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Abstract	  
Populärkulturella medier som tv och filmer är något som under många år har granskats inom 

vad de berättar för dess konsumenter samt vilka strukturer och sociala konstruktioner som de 

representerar och reproducerar. Ett populärkulturellt fenomen som inte granskats lika tydligt 

är det idag växande tv-spelandet. Forskningen finns inom ämnet men har främst gjorts på 

sambandet mellan våld och tv-spel. Jag anser att det är tid att undersöka djupare om 

jämställds aspekter och genus i tv-spel. 

Syftet med denna uppsats är att identifiera de manliga och kvinnliga karaktärernas egenskaper 

och hur de ställs i relation till de motsatta könen utifrån tv-spel riktade till olika publiker. 

Detta har gjorts genom att undersöka två scener, en spelsekvens och en filmsekvens ur 

respektive spel utifrån karaktärernas egenskaper, kameravinklar samt dialoger.    

Studien utgår från en teoretisk referensram som handlar om maskulinitet/femininitet, tv-spel 

och postfeminism. Till undersökningen används en filmanalys inspirerad av ”How to study 

televison” med Selby & Cowdery samt inslag ur ”Visual pleasure and narrativ cinema” där 

Laura Mulvey redogör för ”the male gaze” och hur kameran vinklar blicken utifrån den 

manliga karaktären i scenen eller publiken. Materialet baseras på scener tagna ur två tv-spel, 

Grand Theft Auto V som riktar sig mot en manlig publik och Tomb Raider, definitiv edition, 

vilket istället är skapad för en kvinnlig publik. De valda scenerna har gjorts utifrån tillfällen i 

spelet där båda könen möts. 

 

Resultatet visade att kvinnor i spel utformade för en manlig publik ofta framställs som 

sexobjekt och att deras karaktärer utgår från deras relation till mannen. I spelet utformat för 

kvinnor är det fortfarande fokus på kvinnans kropp, men hon kan samtidigt agera som en 

postfeministisk förebild. Män framställs i båda spelen som aggressiva och dominanta medan 

kvinnor är deras objekt att styra, äga och erövra. I spelen som riktar sig till både män och 

kvinnor, ligger den sexuella framställningen i fokus. Min slutsats är att gamla föreställningar 

om maskulina och feminina representationer och egenskaper ligger till grund för spel riktade 

till en manlig publik. I spel riktade till kvinnor har ett steg närmare en jämställd spelvärld 

tagit form. 

 

 

Nyckelord: Tv-spel, genus, maskulint, feminint, postfeminism, filmanalys, ”the male gaze” 

Antalet sidor: 35 
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Introduktion 
 
Inledning 
Tv- och datorspelandet är en uppåtgående trend över hela världen. Idag spelar drygt 2,5 

miljoner svenskar dagligen. Det är fem gånger fler än vad det finns aktiva i vårt lands tre 

populäraste sporter som fotboll, ishockey och ridning (dataspelsbranchen 2014). 
 

Spelindustrin har sedan flera år tillbaka skapat ett större ekonomiskt värde än film- och 

musikindustrin i många länder. Under 2011 omsatte spel i USA nästan dubbelt så mycket som 

biobranschen och stod för 40 procent av underhållningsbranschens totala intäkter i 

Storbritannien (Sydsvenskan 2012). Omsättningen i den svenska spelutvecklingen har under 

2013 ökat med hela 76 procent till 6,55 miljarder kronor. Allt tyder på en uppåtgående ökning 

inom kommande år (dataspelbranchen 2014). 

 

Tyvärr välkomnar inte alla denna utveckling. Dataspelsbranschen (2014) har enligt 

spelutvecklarindex, redovisat ett resultat där delar av den manliga publiken känner sig hotade 

av andra kvinnliga spelare som visat mer intresse för tv-spel de senaste åren. Jag som tv-

spelande kvinna i dagens samhälle, har sett påtagliga skillnader i hur genus porträtteras inom 

tv-spel, där kvinnor oftast objektifieras sexuellt och ställs i relation till de manliga 

karaktärerna eller helt utesluts ur spelets värld. 

På google scholar finns det 3,2 miljoner träffar under sökordet “game studies” och nästan 3,8 

miljoner under “film studies”. Anledningen till det kan delvis bero på att film har funnits 

tillgängligt längre än tv- och dataspel, men även att som James Newman redogör i sin bok, 

Video Games (2004), där många forskare visar sig ha en syn på tv-spel likt ett barns medium. 

Dessa forskare anser därmed att en vetenskaplig granskning kan ifrågasättas. 

På grund av mina upplevelser av genusrepresentation samt bristen på studier inom tv-spel, i 

relation med dess omsättning, har ett intresse fötts fram gällande hur spelen skildrar genus via 

sina karaktärer. Det som framkommer i uppsatsen kan bidra till att skapa en ökad förståelse 

och eventuellt ge impulser till arbete för en mer jämställd spelvärld. 

Problemformulering 

Framställningen av genus i medier, främst inom populärkulturen, kan ses som en 

skapelseprocess som ger avtryck på din självbild och självrepresentation. Framställningen av 
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kvinnor inom tv-spel har gett upphov till debatter om huruvida dessa framställs realistiska 

men även om hur den kvinnliga kroppen skildras som sexobjekt och sätts i relation till 

männen (Kennedy 2002) (Dill & Thill 2007).  Ytterligare diskussioner har kommit upp 

angående hur vissa kvinnliga karaktärer hyllas och blivit förebilder inom denna miljon-

industri (Gauntlett 2002). Utifrån dessa diskussionsområden anser jag att mitt område dels är 

intressant, men även tidsrelevant att undersöka.    

 

Jag kommer genom en jämförande studie mellan två spel som är riktade till olika publiker, 

undersöka hur kön gestaltas samt hur relationerna mellan könen är skildrade. Min analys 

kommer att baseras på en kvalitativ innehållsanalys av två scener ur respektive spel, samt min 

teoretiska utgångspunkt hur manligt och kvinnligt har framställts inom populärkulturen. 
 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt från tv-spelets karaktärer, undersöka 

skillnader i hur maskulinitet och femininitet framställs i tv-spel riktade till olika publiker. 

Utifrån uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att ligga till grund för 

undersökningen och sedermera analysen: 
 

• Vilka egenskaper tillskrivs de manliga respektive de kvinnliga karaktärerna i spelen?  

• I vilken relation sätts det motsatta könet till huvudkaraktären/huvudkaraktärerna? 

• Hur kan spelen förstås utifrån postfeministisk teori?  

Bakgrund 
Tv-‐spel	  
Den första generationens spelkonsol dök upp på marknaden 1972 i USA. Till en början tog 

det lång tid att utveckla spelen och branschen kraschade redan 1977 i brist på förnyelse av 

såväl spel som konsoler. Tv-spelsmarknadens stora genomslag kom 1986 med Nintendos 

kultförklarade 8-bitarmaskin. Därefter har det ständigt visat en uppgående trend gällande 

omsättning, utveckling och popularitet. I min analys kommer jag att granska Playstation 4, 

som tillhör den sjunde generationens spelkonsoler och en av de mest sålda genom tiderna. 

Den är konstruerad för att spela högkvalitativa videospel men har samtidigt utvecklats till att 

idag fungera som en totalmaskin för multimedia. (Thornham 2011)  
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En modern tv-spelkonsol är en bro mellan arkader och datorer avsedda för “video gameplay” 

och hemmabruk. Som utenhet för bild och ljud används ofta en tv (därav namnet tv-spel). 

