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Abstrakt:  
Oppgaven studerer TV-spillet Tomb Raider (2013/14) og fokuserer på presentasjonen av 

hovedpersonen Lara Croft. Forskeren vil analysere hvorvidt denne kan tolkes som aktiv eller 

passiv, samt som et positiv forbilde som utviklere og spillere kan skaffe lærdom ifra og ikke 

minst glede seg over. Forskeren skaper først et bilde av den pågående problematikken som 

finns innom spill-mediet. Så presenteres tre nivåer av genusrelaterte teorier og studier, som 

resulterer i et collage, forfatterens forsøk i å definere ”positivt forbilde”-begrepet ut i fra 

tidligere forskning. Spillet kommer så brytes ned med en forskningsmodell skreddersydd for 

det bestemte mediet og da spill-studier er et relativt nytt område. Kommer også den aktuelle 

forskningsmodellen studeres i etterkant av studien. Forskeren anser i etterkant av analysen at 

Lara Croft faktisk blir presentert på et sett som stemmer overens med undertegnedes 

definisjon (konstruert med komponenter fra de tidligere nevnte teoretikerne). Og kan derfor 

kan anses som et positivt forbilde. Forskningsmodellen ansås også fungere bra, men da den 

var konstruert for å være nærmest universell, ble den noe problematisk da Tomb Raiders 

bestemte sjanger kolliderte med en av modellens fire steg.  
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1. Innledende Ord 

 
Det er i grund ikke så underlig att forfatteren James Newman valgte å åpne sin bok Video 

Games (2004:3) med å stille spørsmålet: Hvorfor bør forskere studere TV spill? Om man 

bruker Google Scholar-søkemotoren for å finne tekster som tar for seg ”game studies”, får 

man opp i underkant av tre millioner treff, nesten 600 000 mindre en om man søker på det 

kanskje mest nærliggende emnet ”film studies”. Et mulig svar på dette, forklarer Newman, er 

att mange forskere ser på TV-spill som et barns medium, noe man forlater når man går inn i 

de voksnes rekker, som gjør det hele litt trivielt for vitenskapelig granskning  (2004:5).  
 

Han kommer så med flere grunner til hvorfor man bør ta TV-spill på alvor. En av grunnene er 

at industriens nåværende størrelse, med en omsetning som kan konverteres til over 2,3 

milliarder dollar  i 2001 (2004:3), 10,5 milliarder i 2009. I dag kan omsetningen dobles (Kate 

Cox, consumerist.com, 2014). En studie gjort av amerikanske ESA i 2014 avslører dessuten  

at den gjennomsnittlige spillerens ikke et barn,  men en person på 31 år og at det bare er 4% 

som avgjør hvorvidt det er menn eller kvinner det snakkes om. Begge kjønn har dessuten spilt 

i minst ti år (ESA.com). Den gjennomsnittlige spill-kjøper er noen år eldre, men da er det ikke 

lenger noen forskjell i kjønnsfordelingen, som bare understreker Newmans budskap, og mitt 

eget. Spill-mediet er både verdifullt og godt forplantet i vårt samfunn, det har en kjøpesterk, 

voksen og vi kan anta og håpe, kritisk tenkende tilhengerskare. Som til eksempel kan forklare 

det økende fokuset på spørsmål vedrørende spill og genus.   

 

Bara på den korte tiden jeg har engasjert meg aktivt med dette temaet har jeg sett flere bidrag 

i mediene her i Sverige og ute i verden. Ett av de mer aktuelle eksemplene var metro-

artikkelen som beskrev hvordan tegneren Anna ble ett offer for netthets og trakasserier da hun 

i frustrasjon over hvordan kvinner ble skildret i fighting-spill tog til blyant og pensel, og 

gjorde sine egne tolkninger (Åsa Larsson, metro.se, 07.03.15). I artikkelens kommentarfelt 

fortsetter hetsen, der en leser spør Anna om hvorfor hun ikke kan gjøre et eget spill i stedet 

for å kritisere andres. Kommentaren er bare en i mengden mennesker som stiller seg 

spørrende til hvorfor man egentlig skal bruke energi på emnet. Metro er ikke det eneste 

svenske magasinet som på senere tid har tatt opp problematikken rundt skildringen av kvinner 

i spill. Michael Gill skrev forrige høsten om hvordan den langbente spillheltinnen og 

dominatrix-kledde, engledrepende heksa Bayonetta ble portrettert av modellen Pamela 



	   5	  

Horton, da utviklerne i Nintendo inngikk et samarbeide med  Playboy i forkant av den WiiU-

eksklusive Bayonetta 2 (nojesguiden.se, 28.10.14).  

Det som allikevel gjorde størst inntrykk, var da Gamereactor.no den 28.august samme år, 

skrev om hvordan den amerikanske kritikeren Anita Sarkeesian fikk søke tilflukt hos bekjente 

etter at hun mottok dødstrusler fra krenkte gamere, i samband med hennes knivskarpe 

youtube-serie om spillutvikleres bruk av bekymringsverdig enkle, ofte krenkende kvinnelige 

troper gjennom tidene (Tor-Erik Dahl). Eventyrstereotyper i form av ulike prinsesser som skal 

reddes, eller verre, hvordan passive kvinnekropper hele tiden brukes for å skildre råheten av 

en spillverden, ofte i kopling til noen form for sexarbeid, som når man skyter seg ut av et 

bordell i Mafia 2: Joes Adventure (2KCzech, 2010). Der gevær- prosjektilene treffer og 

ødelegger alt fra panelvegger, krystallglass og luksuriøse champagneflasker, til de døde, 

nakne kroppene som i øyeblikket før hadde danset på en sentralisert catwalk.           

 

En personlig oppfattelse er att man i blant må belyse et områdes dårlige sider om man skal 

kunne skille ut og forstå dets potensial og kvaliteter. Den pågående debatten, for å ikke 

snakke om tidligere genus-forskning, belyser vellykket de negative sidene av kvinnens 

portrettering i mediene, som iblant påminner om ren misogyni. Jeg har derfor som ambisjon å 

ta steget videre og studere et eksempel der utvikleren muligens har iakttatt kritikken og gjort 

noen tydelige endringer på det som er en av de mest etablerte spillseriene gjennom tidene. Om 

så noe ironisk, er mitt studieobjekt 2013/14s gestaltning av Laura Croft fra Tomb Raider-

serien, i reeboten Tomb Raider (Crystal Dynamics, 2013) mer nøyaktig Playstation 4-

versjonen av spillet som kom i 2014. Hvorfor akkurat Lara Croft?  

Croft regnes av mange som prototypen på en (problematisk) spill-heltinne (Richards og 

Zaremba, 2005).    

 

Som Helen Kennedy påpeker (2002), er min kommende oppgave et snøfnugg på toppen av 

det isberget som er forskningen med fokus på den kjente serien, som veldig ofte har handlet 

om hvordan spillere kan tolke Lara Croft, som en positiv rollemodell. Et spetakkel for 

smågutter, eller en blanding av de to. Under mitt litteratursøk fant jeg tekster som hevdet alle 

tre varianter. De fleste skrevet på slutten av nittitallet og tidlig efter millennium i takt med att 

seriens framgang. Fokuset på genus har i mediene bara blitt større under den tiden, men det 

ser ut som at mange mistet interesse for Lara Croft for rundt ti år siden, da det hele tiden er 

større opphold mellom hver gang hun nevnes. På mange måter er det bare naturlig, da man 

bare kan skrive så mye om en person eller en spillserie. Spesielt om det ikke gjørs større 
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endringer i verken presentasjonen av heltinnen eller i utforming av spillmuligheter, bortsett 

fra de rent teknologiske aspektene, som bildeoppdatering eller grafikk.  

 

Oppgaven kommer dessuten til å ha et stort fokus på det metodologiske angrepssettet som vil 

bli applisert på spillet. Metoden vill bli gransket og forhåpentligvis kommer dette til å 

resultere i en kartlegging av dens styrker og svakheter som forskningsmetode laget spesielt 

for data og TV-spill. 

 

2. Kort om Lara Croft og Tomb Raider-serien 
 
 
En analyse av Tomb Raider og Lara Croft uten en kort beskrivelse av serien og heltinnen, kan 

muligens oppleves som litt forvirrende, derfor kommer en kortfattet presentasjon av dette i sin 

helhet. Trotts at franchisen har en etablert plass i spillhistorien, er de fleste kilder skapte av 

fans i form av ulike wiki-guider og liknende. For å beholde en seriøs standard har forskeren 

valgt og støtte seg til en artikkel skrevet av Rus McLaughlin i 2008 og publisert på 

nettmagasinet IGN.com.  

 
 
 Serien ble opprinnelig  startet av engelske Toby Gard og studioet Core Design på midten av 

90-tallet.  Dette var en tid da 3D  teknologien var så ferskt at få studios faktisk hadde laget 

spill som bestod utelukkende av denne teknikken, og enda færre hadde klart å knekke koden 

til et fungerende tredjepersons kameraperspektiv. Gard og Co hadde en visjon om å lage et 

spill der den latinamerikanske arkeologen Laura Cruz reiste rundt i verden for å kjempe seg 

gjennom gamle ruiner og jungler i søken på skjulte skatter (Rus McLaughlin, 2008). 

 

 Gameplayet skulle bestå av action, oppdagelser og vanskelige gåter. Et klassisk Indiana 

Jones-formular. Etter en pekepinn fra ledelsen ble latinamerikanske Laura endret til engelske  

Lara. Hun fikk dessuten en mer gjennomført personlig historie. Lara Croft var den ellevte 

grevinnen i huset Croft, men valgte i tidlige år gi avkall på tryggheten som tittelen førte med 

seg, til fordel for et liv på stadig reisefot. Hun er forfatter, anerkjent arkeolog og beryktet 

grav-plyndrer, like selvsikker og intelligent som hun er tøff, sterk og atletisk. Richards og 

Zaremba (2007:284) påpeker dessuten at hun ikke har dypere sosiale bånd med noen i hennes 

omgivelser, og absolutt ingen elsker/elskerinne, hun er en ensom ulv.  
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Hennes utseende bør også nevnes, hennes kropp er sammensatt av flere kroppstyper: hun 

smale armer, et  ballonglignende brystparti i sterk kontrast til et unaturlig smalt midjeparti. 

Samt kraftige lår og legger, som muligens er det eneste som holder seg innom realismen 

rammer, med at hun er ekstremt spenstig. Hennes ansikt bør også bemerkes, da hun har 

unaturlig store, brune øyne og like unaturlige, fyldige, prutende lepper. Hun er i det aller 

fleste spill kledd i en tettsittende, turkis tank-topp, et kraftig belte som markerer hennes midje, 

korte (korte) shorts, samt hvite knestrømper som avsluttes i et par kraftige army boots ala Doc 

Martens. På ryggen har hun en ofte en ryggsekk. Lara Crofts signaturvåpen er et par 

sølvfargede, halvautomatiske pistoler. Disse bærer hun i to hylster på hoftene. Hylstrene er 

derfor også en del av hennes originale design, dette gjelder også de stabiliserende 

hylsterstroppene som går rundt Laras nedre lår. Ikke så ulikt klassiske strømpebånd. Hennes 

brune hår er alltid oppsatt i noen form, ofte i en flette eller hestehale. Hun ses iblant med et 

par enkle, små, runde solbriller.  

 

Etter noe motgang fra konsollfabrikanten Sonys side, ble det allikevel bestemt at Laras 

eventyr skulle bli en Playstation-tittel. På CD-rommen leverte Core Design både 3D grafikk 

og et vellykket gameplay og et nytt standardsettende kameraperspektiv, en detaljert modellert 

heltinne med en karakteristisk røst (skuespilleren Shelley Blonde, imdb.com), et profesjonelt 

musikkspor og filmiske cut-scenes (ofte animerte filmklipp som spilles opp for å formidle 

historien) (Rus McLaughlin, 2008). Det første spillet lansertes i 1996 og oppnådde stor 

kommersiell suksess, serien består i dag av ni spill, og bak roret står i dag amerikanske 

Crystal Dynamics. Grunnen til utviklerbyttet er kompleks og irrelevant for studien, så 

undertegnede kommer ikke fokusere noe ytterligere på dette. 

 

Lara Crofts personlige historie er kompleks og intermediær, den strekker seg over 9 spill, 2 

Hollywood-filmer og flere bøker. En kartlegging av dette, spennende som det hadde vært, vil 

være irrelevant for studien, da spillet som granskes er som tidligere nevnt en reebot av serien. 

