var dessa i sin tur inte lika vanligt förekommande likt sina manliga motsvarigheter 

(ibid:48). Dock påvisade studien ett resultat som kan utmana tidigare föreställningar om 

kvinnor tillhörande etniska minoriteter i spel. Studien visade på att färgade kvinnliga 

spelkaraktärer över tid (med undantag från amerikansk ursprungsbefolkning, öbor, och 

arabiska kvinnor vilka knappt förekom överhuvudtaget) hade större sannolikhet att inneha en 

betydelsefull narrativ roll än vita kvinnliga karaktärer när de var närvarande. Dock menar 

McCarthy att trots ökad frekvens av färgade kvinnor med betydande roller kvarstår det faktum 

att de fortfarande sexualiseras (ibid:45–46). Resultatet visade även att vita kvinnor framställs 

som normaliserade; att de varken är för aggressiva likt asiatiska eller svarta spelkaraktärer 

men framställs som mer aggressiva än latinamerikanska kvinnor - utan framställs som ett 
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normaliserat mellanting både beträffande aggression och sexualisering vilket inte framstår 

som avvikande (ibid: 47–48).  McCarthy menar att genom att färgade kvinnliga karaktärer får 

symbolisera ytterligheterna på det feminina spektrumet gällande olika beteenden legitimeras 

vita kvinnor som normen (ibid. 47–48). Därmed menar McCarthy att spelutvecklarna vilka 

skapar de bilder som produceras i syfte att marknadsföra kvinnor i spel även bidrar till att 

upprätthålla den vita hegemonin genom att framställa färgade kvinnor som exotifierade, 

rasifierade ”andra” i jämförelse med vita kvinnor vars framställningar inte anspelar på deras 

etnicitet överhuvudtaget (ibid: 45–46). Detta bidrar till vithetsnormen genom att antingen att 

visuellt framställa färgade kvinnor som antingen mer aggressiva eller passiva (ibid: 47–48).  

 

4. Teoretisk ram 

De teorier som kommer att användas i denna studie behandlar representation, etnicitet och 

genus i olika aspekter. Teorierna är nödvändigtvis inte explicita etnicitets eller genusteorier – 

utan kan beröra båda teoriområdena. Genus och etnicitetsteorier används som ramverk för att 

lättare i analysen belysa hur man kan förstå framställningen av Sheva Alomar i  

Resident Evil 5 (2009) som är kvinnlig, icke-vit karaktär i den vita, mansdominerade 

spelindustrin.  

 

4.1 Stereotyp 

Hall tar upp ett flertal aspekter av representation i sin bok ”Cultural representation and 

signifying practices” (1997). Där beskriver han begreppet stereotyp - detta genom att bland 

annat referera till Dyers text ”Stereotyping” (1977) (Hall 1997: 257).   

Stereotyper kännetecknas av att man reducerar personer till ett fåtal egenskaper, samt att 

dessa egenskaper överdrivs, fixeras och därmed ses som permanenta (ibid: 258). 

Sammanfattningsvis menar Dyer att stereotyper upprätthåller en social, symbolisk ordning – 

att det skapar ett ”oss” och ”de andra”.   

Man talar även om att skapandet av stereotyper tenderar att ske när det finns skillnader i 

maktpositioner (ibid: 258). Dyer menar att den gruppen som bestämmer rådande normer 

tillskriver andra grupper egenskaper som gör att de hamnar i underläge (Dyer 1977:30 i Hall 

1997: 259). Stereotyper handlar således om att skapa åtskillnad samt utöva makt (ibid: 259). 

Makt kan i detta fall betyda att man bestämmer framställningen av den ”andre” på ett specifikt 

sätt och att stereotyper kan vara ett sätt att utöva symboliskt våld (ibid: 259).  Dyer menar att 
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stereotyper därmed är av vikt; att vi ger saker och ting mening genom hur vi representerar 

dem (ibid: 4–5).  

Stereotyp och framställningen av den ”andre” kan även härledas till Saids (1978) 

postkoloniala begrepp Orientalism. Said hänvisar till Europas historiska förfrämligande av 

Orienten vilket var ett sätt att gynna egna sakintressen och legitimera kolonialismen 

utomlands. Detta genom att framställa länder och dess invånare utanför Europa som primitiva, 

exotiska och bakåtsträvande; i kontrast till Europa vilka framställde sig själva om progressiva 

och rationella. Detta förfrämligande var därmed ingen bild ”Orienten” själva hade valt att 

företräda med utan var endast en europeisk konstruktion för att legitimera maktutövande. 

Storey (2015) menar Hollywoodfilmers framställning av kriget mellan USA och Vietnam kan 

ses ett uttryck för orientalism – att man genom att framställa vietnameserna på ett negativt sätt 

legitimerar amerikanernas handlingar under kriget (Storey 2015: 180–181) 

 

4.2 Hegemoni och etnicitet 

 
För att diskutera representationen av olika etniciteter i spel kan man inledningsvis referera till 

Dyers bok White (1997). I denna fokuserar han på representationer - främst hur vita 

framställts, hur vita valt att framställa sig själva, samt den kulturella konstruktionen av vithet. 

Dyer menar att hur något är representerat är essensen av hur vi tycker och känner kring det.    

Han fokuserar på vithetsfenomenet inom västerländsk kultur, då vita har haft stort inflytande 

och privilegiet att definiera sig själva och andra, bland annat genom fotografiska 

representationer (Dyer 1997:4). Dyer menar att vitas makt över det visuella mediet varit 

avgörande då det fotografiska mediet varit en stor källa till kunskap, och hur man uppfattar 

världen (ibid. introduktion xiii), samt att vita skapat de dominanta bilderna av värden och inte 

heller är medvetna att de konstruerat världen endast utifrån sitt eget perspektiv (ibid: 9).  

Dyer förklarar även att etnicitet3 är ett epitet som endast används på icke-vita. Vita har 

privilegiet och makten, att deras känslor och tankar är alltid är legitima och därmed kan föra 

talan och handla för alla människor (ibid: 9). Det vita är normen, det vanliga, det 

standardiserade (ibid:.3). I Dunlops studie ”The U.S. Video Game Industry: Analyzing 

Representation of Gender and Race” (2007) hävdar man även att etnicitet är en social 

                                                             
3 Dyer använder sig av termen race (svenskans ras) i sin text. Jag kommer i denna text istället använda mig av 

begreppet etnicitet då svenskans ras inte har samma breda innebörd som den engelska termen utan fokuserar 

mer på biologiska åtskillnader.   
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konstruktion snarare än en biologisk kategorisering – att etnicitet inte är en empirisk social 

kategori utan en ideologisk social konstruktion som vill legitimera och etablera dominans 

(Harvey 1990:157 i Dunlop 2007:98). Dunlop visar att ett flertal forskare poängterar att 

synlighet är makt, och inkludering och exkludering av spelbara karaktärer (sådana som ej är i 

bakgrunden eller rekvisita s.k. NPC:s4) baserat på etnicitet och kön i spel sänder viktiga 

meddelanden om maktstrukturer i samhället (ibid: 104).   

Även McCarthy (2015) menar att framställningen av andra genom bilder är ett hegemoniskt, 

kraftfullt verktyg vilken reproducerar den dominanta diskursen i fråga om identitetsskapande. 