Som inenhet till konsolen använder man handkontrollen för att du som spelare skall ha 

möjlighet att interagera med spelet. Uppgraderingar görs främst av en helt ny maskin snarare 

än nya komponenter. (Technopedia.com) 

 

Som spelare väljer du oftast en karaktär, även kallad “avatar”. Avatarer i en virtuell värld är 

interaktiva tecken som kan gå inom det datoriserade landskapet och manipulera omgivningen. 

Avataren kan styras av spelaren med hjälp av handkontrollen och blir även tilldelad föremål 

som verktyg, vapen, kläder, fordon, virtuell valuta, etc. Detta görs för att man som spelare ska 

känna en starkare samhörighet och inlevelse med sin avatar. (Technopedia.com) 

 

Tv-spel kan delas upp i två kategorier, film- och spelsekvenser. Under filmsekvenser iakttar 

spelaren passivt sin avatar utan möjlighet att ingripa och styra den. I spelsekvenserna måste 

spelaren däremot vara aktiv för att kontrollera och styra sin avatar. (Technopedia.com) 

 

NPC, är en förkortning för “Non Player Character” och är de spel-figurer som styrs av 

spelets egna förprogram, “artificiell intelligens”. Det kan vara karaktärer (medhjälpare) som 

man möter i spelvärden, men inte fiender eftersom de i allmänhet är vänliga och inte öppet 

fientliga. De kan även ha funktioner i handlingen, fungera som köpmän eller endast vara 

visuella karaktärer för att förstärka miljön (Technopedia.com). 

 

Grand Theft Auto V 
Utvecklad av seriens skapare Rockstar North, Grand Theft Auto V utspelar sig i dess 

huvudstad Los Santos vilket är omgiven av berg, landsbygd och stränder i det största och mest 

ambitiösa spel Rockstar skapat (Rockstar North 2015). 

Spelet har sedan start legat på topp ett som världens dyraste spel att tillverka med sina 1,9 

miljarder kronor fram till förra året då de blev slagna av “Destinys” 3,6 miljarder kronor. 

Summan kan ställas i relation till världens dyraste film, "Pirates of the Caribbean: At World's 

End" med sina 342 miljoner dollar (Dagens nyheter 2014). 

GTA V spelas i en öppen värld där den berättar en historia om sina karaktärer och samtiden. 

Spelaren tar del av uppdrag genom sina avatarer och kan även spela online med andra spelare. 
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GTA V fokuserar på jakten efter pengar i den nya fiktiva staden som inspirerats av den 

amerikanska staden Los Angeles (Rockstar North 2015). 

Som spelare blir man tilldelad 3 olika avatarer under spelets gång. De tre olika är män; 

Trevor, Michael, och Franklyn (GTA V). 

 

Tomb Raider, definitiv edition 
Tomb raider- definitiv edition, för playstation 4 är utvecklat av företaget Nixxes Software och 

handlar om Lara Croft, som är en 11:e generationens grevinna med ursprung från England. 

Lady Croft har drabbats av flera personliga tragedier där bland annat hennes föräldrar har 

avlidit vid olika tillfällen, innan hon blev vuxen. Karaktären är mycket intelligent och atletisk, 

men får även stor uppmärksamhet i både vetenskapliga och politiska samhällen utöver den 

populära pressen (Tomb raider chronicles 2015). Lara Croft är en karaktär som gett spelen en 

enorm framgång på 50 miljarder dollar. Hon är inte längre bara en spelfigur som resulterar i 

att nya spel kommer ut med jämna mellanrum utan finns bland annat i reklam, serietidningar 

och hollywoodfilmer (IGN 2008).  
 

Material  
Denna studie utgörs av PS4 version; Tomb Raider, definitive edition (Tomb Raider) & Grand 

Theft Auto V (GTA) där spelen beskrivs närmare under bakgrund. Anledningarna varför just 

dessa två spel har valts är genom ett urval som beskrivs av Ekström och Larssons (2010) bok 

”Metoder i kommunikationsvetenskap”. De redogör för en urvalsstrategi inom 

innehållsanalysen, där man ska fokusera på de medier som kan argumenteras vara de 

normgivande. Detta kan förklaras vara de medier som i ett eller annat avseende får störst 

prestige bland medieproducenter och mediekonsumenter. Vid urvalet av spel i min uppsats 

har denna strategi använts, där även likheter av spelen tagits i anspråk:  

• Olika publiker – Då spelen är utformade för att locka olika publiker utifrån kön är det av 

intresse att se hur de har byggt upp dessa spel samt skillnaden mellan dem (Thornham 

2011). 

• Kommersiell framgång – Båda spelen har haft en lång karriär och fått en otrolig framgång 

där de kommer ut med nya uppdateringar, spel med jämna mellanrum samt att de båda 

lanserades samma år, 2013 (Tomb raider chronicles 2015) (Rockstar North 2015). 
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• Spelens åldersgräns – Spelen har en åldersgräns på 18 år utav det europeiska organet för 

åldersmärkning av spel, PEGI, då det innehåller extremt våld, motivlöst dödande, 

starkt språk, våld mot försvarslösa individer (PEGI).1  

• Hur man spelar – Båda spelas ur ett tredjepersonsperspektiv, vilket innebär att man som 

spelare ser spelvärlden bakom avataren och kan se hens interaktion med spelvärlden. 

• Utrymme för studier – Som beskrivet under tidigare forskning har en del studier bedrivits 

inom genus och tv-spel. Ett fåtal har gjort en jämförande studie mellan två olika spel 

med fokus på genus och hur karaktärernas egenskaper skildras beroende på publiken. 

Utifrån detta har intresse över dessa spel tagit form.  

Eftersom de båda spelen uppdateras kontinuerligt med nya versioner har jag använt mig av de 

senaste versionerna av respektive spel. Uppdateringarna som släpps under analysarbetet har ej 

installerats.  

Avgränsning 
En filmsekvens samt en spelsekvens ur respektive spel kommer att ligga till grund för min 

analys. Detta då spelen visar filmsekvenser som är uppbyggda på samma vis som filmer. 

Under filmsekvensen iakttar spelaren passivt sin avatar utan möjlighet till kontroll. Som 

spelare kan man inte göra annat än att iaktta karaktärerna och deras interaktion vilket gör den 

intressant att undersöka. Under spelsekvensen har dock spelaren kontrollen och kan till viss 

del styra vad avataren ska göra, vilket skapar möjligheter för spelaren. Det är kombinationen 

av filmsekvens och spelsekvens som ger mig möjligheten att göra en djupare analys. 

Båda spelen har en total uppskattad speltid om 140 timmar vilket kräver mycket tid för mig 

att spela igenom. (Rockstar Games 2013) (Nixxes Software 2013). Jag har därför gjort en 

avgränsning för att göra en kvalitativ analys som besvarar min frågeställning. Utifrån min 

frågeställning har jag valt ut en filmsekvens och en spelsekvens ur respektive spel med scener 

som visar båda könen. Detta för att kunna bedriva mitt syfte där jag vill se vilken relation det 

motsatta könet har i förhållande till huvudkaraktären/huvudkaraktärerna. Man påträffar möten 

mellan de olika könen under ett flertal gånger. Varför just dessa två sekvenser från respektive 

spel har valts är att de över lag representerar män och kvinnor på ett typiskt och representativ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Jag anser även att vissa scener ur GTA borde vara märkta då man tar del av sexuella och nakna möten mellan 
individer där man som spelare även kan köpa sex.	  