Utviklerne hos Crystal Dynamics har filet bort nesten alle spor fra tidligere spill, det eneste 

som står igjen, er en ung, engelsk arkeolog og et stort eventyr.  
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3. Hensikten med studien  

 
Forfatteren har som hensikt å studere hvorvidt den seneste gestaltningen av Lara Croft kan 

leses som aktiv eller passiv, og  hvorvidt hun kan framstå som hva Jostein Gripsrud beskriver 

som ”et forbilde” (2002:31). Med det menes en rollemodell spillere opplever som positiv, 

som de kan se opp til og inspireres av, som dermed stikker seg ut fra den kritiserte mengden 

kvinnelige spill-figurer som finns der ute. Forfatteren kommer dessuten kaste et blikk på den 

valgte forskningsmetoden i etterkant av analysemomentet, men dette kommer bare diskuteres, 

da hovedfokuset er og blir Lara Croft.   

 

Forskningsspørsmålene er derfor som følger: Kan 2013/14s Lara  Croft tolkes som aktiv 

eller passiv? I hvilken grad kan hun oppleves som et positivt forbilde?   

 

Hvorvidt dagens Lara Croft kan tolkes som et forbilde er dessuten i høyeste grad relevant for 

spillindustrien da utviklere kan ta lærdom av figurens oppbygning og egenskaper. 

Kunnskapen kan i sin tur farge kommende spill, et scenario som gagner en betraktelig større 

andel spillere, ikke bare de 52% som er menn. Det er vanskelig å si hvorfor dette ikke skulle 

være i industriens egen favør. Aktørene i debatten kan dessuten flytte fokuset videre og 

kanskje studere andre problematiske aspekter vedrørende  spillindustrien, som eksempel, den 

ekstremt skeive kjønnsfordelingen i bransjen (Ella Romanos, gameindustry.biz, 10.12.14).  

 

Forskningsmetoden som senere kommer presenteres, er resultatet av et samarbeide mellom 

Mia Consalvo og Nathan Dutton  gjort i 2006. Modellen minner til stor del om en tematisk 

innholdsanalyse, bestående av fire steg som de to forskerne selv har utviklet, i et forsøk på å 

skape et intertekstuelt angrepssett innom spill-studier. Den blir et verktøy for å samle og 

strukturere data, som senere kan analyseres stegvis, for å oppnå et mer fokusert bilde av 

innholdet i det valgte spillet. Det er et beundringsverdig arbeid de to har gjort, men modellen 

kommer allikevel granskes i etterkant av analysemomentet. Et problemområde kan til 

eksempel være  hvorvidt en modell som Consalvo og Duttons kan regnes som universell, eller 

ikke? Da noe så enkelt som valg av sjanger kan definere alla sider av en tittels struktur, i form 

av til eksempel spillbarhet og frihet.  
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4. Grunnleggende teori 
 

 Da dette i først og fremst kommer være en studie av kjønnsportrettering i et medieprodukt, er 

det bare naturlig att de teoretiske rammene er konstruert rundt tidligere genusforskning i 

medier og kommunikasjonsvitenskap, da spesielt de fire forskerne Rosalind Gill, Lisbeth Van 

Zoonen, Myra Macdonald og Laura Mulvey. Gender and the media (2007)  ble noe av et 

første møte med genus og mediestudier i universitetssammenheng. Derfor er det naturlig for 

meg å starte med Gills introduksjon i feltet. Hun beskriver tidlig hvordan vår verden så 

tydelig er lagdelt etter kjønn, rase, etnisitet, alder, seksualitet, hvor vi bor og ikke minst hvor 

fungerende våre kropper er. Representasjon, eller rettere sagt representasjonens betydelse, er 

et nøkkelelement for feminismen, da dette kan skape forståelse i hvordan bilder og kulturelle 

konstruksjoner kan kobles til temaer som dominans, undertrykkelse og ulikhet (Gill, 2007). 

Det kan handle om hvordan vi tolker ulike mediebudskap, og om disse budskap bygger 

oppunder rådende ideologi. Hvordan til eksempel sexistiske rollemodeller som den lykkelige 

husmoren konstruertes for fraråde kvinner fra å reflektere over deres underkastede plass i 

samfunnet, og på så sett ikke forskyve den rådende maktfordelingen i samfunnet (Gill, 2007). 

Macdonald (1995) kan tillegge at endimensjonale stereotyper som BH-brennende aktivister 

og nevrotiske karrierekvinner blev konstruert for sverte de som ønsket en forandring.  

 

Media som kilde til nytelse blev også gransket. Van Zoonen skriver i sin bok Feminist Media 

Studies (1994) at kvinnens kropp ofte framstiltes som et spektakulært objekt for menn å glede 

seg over, og dette er et nøkkelelement i vestlig patriarkalsk kultur. Kvinnekroppen har vært og 

er fortsatt i dag en kilde til lengsel, fantasi og iblant vold, og er flittig brukt som dekorasjon i  

til eksempel reklamer (Van Zoonen, 1994). Filmforskeren Laura Mulvey døpte dette 

fenomenet for The Male Gaze i sin Screen-artikkel Visual Pleasures and Narrative Cinema 

(1975). Artikkelen tar til stor del for seg hvordan den seksuelle ubalansen i samfunnet har 

gjort at gleden av å se har blitt delt i to: aktivt/mann og passivt/kvinne (Mulvey, 1975). Det er 

med andre ord mannen som ser og kvinnen som blir sett, og kvinnen formes etter hvordan 

mannen vill ha henne ut ifra sin fantasi. Dette setter kvinnen i en posisjon der hun er til 

utstilling. Det samme gjelder om det er en kvinne som har tilskuer posisjonen, da Mulvey 

mener at det mannlige blikket påtvinges henne. Dette heteroseksuelle blikket  er tydelig i de 

fleste mainstream filmer der spetakkelet ofte blandes med handlingen i filmen (Mulvey, 

1975). Et eksempel kan være hvordan en sexscene med et heteroseksuelt par, der de to 
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avbildes ulikt av kameraet. Er mannen like avkledd som kvinnen? Ligger fokuset i større grad 

på kvinnens kropp? Et nyere eksempel kan være hvordan en påkledd Leonardo De Caprio 

inntar kokain gjennom et sugerør fra en ukjent kvinnes nakne bakdel i Scorseses The Wolf of 

Wall Street (2013). Kvinnens kroppsdel har derfor ingen annen funksjon en å illustrere De 

Caprios protagonists spesielle livstil, som bare illustrerer at bruken av kvinnekroppen som 

effektfullt virkemiddel ikke bare forekommer i TV-spill.  

 

Mulvey tekst føles ekstra relevant da denne har utgangspunkt i att tilskueren sitter i en 

kinosal. Kinosalen stenger ute omverdenen med sitt mørke, og man er der med mål av å 

dykke inn lysspillet som pågår på den vite duken bortenfor stolradene. Denne isolasjonen og 

underbygger opplevelsen av hva Freud myntet skopofili. Gleden eller nytelsen av å se, en 

sentral seksuell drivkraft, der blikkfanget forvandles til et objekt som så granskes av ren, 

skjær nysgjerrighet (Mulvey, 1975). En spilleres situasjon er ikke så ulik en kinobesøkende, 

da denne også i stor grad oppsøker et miljø, ofte sitt eget, mørklagte hverdagsrom, også 

avskjermet fra omverdenen. Dette gjelder da kanskje spesielt spill som Tomb Raider-serien 

der fokuset har sirkulert rundt enspillerkampanjen.  

 

Forskerens definisjon av et positivt forbilde i TV-spill: Da dette begrepet er sentralt for 

forskningsspørsmålet må dette først defineres av forskeren. Gripsrud ble nevnt tidligere, da 

han presenterer begrepet og  illustrerer betydelsen det kan ha for mennesket, men det gis 

ingen definisjon. Det er ikke så underlig da dette er et begrep som på ingen måte har en 

universell definisjon, da det ofte er forankret i rådende ideologi eller kultur. Et eksempel: I et 

samfunn der en mannsdominert hegemoni råder, ville et positivt forbilde for kvinner 

antageligvis være en figur som ikke  forholder seg kritisk til undertrykkelsen, som den 

lykkelige og alltid støttende husmoren (Gill, 2006). Prinsesse Peach, en av de få kvinnene 

spilleren møter i Super Mario-universet, er kanskje det tydeligste eksemplet man kan finne på 

lignende stereotyp innom TV-spill. Da hun nesten hele tiden må reddes av rørleggeren Mario. 

En figur stikk i strid med slike foreldede representasjoner ville være en mye bedre kandidat, 

det er i alle fall så forskeren resonerer seg fram til definisjonen på et positivt kvinnelig 

forbilde i TV-spill, en annen definisjon er undertegnede på langt nær berettiget til å gjøre.  

Derfor kommer forskeren lene seg mot de tidligere nevnte teoretikere, og definisjonen blir en 

figur som bryter mot tidligere tradisjoner av visuell fremstillelse av kvinner i TV-spill og 

deres egenskaper. En figur ikke  konstruert som et seksuelt spetakkel for menn og glede seg 
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over, eller kledd med andre premisser enn mennene i spillet, ei heller blir visuelt framstilt på 

et sett som forminsker deres slagkraftighet (Mulvey, 1975). Forbildet skal ikke speile de 

tidligere nevnte hyper-feminine drag og egenskaper som Dill og Thill bekrefter i sin studie, 

eksempler kan være enten erotisk utstråling og underkastelse (2007). Eller bryte mot noen av 

de åtte punktene som Anita Sarkeesian presenterte i sitt foredrag på NYU tidligere i år. 

Forskeren understreker smurfette-punktet, da spillet bør inneholde flere kvinnelige figurer.  

Forbildet skal være selvstendig, ikke som til eksempel Metroid: Other M (Team Ninja, 2010), 

der den alt veletablerte  heltinnen Samus Aran pent må be om lov fra sin mannlige sjef , hver 

gang hun vil bruke et av sine mange våpen. Forbildet må dessuten kunne handtere fysiske 

påkjennelser og farer på lik linje med den mer etablerte mannlige protagonisten (Kennedy, 

2002).  

Teoriene som ble presentert over er der for å illustrere noen grunnleggende fokusområder 

innom feminismen. Disse bør presenteres da de ofte eller i noen grad reflekteres i spill-

forskningen som komme skal. Forfatterens eget bidrag til rekken grunnleggende teorier er et 

collage av de øvrige og de studier som nå kommer presenteres.   

 

 

5. Tidligere studier som omtaler TV-spill eller Lara Croft      
 

Som det skrevs innledningen er Lara Croft en velkjent figur blant spill-forskere, men før 

forskeren vender seg til dette skal han oppsummere et lite, men relevant utvalg der fokuset 

ligger på portretteringen av kvinnelige spillfigurer i  allmenhet.  

 

I 2007 gjorde forskerne Karen E. Dill og Kathrine P. Thill en større undersøkelse der de 

gransket avbildningen av spillfigurer, kvinner som menn, i seks store amerikanske 

spilltidskrifters. De to løfter tidlig fram etablerte begrep som hyper-maskulinitet og hyper-

femininitet, for å beskrive sine resultat. Begge innebærer en overdreven forvridning av alt  

problematiske, kjønnsbestemte egenskaper. Der det første begrepet fører med seg et sug etter 

farer og spenning, samt voldsomt beteende. Utstråler det andre underkastelse, seksuell 

utstråling og ofte et stort behov etter å bli reddet (Dill og Thill, 2007), og de setter dette i 

sammenheng med forskning som er gjort på medienes påvirkningskraft i forhold til 

spiseforstyrrelser, overtrening og bruk av anabole steroider (Dill og Thill, 2007). Dette 
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forteller oss at det ikke bare er kvinner som portretteres feilaktig og at det faktisk kan ha 

konsekvenser for samtlige innblandede. Etter undersøkelsen kunne resultatet fortelle at 

kvinnelige spillfigurer var underrepresenterte, 20% av birollene bestod av kvinner, og bare 

10% hadde egne hovedroller.  82,6% av de mannlige spillfigurene portretteredes som 

voldsomme motsvarende 62%  av kvinnelige spillfigurene. Og mer relevant, 59,9% av 

kvinnene framstiltes som seksuelle objekter (lett, avslørende kledsel, urealistiske kropper, 

store bryst smal midje, og smale hofter) motsvarende 8% av mennene (Dill og Thill, 

2007:857).  

 

Dill og Thills gir en bra oversikt både i form av kjønnsfordeling, men også avbildningen av 

kvinner praktiseres i spill-mediet. Disse overlapper i noen grad med kritikeren Anita 

Sarkeesians arbeide, som hun presenterte under et foredrag på NYU i form av en liste på 8 

punkter, som oppsummerte hvordan utviklere kan gjøre utformingen av kvinner i spill bedre: 

 

  .  Avoid the Smurfette principle (don't have just one female character in an 

ensemble cast, let alone one whose personality is more or less "girl" or 

"woman.")  