Hon hänvisar till Patricia Hill Collins (1993) vilken menar att ett exempel på detta är den 

mediala framställningen av afro-amerikanska kvinnor som reproducerar deras ställning som 

objekt i den maskulina diskursen.  Hill Collins menar att afro-amerikanska kvinnor i spel 

genomgående blir sexualiserade, exotifierade samt endast ges sekundära, oviktiga narrativa 

roller – och att dessa spel i sin tur produceras, reproduceras samt konsumeras av vita män 

(McCarthy 2015: 3). Hon menar i sin tur att detta är en spegling av ett större strukturellt 

förtryck som reproducerar ojämlikhet (ibid:3–4).   

 

4.3 Connells Hegemoniska Maskulinitetsteori   

Connell (1987) har skapat en teori vilken brukar relateras till som Hegemoniska 

maskulinitetsteorin. Han menar att maskulinitet och femininitet alltid är konstruerade i 

relation till varandra. Detta då exempelvis att den socialt tillskrivna maskuliniteten ses som ett 

ideal vilken inkluderar, aggression, materialistisk framgång, samt heterosexuellt erövrande. 

Femininiteten är i sin tur konstruerad i relation till denna hegemoniska maskulinitet. Kvinnans 

generella egenskaper är att tjäna mannen; detta då kvinnan existerar i för att stärka och 

bekräfta mannens ego, för att tillfredsställa mannen sexuellt samt att fostra hans barn. Connell 

hävdar i sin tur att de sexistiska bilder som media producerar inte har som primärt syfte inte är 

att avspegla verkligheten utan att etablera dominansförhållandet (hegemonin) maskuliniteten 

har över femininiteten i affärsmässiga, politiska och sexuella sammanhang. Dessa mediala 

bilder av maskulinitet och femininitet är översimplifierade och tillgjorda då de inte har som 

syfte att avspegla verkligheten utan att upprätthålla myten om hur män respektive kvinnor ska 

vara. Dessa myter konstruerar i sin tur de sociala föreställningar vilka utgör de referensramar 

för hur man bör vara och agera efter som man eller kvinna. Detta i sin tur kan relateras till 

                                                             
4 NPC – Non-Playable Character: en karaktär som är kontrollerad av spelets AI (artificiella intelligens) och inte 
av spelaren som spelar spelet. https://www.techopedia.com/definition/1920/non-player-character-npc 
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spelindustrin där visuella framställningar i spel kan bidra till myten av hur en man respektive 

en kvinna ”bör” vara. (Dill och Thill 2007: 854).  

4.4 Kvinnan som belöning 

Ett av de första spelen som erbjöd ett flertal alternativa slut baserat på spelarens prestation 

samt att erbjuda kvinnans som belöning var Nintendos Metroid (1987).  Klarar man spelet 

under fem timmar kommer det en kort filmsekvens där karaktärens hjälm försvinner och det 

avslöjas att det är en kvinna under rustningen. Detta var ett stort historiskt ögonblick menar 

Sarkeesian (2015), framförallt för kvinnliga spelare då under denna period i spelhistorien då 

spels protagonister uteslutande var män. Förutom detta slut fanns det även två andra 

alternativa slut. Ju bättre spelaren presterar desto mer avklädd blir Samus i det alternativa 

slutet. Klarar man spelet under tre timmar får man se Samus helt utan en rustning utan iförd i 

en rosa body, och klarar man spelet under en timme får man se henne endast iförd i bikini.  

 

                                                          Samus Aran i Metroid (1986–87)   

Sarkeesians (2015) definition av ”Kvinnan som belöning” är när kvinnor (eller oftast kvinnors 

kroppar) används som belöning för spelarens handlingar i spel. Att kvinnors kroppar 

framställs som ett samlarobjekt, lätthanterliga eller något som ska konsumeras, samt 

framställer kvinnan som statussymbol designade för att bekräfta maskuliniteten hos de 

antagna heterosexuella, manliga spelarna.  

Sarkeesian förklarar vidare att man brukar få tillgång till kvinnors kroppar i antingen easter 

eggs (roliga överraskningsmoment), genom att betala för bonusdräkter i spelets egna valuta 

eller genom intjänade erfarenhetspoäng, samt genom nedladdningsbart material. Sarkeesian 

hävdar att många av dessa bonusdräkter är problematiska då de sexualiserar den kvinnliga 

karaktären. Hon menar att sexualisering inte enbart handlar om mängden hud som visas utan 
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även om dräkterna uppfyller en funktion för de handlingar karaktären ska utföra, samt de yttre 

påfrestningar karaktären utsätts för. Dessa bonusdräkter kan även vara ett sätt att underminera 

kvinnor som annars är lämpligt klädda för det arbete de ska genomföra eller i sina 

professionella roller. Utöver ovanstående exempel kan även kvinnliga karaktärer användas för 

att ge manliga karaktärer mer magi, uthållighet eller liv genom att man exempelvis kan ha sex 

med dem (”The Witcher 3” 2015; ”God of War” 2005; ”Grand Theft Auto V” 2013).  

Ett konkret exempel är att man som spelare i Grand Theft Auto 3 (2013) kan ha sex med en 

prostituerad, döda henne efteråt och genom detta tillgodogöra sig ökade livspoäng (Konrat 

2015:172). Detta i sin tur kan signalera att kvinnans sexualitet är ett sätt att öka männens makt 

menar Sarkeesian.   

Hon förklarar vidare att spel som interaktivt medium agerar efter feedback: att input 

(spelarens handlingar) som genererar output (exempelvis en lättklädd kvinnas kropp) kan 

påverka spelarens kognitiva beteenden då spelet agerar efter belöning/bestraffning vilket kan 

bli en förlängning av ens belöningssystem.  Problematiken med detta menar Sarkeesian är att 

män lär sig att kvinnor är något som man per automatik har rätt till om man presterar på ett 

visst sätt, samt att den kvinnliga karaktären oftast inte har något att säga till om. Detta 

reproducerar i sin tur föreställningen att kvinnan är till för mannen. Detta är av vikt att lyfta 

då framställningarna i spel bidrar till den samhällsstruktur som skapar mentaliteten att 

kvinnors kroppar är till för män (Sarkeesian 2015).  

4.5 Erotiserad Aggression  

Dill och Thill (2007) myntade i sin studie ett begrepp vid namn erotiserad aggression 

(eroticed aggression). Detta anspelar på ett nytt, vanligt förekommande tema i spel där 

framförallt kvinnliga karaktärer framställs som sexualiserade genom att antingen vara 

lättklädda eller bära provocerande klädsel samtidigt som de anspelar på aggression (att man 

poserar med ett eller flera vapen) (Dill and Thill 2007:855, 858–859).  Denna nya kvinnliga 

karaktärstyp uttrycks enligt McCarthy som: ”…kraftfull, kapabel och aggressiv, men också 

uppenbart sexualiserad” (McCarthy 2015: 6).  Dill och Thill samt McCarthy menar att denna 

kvinna är en sammansmältning av de dualistiska rollerna hjältinna och fresterska – och trots 

att kvinnliga spelkaraktärer i dagsläget börjar bli mer jämställda sina manliga motsvarigheter 

förlorar dessa sin trovärdighet på grund av sina ”… oproportionerliga kroppar, avslöjande 

klädsel, och det förföriska sätt som deras kroppar framställs på” (McCarthy 2015: 7–8).  
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4.6 Male Gaze - 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 to 

women themselves. The surveyor of woman in herself is male. Thus she turns herself into an 

object – and most particulary an object of vision: a sight” (Berger 1972: 47). 

Den feministiska filmteoretikern Laura Mulvey skriver i sin avhandling ”Visual Pleasure and 

Narrative Cinema” om the male gaze – eller den manliga blicken.  