	   9	  

sätt. De är mer stabila och kan bäst analyseras efter min valda teori. 

 

Tidigare forskning 
I detta kapitel beskrivs tidigare forsning som berör mina valda frågeställningar. För att hitta 

forskning som är relevant, har jag letat i böcker och kurskompendium som tillämpas i mitt 

valda problemområde. Jag börjar med att ta upp tidigare forskning kring ämnet genus från 

Rosalind Gills ”Gender and the media” och sedan hur begreppen femininitet och maskulinitet 

redogörs. I Anja Hirdmans bok ”Den ensamma fallosen” beskriver hon att begreppet skiljer 

sig utefter vilken publik den riktar sig mot. Därefter tar jag upp tidigare forskning kring ”the 

male gaze” vilket är hur män ser på kvinnor i media. Den tillämpas även på en av 

karaktärerna jag valt i min analys. För att beröra mitt valda material vilket är tv-spel, 

avslutar jag med en forskning av Bernard Perron. Han beskriver hur vi som spelare påverkar 

spelens handling och hur de påverkar oss. Efter varje forskning beskrivs varför jag anser 

dessa vara relevanta för min uppsats.  

 

Genus inom populärkultur 

I ”Gender and the media” tar Rosalind Gill upp studier kring genus inom media. Hon redogör 

för att forskare är enade om att den kulturella representationen bildar en viktig plats för 

undersökandet. Fältet präglas även av en ständig debatt om mångfald, olika synsätt och 

perspektiv. Gill belyser kvinnans betecknande egenskaper och att media har en tendens att 

endast sätta kvinnan i relation till en manlig karaktär exempelvis fru. I dagens populärkultur 

har det skapats en fascination av kvinnans kropp och att femininet inte ses som socialt och 

psykologiskt utan mer som en kroppslig egendom. För att istället se den som vårdande, 

omtänksam och moderlig, betraktas den sensuella kroppen som det centrala för den kvinnliga 

identiteten. Gill redogör även för de tidigare skildringarna av kvinnor som lyckliga 

hemmafruar eller sexobjekt som hon ställer sig kritiskt emot. Idag menar hon att inom den 

postfeministiska falangen, framställs kvinnor som självsäkra och sexuellt självbestämmande. 

(Gill 2007) 

 

Jag anser att detta är en relevant studie för min uppsats då det är applicerbart på mina valda 

karaktärer i spelen. Gill redogör inte för representationen inom tv- spel och jag anser att min 

studie kan bidra till att skapa en klarhet och djupare förståelse om hur femininitet i relation till 
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olika publiker kan ge form. Utifrån detta kommer jag att utvärdera om Gills argument 

gällande kvinnorepresentation i media reproduceras i mitt valda material.  

Kön till olika publiker 

Hirdman har i sin bok ”Den ensamma fallosen” beskrivit att beroende på vilken publik man 

vill tilltala blir mannen och kvinnan porträtterade olika. I medier riktade till män blir den 

manliga kroppen sedd med narcissistiskt seende. Även en narcissistisk igenkännelse uppstår 

om vad män gör och deras positioner i förhållande till kvinnor. Hon hänvisar till män som det 

pornografiska dramats huvudaktörer, där deras könsorgan ligger i fokus och inte bara ses som 

en penis utan bidrar till en metafor för auktoritet, makt och mystik. Den manliga kroppen ses 

inte som erotisk utan snarare som en lockelse i undervisandet, där män tillåts att titta på andra 

män i form av att se hur de gör.  

 

När män tittar på kvinnor i media är det en blick som intar en särskild plats i görandet av 

maskulinitet. Män ska titta och tycka om att titta, gärna tillsammans med andra män. 

Skapandet av denna broderskapsblick förklaras som essentiell och naturlig för maskulin 

identitet. Den maskulina makten skapas och upprätthålls genom seendet, genom vem som får 

se på vem och hur. Kvinnor ska erövras men även hållas på avstånd. Hirdman hänvisar till 

Laura Mulvey om att kvinnan ska framställas som ett erotiskt objekt och att framställningen 

av femininitet är gjord för mäns njutning.  

Hirdman (2008) redogör för att effekterna av den intensiva granskningen av den kvinnliga 

kroppen bidrar till en acceptans, att kroppen ska bedömas av andra, både män och kvinnor. 

Kvinnor bör betrakta en annan kvinna med splittrad blick, vilket betyder att man studerar sig 

själv utifrån. I medier riktade till kvinnor så blir den feminina kroppen bedömd med förakt 

och längtan. En idealisering där man vill se ut som kvinnan i bild, men även i vissa fall med 

förakt, där kvinnor fortfarande har en lägre status i vår kultur. 

 

Hirdman (2008) hänvisar till teoretikern Simone de Beauvoirs resonemang om att 

konstruktion av kvinnan som ”den andra” inte bygger på någon ömsesidighet, att kvinnan inte 

bara är “den andra” för mannen utan även för sig själv. Hirdman menar även att medier som 

är riktade till kvinnor, och rör femininet samt relationen till män, handlar om att lära sig 

identifiera sig till det maskulina.  
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Enligt Hirdman finns det tre olika män som kvinnor tittar efter i media; mannen som älskare, 

som partner och som far. Gemensamt för dessa tre är närhet och intim kontakt. Under senare 

år är det snarare ett fokus på hur mannen tittar på den kvinnliga karaktären, hans uppskattade 

blickar och uppslukandet av hennes skönhet (Hirdman 2008).  

Johansson (2000) berör samma ämne som Hirdman men har tillämpat det på mitt valda 

område, tv-spel. Hon menar att spel är försedda med symboler som relaterar till både 

kvinnligt och manligt. Symbolerna får betydelse beroende på spelarens kön. Detta kan ses 

utifrån att dator‐ och tv‐spelens innehåll mestadels består av sexistiska symboler och riktar 

sig mer mot en manlig målgrupp (Johansson 2000). 

Då min studie utgår från två spel som är riktade till olika publiker så finner jag Hirdmans och 

Johanssons resonemang viktiga och intressant att applicera i min analys.  

The male gaze 
Anneke Smeliks ”Lara Croft, Kill Bill, and the battle for theory in feminist film studies” 

(2009) vill spåra hur bilden av kvinnan som hjälte har kommit till stånd och hur den kan 

tolkas med hjälp av feministisk filmteori. Hon diskuterar två kvinnliga hjältar: Lara Croft från 

filmerna Tomb Raider och Beatrix Kiddo från filmerna Kill Bill. Hon redogör för att det finns 

två olika hjältar och att var och en av dem förkroppsligar ett annat genus representation. 

 

Studien tar upp och betonar olika kameravinklar utifrån Laura Mulveys teori om ”the male 

gaze” där kameran studerar kvinnans erotiska kropp utifrån mannens ögon. Smelik berättar 

även att en förändring har uppkommit sedan början av 2000-talet, där den klassiska 

voyeurismen har förändrats eftersom åskådaren inte ser ur den dominerande manliga blicken. 