  .  "Lingerie is not armor" (Dress female characters as something other than sex 

objects.)  

  .  Have female characters of various body types  

  .  Don't over-emphasize female characters' rear ends, not any more than you 

would the average male character's.  

  .  Include more female characters of color.  

  .  Animate female characters to move the way normal women, soldiers or 

athletes would move.  

  .  Record female character voiceover so that pain sounds painful, not orgasmic  

  .  Include female enemies, but don't sexualize those enemies 

  ( Listen er skrevet av Stephen Totilos, ”How Anita Sarkeesian wants to Video Games 
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to Change”, 26.2.2015, kotaku.com)  

Sarkeesians tydelige retningslinjer er interessant for denne studien da hun effektivt 

identifiserer noen av de samme problemene som Dill og Thill beskrev. Der ensomme kvinner  

seksualiseres gjennom bære urealistiske stål-bikinis for å dekke sine enorme bryst. Ved å 

påpeke hvordan kvinners bevegelser bør være animert belyser hun et annet problem, nemlig 

hvordan spillutviklere skiller på hvordan men og kvinner beveger seg, deres holdning, 

hvordan de sitter osv. 

Helen Kennedys Lara Croft: Feminist Icon or Cyberbimbo nevndes allerede i innledningen, 

men fortjener en formel presentasjon, da teksten var tidlig ute med å skille på Lara Croft som 

omdiskutert spillfigur og  Lara Croft som virtuell salgsvare (Kennedy, 2002). Kennedy legger 

fokuset på spillfiguren, og hun beskriver både action heltinnen og femme fatale-en.  

 

Hun begynner med å mynte Croft som en av de første kvinnelige protagonistene i 

spillhistorien. Det betyr ikke at spillere ikke hadde hatt muligheten av å ta kontroll over 

kvinnelige avatarer tidligere, innom fighting-genren fantes det tidlig flere eksempler på dette, 

som Shiva fra Mortal Combat 3 (Midway Games, 1995) og Chun-Li fra Street Fighter 2 

(Capcom, 1991). Man hadde dessuten sett kvinnelige protagonister før, Samus Aran fra 

Metroid Prime-serien (Nintendo).  Men Lara Croft var allikevel et velkomment syn ifølge 

Kennedy (2002). Da hun i likhet med Samus Aran var midtpunktet i sin historie. Kennedy 

forklarer så att hun var av stor betydelse for Sonys etablering av Playstation-systemet, som 

hadde kommet noen år tidligere. Tomb Raider (Core Design, 1997) bydde på den seneste 

teknologien innom spill design, som gjorde at man som spiller fritt fikk utforske en tre 

dimensjonal spillverden, akkompagnert med et enkelt men stemningsfylt soundtrack (2002). 

Spillserien låner dessuten, som alt nevnt, mye fra formelen til Steven Spielbergs suksessfulle 

Indiana Jones-filmer. Lara Croft er i likhet med Indiana Jones en økonomisk uavhengig, høyt 

aktet, profesjonell arkeolog. Deres reiser byr ofte på jungler, grotter, gamle templer, farlige 

feller og vanskelige gåter. Det spilles med andre ord på velkjente strenger, men når det er 

sagt, la utviklerne dessuten mye tid på utfylle Crofts  bakgrunnshistorie, samt tok hjelp av en 

profesjonell stemmeskuespiller som gav henne den kjente, aristokratiske aksenten. Kennedy 

påpeker at alt dette fikk Lara Croft til å stikke ut seg av mengden. Lara Croft passet dessuten 

bra inn med 90-tallets girlpower-bevegelse, som understreker att utviklerne hadde det i 

tankene at hun skulle appellere til kvinner. Kennedy drar en kopling til vampyrjegeren Buffy 
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(Sarah Michelle Gellar) som i mange øyne også betraktedes som et sex symbol, men trotts 

dette fikk en stor fanskare av både menn og kvinner (Kennedy, 2002).  

 

Kennedy går så videre til å male et bilde av Lara Croft som en aktiv action heltinne på lik 

linje med Thelma and Louise (Ridley Scott, 1991) og Trinity fra The Matrix (Andy/Lana 

Wachowski, 1999). Da spillet låner så mye fra action-filmen, plasseres Croft i en ellers 

mannsdominert setting. Hun bryter mot feminine normer gjennom at hun ikke er redd for 

verken fysiske påkjennelser, farer eller voldsbruk. Hun har dessuten ingen interesse av 

kjærlighetsrelasjoner, mot det ene eller andre holdet, da disse går i mot hennes rotløse 

personlighet, som holder hennes seksuelle legning åpen. Alle disse drag er med på att gjøre 

henne til et velkomment syn blant feminister, da dette i mange øyne oppleves som en liten 

kompensasjon for hvordan man tidligere har framstilt kvinner i media, som forklarer hvordan 

fokuset blant forskere ofte havner på spørsmål som omhandler representasjon (Kennedy, 

2002).  

 

Når det er sagt legger ikke Kennedy skjul på at mange har valgt å lese Lara Croft på et mindre 

flatterende sett. Tilhengere av Laura Mulvey psykoanalytiske essay (1975), som ble nevnt 

tidligere i denne teksten, har valgt å lese Croft ut ifra Mulveys teori om kvinnens posisjon 

som seksuelt objekt innom filmens narrative struktur (Kennedy, 2002). Der Croft studeres av 

det mannlige blikket, som fremst drives lyster som fetisj og skopofili, på grunn av sitt 

utseende. En annen, mer komplisert kritikk av Croft, går ut på att en sterk og i aller høyeste 

grad aktiv kvinne symboliserer en trussel mot den maskuline hegemoni. Da den kvinnelige 

kropp uten fallos, kan den leses som et bile på kastrering i sin reneste form. Denne ”fare” 

forminskes når skaperne gir Lara sitt utseende, sine bryst, men også hennes kledsel, de korte 

shortsen, pistolhylstrenes stropper, den trange toppen og hennes små briller (Kennedy, 2002). 

Seksualiseringen forminsker med andre ord Lara Crofts ellers slagkraftige og stødige nærvær. 

 

  Anne-Marie Schleiner har en litt annerledes angrepsvinkel på Lara Croft i sin studie Does 

Lara Wear Fake Polygons? Gender and Gender-Role Subversion in Computer Adventure 

Games (2001), der hun studerer ulike posisjoner Tomb Raider-spillere kan befinne seg i. 

Et eksempel på dette er døpt ”Lara as a Dragqueen” (2001:221), der Schleiner studerer Laras 

datakonstruerte avatar som et speil-bilde ala Lacan for flertallet mannlige spillere. Denne 

ideen stammer fra Lacans ”Speil-stadium”, som Schleiner beskriver som stadiet der et 

spedbarn for første gangen identifiserer seg selv med speilbilde, og på det settet utvikler et 
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ego. Dette bildet av jeg-personen utvikles så resten av livet. Skal dette overføres til Tomb 

Raider, så handler det om konstruksjonen av spillerens feminine identitet gjennom spillets 

gang. Gjennom at spilleren identifiserer seg med Lara Crofts bevegelser og ikke minst 

hvordan hun interagerer med spillverdenen, blir spillet en alternativ speilet virkelighet. Dette 

gjør at førkonstruerte kjønnsroller kan brytes ned, og tillater spilleren ”å ta på seg” en ny 

kjønnsrolle (Schleiner, 2001). Ut ifra dette kan man altså se Tomb Raider og andre spill som 

tvinger eller oppmuntrer (gjennom å ha med valgmuligheten at styre en kvinnelig protagonist) 

mannlige spillere til å ta kontroll over en kvinnelig rollefigur, blir arenaer for virtuelt kjønns-

rollespill. Schleiner løfter så fram psykologen Sherry Turkle som hevder att dette kan ha 

positiv innvirkning på manges liv utenfor den virtuelle trygghetssonen (Schleiner, 2001:223).  

 

Schleiner forsetter så med å studere Lara Croft som en mulig positive rollemodell, da hun kan 

bli et transportmiddel for kvinnelige spillere i alle aldersgrupper, som kan ta dem inn i den 

ellers mannsdominerte spillverdenen. Trotts at Croft utstråler en femininitet skapet av menn 

ut ifra hegemoniske bestemmelser, kan hun tolkes som en tidlig invitasjon til kvinner om å ta 

del av tv-spill (Schleiner, 2001). Med en fot i døren kan kvinner ta steget videre å begynne å 

forme mediet selv, da de som spillere har større tilgang til comunitys og liknende. Her merkes 

årene  studien har på nakken da kvinner i dag i aller høyeste grad er en del av spill-comunitys, 

derav den rådende genusdebatten.  

 

Til sist kommer en studie av det aktuelle Tomb Raider fra 2013. Den utførtes av Ester 

MacCallum-Stewart i fjord (Take That, Bitches!” Refiguring Lara Croft in Feminist Game 

Narratives, 2014). Dette er en studie som ligner undertegnedes i både fokusområde og i 

vissefall ønskede mål. Teksten studerer Lara Croft i relasjon til tidligere forskning, og 

forskeren innleder med setningen: “critics have often used Lara’s sexualised appearance to 

unfairly dismiss the players who see her as an icon or those that have simply enjoyed playing 

with and through her for nearly 20 years” (MacCallum-Stewart, 2014). Hun beskriver 

kritikken, fremst fra andre forskere som beveger seg i samme stil som den som ble nevnt 

tidligere. Dette provoserer henne, da få fører diskusjonen forbi den førbestemte meningen om 

at Lara Croft står for noe dårlig: Hun er stemplet som et seksuelt objekt og er i manges øyne 

bildet på kritiske genus-studier av spill. Hun stiller seg spørsmålet om man er en dårlig 

feminist om man liker å spille som henne. At man i vissefall kan stemples som politisk 

ukorrekt om man gjør det. Hennes egen opplevelse av Lara er mer positiv, da hun satte pris på 

Crofts fysiske kraft, hennes tørre humor og bare det faktum at hun ikke var særlig realistisk i 
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det hele tatt, som gjør henne til en typisk figur man kontrollerer i spill. Hun påpeker at hun 

allikevel ser gjennom og forbi henne, da poenget med Tomb Raider ikke nødvendigvis er 

Lara Croft, men de utrolige gravkamrene og ruinene man skulle oppdage (MacCallum-

Stewart, 2014).  

 

MacCallum-Stewart presenterer så det aktuelle spillet, Crystal Dynamics Tomb Radier 

(2013), hun berør flere punkter som den fysiske samt visuelle utførelsen av spillverden og 

utseende på Lara Croft, som undertegnede også kommer gå inn på i analysen. Hun påpeker så 

at spillet er farget av samtiden når det kommer til sånt som gameplay, der gravkamrene er satt 

som et sidespor til eller så åpne spillverdenen. Det samme gjelder hvordan Croft tar seg 

igjennom denne, gåtene er færre i antall og kampene som oppstår mellom spiller og NPCer 

annerledes utformede, da det legges større vekt på sniking osv (MacCallum-Stewart, 2014). 

 

Fokuset i teksten går så til Laras kropp, som denne gangen er mer lik en toppidrettsutøvers: 

Slankere og flatere, hennes bryst har også blitt mindre. Muskuløs uten å gå bortenfor det de 

forankrede idealer om kvinnekroppens utseende. Hun har mer klær på seg med utviklerne har 

også valgt å beholde den klassiske, tettsittende toppen. Hun har et detaljert ansikt, med 

fregner og i blant flekker av blod eller gjørme i dette. Men det er fortsatt et veldig symmetrisk 

ansikt (modellert etter modellen Megan Farquhar) som bidrar til at hun oppfattes som 

normativt attraktiv. Dette betyr at hun fortsatt også kan tolkes som et seksuelt objekt. Men 

hennes normative utseende kan også unnskyldes av at veldig få utviklere har gått utenom 

tradisjonen med hvordan de velger å visuelt framstille sine hovedpersoner (spillfigurer er 

overlag generiske når det kommer til hudfarge, kjøn og hvorvidt de har visuelle skavanker) 

(MacCallum-Stewart, 2014). 

 

MacCallum-Stewart nevner mot slutten hvordan  mange spillere, også menn, setter stor pris 

på ta til seg et ellers uvanlig kjønn (i spill-sammenheng) og  spille som Lara Croft. Av mange 

ulike grunner, som ikke behøver ha noe å gjøre med at hun er seksuelt opphissende. Da spillet 

bara tillater en å spille som Lara er kjønnsvalget ute av ens hender, og de fleste spillere er vell 

vante med dette systemet. Det gjør at de fleste oftest ser forbi henne og nyter av 

helhetsopplevelsen som spillet tilbyr. Avslutningsvis påpekes det at Lara Croft er ”to-be-

looked-at” men også “to-be-played”. Hennes feminine sider er en veldig liten del av helhets 

opplevelsen av å spille som henne. Mange spillere er klar over at hun kan tolkes negativt, og 

de velger overse dette da hun er og blir et ikon (MacCallum-Stewart, 2014). Spillet lyktes i 
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alle fall med det. Allikevel kan hun tross Crystal Dynamics anstrengelser, fortsatt oppfattes 

som problematisk, men det er også mange elementer rundt henne.  Debatten som fokuserer på 

hennes kropp bør i alle fall utvikles videre og bli mer nyansert. (MacCallum-Stewart, 2014).   