Hon använder i denna text sig av psykoanalys och genusteori för att förklara den mänskliga 

fascinationen av att titta på andra personer i film. Hon refererar bland annat till 

psykoanalytiska termen skoptofili; njutningen av att betrakta en annan person som ett erotiskt 

objekt. Skoptofilin i sin tur kan relateras till film där det patriarkala maktutövandet tar sig i 

uttryck genom att framställa som kvinnor visuella erotiska objekt, detta genom att betraktaren 

per automatik positioneras att se film genom den framställda manliga blick som skapas genom 

klippning, redigering och kameravinklar m.m. (Mulvey 1992: 22–23). Mulvey menar att 

genom att filmer reproducerar den manliga blicken manifesteras föreställningen att kvinnor är 

passiva objekt som ska bli betraktade, till skillnad från män som är aktiva betraktare  

(ibid: 23). Den manliga blicken projicerar sina fantasier på den kvinnliga karaktären som 

dessutom ger uttryck för att vilja bli betraktad då hon även i sitt utseende är starkt sexuellt 

kodad och att hon med andra ord utstrålar ett slags ”to-be-looked-at-ness”, att hon ber om att 

bli tittad på och bekräftas av den manliga blicken (Mulvey 1992:27; van Zoonen 1994: 87). 

Van Zoonen menar även att man som kvinna även internaliserar detta to-be-looked-at-ness i 

vardagliga livet, att man är medveten om att man blir betraktad och därför bör vara smal och 

vacker (ibid: 87). 

Även om Mulveys teori om den manliga blicken ursprungligen appliceras på film som 

medium – menar Guillaume Roux-Girard att spel som audivisuellt medium har remedierat 

element från film som medium. Därmed menar han även att filmteoretiska begrepp även är 

givande att applicera på TV- och datorspel. Även om samtliga spel nödvändigtvis inte följer 

en narrativ struktur menar han att många mainstreamspel har bakgrundshistorier som förlitar 

sig på filmiska konventioner. Bland annat då spel likt film arbetar med narrativ, 

kameravinklar, ljussättning m.m. (Roux-Girard i Perron & Wold 2009: 349–50).  
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Även Sarkeesian (2016) menar att man påtagligt kan se hur den manliga blicken konkretiseras 

spel; detta när spelskaparna riktat kameran på ett visst sätt mot den kvinnliga karaktärens 

kropp, klär henne på ett visst sätt eller ger henne ett visst rörelsemönster. 

Den manliga blicken avspeglas även i det faktum att män i spel ofta har plagg som täcker 

deras bakdelar, exempelvis en mantel eller en lång tröja samt att kameran gärna betraktar 

karaktären snett över ena axeln eller ovanför midjan när man ser den ur tredjepersons vy. 

Kvinnliga karaktärer däremot har ofta sina bakpartier accentuerade med tajta plagg som inte 

lämnar mycket åt fantasin, samtidigt som att kamerans positionering gärna vill fånga hennes 

bakdel alternativt hela hennes kropp ur en tredjepersons vy. Problematiken med detta menar 

Sarkeesian är när fokus primärt ligger på den kvinnliga karaktärens kropp minskar 

möjligheten sympatisera och identifiera sig med henne under spelets gång. Detta signalerar att 

karaktären ska ses som ett sexualiserat objekt.  

   

                        Golden Axe: Beast Rider (2008)                                        Tomb Raider Underworld (2008) 

 

Hon menar givetvis att det finns manliga karaktärer vars bakdelar syns, men till skillnad från 

sina kvinnliga motsvarigheter så är deras rörelsemönster eller klädsel (då män ofta bär pösiga 

byxor) inte designade på ett sätt som inbjuder spelaren till att titta på deras bakdelar lika 

mycket som kvinnliga karaktärer, vars rörelsemönster ofta inkluderar ett överdrivet vickande 

på höfterna (Sarkeesian 2016). Sarkeesian hävdar att de kläder samt kameravinklar 

spelskaparna väljer att applicera på sina karaktärer påverkar hur spelare kommer att relatera 

till dessa. Att kameravinklarna liksom karaktärens klädsel också är ett aktivt designval gjorda 

av spelutvecklarna, vilket inte kan bortförklaras av slumpen. 

Ovanstående teoretiska belägg kan avslutningsvis relateras till Carrie Heeter vilken menar att 

trots att det finns spelare i alla åldrar av båda kön och trots att spelindustrins inflytande har 

vuxit sedan spelindustrins begynnelse, kvarstår det faktum att spelindustrin samt många 
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spelgenres fortfarande är mansdominerade. Därmed är det legitimt att påstå att de visuella 

uttryck (såsom framställningarna av kvinnor) som tas i många kommersiella spel är gjorda ur 

en manlig synvinkel baserade på manliga preferenser (Heeter, refererad i Perron & Wolf 

2009: 352–353, McCarthy 2015: 5). 

5. Metod och Material 

5.1 Urval  

I denna studie kommer det genomföras en komparativ, semiotisk bildanalys baserat på 

fem olika kostymalterarnativ till spelkaraktären Sheva Alomar som finns tillgängliga i 

Resident Evil 5 (2009). Detta för att undersöka vad de olika kostymalternativen kan 

tänkas sändas för budskap – detta då likt Sarkeesian nämnt att karaktärens klädsel är 

inget slumpmässigt urval gjort av karaktären själv, utan ett medvetet designval hos 

spelutvecklarna (Sarkeesian 2015). Även likt tidigare studier har nämnt (Beasley och 

Standley 2002; Janzs och Martis 2007; Konrat 2015) att trots ökad frekvens av kvinnliga 

spelbara och kompetenta karaktärer kvarstår det faktum att dessa ofta sexualiseras genom 

sin klädsel. Jag har valt att avgränsa mig fem till helkroppsbilder på karaktären i 

respektive dräkt för att få en bättre överblick av vad karaktären kan ha på sig under 

spelets gång.  Min avgränsning till fem bilder istället för hela spelsekvenser baseras även 

på det faktum att jag inte haft tid att spela genom hela spelet samt låsa upp samtliga 

kostymalternativ (då dessa är belöningar för genomförda uppdrag alternativt att man 

klarat spelet på ett visst sätt), samt pga. att då semiotiska bildanalyser genererar mycket 

data är det fördelaktigt att fokusera på en mindre mängd material (Bryman 2016: 383).  

5.2 Val av material 

Denna studie kommer att fokusera på hur man kan tolka fem grafiska framställningar av den 

kvinnliga spelkaraktären Sheva Alomar i Resident Evil 5 (2009).  Sheva Alomar är 

uppseendeväckande då hon är en icke-vit kvinnlig spelkaraktär inom den vita, 

mansdominerande actiongenren. Hon porträtteras även som kompetent och stark – men har 

grafiskt framställts på ett sätt som kan tolkas som stereotypt och nedvärderande både ur ett 

genus samt etnicitetsperspektiv. Bland annat har karaktärens ena bonusdräkt ”Tribal” 

(kostymalternativ 2) blivit kritiserad av den feministiska mediekritikern Anita Sarkeesian 

(2017) vilken menar att denna kostym endast är ett uttryck för den historiska exotiferingen 

samt sexualiseringen av mörkhyade kvinnor (Sarkeesian 2017). 
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Den grafiska framställningen av denna karaktär är även intressant att undersöka med tanke på 

den tidigare forskning som pekar på att kvinnor i majoritet först varit uteslutna från betydande 

roller i spel – och när väl kvinnor med tiden framställs som mer kompetenta och starka måste 

de fortfarande sexualiseras. Därmed vore det även intressant om karaktärens övriga 

kostymalternativ förutom den uppmärksammade ”Tribal” även sexualiserar och nedvärderar 

Sheva som kvinnlig spelkaraktär baserat på genus och etnicitet.  