Detta innebär att kameran har blivit mer neutral, vilket gör att både manliga och kvinnliga 

betraktare kan njuta av det erotiska skådespelet av båda könen. (Smelik 2009) 

 

Dessa resultat och argument är relevanta för min studie då de behandlar kvinnorepresentation 

i populärkultur med ett fokus inom samma område och metod. Smelik gör sin studie på filmer 

men berör ändå samma karaktär, Lara Croft i Tomb Raider. Delar av min analys kommer att 

hämtas utifrån denna studie då jag finner hennes teori inom ”the male gaze” och 

kameravinklar intressant.  
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Tv-spels interaktion 
Bernard Perron redogör för vad han kallar ”body genre”, där vi som publik får rörelser eller 

nervösa ryckning utan kontroll när vi tittar på skräck eller porr; 

 

”video games can produce better horror than Hollywood” 

(Perron, Bernard 2009:125) 

 

Identifieringen och den gripande upplevelsen under spelet blir övertygande, även 

beroendeframkallande eftersom avataren i spelet representerar oss och speglar våra 

önskningar och kroppsliga erfarenheter. Karaktären är direkt styrd av oss och våra handlingar, 

även ofrivilliga. Perron redogör för ”tredje persons perspektiv” där bilden är filmad från en 

hög kameravinkel för att förstärka känslan av sårbarhet, isolering och visa viktiga händelser 

som inträffar under spelets gång. Perspektivet tillåter spelaren att ta del av saker som 

vanligtvis går förlorade i en första persons perspektiv, som att fienden jagar avataren och att 

avataren samtidigt springer för livet. I första persons perspektiv ser man den virtuella världen 

inifrån avatarens ögon.  

 

Perron berättar även för läsaren om hur de olika val man gör i spelet kan påverkas av de 

fysiologiska reaktionerna i kroppen, som kan bli hjärtklappning, häftig andning, förändring av 

ansiktsfärg, handsvett och även stela muskler. Inom vissa spel rör sig kameran väldigt fort och 

kan påverka en oerfaren spelare till att även bli skrämd, illamående, snurrig och få ont i 

huvudet. På grund av en stark närvaro och känsla av makt över handlingen, bildas ett 

situationsperspektiv som ger en ingång till olika känslor och ökad intensitet för spelet. (Perron 

2009) 

 

När jag gör min analys och redogör hur man som spelare kan ha en påverkan på spelens 

handling, är Perrons avhandling ett bra verktyg att använda. Där redogör han för tredje 

persons perspektiv som även används i båda mina valda spel.  

 

 

 



	   13	  

Teoretiskt ramverk 
I kommande avsnitt introduceras teorier och begrepp som påträffats i kontakt med tidigare 

forskning. Teorierna kommer belysas för att avslutningsvis förklara varför de är passande för 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 

Representation & skillnader 
I representation, cultural representation and signifying practices tar Hall upp att kultur är 

delade betydelser och innebörden kan endast delas genom vår gemensamma tillgång till 

språket. Kultur handlar främst om produktion och utbyte av betydelser- givande och tagande 

av mening mellan medlemmarna i ett samhälle eller grupp. Vi ger saker mening genom hur vi 

representerar dem- ord vi använder, historier vi berättar, bilder vi producerar, känslor vi 

förknippar och värderingar vi ställer. Hur vi förmedlar med vårt språk har en roll som ett 

“representativt” system och förmedlas genom talande ljud, kroppsspråk, musik, skriftspråk, 

kroppsspråk, objekt, symboler och gestalter. (Hall 1997) 

Hall argumenterar den centrala roll om att titta på de olika argument som influerar vårt 

ramverk, hur vi uppfattar skillnader i vår kultur för att kunna undersöka och upptäcka 

skillnader inom femininiteter. Hur vi begriper manligt är genom en jämförelse med det 

kvinnliga och detta redogörs av det lingvistiska argumentet där betoningen ligger på 

motsatserna. Utan motsatserna skulle meningen inte existera och detta bygger Hall vidare på 

när han framför det antropologiska argumentet som visar att varje kultur ger mening genom 

klassificering. Klassificeringen går ut på att betona skillnaden i något där det finns en norm 

enligt vilken du bestämmer om något är annorlunda eller liknande. Grunden bygger på att 

skillnad är skapad av klassificeringsprinciper där principerna kan uppfattas som naturliga, 

logiska och oföränderliga men i själva verket är sociala konventioner (Hall 1997). 

 

Individer som på något sätt skiljer sig från majoriteten utsätts ofta för en representation där 

det uppstår ett ”jag” och ”de andra”. För att förklara detta tar Hall (1997) upp olika bilder som 

har varit aktuella inom populärkultur och där han visar olika reklamfenomen som använder 

stereotyper inom etnicitet, främst inom sportsammanhang. Denna ligger främst i grund av 

konceptet ”jaget” och ”de andra” i definition som etnicitet. Jag anser även att det kan 

användas som det andra könet där Hirdmans resonemang beskrivits i tidigare forskning är 

relevant. Att kvinnan inte bara är den ”den andra” för mannen utan även för sig själv.  
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Representation av femininitet och maskulinitet 
Ur ett avsnitt i ”Gender and the media” belyser Gill att populärkulturen har en tvångsmässig 

upptagenhet med kroppen och att istället för att se femininitet som vårdande, omtänksam och 

moderlig, betraktas kvinnlighet i dagens media som likställt med att äga en sexig kropp vilket 

presenteras som kvinnors enda källa till identitet. Övervakningen av kvinnors kroppar utgör 

kanske den största typen av medieinnehåll i alla genrer och medieformer där kvinnan ofta blir 

framställd i relation till männen som fru, flickvän eller prostituerad. (Gill 2007) 

Under antiken var mannens kropp ett centralt ämne för konsten och stod för civilisation samt 

personifierade människan och gudarna. Att visa upp könsorganet symboliserade patriarkat, 

fertilitet och var där för att beskådas av både kvinnor som män. Idag anses den nakna manliga 

kroppen som sårbar, både fysiskt och socialt där kläder är markörer för klass, kön, prestige 

och social status. Hirdman påpekar att det är hur den manliga kroppen synliggörs som är det 

centrala. En överdriven kroppslighet som en överdriven vältränad man eller som den 

kvinnliga motsvarigheten i inopererande bröstimplantat, kan signalera en mer ambivalent 

klasstillhörighet, där det kroppsliga representerar en lägre status. (Gill 2007) 

 

Inom populärkultur där män besitter huvudrollerna och är manliga hjältar, är det oftast män 

som integrerar med andra män. Kvinnor är nästan helt uteslutna från handlingen och de som 

finns är snarare där för att försäkra publiken om att hjältarna är heterosexuella. (Hirdman 

2008) Enligt Egenfeldt‐Nissen & Heide Smith (2004) så innehåller även dator‐ och tv‐spel få 

kvinnor. Om de förekommer är det ofta i linje med manliga fantasier och stereotypa 

könsroller. 

Hirdman redogör för hur mannens kropp är kopplad till våld och nämner att en ny form av 

hypermaskulinitet skrivs in på mannens kropp genom våld och smärta, att han i första hand 

inte lever genom sin kropp utan av en större påverkan, hans jag. Han är fortfarande mänsklig, 

kan blöda men kan även utstå det kroppsliga lidandet (Hirdman 2008).  

 

Ur ”Våldsskildringarnas dilemman” förklarar Birgitta Höijer att det finns ett samband mellan 

den manliga kulturen och våld, där våld är en del av den manliga sfären. En manlig åskådare 

blir inte lika starkt berörd som kvinnor av att se våld i media. En förklaring till detta anser 

Höjer skulle kunna vara mäns dragning till våld och accepterande av våld som ett medel för 

att lösa mellanmänskliga konflikter. Media framställer män som våldsverkarna, att det är män 
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som skapar och utövar det mesta av våldet i världen. Hon berättar att våldsutövandet är en del 

av den manliga kulturen samt tillhör den manliga sfären. Hon bekräftar myten om våldet som 

en manlig egenskap. (Höijer 1996)  

Mina valda tv-spel är klassade som våldsspel och innehåller både manliga och kvinnliga 

karaktärer vilket gör dessa teorier väl lämpade att titta närmare på i min analys.   