 

     

6. Vitenskapelige begrep/Gloser 

 

Det Mannlige Blikket: Myntet av Laura Mulvey i hennes alt nevnte essay fra 1975 og 

handler i store drag maktbalansen mellom mannen og kvinnen i tradisjonell Hollywood-film. 

Det Mannlige Blikket oppstår når kino-publikum påtvinges perspektivet til en heteroseksuell 

mann, som beskuer en kvinne. At kvinnens egentlige funksjon i filmen er for å bli beskuet, og 

tilfredsstille en heteroseksuell fantasi.  

Hyper- femininitet/maskulinitet: Illustrerer i store drag to sett med kjønnsbestemte 

egenskapene som går igjen innom populær kulturen. Egenskapene er overdrevet og kommer 

opprinnelig fra stereotyper. Hyper-femininitet innebærer en følsom personlighet, 

underkastelse, seksuell utstrålning og et behov for å reddes. Hyper-maskulinitet er til stor del 

motsatsen av dette, og er en vridning på klassiske macho-karakterdrag. Tøff attetyd ovenfor 

sex. Dominans, voldsomt beteende, en dragning mot farer og ufølsom personlighet. Hyper-

maskulinitet fører også med seg en spesiell ideal kropp, som er en med unaturlig store 

muskler (Dill og Thill, 2007).      

 
Gameplay 

Et slags paraply-begrep som illustrerer alle sidene av interaksjonen en spiller har med et spill. 

Handlingsmuligheter, plot og regler, samt oppdrags oppbygningen og hvordan man utfører 

disse inngår. Spillets sjanger ligger også under gameplay, da sjangeren kan være med på å 

definere dettes utførelse.  

Spillbarhet er ofte noe som diskuteres i samband med gameplay. Dette er til stor del den 

samlede opplevelsen spilleren har av et spill, som til stor del kommer fra just gameplay-et. Et 

bevis på dette er den dårlige mottagelsen mange spill har fått av kritikere og fans, da utviklere 

har prioritert den audiovisuelle opplevelsen framfor spillbarhet. Da spillbarheten er kilden til 

spillerens motivasjon og glede, som er viktig om denne skal ta seg gjennom hele spillet. 

(Techopedia.com) 
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NPC  

Kort for Non Player Character. Spill-figurer styrt med spillets egen førprogrammerte AI. 

Dette kan være medhjelpere, folk man møter i spillverdenen. Ikke fiender, underlig nok. De 

kan ha funksjoner i plotet, eller fungere som kjøpmenn eller bare personer i gaten.  

(Techopedia.com) 

 

 

7. Material  
 

Som det sikkert alt har framkommet i den tidligere teksten, kommer materialet for denne 

studien bestå av Crystal Dynamics Tomb Raider: Definitive Edition (2014) til Sonys 

Playstation 4, en oppdatert utgave av Tomb Raider fra 2013. Hvorfor valget falt på den senere 

versjonen kan forklares med at PS4-versjonen har alle ekspansjoner og tillegg som senere ble 

sluppet til spillet PS3-spillet, som gjør at man kan studere spillet i sin helhet.  

 

Med spillet gjør utviklerne som alt nevnt et pennestrøk over de tidligere spillene i serien, og 

historien begynner på nytt, da den unge arkeologen Lara Croft i søken på den legendariske 

byen Yamatai, forliser med hele sitt team utenfor en mystisk øy ikke så langt fra Japan. Hun 

vaskes i land av stormen, og oppdager fort at øya skjuler en stor fare. Croft og hennes team er 

bare de siste i en lang rekke mennesker som har blitt kaset i land på øya. De lever alle en 

tilværelse herjet av brutalitet, og mange av dem har dessuten tatt  til å dyrke en japansk 

dronning som en gang for lenge siden regjerte på øya. Det som i begynnelsen ser ut som en 

kollektiv vrangforestilling, et resultat av flere år med fortvilelse og redsel. Viser seg med 

spillets gang å være forankret i virkeligheten, da noe manipulerer været rundt øya for å holde 

øyboerne fanget. Lara Croft og spilleren må derfor løse dette mysteriet for å redde seg selv og 

sinne venner bort fra øya.  

 

Da dette er Lara Croft første eventyr, tvinges hun av øyas ulike farer til å tilpasse seg og bli 

tøffere. Hennes rolle som spillets heltinne trappes sakte opp, da hun først må lære seg 

egenskapene som rollen krever. Det begynner med å finne ly fra stormen. Så skaffe mat, som 

leder til at det første som drepes er en hjort. Senere et menneske i selvforsvar. Så noen flere, 

så en hel haug til. I dette tempoet står hun først noen timer inne spillet som den tøffingen man 
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er vant med fra den tidligere serien. Men spilleren må allikevel hele tiden jage klassiske 

ferdighetspoeng og material, da en viktig del av spillet er å oppgradere henne og hennes 

redskaper. Lara Croft forlater med andre ord ikke støpeskjeen før i slutten av spillet, men da 

har hun også utviklet seg til å bli både en leder og en kriger. Setningen ”A survivor is born” 

vises over skjermen, som kan bety at hun ved dette tidspunkt har kommet i kapp med sine 

tidligere versjoner.  

 

Hvordan man tar seg til det punktet styres gjennom tydelig regi, men mellom de rammene har 

spilleren frihet til å bestemme hvordan hen skal ta seg fram, som den klassiske Lara, ”guns 

blazing”. Eller som en mer stille og beregnende Lara med pil og bue. De vell etablerte  

akrobatiske evnene som forgjengerne hadde, er ikke tilstede på samme sett denne gangen. Det 

betyr ikke at Lara Croft har føttene plantet på jorden under største delen av spillet. Utrolige 

prestasjoner, i form av klatring i berg, isbreer, rep og ruiner til fantastiske flykt scener, der 

Croft springer, faller, ruller, tomler rundt og rykkes i vei av vassdrag.  Den atletiske turneren 

er muligens borte, men tilbake står et menneske som viser rå fysisk kraft og en enorm 

viljestyrke.           

 

Spillet er et tredjepersons action-eventyr som sine forgjengere. Det betyr at spillverdenen er 

satt sammen av ulike ”rom”, eller områder, og hovedoppgaven som spilleren må utføre er ofte 

komplekst, ofte bestående av delmål (Laird og Lent, 2007). Et eksempel på dette er når Lara 

må finne sin skadede venn og mentorfigur Roths pakning som har havnet i en grotte full av 

blodtørstige ulver.  I pakningen ligger et førstehjelpsskrin og en nødsignals-sender. En 

bærende brikke i hovedoppgaven om å komme seg bort fra øya. Action-eventyr er en 

sammensetning av to genrer Action og Eventyr. Da spillet låner elementer fra begge, dels den 

alt  flere ganger nevnte kameravinkelen (kamera plassert over skulderen),  uskadeliggjørende 

av AI kontrollerte fiender og samarbeidet med AI-kontrollerte venner (Wolf, 2007). Samt 

Eventyr-spillenes låste og strengt regisserte hendelser, og hvordan disse skjules av oppdrag, 

gåteløsning osv (Wolf, 2007).      

 

Det er dokk det mest tekniske hittil, skuespilleren Camilla Luddington står både for stemme 

og bevegelser. Som gir et menneskelig preg på det hele. Spillet stikker ut fra sine forgjengere 

da eventyret utspiller seg på et eneste sted, framfor den klassiske formelen der man besøker 

flere ulike steder. Yamatai er til gjengjeld ingen liten øy og miljøene endres hele tiden, fra 

fuktige jungler til snødekte fjelltopper, grotter, store strender og favela-lignende 
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urbanområder. Det bør nevnes at spillet er mørkere, mer dramatisk og betraktelig 

voldsommere enn sine forgjengere. Og tankene tar en iblant til Bernard Perron studie av 

survival horror-spill fra 2009, dels i kameraperspektivet, men også noen bestialske 

dødssekvenser. Lara Croft er dessuten fysisk forandret, men dette kommer studeres nærmere i 

analysen. 

 

8. Metode 

 
Som det ble nevnt i beskrivelsen av forskningsproblemet, kommer forskeren bruke Consalvo 

og Duttons analysemodell og med dens hjelp, sortere Tomb Raider mange lager av 

informasjon. Som de to forskerne påpeker så har modellen som funksjon å bryte ned det 

bestemte spillet og omgjøre det til en tekst som senere kan analyseres av forskeren (Consalvo 

og Dutton, 2006). Undertegnede deler de to forskernes tanke om at ”bare å spille” ikke er 

tilstrekkelig om akten skal lede til et vitenskapelig resultat. Når det er sagt så er forskeren 

allikevel nøtt til å spille spillet personlig, dette er et minimums krav (Consalvo og Dutton, 

2006). Forfatteren av denne studien har alt spilt Tomb Raider i forkant av studien. Og gjentok 

denne prosedyren, nå med Consalvo og Duttons rammer i bakhodet. Da det mest effektive er 

å gjøre gjennomgangen av spillet i så få etapper som mulig, kommer to hjelpere - to spillere, 

velbevandrede innom mediet, være til stede under største delen av dette momentet. Til stor 

fordel for forskeren som da kunne overgi håndkontrollen, til fordel for notatboken. Dette 

gjordes dels for å spare tid, men også for at undertegnede skulle kunne fokusere på sin 

hovedoppgave. Assistansen stoppet med andre ord også her, ved håndkontrollen. Dette viste 

seg å være en god løsning, da det tog omkring ti timer og gjennomføre hovedhistorien. Dette 

spannet kan deles inn i to omganger, den første på rundt syv timer, den andre litt i overkant av 

tre. I den siste omgangen var forskeren alene og data innsamlingen skjedde ved hjelp av 

”pause-knappen”.  

Consalvo og Duttons modell består av fire steg, fire i deres øyne essensielle steg for å kunne 

granske tv-spill. Disse skal nå presenteres før de så ta i bruk i analysen. Grad av 

gjennomførelse av de ulike stegen kan variere noe da forskeren alt vet vad denne skal 

fokusere på.     
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Object Inventory 

  En studie av alle de fysiske tingene en kan samle på seg under spillets gang. Disse beskrives, 

deres funksjoner/restriksjoner kategoriseres, om de har en verdi i form av spill-valuta tas dette 

med. Her nevnes også om disse kan oppgraderes, om spillet tildeler de til spilleren som en del 

av plottet, eller om hen på eget initiativ finner disse i kister eller lignende (Conaslvo og 

Dutton, 2006). Da Consalvo og Dutton presenterte de ulike stegen valgte de å applisere 

modellen på hverdagssimulatoren The Sims (Maxis, 2000). Der hadde de fleste objekter bare 

et bruksområde og mange flere i antall. I Tomb Raider er en viktig del av opplegget at nesten 

vært eneste objekt, våpen eller hjelpemiddel har flere bruksområder, som har stor innvirkning    

på helhetsopplevelsen, og vil derfor også tungt vektlegges. 

Hovedpoenget med dette steget er at katalogiseringen kan hjelpe forskeren  å få en større 

forståelse for disse objektenes bestemte rolle i spillet (Conaslvo og Dutton, 2006). 

Interface Study 

Dette steget er en studie av det bestemte spillets grensesnitt, og dermed menyer og paneler. 

Disse kartlegges, og deres funksjon granskes og presenteres. Denne siden er mye viktigere en 

mange spillere kan tro, mange profesjonelle spill-kritikere poengterer og påpeker nesten alltid 

om menyer er klønete gjennomførte, da dette kan ødelegge spillets flyt for den deltagende 

(Conaslvo og Dutton, 2006). Spesielt om grensesnittet har en viktig rolle i hvordan man 

mestrer spillet i lengden. I rollespill/RPG-sjangeren (Wolf, 2007)  som til eksempel Fallout-

serien. Er menyene livsviktige og åpnes hele tiden når man skal utføre handlinger som å byte 

eller reparere våpen, eller lege sine sår, selv midt under voldsomme sammenstøt med fienden. 