Det är även intressant hur dessa fem olika grafiska framställningar av Sheva Alomar kan 

tolkas – detta likt Baker (2005) nämner att rådande framställningar av kön och etnicitet också 

sätter normgivande standarder från vilka nya bilder produceras (Baker 2005 i McCarthy 2015: 

2). Fokuset på dessa fem olika kostymalternativ är även av vikt likt Beasly och Standley 

(2002) menar att klädsel i TV-spel även kan ses som en huvudindikator på sexroller i vårt 

samhälle. Det har även gått nästan 10 år sedan Dietz (1998) studie och i dagsläget är grafiken 

till konsoler m.m. påtagligt mer sofistikerad. Därmed är det av stor vikt att undersöka 

framställningarna av spelkaraktärer, då tekniken nästan suddat ut gränserna mellan vad som 

kan misstas för en riktig människa och vad som egentligen är en artificiell spelkaraktär.  

5.3 Metodval – Semiotisk Bildanalys  

I denna studie kommer jag använda mig av en komparativ, semiotisk bildanalys.   

Gripsrud (2011) menar att en bild består av ett flertal olika element som vi kan tolka. 

Enligt henne kan var och ett av dessa element fungera som ett tecken (Gripsrud 2011: 

146). Carlsson och Koppfedlt (2003) förklarar att semiotiken är läran om tecken och att 

enligt semiotikens grundare Saussure består ett tecken av två delar: det betecknande 

(dess fysiska uttryck) samt det betecknade (dess innehåll). Semiotiken studerar hur vi 

människor skapar mening och använder dessa tecken i kommunikation. Vidare förklarar 

man att tecken inom semiotiken ses som bärare av budskap vilka kan tolkas och 

användas som språkförmedlare mellan människor. Allt som kan tolkas är ett tecken; 

vilket innefattar allt från ljud, bilder, kroppsspråk, kulturföremål m.m. och en semiotisk 

analys innefattar en analys av dessa tecken (Carlsson och Koppfeldt 2003:31).    

Bryman (2016) menar att semiotiken som ansats betonar vikten av att förstå den djupare 

betydelse hos exempelvis dokument eller andra fenomen samt vill tolka de dolda 

meningar som finns i dessa (Bryman 2016: 565). Semiotisk analys har valts till denna 

studie just för att kunna gå på djupet av vad Sheva Alomars olika kostymalterarnativ 

möjligtvis kan förmedla i fråga om etnicitet, stereotyp samt genus.  
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Jag har också valt att avgränsa mig till Rolands Barthes begrepp denotation och konnotation 

som verktyg i min analys. I sin bok applicerar Gripsrud dessa två begrepp i en kort bildanalys 

av en förtext till filmen till Katie elders söner och menar att man först ser det denoterade, det 

fysiska (exempelvis ett ånglok) och att ångloket kopplas med en association (konnotation) till 

gamla tider. Gripsrud förklarar att inom den semiotiska läran är denotation den direkta 

betydelsen, medan konnotation är den indirekta betydelsen (Gripsrud 2011, s.148). I denna 

studies fall kan man mena att en bild på Sheva Alomar denoterar (betecknar) en karaktär från 

spelserien Resident Evil medan konnotationen (det betecknade) är det underliggande 

betydelsen en bild på henne kan kommunicera. Exempelvis att hon är en äventyrlig kvinna i 

en exotisk miljö – eller att man har vetskapen om att hon är en av huvudkaraktärerna i 

Resident Evil 5.  Med andra kommer denotation likställas med beskrivning av materialet och 

konnotation till tolkning av materialet i denna studie.   

Gripsrud menar även att beträffande denotation och konnotation är det viktigt att poängtera 

att ett teckens betydelse kan variera beroende på kontext (tecknets pragmatiska natur) – ett 

uttryck kan betyda olika saker vid olika tidpunkter samt kan ses som negativt eller positivt 

beroende på sammanhang och person (Gripsrud 2011, s.148). Konnotationen sker på en 

subjektiv nivå och är därmed ofta omedveten (Fiske 1997: 180–120). Därmed kommer 

tolkningen av de fem framställningarna att vara subjektiva, och färgade av mina egna 

förkunskaper och därmed de konventioner i den kultur och tid jag lever i.   

5.4 Tillvägagångssätt   

För att öka trovärdigheten och transparensen i mitt metodologiska tillvägagångssätt har 

jag valt att redovisa de element jag valt att fokusera på i min semiotiska analys:   

- klädsel (vad för kläder och smycken har karaktären på sig och vad för budskap dessa kan  

                      förmedla) 

- kroppsposering  

- ansiktsuttryck 

- förekomst av vapen – dvs. huruvida framställningen anspelar på erotiserad aggression 

- intertextualitet dvs. hur bilderna kan sammankopplas med andra texter (Gripsrud 2011).  

Exempelvis hur dessa kostymalterarnativ kan förstås i förhållande till varandra, till andra 

spel, till den historiska kontexten av kvinnliga spelkaraktärer m.m.  
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- Vad dräktens officiella titel kan konnotera för betydelse 

Mitt tillvägagångsätt har inneburit att när jag sett respektive kostymalternativ för Sheva 

Alomar har gjort en beskrivning av de påtagliga visuella element som finns i bilden (det 

denoterade) utan att försöka lägga någon större värdering i det. Därefter har jag gjort en 

analys av vad jag uppfattar att elementen i bilden kan ge för associationer (dvs. vad dessa 

kan konnotera).   

6. Analysdel/Resultat 

I detta kapitel kommer det redogöras för de resultat som genererats utifrån den semiotiska 

bildanalysen samt de teoretiska ramverk vilka applicerats på de fem kostymalterarnativ som 

finns tillgängliga till Sheva Alomar i Resident Evil 5. Den första dräkten BSAA 

(kostymalternativ 1) är originaldräkten karaktären har i spelet medan övriga fyra 

kostymalterarnativ (kostymalternativ 2–5) är bonusdräkter man som spelare antingen kan låsa 

upp genom prestationer. Efter redogörelsen av de konnotationer som dessa fem visuella 

framställningar bidragit till kommer en slutsats/diskussionsdel av materialet. 
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6.1 Kostymtalternativ 1 

Titel: BSAA   

Det uppenbara man kan utläsa i denna framställning är att Sheva Alomar bär ett åtsittande lila 

urringat linne, ett par gröna åtsittande långbyxor, ett par höga skinnstövlar, samt ett par 

läderhandskar. Hon bär även ett flertal smycken: ett halsband, samt två armringar kring sin 

ena överarm som även är prydd en tatuering. Hon håller även ett gevär i sina händer. 