Hyper – maskulinitet/femininitet 
Raewyn Connell redogör i sin bok Maskuliniteter, att begreppet maskulinitet förr i tiden ofta 

beskrevs på följande vis: 

”Sann maskulinitet förväntas nästan alltid utgå från männens kroppar – den finns 

inneboende i den manliga kroppen eller den uttrycker något om den manliga 

kroppen. Antingen är det så att kroppen driver på och leder handlandet (dvs. när män 

är av naturen aggressivare än kvinnor; våldtäkt går att härleda till okontrollerbar lust 

eller medfödd längtan efter våld), eller så sätter kroppen gränser för handlandet (dvs. 

män tar av naturen inte hand om spädbarn; homosexualitet är onaturligt och därför 

avgränsat till en pervers minoritet)”. (Connell 2008:83) 

 

Connell påstår att detta inte är den rätta beskrivningen utan att det finns flera olika sorter av 

maskulinitet där det vore fel att sätta ihop dem eller kalla dem för fysiska och djuriska 

attribut. En av sorterna han tar upp är den hegemoniska, vilken har mest makt och förmåga att 

kontrollera andra män samt är mindre känslomässigt styrd. En av de egenskaper som utmärker 

den hegemoniska maskuliniteten är att den kan omformas och fyllas med nya betydelser, dock 

alltid på ett sådant sätt att den förblir överordnad. De två andra sorterna är; delaktiga och 

underordnade. Sistnämnda är den homosexuella mannen som enligt Connell betraktas som 

den lägsta formen i mäns genushierarki.  

Maskulinitet är samtidigt en plats i genusrelationer. Det är de metoder där män och kvinnor 

tilldelas sin plats i genus och effekterna av dessa metoder är kroppsliga erfarenheter, 

personlighet och kultur. (Connell 2008)  

 

Ur Masculine femininities/feminine masculinities: power, identities and gender av Carrie 

Paechter, problematiserar hon Connells definitioner av maskulinitet i relation till femininet. 

Istället diskuterar och beskriver hon terminologin av maskuliniteter samt femininiteter utifrån 

flera perspektiv. Peachter är kritisk till Connells tre definitioner av maskulinitet och att 
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femininitet ses som ”den andra”. Hon sätter istället Connells definitioner i relation till 

femininiteter där hon däremot menar att femininiteter inte är konstruerade på samma sätt som 

maskuliniteter. Hon redogör för att det finns två typer av femininiteter, en hyper-femininitet 

samt en normativ-femininet. Hyper-femininiteten ställs över den normativa som är den 

fastställda normen av femininet, vilket innebär en ”väldigt tjejig” kvinna med utmärkande och 

typiska kvinnliga drag som att vara ung och snygg. Hyperfemininitet ses som en överdriven 

form av femininitet där vi påträffar en glamoriserad kvinna med överdrivet stora bröst och 

smal midja. Hon har liten eller ingen relation till ”vanliga” kvinnliga aktiviteter; städa, tvätta 

och ta hand om barnen. De arbetar istället utanför det normativa och gör aldrig eller väldigt 

sällan sysslor som anses vara typiskt feminina. (Peachter 2006) 

 

Femininiteter i en maktordning, beskriver Peachter som maktlösa gentemot det maskulina då 

hon menar att femininiteter inte kan kategoriseras på samma sätt som maskuliniteter eftersom 

de inte medför någon kulturell makt (Paechter 2006). 
 
Paechter diskuterar att man bör skilja manlighet och kvinnlighet som ideala typiska former 

som är bundna till en hegemonisk maskulinitet. Istället bör vi se det som aspekter där 

människor konstruerar och förstår sig själva i termer av att ''skapa'' flicka/kvinna eller 

pojke/man. Hon avslutar med att hänvisa till Judith Butler som redogör för att kvinnlighet 

beskrivs genom ett phallogocentric sätt, hänvisandet till det maskulina som centralt i 

byggandet av en mening. I framtiden kommer dock kvinnlighet ha flera möjligheter än att 

följa en enda norm (Paechter 2006).  

 

Både begreppet hypermaskulinitet och hyperfemininitet är något som väl lämpar sig att 

använda när jag analyserar mina karaktärer. Att Connell och Paechter är två teoretiker som 

inte är helt överens om vad som definitionen innebär, gör det ännu mer intressant om vilken 

som bästa passar in på mina valda karaktärer.  

 

Postfeminism 
Postfeminism är i stort sett omfattat av en uppsättning antaganden och finns i en stor 

spridning inom populära medieformer. ”Post”, som den används i denna mening, innebär 

omvandling och förändring samt signalerar ett kritiskt engagemang med tidigare eller andra 

former av feminism. Det är inte längre fokus på jämlikhet utan istället på skillnad. En 

övergång från pluralistisk uppfattning om tillämpningen av feminism, som behandlar krav om 
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marginaliserade och koloniserade kulturer till en icke hegemonisk feminism som kan ge röst 

åt lokala, inhemska och postkoloniala feminister. Gill är kritisk mot de tidigare skildringarna 

av kvinnor som lyckliga hemmafruar eller sexobjekt. Istället menar hon att inom den 

postfeministiska falangen framställs kvinnor idag som självsäkra och sexuellt 

självbestämmande. (Gill 2007) 

 

Gill hänvisar till Amanda Lotz analysmodell för att se huruvida en text är postfeministisk. 

Lotz argumenterar för att det ska innehålla följande fyra funktioner: berättelser som utforskar 

kvinnors skiftande förhållande till makten; skildringar av olika feministiska lösningar; försök 

att komma ifrån att man har två kön; och illustrationer av samtida strider mellan könen (Gill 

2007).   

McRobbie (2007) redogör för att postfeminism till viss del kan hänvisas till det förflutna. Det 

finns däremot dramatiska skillnader mellan de olika kvinnliga karaktärerna av aktuell 

populärkultur än de som finns hos kvinnor och damtidningar från en pre-feministisk era. De 

nya unga kvinnorna är säkra nog för att deklarera sina farhågor om eventuella fel i att hitta en 

make. De undviker aggressiva eller öppet traditionella män och njuter skamlöst av sin 

sexualitet, utan rädsla för den sexuella dubbelmoralen. Att leva utan en man är ofta ett tecken 

på självständighet och styrka mer än skam att inte hitta en partner. Dessutom lägger de stor 

vikt i att vara självförsörjande och inte göra sig beroende av någon annan. Dessa unga kvinnor 

är avgörande för byggandet av en ny "könsordning".  

Dessa självständiga kvinnor är enligt McRobbie (2007) med på principerna om feminism och 

att de inte ansluter sig till rörelsen och dess mål, därför bidrar de inte till dess politiska makt. 

Några skildringar av moderna kvinnor i medier använder sin frihet i valet att anta kvinnliga 

beteendemönster som feminismen försökt att avskaffa. Kort sagt så menar McRobbie att 

postfeminism bara är en myt som gör kvinnor mer ockuperade med sina kroppar och mindre 

politisk engagerade.  