Her har Tomb Raider et helt annet system, og dette kommer undersøkes og poengteres. Når 

det er sagt så er det viktig at forskeren ser forbi brukervennlighet samt visuell design, og 

studerer grensnittet på dypet. Hvilken informasjon finns i menyene, og hvor stor er spillerens 

handlingsfrihet? Og hvilke justeringer kan spilleren til eksempel gjøre på avataren (Consalvo 

og Dutton, 2006)?       
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Interaction Map     

I denne delen skal man kartlegge handlingsalternativene man har med andre spillere eller 

NPCs, da disse i blant kan ha konsekvenser for hvordan det resterende spillets gang.  

Gjennom kartlegningen kan man få et bilde av hvor mye frihet man som spillere har. Dette 

kan dessuten belyse underliggende budskap og vurderinger fra avsenderen (Consalvo og 

Dutton, 2006) Denne prosessen kan i mange fall bli veldig tidskrevende, da det kan kreve at 

forskeren gjør flere gjennomspillinger for å kunne korrekt kartlegge allt. Da Tomb Raider har 

en relativt  smal planløsning, der alle samtaler og nesten all annen interaksjon med NPCs er 

regisserte, og det finns bare en slutt. Kommer ikke dette bli et scenario. Når det er sagt vil 

dette leddet allikevel få en plass i analysen, da det gir en mulighet til å prøve ut metoden på et 

mindre smidig eksempel. Dette kan belyse andre kvaliteter.    

 

Gameplay Log       

       

I den siste delen er forskeren på jakt etter et helhetlig bilde av spillverdenen, og personene 

som finns i den. Her får man muligheten til å granske visuell stil, stemninger osv. 

Protagonisten havner også under lupen. Designen på denne, hvilket perspektiv man opplever 

denne i gjennom, og hvordan denne beveger seg og låter. Her kan forskeren dessuten prøve ut 

grensene, se etter ”usynlige vegger” eller lignende, får å se hvor spillerens handlingsfrihet 

stopper. Spillets lagringspunkter kan også granskes. Når er mulig/umulig å gjøre dette i 

spillverdenen? Man kan også fokusere på spill-sjangeren, hører tittelen hjemme i denne? 

(Consalvo og Dutton, 2006). 

 

I dette leddet er det med andre ord forskeren selv som får avgjøre hva som er relevant for sin 

studie, da dette leddet troligvis er det bredeste av de fire. Det som er sikkert er allikevel at 

desto høyere antall granskede nevnere bare leder til en høyere forståelse av det studerer 

(Consalvo og Dutton, 2006).    
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9. Spill-analyse 

 
Fram til nå har forskeren introdusert sitt område og forsøkt å male et bilde av hvordan dette 

har blitt behandlet av media og av medieforskere fram til i dag. Den todelte hensikten med 

studien bør også være tydelig, dels forsøket på å besvare det genusrelaterte spørsmålene: Kan 

2013/14s Lara  Croft tolkes som aktiv eller passiv? I hvilken grad kan hun oppleves som 

et positivt forbilde? Dels bruken og granskningen av Consalvo og Duttons metode. Tomb 

Raider har blitt spilt og gransket ut ifra aktuelle modell, en kopi av datasamlingen ligger 

lengst bak i oppgaven, for den som vil studere disse nærmere. Det skal sies at dette er en 

revidert samling og årsaken til dette kommer diskuteres sammen med modellen senere ved et 

passende tidspunkt, da analysen er viet til portretteringen av Lara Croft. I analysen kommer 

dataen som forskeren har samlet ses gjennom de tidligere nevnte teoriene. Analysen kommer 

av praktiske grunder ikke følge Consalvo og Duttons oppdeling til fulle og kommer framstå 

mer eller mindre som en fullstendig tekst.   

 

 

Mulveys velkjente konsept det mannlige blikket var kanskje det første som sikret seg en plass 

i oppgaven. Mulvey konsept er blitt noe av en milestolpe innom kritisk feministisk forskning, 

og dette speiles i de senere tekstene som omhandlet Lara Croft. Årsaken er nok ganske enkel, 

da kritiker og forskere av TV-spill ikke behøver tenke på at konseptets betydelse skal 

forvrenges, da handlingen ”å spille et Tv-spill”. Er veldig lik den ”å se på film” i den form  

Mulvey faktisk studerer i Visual Pleasures and Narrative Cinema (1975). På grunn av 

tidligere nevnte grunn, spillerens nesten alltid  isolerte situasjon. Skopofili blir da et tema man 

ikke kommer bort ifra, og får større betydelse om man skal legge til at spilleren har større 

kontroll over det visuelle spetakkelet, som i følge Mulvey er kilden til seksuell nytelse. 

Spørsmålet er, bryter den aktuelle Lara Croft mot dette? Svaret er komplekst. Kritikken 

Mulvey hadde mot Hollywood konvensjonene handlet mye om at kvinnen skulle være passiv, 

i den form av at hun bare var en brikke i et større plot som sirkulerte rundt en mann.  

Tomb Raider-spillene passet aldri i dette tankesettet. Da Lara som alt har blitt presisert i både 

den kortfattede beskrivelsen av serien, og kanskje spesielt Kennedys tekst (2002), ikke har 

noen betydelsesfulle menn i sitt liv. Lara var og er sin egen, og det aktuelle Tomb Raider 

opprettholder denne dynamikken. Den Mulvey-koplede kritikken låg derfor en annen plass. 

Nemlig på hvorvidt Crofts utseende var konstruert for å korrumpere hennes ellers mektige 
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vesen. Og med den tradisjonelle Lara Crofts utseende i tankene, er dette en kritikk som er 

vanskelig å avfeie. Men gjennom Gameplay Log-stadiet til Consalvo og Dutton (2006) ble 

undertegnede oppmuntret til å fokusere på Crofts utseende, og observasjonen undertegnede 

gjorde var veldig lik MacCallum-Stewarts fra 2014. Lara Crofts kropp har blitt radikalt 

transformert fra sine forgjengere og stemmer betydelig mer over ens med retningslinjene som 

Anita Sarkeesian introduserte til verden tidligere i år. Da Lara Crofts kropp i mye mindre grad 

består av overseksualiserte kurver og i større grad av muskler, stemmer hennes utseende for 

første gang overens med hennes utrolige atletiske evner. En kvinne har dessuten gitt sine 

bevegelser til henne for at Lara Croft skal bevege seg som et levende menneske. At hun flere 

ganger også tumler rundt i farlig terreng eller i møter med fiender, illustrerer bare at hun har 

menneskelige drag. Det imponerende er at hun alltid, om iblant noe skjelvende reiser seg for å 

kjempe videre, dette gjør henne til en klippe. Når det er sagt deler undertegnede MacCallum-

Stewarts oppfattelse av designen Laras ansikt. Da dette trotts at det er badet i fregner og iblant 

leire og blod, er et veldig symmetrisk, hvitt ansikt som i manges øyne fortsatt er et 

skjønnhetsideal. Så selv om utviklerne av spillet muligens har tatt det politiske klimaet i 

betakelse da de smeltet om Crofts proporsjoner, så har de allikevel valgt å ta med at hun kan 

betraktes som vakker, i alle fall ut ifra et populærkulturelt perspektiv. Så det kritiserte fokuset 

på utseende er fortsatt til stede, om enn ikke like tydelig. 

 

Et eksempel som støtter opp denne opplevelsen er Lara Croft standarddrakt. Drakten som 

Lara er kledd i fra begynnelsen av historien og hele spillet igjennom, om spilleren ikke velger 

å bytte dette manuelt. Drakten består av den tydeligvis obligatoriske turkise toppen, brune 

cargobukser, pistolbelte og army boots. Bukser framfor korte shorts er et stort pluss, da dette 

er den tydeligste forandringen, og i kombinasjon med det mer nøytrale pistolbeltet. Forsvinner 

opplevelsen som både undertegnede og forskerne Richards og Zaremba (2007) hadde av at 

Croft bar strømpebånd. Denne forandring av klesplagg er positiv og stemmer overens med 

Sarkeesians tanke om at kvinnelige spillfigurers klær bør bestemmes av realistiske faktorer 

framfor antallet centimeter hud skal de vise (Stephen Totilo, kotaku.com, 2015).  

 

Den turkise toppen blir derfor muligens et steg i feil retting, da den til forskjell flere av de 

tidligere versjonene er utringet. Dette kan selvsagt være på grunn rådende mode-trend. Når 

spilleren styrer Lara rundt på Yamatai er ikke dette så tydelig, men under en del av 

filmsekvensene. Kanskje spesielt i åpning-sekvensen, som dessuten er laget på en annen 

grafikkmotor enn den som brukes ellers i spillet, som gjør sekvensen mer detaljert. På 
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skjermen ser spilleren hvordan Lara Croft og hennes kolleger går ned med skipet i stormen, 

og det hele slutter med at Lara faller over bord. Denne delen går i sakte film og kamerat er 

vinklet i et fugleperspektiv og rammer inn Laras skrekkslagne ansikt- og innholdet av hennes 

topp i det hun faller ned i vannet. Det er noe av det første man ser av spillet, inntrykket drar 

derfor ned på det elles ganske fullkomne arbeidet som er lagt ned på den aktuelle Laras 

design. Muligheten til å bytte klær på avataren blir en desto større velkommen mulighet. Da 

disse klærne også vises på Lara i filmsekvensene. 

 

Spørsmålet er om spillerens interaksjon med Tomb Raider motvirker den sistnevnte 

opplevelsen og stemmer i med tidligere synspunkter som sammen kanskje kvalifisere aktuelle 

Lara Croft som et fungerende forbilde for framtiden. Gjennom Consalvo og Duttons stadier 

Objekt Inventory, Interface Study og Interaction Map (2006), kartla undertegnede de fleste 

sidene av spillets gameplay. I Tomb Raider tar spilleren på ny over Lara Croft og handlingen 

oppleves gjennom hennes øyne. Dette er essensielt for hele spill-serien, men for å forsterke 

dette båndet mellom protagonist og spiller, lener spillet seg i mye større grad på spillerens 

mulighet til å tilpasse og oppgradere Lara Croft etter eget ønske. Dette er en strategi før mest 

sett i klassiske rollespill, men har på senere tid funnet veien til action og eventyr-genren. 

Andre eksempler er Batman: Arkham Asylum/Arkham City (Rocksteady Studios, 2009/2011) 

og The Last of Us (Naughty Dog, 2013). Som det ble nevnt i material-beskrivelsen ligger 

spilleren under relativt streng regi. Dette former også utvalget av våpen og objekter spilleren 

tildeles gjennom spillets gang. En oversikt fra undertegnedes gjennomspilling presenteres 

etter oppgaven som et vedlegg. Consalvo og Dutton (2006) oppmuntrer gjennom leddet 

Objekt Inventory forskeren til å skape seg en dypere forståelse av de ulike objekt som finns i 

et spill. I Tomb Raider kan disse deles i to sorter: Våpen og hjelpemidler.  

 

Betydelsen av disse kan så klart være flere, men i denne oppgaven får fokuset være deres rolle 

i den helhetlige opplevelsen av Lara Croft. Så godt som alle objekter tildeles Lara ved 

bestemte punkter i handlingsforløpet. Noen eksempler er fakkelen, buen og klatrerøksa, tre 

objekter som dels gjør akkurat hva spilleren forventer seg. Det interessante er at alle har flere 

funksjoner en som så, noen innplanterte fra begynnelsen, andre som låses opp i løpet av 

spillets gang. Fakkelen kaster både lys og kan brukes til å brenne bort blokkerende 

gjenstander, og blir da en nøkkel. Den slokner i kontakt med vann, men dette problemet 

forsvinner når Lara noe lengre ut i spillet finner en flinttikk. Dette gjør at den kan tennes og 
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slukkes på eget ønske, veldig praktisk da Lara i neste øyeblikk bruker ilden fra fakkelen for å 

sprenge bort et stort hinder med hjelp fra en nærliggende bensinbeholder.  

 

 Buen er det første våpenet Lara finner. Sulten, våt og skadet fra stormen går hun alene 

gjennom Yamatais jungel. I et tre henger liket av en øyboer og på dennes rygg finner hun 

buen. Ved det tidspunktet er den ytterst primitiv, men med hjelp fra denne klarer omsider 

Lara ta livet av en hjort, som gir henne mat for dagen. Buen blir et viktig våpen da den er like 

dødelig som den er praktisk. I kombinasjon med tau og piler lærer Lara seg at hun kan bruke 

buen til lage nye veier for seg selv, ved å stå på punkt A og skyte en tau til punkt B kan hun 

bevege seg mellom til eksempel fjellhyller eller bygninger, så lenge det finns noe å feste pilen 

i. Fiender kan dessuten trekkes fram fra sine respektive gjemmesteder, eller dras ned fra 

hustak. Lara finner dessuten en Zippo-lighter som hun faktisk teiper til buen. Med denne kan 

spilleren etter eget ønske rask tenne på pilene før de skytes mot fiender eller brennbare objekt.  