Titeln på dräkten BSAA konnoterar betydelsen av förkortningen BSAA i Resident Evil vilken 

innebär Bio Security Assesment Allience, vilket i sin tur är en organisation som består av 

agenter som bekämpar bioterrorism. Denna betydelse samt bildens visuella element 

konnoterar karaktärens tillhörighet i organisationen samt att hon sannolikt är van vid att 

hantera vapen. Hennes halsband som ser ut att vara gjorda av elfenben, samt färgschemat på 

hennes armringar konnoterar kopplingar till afrikansk kultur.  Detta i sin tur kan härledas till 

Dyers (1977) om stereotyp; detta då dessa element kan sända budskapet att föreställningen av 

en afrikansk kvinna automatiskt innefattar element som anspelar på naturmaterial såsom 
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elfenben, samt armringar som ofta associeras med stamfolk. Att man genom att anspela på få 

element reducerar Sheva till ett fåtal egenskaper - att hon baserat på det faktum att hon är en 

är färgad kvinna (samt enligt karaktärsfakta även är från västa afrika) automatiskt ska ha 

kopplingar till afrikansk stamkultur. Detta kan även härledas till Saids (1978) Orientalism – 

som innebär att man exotifierar ”den andre” genom att anspela på mystik, och primitiva 

element vilken att också kan ses som ett uttryck för att legitimera den vita, koloniala 

hegemonin.  

Det faktum att hon samtidigt håller i ett stort gevär, samt har en mindre pistol i sitt 

pistolhölster på ena låret konnoterar makt; att hon har potentialen att försvara sig samt att 

eventuellt få andra att göra som hon befaller. Kombinationen av hennes normativt snygga 

utseende samt att hon håller i ett vapen kan konnoteras till erotiserad aggression. Detta då 

karaktären konnoterar en viss sex appeal och samtidigt ger intrycket av att kunna försvara sig 

då hon står och poserar med ett vapen. Hennes djupa urringning och framträdande bröst samt 

magtröja, åtsittande byxor samt övriga kroppsbyggnad kan även härledas till den manliga 

blicken. Detta då Mulvey (1992), samt Sarkeesian (2015) hävdar att den manliga blicken 

bland annat konkretiseras genom kameraarbete vilken positionerar betraktaren på ett sätt som 

sexualiserar och objektifierar kvinnan – vilken även anspelar på den skoptofili Mulvey talar 

om i sitt psykoanalytiska ramverk.    

I övrigt kan man antyda att hennes kläder och övrig utrustning konnoterar att hon är aktiv som 

person, bland annat då hon har ett par höga stövlar som ser ut att vara av slitstarkt material, är 

platta och tacksamma att springa i. Även det faktum att hon har hölster för vapen samt 

spännremmar vid axlarna konnoterar att hon är förberedd och har kunskap om vad för 

utrustning som kan behövas vid eventuella scenarion.   

Då Sheva Alomar bekämpar zombies, sparkar in dörrar, springer, och hoppar i spelet kan man 

utifrån Sarkeesians kriterier beträffande huruvida klädseln är sexualiserande och 

nedvärderande, på det stora hela våga påstå att denna dräkt ändå uppfyller sitt syfte för de 

påfrestningar karaktären utsätts för. Trots hennes framträdande byst, samt åtsittande klädsel 

kan ändå detta kostymalterativ konnoteras som trovärdigt och funktionellt i hennes profession 

samt de handlingar hon utför i spelet.  Detta då denna framställning på det stora hela inte 

uppenbart sexualiserar henne till den milda grad att hon inte framstår som trovärdig i sin roll 

som bioterroristbekämpande agent. Dock kvarstår det faktum att hon fortfarande är en 

normsnygg kvinna som konnoterar en viss sex appeal genom sin klädsel och utseende. Detta 

kan slutligen härledas till Connells Hegemoniska Maskulinitetsteori (1987) vilken menar att 
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genom att reproducera bilder på att kvinnor ska se ut på ett visst sätt kan även denna 

framställning av Sheva Alomar ändå bidra till myten om att en kvinna ska vara snygg och 

åtråvärd, trots att hon är kompetent i sin profession. De dubbla budskap som denna 

framställning signalerar: å ena sidan kompetent och rätt klädd och andra sidan sexualiserad 

kan även härledas till Dill och Thill (2007) och McCarthy (2015) vilken menar att många 

kvinnliga spelkaraktärer både innehar den dualistiska rollen som fresterska samt hjältinna.   
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6.2 Kostymalternativ 2 
 

 

                                                  

Titel: Tribal 

Det som framgår tydligt i denna bild är att Sheva bär en leopardbikini och ett höftskynke. 

Hennes kropp är prydd med vita kroppsmålningar, hon bär armringar på överarmarna, samt ett 

stort guldarmband på handen som vilar på hennes nyckelben. Hon har även guldsmycken 

kring benen, samt ett rejält halsband som ser ut att vara gjort av djurtänder. Fäst i höftskynket 

har hon ett brunt knivhölster. Hon håller även en stor kniv bakom ryggen. 

Inledningsvis kan dräktens titel Tribal samt hennes höftskynke, smycken, samt 

krigsmålningar konnoteras till influenser från afrikanska folkstammar. Även det faktum att 

hennes bikini är leopardmönstrad samt att hon har djurtänder kring sin hals kan konnoteras till 
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vildhet, till djungel och savannen. 

Detta kan kopplas till Dyers (1977; 1997) resonemang om representation samt stereotyp. 

Detta likt Dyer (1997) menar att hur något är representerat är essensen hur vi uppfattar och 

känner kring ett fenomen. I detta fall kan man tolka det som att spelutvecklarna anser att 

essensen av en afrikansk kvinna är en lättklädd person iförd höftskynke och en leopardbikini.  

Detta kan även ses som en etnisk genusstereotyp, då man anspelar på hennes hudfärg, samt 

att det faktum att hon är afrikan och man därmed automatiskt ponerar att karaktären har 

anknytning till afrikanska folkstammar. Attributen i denna bild kan även härledas till 

Orientalism – att likt Said (1978) menar att genom att exotifiera och negativt framställa icke-

vita personer som primitiva och barbariska, kan man på så sätt legitimera den vita hegemonin 

i den postkoloniala diskursen. Detta i sin tur kan även härledas till Hill Collins (1993) samt 

Sarkeesian (2017) vilka menar att mörka kvinnor tenderar att sexualiseras och exotifieras i 

spel; bland annat genom sin klädsel. Även det faktum att Shevas ena hand vilar på hennes 

nyckelben, hennes huvud är lätt neråtlutat samtidigt som hon har ett hemlighetsfullt leende, 

samt att hon vilar på sin ena höft kan konnoteras som förföriskt. Detta då ett nedsänkt huvud 

är ett tecken på underkastelse samt att många av dessa element kan tolkas som normativt 

”feminina” kroppsposeringar.  

Då Sheva är påtagligt lättklädd, konnoterar mycket sex i sitt kroppsspråk samtidigt som hon 

poserar med sitt vapen kan detta konnoteras till erotiserad aggression: att hon möjligtvis är 

stark men fortfarande är sexualiserad och aggressiv. Denna erotiserade aggression kan även 

härledas till McCartys (2015) resonemang om att färgade kvinnor till skillnad från vita 

spelkaraktärer ofta får symbolisera ytterligheterna när det kommer till sexualisering och 

aggression på det feminina spektrumet - medan vita karaktärer framställs som normaliserade 

mellanting.  

Hennes förföriska uttryck, samt klädsel kan även härledas till den manliga blicken; delvis då 

man som betraktare automatiskt positioneras att betrakta henne som ett sexuellt objekt; detta 

då hon nästan är helt naken endast iförd i ett höftskynke och en bikinitopp.  Detta även då hon 

konnoterar ”to-be-looked-at-ness”, att hon är starkt sexuellt kodad likt att hon vill bli 

betraktad och bekräftad av den sannolikt manliga betraktaren. Även det faktum att hon 

framställts som så pass avklädd kan även tolkas som en projicering av fantasin om den 

exotiska, mörka kvinnan. Detta likt Mulvey (1992) menar att den manliga blicken ofta 

projicerar sina fantasier på ett objekt. Ska man hänvisa till intertextualitet är denna dräkt en 

tydlig kontrast till originaldräkten BSAA (kostymalternativ 1). Då detta även är en bonusdräkt 
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är det påtagligt att denna lättklädda porträttering konkretiserar kvinnans kropp som belöning.  