Gauntlett tar upp idén om förebilder som ofta kommer upp i den offentliga debatten. En 

förebild är någon att se upp till och någon att basera din karaktär, värderingar eller ambitioner 

på. Han redogör för att en förebild kan delas in i sex olika kategorier. Ett par av dessa är 

förebilder där människor varit framgångsrika i det valda området, som populära filmstjärnor 

eller ledare. Även förebilden som utmanar stereotypen, där kvinnliga actionhjältar kan 

motverka idén om att endast män kan agera som huvudroll (Gauntlett 2002).  
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Jag anser att den postfeministiska teorin ger ett tillfälle att undersöka en intressant sida av 

mina valda karaktärer. Det bidrar även till ett mer teoretisk djup i min uppsats.  

Den manliga blicken 
För att titta på den traditionella filmen så finner man två motstridiga aspekter av njutbara 

strukturer enligt Laura Mulvey. Den första kallat Scopophilic uppstår från nöjet att titta på en 

annan person för sexuell stimulering. Den andra utvecklas genom narcissism, byggandet av 

sitt ego och identifikation av bilden som studeras. 

I en värld som består av makt och balans mellan könens obalans, har nöjet varit att titta på 

skillnaden mellan den aktiva mannen och den passiva kvinnan. ”The male gaze” även kallad 

den manliga blicken projicerar sin fantasi på den kvinnliga figuren som är utformade i 

enlighet med detta. I den traditionella exhibitionistiska roll som kvinnor porträtteras efter är 

hennes centrala roll, där utseendet blir kodad för stark visuell och erotiska effekter, en så 

kallad ”to-be-looked-at-ness” som betyder att kvinnans kropp blir studerad (Mulvey 1992). 

 

Som nämnt under ”the male gaze” i Smeliks tidigare forskning så anser jag att begreppet är 

relevant att använda i min analys. Det beskriver en blick som ofta används inom 

populärkulturella filmer.   

 

Metod  

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ metod används i 

studier där forskaren undersöker ett eller fåtal fall mycket ingående. Utifrån olika källor 

bedrivs fallet ingående vid flera skilda aspekter. I intensiva studier av enskilda fall blir det 

möjligt att undersöka hur de textuella förhållandena görs och blir betydelsefulla i 

kommunikationen. I filmanalyser blir det på motsvarande sätt möjligt att tolka innebörden i 

enskilda delar av exempelvis scener ur filmer (Ekström & Larsson 2011).  

”Allt är inte meningsfullt att kvantifiera. I många sammanhang är det viktigaste 
inte hur många gånger utan hur något sägs” (Ekström & Larsson 2000:78).  

Den kvalitativa innehållsanalysen kan användas i princip till vilket medium och vilken genre 

som helst; dokusåpor, reklam, romaner, bilder, tv-spel och syftar på att göra en analys där 

ingenting räknas eller mäts (Bergström & Boréus 2012). 
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Som jag nämnde i avsnittet ”avgränsning” kommer jag att göra min kvalitativa analys på en 

filmsekvens och en spelsekvens ur båda spelen. Där kommer jag att titta på 

huvudkaraktären/huvudkaraktärernas och det motsatta könets egenskaper. Därefter kommer 

jag även att titta på hur scenerna är uppbyggda med hjälp av bland annat kameravinklar. För 

att få fram underliggande betydelser ur scenerna, använder jag mig av Keith Selby och Ron 

Cowderys ”How to study Televison”. 

 

Enligt Selby och Cowdery (1995) finns det två tillvägagångssätt för att studera rörligt 

material, formella koder av konstruktion eller tekniska koder. De formella koderna är 

exempelvis rekvisita, beteendet hos karaktärerna och smink medan de tekniska koderna 

innefattar kameravinkel och belysning. Koderna har skapat ett medialt språk vilket används 

av de inblandade i filmen som regissörer och aktörer. Detta för att underlätta arbetet att skapa 

medieinnehåll. Trots att denna metod har några år på nacken, anser jag att den är applicerbar 

även på dagens media. Jag har därför valt att komponera ihop en egen modell nedan där jag 

tar in koder både från den formella och tekniska aspekten: 

Avstånd – Kan skapa olika känslor till det som filmas. Närbilder kan ge en känsla av intimitet 

och med ett långt avstånd så får man ta del av omgivningen. Den mest använda är den som 

filmas mellan närbild och långt ifrån, medium-avståndet som inte förmedlar någon specifik 

känsla.   

Kameravinkel – Här delas de upp i tre olika kategorier: hög, låg och ögonhöjd. Därefter hur 

kameran är vinklad mot karaktärerna så uppfattas dem olika. Ur en hög kameravinkel upplevs 

personen som underlägsen och sårbar, ur en låg blir det tvärtom, dominant och kraftfull. 

Ögonhöjd ska förmedla en känsla av jämlikhet för karaktären.  

Scensättning – Miljön där scenen utspelar sig i och som förmedlar en viss känsla. 

Exempelvis förmedlar Paris romantik, kultur, ungdomlighet. 

Rekvisita – Kan vara föremål som förstärker ett visst intryck av karaktären eller en känsla där 

vapen kan ge upphov till makt, våld och kontroll. 

Klädkoder – Karaktärernas kläder, kroppsform och hälsa.  

Icke verbal kommunikation – Ansiktsuttryck och kroppsspråk (Selby & Cowdery 1996). 
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Verbal kommunikation – Konversationerna mellan de olika karaktärerna. Detta nämner inte 

Selby och Cowdery, men ville ändå få med den punkten som jag kommer titta närmare på.  

Laura Mulveys definition av blickar inom film anser jag är användbart i min studie. Genom 

kamerans vinklar kan nedan nämnda blickar ta vid. Kameran tar närbilder på kvinnans 

kroppsdelar samt en följande blick nedifrån och upp vilket visar hennes erotiska kropp: 

Huvudkaraktärens blick – Kvinnans kropp blir ett erotiskt föremål för den manliga 

karaktären i skärmbilden.  

Publiken/spelarens blick – Kvinnans kropp blir studerad av publiken (Mulveys 1992). 

Innan en analys kan bedrivas måste jag reda ut min medvetenhet om att min analys kan 

påverkas av mina egna värderingar samt tidigare erfarenheter. Slutsatsen kan till viss del 

ändras om analysen bedrivs av en forskare med andra värderingar och erfarenheter. Trots 

detta kommer jag göra mitt bästa för att hänvisa till min redovisade tidigare forskning och 

teori för att stärka analysen och få en mer empirisk slutsats.  

Tillvägagångssätt 
Jag påbörjar analysen med att jämföra mina valda filmsekvenser från spelen och därefter 

spelsekvenserna. Min analys kommer utgå från mitt syfte och för att kunna besvara mina 

frågeställningar har scener valts efter att det ska finnas en huvudkaraktär i ett möte med det 

andra könet. Utifrån detta har ett sexuellt tema uppstått i de flesta sekvenserna då det är i 

dessa situationer som man ofta påträffar de båda könen. Därefter analyseras scenerna med 

hjälp av koder som beskrivits under metoddelen. Ett fokus ligger i att titta på karaktärernas 

egenskaper och hur scenen är uppbyggd med hjälp av bland annat kameravinklar, klädkoder 

och kommunikation, både kroppslig och verbal. Slutligen sätts dessa resultat i relation med 

den teori jag tagit upp i det teoretiska ramverket. Materialet i undersökningen kommer 

därefter skapa en sammanställning som sedan ska kunna besvara mina frågor; hur dessa två 

spel framställer manliga respektive kvinnliga karaktärer och relationen de har till det andra 

könet.  
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Analys 

Filmsekvens - Grand Theft Auto V  

Denna filmsekvens utspelar sig i en husvagn som tillhör en av huvudkaraktärerna, Trevor. 