 

Klatreøksen også flere funksjoner og disse kan dels kan låses opp (dette kommer snart 

forklares i resultatet fra Interface Study) som våpen, eller brukes som brekkjern for å bryte 

opp dører, kister og bokser. Den kan dessuten brukes som et hjelpemiddel når Lara skal klatre 

i fjellsider eller isbreer, og på det settet en typ av framkomstmiddel i terrenget, som taupilene. 

Buen og øksa kan dessuten kombineres, når Lara med en kraftigere bue oppdager at hun kan 

plante piler i fjellvegger, som gir fjellklatringen mer variasjon, og spilleren mer frihet til å 

bevege seg.  

 

Dette er bare tre av i alt femten våpen og hjelpemidler som undertegnede noterte seg under sin 

gjennomspilling. Femten gjenstander er veldig lite i forhold til spill som Bethesdas Skyrim 

(2011), der man kan samle på seg alt fra grytelokk og bomull til øyenstikker-vinger og troll- 

ører. Men da Lara Croft hele tiden finner nye smarte funksjoner og kombinasjoner for disse 

gjenstandene så merkes ikke dette. Spillet har dessuten en valuta i form av Scavange Points, 

som Lara får av å knuse bokser, åpne kister og gå over siner falne fiender. Disse illustrerer 

materiell av ulik sort som Lara/spilleren kan bruke for å gi sine våpen flere funksjoner og 

forbedringer.     

 

I Consalvo og Duttons Interface Study (2006) kunne undertegnede studere denne delen av 

spillet nærmere da fokuset skulle rettes mot spillets meny-systemer. Da hovedmenyen og 

startmenyen sjeldent ble brukt, kommer disse oversees i analysen. Men når det er sagt så var 
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det to menyer som ofte ble besøkt. Den første var Leirplass-menyen som ble åpnet hver gang 

Lara søke ly fra farene ved å bygge eller finne en leirplass med et brennende bål. Denne 

bestod av tre paneler: Verdenskartet viste hvor spilleren befant seg i verdenen og åpnet 

dessuten opp for hurtig-reiser mellom andre leirplasser, så mye mer tenker undertegnede ikke 

si om dette. Utstyrspanelet og Ferdighetspanelet  er mye mer interessant, da spilleren gjennom 

disse kan utvikle Lara Crofts arsenal og egenskaper. I utstyrspanelet får spilleren en oversikt 

over de ulike oppgraderingene som kan kjøpes for å forbedre respektive våpen. Et eksempel 

er at Lara ved et tidspunkt kan bygge seg et stabiliseringslodd til buen sin for 300 Salvage 

Points. Et annet eksempel er når hun for 300 Salvage Points til teiper to magasiner sammen så 

hun kan lade maskingeværet hun får fortere. Det skal sies at Lara Croft også ved et tidspunkt 

lager piler med små bomber på (650 Salvage Points), som drar tankene til Sylvester Stalones 

action-helt John Rambo i First Blood part II (George P. Costmatos, 1985).  

Ferdighetspanelet fungerer i lignende grad da spilleren med hjelp av ferdighetspoeng samlet 

gjennom å felle fiender og dyr, samt finne verdifulle egenskaper og skjulte områder. 

Ferdighetspanelet har tre kategorier: Overlever, Jeger og Bråkmaker, og disse illustrer ulike 

sider av Lara Croft. I Overlever-kategorien kan Laras fokus-egenskap som belyser 

interessante objekter i spillverdenen oppgraderes. Et annet eksempel er Bråkmaker-

ferdigheten kalt Dirty Tricks der Lara kaster sand og steiner i ansiktet på sine fiender i det hun 

dukker for deres angrep. Eller ferdigheten Dodge Counter, der Lara kontrer et angrep med å 

stikke en pil i kneet på angriperen. Begge gjør dem sårbare for Axe Expert-ferdigheten der 

Lara planter klatreøksen i angriperen og uskadeliggjør denne. Voldsomt.  

 

En annen meny må også belyses, da den understreker Laras bakgrunn som arkeolog. Under 

spillets gang kan spilleren/Lara finne flere skatter. Disse presenteres i en egen meny, sammen 

med et lokalkart og en liste over alle dagbøker og lydlogger som finns å lese i spillverdenen. 

Når spilleren avdekker en skatt, til eksempel en 800 år gammel japansk maske, kan spilleren 

studere denne på nært hold, vri og vende på den, og lytte til Lara som entusiastisk forteller om 

dens bakgrunn. Dette er interessant for de klassiske gravkamrene er mer eller mindre borte 

satt til side for historien, og utforskes for det meste på spillerens eget initiativ. Lydloggene  og 

dagbøkene fyller også ut hennes personlighet da spilleren på det settet får et større innblikk i 

hennes og menneskene rundt hennes tanker.  

 

Tre av fire stadier fra Consalvo og Duttons modell har blitt utnyttet, det siste er Interaction 

Map (2006). En kartlegging  av spillerens interaksjon med andre spillere eller NPCs. Visse 
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spill, som The Witcher 3: The Wild Hunt (CD Projekt Red, 2015) har 3 ulike, spillbare 

epiloger, bestemt ut ifra spillerens handlinger (Brian Crecente, polygon.com, 26.05.13), hadde 

gjort denne til den mest kompliserte prosessen av dem alle. Men i mer linjere Tomb Raider, 

der det aller meste er førbestemt og regissert, handler det til slutt mest om hvordan Lara 

velger å kvitte seg med sine fiender, høylytt og brutalt eller stille og mer effektivt, da spillet 

ikke tilbyr noen vei rundt de voldsomme sammenstøtene. Et sted kunne spilleren velge om 

Lara skulle skyte en skadet ubevæpnet fiende eller forlate den til sitt øde . Selv dette hadde 

ingen konsekvenser.     

 

Kartleggingen av de ulike sider av gameplay understreker at Lara Croft fortsatt er den  aktive 

kvinnen som Kennedy skrev om i 2002. Spillet handler til stor del om hvordan man 

spektakulært tar seg fra A til Å for å redde vennene sine og unnslippe Yamatai. Utviklerne har 

endret på hvordan de velger å portrettere henne som en arkeolog, men som actionheltinne og 

oppfinnsom overlever er Lara Croft i høyeste grad aktuell. Spillemessig kanskje mer en noen 

gang. Skal man forsøke å bryte ned protagonistens attributter og se denne i lys av Dill og 

Thills studie (2007) som tog opp begrepene hyper-femininitet og hyper-maskulinitet kan man 

dessuten konkludere at Lara faktisk lener seg mer mot det sistnevnte begrepet. Dels i 

voldsomhetene hun skaper og farene hun beseirer, men også fordi hennes utseende har blitt 

nedtonet og mer menneskelig i dette spillet.  Hun viser aldri underkastelse og er i selve verket 

både sin egen og sine venners redning. Dette gjør at hun avviker fra Dill og Thills studie 

(2007), og ikke minst understreker at hun bryter med de kjønnsbestemte egenskapene som er 

etablerte innom TV-spill.  

 

10.1 Konklusjon 
 

Gjennom å analysere dataen hentet med Consalvo og Duttons modell (2006) og støtte sine 

resonnement på tidligere forskeres arbeide kan undertegnede konkludere med at den nyeste 

versjonen av Lara Croft uten tvil presenteres som en aktiv karakter. De alltid hyllede 

egenskapene som selvstendigheten, overlevelsesevnen, samt hennes mot og fysiske styrke. Er 

alle viktige deler  av spillerens opplevelse. Settet hun forbedrer og tilpasser sine redskap og 

den store kunnskapen hun besitter når det kommer til de skatter hun finner illustrerer fint 

hennes intelligens. Og spilleren belønnes hele tiden gjennom å utvikle disse sidene hos henne 

ytterligere. Lara Croft blir dessuten skildret som en person med opp til flere venner (som hun 
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dessuten modig redder opp til flere ganger), dette gjør henne til en figur med en personlighet 

med flere dimensjoner enn tidligere. Denne detaljen motvirker dessuten at hun enbåret kan 

tildeles drag som forskeren forbinder med Dill og Thills hyper-maskulinitet som hatt en 

negativ betydelse for henne som figur.         

 

Den største kritikken har i bunn og grunn alltid ligget på Lara Crofts utseende og den aktuelle 

versjonen av heltinnen gjør opp for dette med at hun i dag har et mer naturalistisk ytre. 

Forskeren påpekte i analysen med hjelp fra MacCallum-Stewart hvordan Lara Crofts ansikt 

fortsatt holder visse skjønnhetsideal ved like, som hudfarge og ansiktsform. Spørsmålet er om 

dette skal holdes mot henne alene, da denne kritikken, i alle fall i denne forskerens øyne kan 

appliseres på de aller fleste spillfigurer, menn som kvinner. Med det i baktanke vill forskeren 

hevde at 2013/14s Lara Crofts kartlagte egenskaper og nedtonede, mer realistiske utseende, 

kvalifiserer henne til å passe inn under forfatterens definisjon av et positivt forbilde på en 

kvinnelig spillfigur, som spillere kan glede seg over og utviklere å ta lærdom av. Spørsmålet 

er om denne ideen kan fungere utenfor denne bestemte C-oppgaven. Da Tomb Raider-serien 

med sin velkjente protagonist dessverre og med god anledning fortsatt er lærebok-eksemplet 

på kritiserte konstruksjoner av kvinner i spill. Derfor er det positivt å vite at Crystal Dynamics 

tenker bygge videre på konseptet de introduserte med rebooten, med oppfølgeren The Rise of 

the Tomb Raider, som kommer noen gang til neste år.  

 

Spørsmålet blir da om franchisen til slutt klarer overskygge sine gamle synder med den nye 

retningen? Spesielt om Crystal Dynamics parallelt kommer utvikle spinn-off serien Lara 

Croft (forvirrende?). Denne serien består i dag av to spill: Lara Croft and the Guardian og 

Light (2010) og Lara Croft and the Temple of Osiris (2014). Begge utspiller seg i et 

alternativt univers, der den mer kjente og kritiserte gestaltningen av Lara Croft fortsatt lever i 

beste velgående og er til spillerens fulle disposisjon. Denne tosidigheten hos utvikleren kan 

tolkes som en intern usikkerhet.  

 

Når det er sagt kan man ikke komme bort ifra at figuren som ble gransket denne studien, er et 

steg i riktig retning og bør anerkjennes tydeligere av kritiker og forskere. Et scenario der en 

anerkjent figurs kvaliteter føres videre  av andre utviklere er ikke urealistisk, da mange 

utviklere tenderer å låne fra hverandre. Et passende eksempel er Naughty Dogs Uncharted-

serie som lånte alt fra setting til ulike gameplay-elementer fra Tomb Raider-franchisen. 

(Redaksjons-liste, gamereactor.no, 28.05.15). At dette kan skje igjen er ingen umulighet og 
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det at Tomb Raider (2013/14) fikk en veldig positiv mottagelse forsterker dette scenario 

(metacritic.com), da dette som oftest leder til at flere kjøper spillet (Jason Schreier, 

kotaku.com, 04.11.13).   

 

Det er med andre ord en ganske enkel og litt idealistisk tanke som har drevet denne forfatteren 

framover i sitt arbeid. Hvorvidt dette arbeidet har båret frukt er opp til andre å avgjøre. Når 

det er sagt, gleder forfatteren seg over at andre også har anerkjent behovet av å belyse positive 

eksempler på kvinner i spill. Anita Sarkeesians Positive Female Characters in Video Games 

(2015) er en youtube-serie som forsøker gjøre noe det samme som undertegnede gjorde med 

sin C-oppgave. Bare to episoder er tilgjengelige for øyeblikket, og ingen av disse løfter fram 

den aktuelle Lara Croft, men forfatteren trøster seg med at serien for øyeblikket ikke er helt 

klar.  

 

 

10.2 Angående metoden 
 

En annen hensikt med studien var å ta Consalvo og Duttons modell (2006) i betraktning 

etterkant av studien og derfor tenker undertegnede å avslutte sin C-oppgave med dette. 

Modellen er konstruert for å fungere som et verktøy for forskere som vil bryte ned TV-spill 

og omvandle disse til tekst, for så strukturere den inne forskaffede informasjonen. Alt for å 

gjøre analyseprosessen for forskeren mer oversiktlig. I denne studien var denne egenskapen så 

godt som alfa og omega i undertegnedes øyne, prosessen hadde vært betydelig mer 

anstrengende og resultatet ikke på langt nær like lykkelig, om denne hadde vært Consalvo og 

Duttons modell (2006) for uten. 