Det faktum att Sheva skulle bekämpa infekterade människor med zombievirus nästan 

avklädd, känns även som ett orimligt risktagande i jämförelse med hennes urpsrungsdräkt 

BSAA.  Detta kan härledas till Sarkeesian (2015) vilken menar att sexualisering inte enbart 

handlar om att visa hud utan även huruvida kläderna uppfyller en funktion för utomstående 

påfrestningar. Denna bonusdräkt kan även ses som ett sätt att nedvärdera kvinnans position 

som högutbildad, antiterrorist agent: att hon trots sin kompetens blir porträtterad som en 

”inföding”. Denna framställning av Sheva kan även ses som något som kan konsumeras, ett 

samlarobjekt, samt något som kan även bekräfta spelarens ego och ge status.   

Slutligen kan detta i sin tur härledas till Connells Hegemoniska Maskulinitetsteori; detta då 

denna framställning av Sheva Alomar kan ses som ett uttryck för kvinnan som ska 

tillfredsställa och bekräfta mannen och hans ego. Då Connell menar att visuella porträtteringar 

även upprätthåller denna maskulina hegemoni och bidrar till myter hur kvinnor ska vara – kan 

man förstå det som att budskapet denna framställning sänder är att en kvinna ska vara 

lättklädd, snygg och aggressiv. Sammanfattningsvis att mörka kvinnor är exotiska, sexuella 

objekt som ska betraktas. Därmed kan man utläsa att bonusdräkten Tribal är en 

nedvärderande, sexistisk och rasistisk framställning av karaktären Sheva Alomar som anspelar 

på hegemonisk maskulinitet och vithet.  
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6.3 Dräktalternativ 3 
 

                                    

Titel: Clubbin’  

Bilden denoterar en kvinna iförd en guldig glansig topp, en kort guldkjol med ett gult bälte, 

samt ett par höga gladiatorsandaler med guldremmar och träklack. Hennes hår är klippt i en 

kort, blond frisyr och hon bär ett stort halsband med svarta stenar och guldetaljer, samt tunna 

guldkedjor kring hennes midja. Hennes blick är riktad mot betraktaren och hennes mun är lätt 

öppen så att man ser hennes tänder. Hon håller även en pistol i sin ena hand.  

Dräktens titel Clubbin’ i kombination med bildens element konnoterar att karaktären sannolikt 

är klädd för en utekväll och sannolikt inte är vardagsklädd. 
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Hennes posering konnoterar en viss osäkerhet då hon ser spänd ut, har handen öppen som om 

hon vore på sin vakt, samt håller pistolen på ett sätt som kan konnoteras att inte vara helt 

målinriktat utan ger ett ovant och tafatt intryck. Trots att Sheva håller en pistol ger hon skenet 

av att hon inte vet hur man använder den. Därmed konnoterar inte framställningen samma 

känsla av makt och kontroll likt föregående porträtteringar (BSAA, Tribal) om man talar 

intertextualitet. Med hänvisning till Cornells Hegemoniska Maskulinitetsteori kan denna 

porträttering införliva myten att kvinnor är oförmögna att hantera vapen, eller åtminstone inte 

vara lika bra som män. Dock kan det faktum att hon är sexualiserad i sin klädsel samt poserar 

med sitt vapen samtidigt härledas till erotiserad aggression. 

Hennes kläder konnoterar att hon försöker se ”lyxig” ut, då guld ofta konnoteras till lyx och 

rikedom. Längden och utförandet på hennes klädsel kan dock konnoteras till mindre 

sofistikerat då finare tillställningar ofta kräver längre plagg som visar mindre hud. Detta kan i 

sin tur relateras till McCarthy (2015) vilken pekar på att färgade kvinnor brukar representera 

ytterligheterna på det sexuella, feminina spektrumet – antingen som sexuellt passiva eller 

hypersexualiserade. Hennes lätta klädsel kan även härledas till Beasley och Standley (2002) 

vars studie pekar på att kvinnliga spelkaraktärer oftast porträtteras som storbystade och har 

kläder som stärker deras sexualitet. Även Janzs och Martis (2007) menar att just klädseln 

sänder viktiga signaler om kön och etnicitet. Denna lättklädda porträttering av Sheva Alomar 

kan även härledas till Sanbomatsu (2003) vilken menar att afro-amerikanska spelkaraktärer 

ofta framställs som prostituerade (Sanbomatsu i Dines och Humes 2003: 427–428). Det 

faktum att Shevas klädsel eventuellt kan konnoteras till misslyckad lyx kan också härledas till 

Leonards (2003) resonemang som syftar till att datorspel stereotypiserar icke-vita genom att 

porträttera dessa som fattiga, varigenom den vita hegemonin legtimeras.   

Slutligen kan denna grafiska framställning även konnoteras till Foxxy Cleopatra i filmen 

Austin Powers in Goldmember (2002) som i sin tur baseras på den etniska könsstereotypen; 

sexig, afroamerikansk discodiva.  
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                                        Foxxy Cleopatra i Austin Powers in Goldbember (2002) 

Sammanfattningsvis konnoterar inte hennes utseende och klädsel det faktum att hon skulle 

bekämpa zombies – detta då kläderna är väldigt opraktiska med en kjol man nästan ser 

underkläderna på, samt ett par högklackade skor som sannolikt är otympliga att springa i.  

Denna opraktiska, lättklädda framställning kan därmed härledas till teorierna om kvinna som 

belöning och den manliga blicken. Detta då man som åskådare positioneras att utifrån den 

manliga blicken betrakta Shevas lättklädda kropp, samt att man som spelare åter igen belönas 

med en mer lättklädd version av karaktären i förhållande till originaldräkten BSAA 

(kostymalternativ 1). 

Även karaktärens halvöppna mun kan konnoteras till de normalt förekommande sexuella 

anspelningar modeller brukar ha i reklam – som i sin tur även anspelar på ”to-be-looked-at-

ness”. Då denna framställning kan uppfattas som sexistisk med mycket fokus på karaktärens 

kropp och är på gränsfall till oseriös, kan man även härleda detta till Sarkeesian (2015) och 

problematiken av vissa bonusdräkter i spel. Denna framställning kan härledas till 

problematiken med att om man i framställningen lägger för mycket fokus på kvinnans kropp 

kan försvåra spelarens möjlighet att sympatisera och identifiera sig med henne under spelets 

gång. I det här fallet blir det svårt att sympatisera med henne eftersom hon inte är klädd för att 

överleva en zombieattack. Man förlöjligar henne genom denna opraktiska klädsel som inte 

uppfyller sitt syfte för de yttre påfrestningar hon möter. Denna dräkt kan även ses som ett 

uttryck att underminera Sheva Alomar som kompetent och kapabel kvinna. 