Scenen början med att vi som publik får bevittna en sexakt mellan honom och en kvinna vid 

namn Ashley. Därefter stöter de ihop med två män utanför husvagnen och ett bråk påbörjas 

mellan männen. Vi får veta att en av männen är Ashleys pojkvän Johnny och scenen avslutas 

med att han blir ihjälslagen av Trevor.   

Ashley står framåtlutad över diskbänken i köket och bakom henne står Trevor. Kameran är 

filmad i ett medium-avstånd, där hennes ansikte visar områden av smuts, sår och mörka ringar 

under ögonen. Vidare förs kamerans studerande blick utefter Ashleys kropp. Klädkoden i 

denna vinkel visar en urringad tröja som har texten ”the lost” skriven på ryggen vilket jag 

anser kan ge antydan om uppgivenhet, utanförskap och ett rop på hjälp. Hon har även en 

sliten kjol som numera pryder golvet hon står på. Runt om i rummet ligger det skräp, 

snabbmat och tomma ölburkar vilket skapar en oren och slarvig bild av Trevor. I kombination 

av att båda har på sig alla kläder förutom de nerdragna underdelarna och det ostädade 

rummet, får man intrycket att akten är driven av lusten och att inga andra känslor är 

involverade. Intrycket förstärks när kameran visar en närbild på Ashleys ansikte där hon 

varken visar ansiktsuttryck eller ljud på att hon får någon njutning. Trevor stönar högt och 

tittar samtidigt på tv:n framför dem som visar ett nyhetsinslag. Att engagemanget är avsaknad 

och att man strax därpå får reda på att Ashley har en pojkvän sedan tidigare ger ett intryck att 

Trevor inte har någon medkänsla, och att kvinnan bara är ett objekt att äga. Det framkommer 

inte varför hon är otrogen, men hennes pojkvän Johnny kommer till husvagnen kort därpå. 

Han är rasande och skriker mot Trevor:  

-”Trevor, you have been with my girl again? I’m speaking with you ashole!” 

Johnny filmas från ögonhöjd och han tar upp att det inte är första gången de har sex med 

varandra. Han framför även att han fortfarande älskar sin tjej.  

Trevor besvarar Johnny: 

- ”Well I got to fuck someone, do you want me to fuck you instead?” 

Trevor som filmas från en låg kameravinkel får ett intryck av dominans. Intrycket förstärks 

när han ber Johnny ta av sina byxor: 

-”Take off your pants… I’m about to fuck me a meth head, ain’t I cowboy?” 
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Detta förmedlar en känsla av att Trevor vill förnedra Johnny och ge indikationer på att han är 

en kvinna. I det här fallet blir kvinnan ett nedvärderande objekt till för männen att äga samt att 

Trevor vill uppmärksamma att Johnny är en drogmissbrukare. Scenen slutar med att Trevor 

slår ihjäl Johnny i ett tumult av ilska, vilket jag tror att han främst gjorde för att visa vem som 

bestämmer. 

Filmsekvens - Tomb Raider, definitiv edition 

Scenen börjar med att man som publik slängs in i en krigsscen som utspelar sig på natten i 

skogen. Där har Laura samt hennes manliga kompanjoner blivit fastbundna med händerna 

bakom ryggen av fienden. Därefter påbörjas ett våldtäcktförsök på Lara av en manlig fiende. 

Hon lyckas dra sig loss och får tag på en pistol som hon skjuter mot mannen som avlider.  

Det är totalt fem stycken karaktärer i scenen där bara en är kvinna, Lara Croft. Hon är 

vältränad och har trots lerstänket i ansiktet ett attraktivt yttre. Hennes kvinnliga former 

framhävs genom ett tajt urringat linne och ett par långa figurnära byxor. Omgivningen i 

skogen är mörk och man som åskådare får känslan att det är kallt ute. Männen bär full 

mundering av jackor och vissa bär mössor. Denna observering stärks när man ser en närbild 

som visar Lauras ansikte där ett ”rökmoln” bildas när hon andas ut.  

 

Alla män är mellan 25-45 år gamla, de är vältränade och ger intryck av att vara starka män.  

Laura blir bortknuffad till ett träd av fienden. Filmsekvensen visas ur en hög kameravinkel 

från mannens axel, vilket kan upplevas som att Laura är underlägsen och sårbar. Jag får även 

intrycket att man studerar Lauras kropp utifrån mannens ögon, ”the male gaze” då hennes 

urringning är i fokus. Intrycket förstärks när mannen säger: 

- ”You are good looking, aren’t you? You remind me of my sister” 

Scenen fortsätter med att mannen vänder sig om och skjuter ihjäl en man som försöker 

komma och rädda Laura för att sedan be sina kompanier att följa efter de män som försöker 

rymma därifrån. Därefter vänder han sig tillbaka mot Laura i en hastig rörelse för att slå till 

henne i ansiktet. Hon faller till marken och mannen riktar sin pistol mot hennes huvud: 

- ”Don’t you fucking move!” 

Med pistolen som rekvisita förmedlas en känsla av våld och makt. Han anser sig ha tillräckligt 

med kontroll att han lämnar henne en stund i tron att hon inte ska fly. Lara ser ändå sin chans 

och försöker fly när han lämnat henne. Hon hittar ett gömställe bland några plankor där 

kameran visar en närbild på hennes ansikte. Genom hennes häftiga andning och stirriga blick 
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blir rädslan påtaglig. I bakgrunden hör man att mannen kommit tillbaka: 

- ”Are you going to play hide and seek baby? You think that it is going to save you?” 

Kort därpå hittar han henne och riktar pistolen ännu en gång mot huvudet. Han hotar om att 

hon ska komma ut därifrån, och att hon ska göra det snabbt för att sluta dra ut tiden. Kameran 

visar en studerande blick utefter hennes kropp där vi som publik ska följa blicken. Vi får se 

mannens hand som smeker hennes lår och armar. Lauras armar är under denna tid fortfarande 

fastbundna bakom ryggen med pistolen riktad mot henne. När ett tillfälle ger akt så knäar hon 

honom i magen vilket tyvärr inte ger tillräckligt med tid för att rymma. 

- ”She was also a bitch” säger mannen och man får en känsla att han hänvisar till sin syster. 

Sekunden efter uppkommer en ny chans att ge tillbaka, hon biter honom i halsen och båda 

faller mot marken. Pistolen flyger iväg och Laura kastar sig och lyckas få tag på den innan 

han. Mannen försöker komma åt henne, men stoppas av ett skott i skrevet och i huvudet. Efter 

ett par sekunder av jämrande dör mannen och Laura pustar ut och gråter av lättnad, det är 

över. Hon sitter på knä och tittar upp mot himlen för att säga: 

- ”Thank god” innan hon samlar ihop sina vapen och går därifrån.  

Likheter mellan dessa filmsekvenser är att båda scenerna visar ett sexuellt tema där det är 

männen som driver den sexuella lusten. De är även våldsamma, aggressiva och verkar inte 

känna någon ångest eller medlidande över sina handlingar.  

Kvinnorna blir objekt för männen att erövra och studera utifrån ”the male gaze”. 

Skillnaderna är att Lara i Tomb Raider har en vilja och styrka att säga ifrån och göra 

motstånd. Hon kämpar och i detta fall är det en kvinna som tar livet av en man. Kvinnan är 

huvudrollen i Tomb Raider och den manliga fienden blir porträtterad som ”den andra”. 