 

Når det det ser sagt så må forskeren innrømme at det ble tatt visse friheter i hvor nøye hvert 

ledds restriksjoner ble fulgt under datainnsamlings-prosessen. Våpnene samlet i Objekt 

Inventory-leddet er til eksempel ikke en fullstendig liste over våpnene finns i spillet, men de 

undertegnede klarte å finne i løpet av sin gjennomspilling. Forskeren lot dessuten være å 

kartlegge de utallige våpenoppgraderingene eller ferdighetene som spilleren kan låse opp, i 

Interface Study-leddet, uten nevnte eksempler som føltes relevante. Årsaken til dette 

ufullstendige arbeidssettet var helt enkelt fordi at forskeren kjente at hans data-behov ble 

oppfylt. Fullstendige lister over våpen, oppgraderinger og ferdigheter opplevdes med andre 
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ord som overflødige for studien. Analysen hadde heller ikke fått en ny dimensjon av det 

veldig tidskrevende arbeidet. Fullstendige oversikter finns dessuten over hele internett, 

IGN.com har til eksempel en veldig oversiktlig en. Denne ble gransket da forskeren ville 

avgjøre hvordan denne skulle gå til veie.  

 

Grunnen til at dette påpekes nå, er at det til syvende og sist er den bestemte forskerens 

forskningsspørsmål som avgjør hvor dypt denne bør gå. Dette er ingen kritikk mot Consalvo 

og Dutton, snarer en høflig bemerkning til andre forskere som i framtiden skulle velge gå 

samme vei som undertegnede. Modellen er konstruert for å kunne fungere på et nærmest  

universelt plan. Dette gjør også at den ikke har noen begrensninger forbi de fire stegens ulike 

rammer. Derav det sentrale budskapet med Consalvo og Duttons tekst (2006), om at desto 

flere samlede og kategoriserte nevnere gir desto bedre bilde av spillet. Dette poeng er umulig 

å diskutere. Når det er sagt, så må forskeren allikevel våge avgrense prosessen, som kan bli en 

lang en, når denne har fått sine behov tilfredsstilt.   

 

En annen ting som bør diskuteres er leddet Interaction Map. Da dennes funksjon i den 

aktuelle studien ikke riktig ble benyttet. Årsaken til det er at dette leddet er mye forbeholdt 

spill som inneholder mer komplekse plot, som utvikles ut ifra hvordan spilleren velger 

interagere med til eksempel datastyrte karakterer denne møter i spillverdenen. Med andre ord 

spill som faller under sjangeren RPG (Laird og Van Lent, 2008) eller rollespill som det kalles 

på folkemunne. Tomb Raider er veldig langt unna denne sjangeren tross friheten spilleren har 

til og forme Laras ferdigheter, en gimmick lånt fra RPG-sjangeren. På grunn av den mange 

ganger nevnte stramme regien som spilleren kontrolleres av. Dette gjorde at leddet ikke fikk 

noen egentlig funksjon i denne studien, og skulle kunne bli droppet helt og holdet. Denne 

opplevelsen kolliderer litt med Consalvo og Duttons utsagn om at modellen er bred nok for at 

kunne håndtere spill av ulike sjangere (2006). Det positive er at de to forskerne er åpne for at 

modellen kan behøve moderniseringer i henhold til hvilke spill-sjangrer den skal appliseres 

på. I dette fallet kunne modellen blitt forenklet med at Interaction Map-leddet hadde blitt 

oversett. Når det er sagt, er det antageligvis vanskelig å skreddersy forsknings-modeller til 

spill-sjangrer. Da utviklere i dag ofte blander gameplay-elementer fra ulike sjangre. 

BioShock-serien er et glimrende eksempel, som er en førsteperson shooter, blandet med RPG-

element som handlingsvalg som leder til en av i alt flere avslutninger på historien i spillet. Et 

annet eksempel er alt nevnte The Witcher 3: Wild Hunt. Der utvikleren har beholdt de 

tidligere spillenes RPG-elementer som dialog-valg og klassiske dungeons, men forenklet 
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kampsystemet for å appellere til mer action-interesserte spillere. Dessuten har de konstruert 

spillverdenen som en sandkasse på lik linje med de som finnes i Grand Theft Auto-serien.  

  

En modell skreddersydd etter sjanger er med andre ord vanskelig, da sjangrene ikke lenger er 

intakte på samme sett som før. Derfor kommer undertegnede fortsatt gå god for Consalvo og 

Duttons modell, så lenge den kommer med friheten til å fritt avgrense eller utelukke ulike 

ledd. Dette bør selvsagt i så fall argumenteres av den enkelte forfatteren.   

 

Forfatteren vil til slutt takke sin mentor Jørgen Skågeby for all den hjelp og støtte han har 

bidratt med. Studien hadde ikke vært den samme uten. Forfatteren vil dessuten takke sine to 

hjelpere, spillerne Katarina og Kristian Jeremic, som holdt i håndkontrollen under største 

delen av datainnsamlingen. Denne prosessen hadde fortsatt pågått om disse to ikke hadde stilt 

opp.         
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12. Vedlegg: Forskerens notater fra gjennomspillingen 
 

Resultat Objekt Inventory 

 

Under kommer en liste over de objekter som ble plukket opp gjennom forskerens 

aktuelle gjennomspilling, om oppgraderinger er tilgjengelig vill noen av disse nevnes 

som eksempel, men største delen av disse kommer utebli da forskeren enten overså disse 

under sitt opphold på Yamatai, eller ikke fant det relevant for studien: 

 

Spill-valutaer: 

Experience Points- Poeng som kan brukes til å oppgradere Lara Crofts ferdigheter. 

Salvage Points- Poeng som illustrerer material Lara kan kombinere med sine våpen for å 

kunne oppgradere disse. Oppgraderingene kommer som forbedringer eller nye funksjoner. Og 

er visuelt utformede og synlige på våpnene. Disse poengene finns får spilleren ved å ødelegge 

ulike kasser og gjennom å undersøke lommene til fallende fiender.   

Weapon Parts- Betegnelsen på deler spilleren kan plukke opp i spillverdenen som sammen 

kan skape nye våpen.  

 

Hjelpemidler plukket opp i gjennomspillingen 

 

Fakkel /m flintstift: Denne plukkes opp noen minutter inne i spillets gang, da Lara Croft må 

ta seg ut av en falleferdig grotte. Denne ser ut som en klassisk fakkel, gjord av et trestykke og 

en skitten tøyfille. Den har flere funksjoner da den både kaster lys og kan brenne ulike, 

førbestemte objekter. Spilleren plukker selv ned fakkelen fra en vegg,  men tross denne 

”frivillige” handlingen, så kreves dette om spilleren vil ta seg videre i spillet. Da spillerens 

eneste vei er blokkert av brennbare formål. Fakkelen slukkes om den kommer i kontakt med 

vann eller slippes på bakken og Lara får da finne en ny. Noen timer inn i spillet finner dokk 

Lara en flintstift, og fra det øyeblikket kan spilleren tenne fakkelen etter eget behov.  
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Walkie Talkie: Denne finner Croft i en filmsekvens like etter hun unnslipper den falleferdige 

grotten og forenkler kommunikasjonen med hennes datastyrte lagkamerater som er spredd ut 

på øya. Denne brukes helt uavhengig av spilleren, helt automatisk når Croft styres forbi ulike 

punkter i spillet. Den er liten, gul og svart, og kan ses hengende på hoften hennes, spillet ut. 

Walkie Talkien har ingen annen funksjon, den blir et dramaturgisk virkemiddel da man iblant 

kan høre hvordan ens venner har det, som styrker relasjonen til disse og bygger oppunder at 

spilleren må redde dem. 

 

Håndholdt Videokamera: Videokameraet tildeles Croft samtidig med Walkie Talki-en. 

Dennes eneste funksjon er også en stor en, da den blir en kilde til flere filmklipp i form av 

flashbacks som skildrer Croft og hennes venner på båten før ulykken.        

 

Fyrstikk eske/samt EN fyrstikk: Plukkes opp samtidig som de to tidligere objektene. Med 

denne skaper Croft sin første leirplass, som blir en viktig del av meny-systemet, se Interface 

Study. 

 

Nødsignal-sender: Denne henter Croft ett sin kollega Roths ønske ut av en mørk hule full av 

ulver. Etter å ha angrepet Roth stakk ulvene av med ryggsekken hans. Senderen er et must om 

Croft og kompani skal kunne ta seg fra øya. Spilleren tar så denne opp i toppen av en 

gammelradiomast, der hen og Lara tilkaller et fly som befinner seg i nærheten.     

 

 Førstehjelpskrin: Skrinet lå også i ryggsekken i Ulvehulen. Lara tar tilbake dette, og 

bandasjerer den skadede Roth, så han overlever.     

 

Motorisert Rope Acender: En maskin som ved hjelp av en kraftig motor og trinser fungerer 

som en heis i kombinasjon med et tau. Denne stjeler Lara fra en kjempe av en fiende etter at 

hun utmanøvrerte og plantet klatre øksa i han. Med den kan Spilleren dels gjøre tyngre rykk 

med taupilen. Hun kan dessuten manøvrere mye fortere langs spillets mange tau.   

 

Zippo-lighter: Croft finner denne sølvfargede bensin-lighteren i et ødelagt helikopter i 

sentrum av en favela-lignende slum. Med den varmer hun opp en pilspiss, som hun så bruker 

for å brenne igjen et sår hun har fått i magen. Denne teiper hun så fast i buen sin. På det vises 

kan hun så avfyre brennende piler mot fienden eller forsyningsbokser som henger i nett 

utenfor rekkevidde.   
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Våpen plukket opp under gjennomspillingen 

 

Bue: Sulten, ubevæpnet og alene må Croft ta seg gjennom jungelen. I et tre henger restene av 

et menneske, denne bevæpnet med en bue. Etter en liten klatretur i treet får hun så sitt første 

våpen: Buen. Den er laget av en bunt elastiske grener, enkel og primitiv i konstruksjonen. 

Men gjennom oppgraderinger kan den forbedres. Noen eksempler: Forbedret buestreng (200 

Salvage Points), Forsterket bue-lemmer  (250 Salvage Points).  

 

Croft kan dessuten finne bue-deler og oppnår hun et bestemt antall, kan hun låse opp en helt 

ny bue og nye oppgraderinger. Under gjennomspillingen avduket undertegnede 4 ulike sorter:  

Default-bue, Recurve bue, Compound bue, (denne får Lara av sin kompis i en filmsekvens) 

samt en Konkurranse-bue.  

 

Den seneste buen er i likhet med Compound-buen laget av aluminium og utstyrt med et hjul 

og strengsystem som forenkler trekket for skytteren, så denne kan bruke lengre tid på å sikte 

på sitt mål føre sleppet. Buen kan også utstyres med stabiliseringslodd (300 Salvage Points), 

avfyre eksplosive piler (650 Salvage Points).  Buen er ved dette stadiet minst like effektiv 

som de andre mer tradisjonelle skytevåpnene. Og ses hengende over Crofts skulder gjennom 

største delen av spillet. Piler kombinert med tau kan avfyres i bestemte sorters stolper eller 

fjellvegger, så Croft kan ta seg fra A til Å i områder der hun ikke kan klatre, hoppe eller gå. 

Taupilene kan dessuten avfyres mot dører eller svake punkter i murer, som Lara så kan rive 

ned. Taupilene blir derfor en nøkkel til nye områder. Buen i seg selv er lydløs som skaper en 

mulighet for spilleren der hen kan ta ut sine fiender lydløst, både på avstand og nært hold 

(med at man tar seg bak en fiende og kveler denne med buestokken).     

 

Øks: Inne i en gammel militærbunkers avdekker Croft et samlingsrom der det har pågått 

rituelle ofring av dyr. Blant restene ligger en primitiv øks, konstruert ut ifra en trebit, tau og et 

slags knivblad. Denne brukes så til å bryte opp dører på lik linje med et brekkjern, eller for å 

knuse gjenstander for å høste belønningen i disse i form av Salvage - eller Experience 

Points. Den kan også brukes i selvforsvar som et slagvåpen, men den siden av våpenet må 

låses opp, se inteface study. Øksen blir det første man oppgraderer i spillet, den blir da mer 
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robust og solid. Denne byttes så ut mot Crofts mentorfigur Roths røde klatre øks i metall. 

Denne åpner opp for muligheter der spilleren kan bevege seg rundt på loddrette yter, 

fjellvegger, isbreer. Og blir nødvendig for Crofts framgang  i spillet. 

 

Halvautomatisk pistol: Lara første våpen som påminner spilleren om de tidligere spillene. 

Denne ser ut som typen Beretta, og stjeles fra det første mennesket Lara Croft dreper. Pistolen 

kan forbedres gjennom flere oppgraderinger, som et større magasin (200 Salvage Points), og 

en burst-mode (450 Salvage Points) som gir Croft muligheten til å avfyre en kortere, 

konsentrert salve mot fiender.  