Sammanfattningsvis kan denna framställning ses som nedvärderande, stereotypt rasistisk och 

sexistisk, då den förminskar Shevas kompetens som agent, och inte uppfyller någon annan 
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funktion än att vara dekorativ, möjligen komisk, då den är opraktisk och uppenbart 

sexualiserande. Ska man återkoppla till Connells Hegemoniska Maskulinitetsteori samt 

hegemonisk vithet kan man tolka att budskapet denna framställning av Sheva Alomar 

konnoterar att kvinnan är oförmögen att hantera vapen, inte kan klä sig ”rätt” för ändamålet 

att bekämpa zombies, samt att färgade kvinnor är oförmögna att klä sig sofistikerat utan 

enbart se kan ”billiga” ut. Samtidigt som denna framställning anspelar på att kvinnor ska vara 

smala och ”normsnygga” och gärna får visa lite hud för den sannolikt manliga betraktaren.  
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6.4 Kostymalternativ 4 

                                 

                                                       

Titel: Business 

Bilden denoterar en mörk kvinna iförd i en ljusgrå, svartrandig kavaj med en ficka på ena 

sidan. Under kavajen bär hon en djupt v-ringad, vit skjorta. På underkroppen bär hon en kort 

grå kjol i samma mönster som kavajen som slutar en bit upp på låren, ett läderbälte samt ett 

par svarta högklackade pumps. Hon bär även ett par glasögon med skarpa bågar samt har 

håret uppsatt i en hästsvans. Hennes ben ser ut att vara helt bara alternativt att karaktären bär 

transparenta strumpbyxor.  

Dräktens namn ”Business” kan med bildens visuella element konnoteras till att karaktären ska 

föreställa en affärskvinna, alternativt anspela på en av de mest sexualiserade fantasierna av en 

professionell kvinna: den sexiga sekreteraren. Den sexiga sekreteraren kan i sin tur ses som en 
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sexualiserad stereotyp av en yrkesverksam kvinna. Denna framställning av Sheva Alomar 

som sexig sekreterare kan även konnoteras till kvinnan som belöning och den manliga 

blicken. Detta avspeglar även Sarkeesians (2016) resonemang som pekar på att trots att 

kvinnliga karaktärer är kompetenta, är det vedertaget att man genom sexualiserad klädsel 

underminerar dem i deras profession, genom att objektifiera dem och därmed göra dem 

mindre trovärdiga. 

Kvinnas kroppsposering konnoteras till en aning onaturlig och avsiktligt poserande, detta då 

hennes kropp ser ut att vara spänd och vriden på ett sätt som inte ser bekväm ut. Även det 

faktum att hon lutar sitt huvud, ser ut att titta ur bild, samt vilar handen på sin ena höft inger 

känslan av passivitet och nonchalans - samtidigt som ett starkt självförtroende då hon poserar 

på ett sätt som utstrålar att hon har kontroll på situationen. Även det faktum att hon håller i en 

pistol inger en viss auktoritetskänsla, detta då pistoler kan konnoteras till makt. På bilden är 

den dock riktad neråt vilket inger känslan av att hon inte är i omedelbar försvarsställning. 

Detta poserande med vapen kan kopplas till Dill och Thills (2007) erotiserad aggression; att 

hon utstrålar styrka, självförtroende och kompetens, samtidigt som hon sexualiseras genom 

sin klädsel och poserar med ett vapen. Detta poserande i sin korta kjol, urringande skjorta 

samt svarta klackskor kan konnoteras ”to-be-looked-at-ness”, viljan bli bekräftad av den 

sannolikt manliga betraktaren. Denna framställning vilken kan konnoteras till sexig 

sekreterare anspelar även på Mulveys (1992) resonemang att den manliga blicken tenderar att 

projicera sina fantasier på ett objekt; i detta fall Sheva Alomar som får förkroppsliga fantasin 

som sexig sekreterare.   

Läderbältet med fack samt den sele som fortsätter över hennes axel konnoterar att hon 

sannolikt inte enbart sitter i kontorslandskap utan kan ha uppdrag som kräver annan 

utrustning, möjligen någon form av säkerhetsarbete. Dock kan skjortans urringning samt den 

korta kjolen konnotera element som normalt som inte är accepterad klädsel på många 

arbetsplatser. Detta i sin tur kan härledas till teorin om kvinnan som belöning då spelaren 

ännu en gång belönas med en framställning av Sheva i kort kjol, djup urringning samt 

högklackade skor. Dessa sexuellt konnoterade element kan enligt Sarkeesian ses som ett 

uttryck att underminera Sheva Alomar som kompetent person och som professionell, 

högutbildad kvinna, med universitetsexamen.5 

                                                             
5 Enligt karaktärsfakta om Sheva Alomar. http://residentevil.wikia.com/wiki/Sheva_Alomar 
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Även det faktum att Sheva ska springa runt, hoppa och sparka in dörrar med ett par svarta 

klackskor anspelar även på det faktum att denna klädsel är mer dekorativ än praktisk – vilket 

även kan anspela på den manliga blicken. Sammanfattningsvis kan elementen i bilden 

kopplas till hegemoniska maskulinitetsteorin samt Dunlop (2007) vilken menar att: 

”… it’s okay for a women to be tough, as long as she looks sexy doing it”.  

(Dunlop 2007: 102).  
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6.5 Kostymalternativ 5 
 

                                              

Titel: Fairytale 

I denna framställning bär Sheva en röd mantel med luva, samt en djupt urringad vit korsett 

med svarta kupor. Den övergår sedan till en kort röd tyllkjol, med svart spets undertill. Hon 

har höga läderstövlar med klack, stay-ups med spets som slutar högt upp på låren. Man kan 

även skymta att hon håller i ett stort vapen.   

Titeln Fairytale samt manteln med den röda luvan konnoterar till Sagan om Rödluvan. 

Även Fairytale kan konnoteras till en fantasi, något som inte är på riktigt utan en saga. 
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Elementen i bilden konnoterar en sexigare version av den traditionella Rödluvan. Detta med 

tanke på karaktärens urringade korsettlikande överdel som påtagligt framhäver hennes bröst, 

samt hennes lårhöga stay-ups i spets och korta tyllkjol. Framställningen konnoterar sex då 

spets och korsett ofta är något som konnoteras till underkläder, eller mer förföriska plagg. 

Detta i sin tur kan kopplas till den manliga blicken.  Detta då betraktaren tydligt positioneras 

att titta på hennes urringning. En tolkning av denna framställning är at denna konnotorerar en 

projicering av Lolitafantasin (om en förförisk ung tonårstjej), alternativt fantasin om en 

sexualisering av den oskyldiga Rödluvan. Detta kan härledas till Mulveys (1992) resonemang 

om den manliga blickens projicering av fantasier på ett objekt. Att hon poserar med ett stort 

vapen och samtidigt bär starkt sexuellt kodade kläder kan konnoteras till erotiserad 

aggression samtidigt som teorin om kvinnan som belöning konkretiseras. Om man ska tala 

om intertextualitet i förhållande till originaldräkten BSAA (kostymalterantiv 1) konnoterar 

denna framställning påtagligt sexiga attribut såsom stay ups, korsett, kort kjol, samt en 

urrigning med framträdande bröst. Även det faktum att karaktären skulle springa runt i en kort 

kjol och ett par höga klackar konnoterar inte funktionalitet för ändamålet är överleva en 

zombieattack, vilket enligt Sarkeesians (2015) resonemang konkretiserar sexualiseringen av 

den kvinnliga karaktären genom sin klädsel. Om man ser till kontrasten i förhållande till 

originaldräkten BSAA kan man även se denna framställning som ett sätt att underminera 

Sheva som kompetent yrkeskvinna. Detta genom att framställa henne som en fetischererad 

version av en sagokaraktär i opraktiska kläder.  

Avslutningsvis kan denna framställning härledas till den hegemoniska maskulinitetsteorin då 

elementen i denna porträttering anspelar på föreställningen att kvinnan ska vara sexig och 

anspela på den manliga åtrån, samtidigt som den reproducerar Janzs och Martis (2007) och 

Dunlops (2007) resonemang att kvinnor kan vara kompetenta men måste samtidigt se sexiga 

ut. För att härleda till tidigare forskning kan man även mena att denna framställning även 

lägger referensramarna för hur framtida spelkaraktärer kan tänkas framställas (Baker 2005 i 

McCarthy 2015).  
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6.6 Sammanfattning av semiotisk analys 

 
De slutsatser man kan dra baserat på Sheva Alomars fem kostymalternativ är det faktum att de 

konnoterar erotiserad aggression då samtliga framställningar är sexualiserade samt att hon 

konsekvent poserar med ett eller flera vapen. Den dualistiska rollen hjältinna och fresterska 

tas även i uttryck då hon konsekvent anspelar på både sex och aggression.  

Även kvinnan som belöning blir påtaglig med vetskapen om att BSAA är originaldräkten som 

visar mindre hud, medan de övriga fyra dräkterna är mer sexualiserade och är uttalade 

bonusdräkter som spelaren belönas med om man klarat vissa moment i spelet. 

Dräkterna i sig kan enligt Sarkeesians (2015) resonemang påvisa det faktum att Sheva 

sexualiseras och undermineras som kompetent yrkeskvinna, då bonusdräkterna i motsats till 

originaldräkten BSAA är mindre lämpade för de påfrestningar hon möter under spelets gång. 

Detta konkretiseras även då Sheva Alomar är lättklädd, samt att man som betraktare påtagligt 

positioneras och belönas med att kunna titta på hennes kropp, ofta med fokus på karaktärens 

bröst eller ben – samt stundtals får betrakta hennes kropp nästan avklädd. Detta kan i sin tur 

härledas till den manliga blicken. Detta avspeglas genomgående i karaktärens 

kroppsposeringar, klädsel och stundtals inbjudande blick som även konnoterar ”to-be-looked-

at-ness” vilket anspelar på kvinnans internaliserade önskan att bli bekräftad av den antagna 

manliga åskådaren. Två av dräkterna anspelar påtagligt på etniska genusstereotyper genom att 

man antingen exotifierar Sheva genom att framställa henne i höftskynke med tribalattribut likt 

en afrikansk urinvånare, alternativt genom att framställa henne som den etniska 

genusstereotypen discodiva. Även renodlade genusstereotyper förekommer likt i 

kostymalternativen Business (sexiga sekreteraren) samt Fairytale (sexig oskyldig flicka) vilka 

anspelar på den hegemoniska maskulinitetsteorin samt manliga blicken.  Dock kan man påstå 

att samtliga framställningar av Sheva Alomar konnoterar en klassisk kvinnlig stereotyp; den 

stereotypt sexiga kvinnliga spelkaraktären vilken konsekvent reproduceras genom 

spelhistorien.  

7. Slutsats/Diskussion 

 

Resultaten från studien påvisar mönster vilka kan härledas till Janzs och Martis (2007), Dill 

och Thill (2007), Beasley och Standley (2002), McCarthy (2015) samt Konrat (2015) studier. 

De menar att trots ökad förekomst av kvinnliga karaktärer i spel, vilka börjar närma sig sina 
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manliga motsvarigheter beträffande dominans och betydelsefulla narrativa roller, fortfarande 

nedvärderas genom att framställas som sexobjekt. Detta likt sina föregångare Samus Aran i 

Metroid (1987) som blev mer avklädd ju bättre spelaren presterade samt Lara Croft (1996) 

med sina gigantiska bröst och smala midja. Därmed kan man baserat på denna semiotiska 

analys samt teoretiska ramverk gällande genus, etnicitet, samt stereotyp påstå att 

framställningen av kvinnliga spelkaraktärer inte gjort mycket framsteg beträffande 

sexualisering samt stereotypifiering baserat på kön och etnicitet. 

Då Resident Evil som spelserie blivit kritiserad av Sarkeesian (2015), McCarthy (2015) samt 

Brock (2011) för sina tidigare framställningar av kvinnor är Sheva Alomar som ny kvinnlig 

karaktär inte ett undantag. Det är legitimt att påstå att Sheva är sämre framställd än sina 

föregående kvinnliga motsvarigheter i spelserien då man inte bara sexualiserar henne utan 

även exotifierar henne på ett rasitiskt sätt; främst genom bonusdräkten Tribal.  

Resident Evil 5 är även ett spel som utgavs (2009) vilket även tyder på att spelutvecklaren 

Capcom rent genushistoriskt sätt inte avspeglar någon förbättring beträffande fenomenet.  

Dock är det värt att undersöka om nyare titlar av spelet Resident Evil porträtterar sina 

kvinnliga spelkaraktärer i mer positiv anda.  

Sammanfattningsvis kan man hävda att om Capcom som spelutvecklare hade uteslutit de fyra 

mer sexualiserande, stereotypa bonusdräkterna (Tribal, Clubbin’, Business samt Fairytale) 

hade Sheva Alomar i Resident Evil 5 möjligtvis blivit sedd som mer trovärdig och kompetent 

som karaktär och därmed haft en framställning som varit mer positiv. Faktum kvarstår att 

även originaldräkten BSAA reproducerar stereotypen av en normsnygg, smal kvinna, dvs. 

arketypen av en kvinnlig spelkaraktär. 

Därmed kan man dra slutsatsen att samtliga fem grafiska framställningar av Sheva Alomar i 

Resident Evil 5 är problematiska. Detta då dessa anspelar på samt reproducerar maskulina 

hegemoniska normer där kvinnan är till för mannen; för att antingen stärka hans ego, anspela 

på hans åtrå eller för att få hans bekräftelse. Kvinnan kan vara kompetent men måste 

samtidigt vara åtråvärd genom att gärna vara smal och ha stora bröst samt åtsittande, sexiga 

kläder. Även en rasistisk syn avspeglas då färgade kvinnor ses som sexualiserade, aggressiva, 

och primitiva vilket även bidrar till rådande vita hegemonin. 
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7.1 Reflektion av metodval 

 
För att diskutera semiotiken som metod hade den förmåga att generera mycket data på 

lite material – vilket både kan vara en fördel och en nackdel. Semiotiken har varit 

intressant som ansats för att se vad för tolkningar dessa fem kostymalterarnativ genererar 

– och det visar sig att dessa bilder faktiskt säger en hel del. Nackdelen är att man 

samtidigt blir begränsad till en väldigt liten mängd material om man ska använda detta 

metodologiska tillvägagångssätt på grund av den mängd data den generar.  

Är även medveten om att denna metod inte heller kan ”bevisa något” och i detta fall 

handlade denna studie om mitt egna subjektiva tyckande, min tolkning -  ingen 

allmängiltig kunskap man kan ombepröva på nytt.Det var även svårt att sätta gränsen 

mellan det denoterade och det konnoterade då jag märkte även att det som var menat att 

vara en torr beskrivning av materialet (det denoterade) omedelbart fylls med värdering 

och tolkning likt ”normsmal”. Även en nackdel med denna kvalitativa studie är likt 

Bryman (2016) poängterar är svårigheten att ombepröva materialet på samma sätt för att 

se om det genererar samma resultat likt en kvantitativ studie, dvs. den har inte samma 

externa validitet. Detta menar han beror på att det är svårt att frysa en situation och 

replikera detta – detta då kvalitativa studium tenderar är fokusera på ett mindre material 

eller grupp (att kvalitativa analyser behandlar djup snarare än bredd) (Bryman 2016: 

384).   
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