 

Croft arver senere Roths sølvfargede pistoler (som ligner de hun har i tidligere spill, det må 

påpekes hun bare bruker en av disse i spillet, utenom i en filmsekvens). Disse er mer 

avanserte og mye bedre, og fører med seg flere oppgraderingsmuligheter, som lyddemperen 

(350 Salvage Points, som åpner opp for stealth-muligheter) samt ergonomisk grep (300 

Salvage Points) for bedre kontroll.  

 

Maskingevær: Et maskingevær som stammer fra andre verdenskrig, med kolbe av tre og 

magasin stikkende ut på siden, som stjeles fra en fallen fiende. Dette er en klassiske 

kulespruter som kan hjelpe spilleren i mer intensive skuddvekslinger. Våpenet kan 

oppgraderes på flere sett. Med teip og stoff kan til eksempel Croft forbedre geværkolben for 

forminsket rekyl (300 Salvage Points). Magasinet kan også forbedres i størrelse (225 Salvage 

Points) og også teipes i hop med et annet, så Lara slipper lete lenge etter et nytt magasin (300 

Salvage Points).   

 

Pumpehagle: Dras ut av de benete fingrene på et skjellet i et fangehull. En klassisk 

pumpehagle med pistolgrep som kan brukes i nærkamper. Eksempler på oppgraderinger er et 

bedre grep (300 Salvage Points) og justeringer av geværmunningen (350 Salvage Points). For 

400 Salvage Points kan spilleren få spesialhagel som setter den trufne i brann.  

 

Haglen kan dessuten bane vei for spilleren da spesielle blokkeringer kan tilintetgjøres av en 

velplassert hagelsprut. Haglen kommer dessuten automatisk fram når Croft i spillets mange 

action-sekvenser når tiden saktes ned og spilleren må skyte i stykker farlige objekter i 

veibanen, når Croft til eksempel faller/ruller/glider ned en bratt skråning. 
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Granatkaster: Dette er en klassisk granatkaster som Croft finner. I begynnelsen bruker hun 

den som et eget våpen, men teiper den senere fast på undersiden av maskingeværet. Dette gir 

maskingeværet en sekundær avfyringsfunksjon. Granatkasteren er effektiv mot et større antall 

fiender.   

 

Her kommer en liste over de klesplagg som Lara Croft kan bære (Alle blir tilgjengelig i 

samband med utstyr-menyen) 

Standard drakt: Klesplagget Lara Croft kommer ha på seg om spilleren ikke velger noe 

annet. Kort sagt. Den klassiske, tettsittende, turkise tank toppen. Cargobukser og brune 

skinnstøvler. Da Lara kommer oppleve enorme påkjennelser vil disse klærne slites ut under 

spillets gang. Revner oppstår, uten at det vises mer hud av den grund. Man kan dessuten 

skimte skrubbsår og blodrester på lemmene hennes. På den høyre handen har hun et 

fingerskydd ala den sorten som bueskytter bruker. På den andre bandasje, og det ser ut som 

hun har spjelket et par fingre på grund av beinbrudd.     

Jeger: Denne drakten består av en grønn tank topp og cargo bukser med kamuflasje trykk på. 

Hun er dessuten innsmurt i leire. Drakten er ellers lik standarddrakten. 

Aviatrix: Denne drakten er inspirert av 30-talls oppdagere som Indiana Jones. Med plagget 

kommer en brun pilot-skinnjakke og brune bukser. Jakken er åpen i halsen, og det er også det 

eneste som vises av hud.  

Gerilja: I stedet for en turkis topp får Lara Croft en skuddsikker vest på overkroppen. Denne 

er utstyrt med en kniv på brystet og geværmagasiner festet rundt midjen i stropper. Lara har 

bare armer, bortsett fra et par robuste motorsykkel hansker med avklipte fingre. Pistolhylsteret 

er også mer moderne og i plast buksene er like standardversjonen.   

Fjellklatrer: I tillegg til spanderbuksene gir dette settet Croft klatreseler, en langarmet blå 

trøye og en offwhite dun-vest.    

Sprengning-ekspert: Dette settet kler Croft i en grå heldekkende jumpsuit. På føttene har 

hun et par matchende basket-sko.  

Treffsikker: Settet består av en bueskytter mørkerød vest med underarmsbeskyttelse og 

håndskydd. De klassiske cargobuksene, samt høye skinnstøvler.   

 

 Resultat Interface Study 

 

Tomb Raider har en hovedmeny der man kan justere innstillinger, laste inn tidligere 

gjennomspillinger og nyte av spennende ekstra-material som dokumentarfilmer om hvordan 
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spillet gjordes. En pausemeny finns også tilgjengelig for spilleren. Her kan man endre 

plasseringen på lagrede filer, justere innstillinger (lysstyrke, vanskelighetsgrad, lydstyrke 

osv.). Dette er interessant men ble aldri ordentlig utforsket under den aktuelle 

gjennomspillingen, foruten at man i hovedmenyen begynte det hele med å starte opp en ny fil, 

velge vanskelighetsgrad (Normal) og justere lysstyrken. Spillet krever ikke at spilleren skal 

bruke tid på disse, da alle andre meny-baserte handlinger spilleren gjør skjer ved Base Camp-

menyen, eller leirplass som undertegnede velger å kalle den. Dette vil bli presentert 

nedenunder, da dette er et system som brukes hele tiden av spilleren.  

 

 

Leirplass-menyen 

Menyen kan åpnes ved et hvilken som helst bål gjennom spillets gang, så lenge det ikke er 

fiender i nærheten. Man går bare bort til det og trykker på en bestemt knapp. Menyen åpnes 

så, og spilleren ser Lara som sitter til venstre for et bål. I bakgrunnen ser og hører man 

spillverdenen. Iblant får man også servert et lydopptak enten av bekjente eller Lara selv som 

er viktig om spilleren vil komme på dypet av historien. Til øverst i bildet ser spilleren hvor 

hen og Lara befinner seg på kartet. Både i navn på område og i koordinater. Under har hen tre 

valg: 

 

Ferdighets-panelet 

Oppdelt i tre lager (Overlever, Jeger og Bråkmaker).  Lagrene representerer et ferdighets-tre 

der spilleren kan oppgradere Lara Crofts handlingsmuligheter med ferdighetspoeng. Et 

eksempel er Bråkmaker-ferdigheten kalt Dirty Tricks der Lara kaster sand og steiner i ansiktet 

på sine fiender i det hun dukker for deres angrep. Eller ferdigheten Dodge Counter, der Lara 

kontrer et angrep med å stikke en pil i kneet på angriperen. Begge gjør dem sårbare for Axe 

Expert-ferdigheten der Lara planter klatreøksen i angriperen og uskadeliggjør denne. 

Formuen bestående av ferdighetspoengene vises oppe i venstre hjørne på skjermen.       

 

Reise-panelet 

Her vises et detaljert kart over øyas mange områder, med ulike symboler av interesse for 

spilleren. I alle områdene finns flere bålsymboler der spilleren kan åpne Leirplass-menyen 

endre på Laras utstyr og ferdigheter. Teltsymboler finns også. Disse er Leirplasser spilleren 

kan hurtig-reise i mellom.   
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Utstyrs-panelet       

Her vises hvert eneste våpen spilleren har plukket på seg under spillets gang. Det første man 

ser er en prosentuell oversikt over hvor utviklet hvert enkelt våpen er. Spilleren kan så gå i 

detalj på hvert enkelt våpen og kjøpe løs oppgraderinger med Salvage Points-valutaen. 

Formuen av disse vises oppe i venstre hjørne på skjermen. Her velges også Crofts klær. 

 

Utenfor leirplass-menyene kan spilleren åpne en kart-meny. I denne menyen får man et mer 

detaljert kart over området man befinner seg i. Man kan dessuten se en forenklet oversikt på 

sitt utstyr. Det som er mer spennende her er de to kategoriene Documents og Relics. 

Kategorien viser alle dagboks-utdrag og lapper i form av lydlogger, som spilleren kan samle 

på seg under spillets gang, som er med og fyller ut spillets bakgrunnshistorie. Relics-

kategorien forteller en annen historie. Nemlig den om de mange skattene spilleren kan plukke 

opp. Disse presenteres i et nærbilde som spilleren kan zoome ut og inn. Objektets navn ses til 

venstre, samt en morsom kuriosa-tekst som leses opp av Lara selv.  

 

 

Resultat Interaction Map     

 

Tomb Raider har om mulig en relativt avstengt planløsning når det kommer til spillerens 

muligheter. Historie-delen er bestemt og strengt regissert. Det eneste som kan nevnes her er at 

spilleren selv har valget om hvorvidt man vill utforske spillverdenens mange kroker og finne 

skatter, samle på seg poeng og oppgradere alle erfaringer og våpen. Gravkammere ligger 

dessuten spredd rundt på øya med spennende fysikkbaserte gåter. Men disse kan i teorien 

overses.  Det er med andre ord opp til spilleren selv hvor mye hen vil få ut av opplevelsen. 

Men resultatet er og blir det samme.  

 

En annen side av spillet der spilleren har noe å tillegge, er hvorvidt hen velger å håndtere sine 

fiender. Ytterst, ytterst sjeldent kan man velge å unnvike disse helt og holdent. Og også her er 

resultatet bestemt av skaperne bak spillet. Spilleren kommer ta livet av sine fiender enten hen 

vil eller ikke. En spesiell hendelse stakk seg ut. Ta forskeren under gjennomspillingen befant 

seg ovenfor en fiende som lå levende men fastklemt under en stor sten. Her fikk man valget 

om å skyte den ubevæpnede og forsvarsløse motstanderen eller forlate denne til sitt 

smertefulle øde. Velger man å skyte personen. Poengterer Lara automatisk dette med en 

aggressiv attityde, men handlingen får ingen konsekvenser for spillet.   
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Resultat Gameplay Log 

 

Det helhetlige bildet av spillverdenen med sine innbyggere. Øya er inndelt i alt nevnte 

områder som spilleren beveger seg igjennom. Hvert område har opp til flere lagringsplasser i 

form av leirplasser. Miljøene er veldig varierte, både i oppbyggelse og størrelse. Utendørs-

områdene kan være enorme og bestående av ulike mindre rom, eller høydenivåer for spilleren 

og utforske gjennom klatring eller bruk av Rope Ascender-en. Innendørs-områdene er mer 

korridors lignende, og det finns få kroker og bare EN rett vei. Gameplayet består dels av 

utforskningen, dels av kontakt med motstandere, følelsesladede filmklipp, samt spektakulære 

interaktive filmklipp der spilleren må trykke på rett knapp til rett tid. Verdenen er veldig 

detaljert, ofte regner og blåser det. Alt for å skape en ubehagelig tilværelse for de som er 

strandet på øya. Derfor er det også aldri stille, og man hører hele tiden den kalde vinden som 

uler i tretoppene.  

 

Fokuset skal nå gå over til den visuelle utførelsen av Lara Croft. I dette spillet har utviklerne 

hos Crystal Dynamics valgt å skape en heltinne som skiller seg fra sine forgjengere, både i 

kroppsform og i valg av klær. Den smale midjen til hennes tidligere inkarnasjoner er denne 

gangen borte, og matcher nå hoftene hennes. Lemmene hennes er muskuløse og står seg 

naturlig til kroppen. Ses Croft vendt mot kameraet, kan man dessuten se at hun er minst like 

bred over skuldrene som over hoftene. Dette gir henne kroppen til en atlet. Hennes bryst har 

også minsket i størrelse fra forgjengerne. Spilleren har som alt nevnt flere valgmuligheter når 

det kommer til hvordan hen at hun skal se ut, i valget av klær. Det kanskje minst flatterende 

plagget er standard-drakten, da toppen er en smule utringet. Men dette kan som sagt velges 

bort. Lara Croft skader seg opp til flere ganger i spillet og dette ses i form av bandasjer, 

blodflekker og revner i klærne. Hun blir dessuten dekt av blod, leire, skit og støv opp til flere 

ganger og dette misfarger klærne hennes. 

 

Fienden bør også nevnes da disse er en viktig del av spillet. Hovedsakelig er enten dyr eller 

mennesker. Dyrene er naturtro utformet. Fiendene på to bein er derimot alle menn, slitne, 

skjeggete og gale sjømenn ikledd fillete klær i gråtoner. Disse angriper deg enten med sverd, 

klubber, buer eller skytevåpen.    
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Det finns dessuten gamle samurai-krigere. Disse er ikledd sine klassiske rustninger, og har 

hjelmer eller stråhatter, bevæpnet med katana eller bue. 

 

Den eneste kvinnelige fienden er i teorien dronning Mihiko, men hun slåss spilleren i teorien 

ikke med, om ikke kampen mot miljøene ikke kan regnes. 
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