Spelsekvenser - Grand Theft Auto V 

Eftersom GTA V är en stad inspirerad av Los Angeles så finner man även i denna fiktiva stad 

bland annat restauranger, bostäder, sjukhus samt strippklubbar. I den sistnämnda byggnaden 

kan man som spelare ta sin avatar på ett besök. I strippklubben finns en bar där man kan köpa 

alkohol, ju mer man köper desto fullare blir spelarens avatar. Detta påverkar även 

grumligheten på skärmen vilket som spelare ska ge en känsla av interaktion med spelet. Man 

kan även med sin avatar, betala för att ta del av stripshower och privata lapdance. Om man 

behandlar sin strippa rätt, går det även att få med henne hem.  

Alla strippor på klubben är kvinnor, de är smala, storbystade och endast iklädda stringtrosor. 
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Av deras unga, smala kroppar och släta ansikten får man känslan av att dessa strippor inte är 

många år över arton. Besökarna till klubben är bara män som skiljer sig i ålder, utseende samt 

att majoriteten är singelsällskap. Den manliga blicken ligger som tema i hela spelsekvensen 

där du som spelare kan välja att titta på strippshowerna. De utspelar sig på en scen, alternativt 

kan man få en ”lapdance” i ett privat rum. Blicken utifrån din avatar studerar kvinnornas 

kroppar under varje show. För att ta del av dessa nakna shower måste du betala och när du gör 

det uppstår det en ”lycko barometer” längst upp i hörnet på skärmen. Denna visar hur nöjd din 

valda strippa är och barometern stiger om du betalar mer. Förutom den stigande barometern 

får man även höra verbala uttryck om att hon är nöjd: 

-”mm how’s that? Oh yeah baby, I bet you are hard now?” 

 För att lyckas få upp barometern till max så kan man även smeka strippan när hennes vakt 

inte ser. Om du lyckas göra det korrekt, frågar hon om du vill slutföra akten hemma hos din 

avatar.  

- ”Baby you are fine” – Hör man från sin avatar när han smeker hennes höfter och lår. 

 Om du blir påkommen av vakten får du en varning. Blir du påkommen ytterligare en gång 

blir du utslängd av två stora starka män som släpar iväg din avatar och kastar ut honom på 

gatan. Där kan din avatar skjuta eller slå ner civila som passerar. Om du väljer att slå mot män 

gör de oftast motstånd och slår tillbaka. Slår du däremot kvinnor, springer de antingen 

därifrån eller faller mot marken i smärta.  

Spelsekvenser - Tomb Raider, definitiv edition 

I spelet åker Lara runt om i världen för att klura ut olika gåtor och uppdrag som ofta hör till 

arkeologin. Denna gång har en solgudinna skapat kaos i vädret på en japansk ö där Lara och 

några kompanjoner till henne befinner sig. Just i denna spelsekvens har en arme av japanska 

män tagit Laras kvinnliga kompis ”Sam” där de tror att hennes kropp kan väcka deras 

solgudinna till liv. Under spelsekvensen hör man ifrån radion hur hennes kompanjoner Reyes 

(kvinna) och Jonah (man) strider mot fienden på annat håll. Spelsekvensen avslutas med att 

man måste möta en enorm man, ”bossen” för att befria sin kompis.  

Även här visar sig alla fiender vara män, vilka är klädda i tjocka japanska rustningar. De 

attackerar Lara med våld och vapen för att försöka stoppa hennes försök att rädda sin väninna. 

Som spelare styr man avataren för att ta sig genom hinder man stöter på under spelets gång, 

vilket kan vara allt ifrån att klättra på berg och hustak eller ta död på de fiender man möter. 

För att underlätta dessa hinder tar spelaren hjälp av de vapen och verktyg avataren har samlat 
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på sig under spelets gång.  

Kläderna Lara bär i denna spelsekvens är samma som de hon hade på sig i filmscenen. 

Kameran ger publiken en studerande blick på hennes figurnära kläder vilket ger hennes kropp 

mer fokus. Däremot kan man som spelare välja att byta kläder på sin avatar, kläder man har 

samlat på sig under spelets gång. Dessa kläder ger en mer påklädd känsla. Du har två val, en 

långärmad tröja eller en ärmlös väst.  

Vi har kontakt med våra kompanjoner via radio som på sitt håll strider mot fienderna. Dessa 

kan hänvisas till NPC och är de spel-figurer som styrs av spelets egna förprogram.  

- ”I got this side, call out targets” – hör vi ifrån Jonah  

- ”Come on you bastards” - Reyes 

En man visar sig längst uppe på berget som jag bäst kan beskriva som ett monster. Han är 

dubbelt så lång och stor som de andra männen och vrålar i frustration och ilska. Under en 

snabb filmning genom terrängen, från Lara till ”monstret”, förstår spelaren att man i slutändan 

måste möta honom. Spelsekvensen avslutas med att konfrontera monstret och genom att 

hugga honom med sin yxa ett flertal gånger utan att själv dö, vinner man striden och Sam kan 

befrias från solgudinnans försök att överta hennes kropp.  

Likheterna mellan dessa två spelsekvenser är även som i filmsekvensen, att männen är 

våldsamma och deras uppgift är att äga, erövra eller försöka styra kvinnorna. Båda 

sekvenserna avslutas med att man som spelare måste konfrontera den manliga ledaren/bossen 

och överlista honom för att få med sig kvinnan därifrån.  

Skillnader som man kan ta fram är att spelarens avatar skiljer sig i kön beroende på om spelet 

är riktad till en manlig eller kvinnlig publik. I GTA spelar man utifrån manliga avatarer och 

dessa har bara manliga kompisar och fiender. Kvinnorna man möter blir ”de andra” och ur 

Tomb Raider spelar man från en kvinnlig avatar med både män och kvinnor som vänner, men 

alla fiender man möter är män. I den tidigare filmsekvensen blev kvinnornas kroppar i fokus 

utefter ”the male gaze”. Under spelsekvenser i GTA blir det fortfarande fokus på kvinnans 

nakna och erotiska kropp, men i Tomb Raider kan spelaren själv välja om Lara ska vara mer 

påklädd. Kvinnorna är även mer självsäkra och tar större plats i Tomb Raider.  
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Slutsats & Slutdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka genusrepresentation i två tv-spel som riktar 

sig till kvinnor respektive män. Genom att undersöka scener ur dessa två tv-spel har jag fått 

ett underlag som visar olika typer av egenskaper, kameravinklar, dialoger samt relationer till 

det motsatta könet. Följande frågeställningar låg till grund för undersökningen: 

 

- Vilka egenskaper tillskrivs de manliga respektive de kvinnliga karaktärerna i spelen?  

- I vilken relation sätts det motsatta könet till huvudkaraktären/huvudkaraktärerna? 

- Hur kan spelen förstås utifrån postfeministisk teori?  

Resultatet av undersökningen visar att det finns många tydliga likheter (men även olikheter) i 

genusrepresentationer i dessa två tv-spel som riktar sig till kvinnor respektive män. I 

nedanstående avsnitt diskuterar jag, utifrån mina frågeställningar, vilka slutsatser man kan dra 

av de skillnader och likheter som framkommer.  

 
Vilka egenskaper tillskrivs de manliga respektive de kvinnliga karaktärerna i spelen?  

Grand Theft Auto V  
I båda scenerna är kvinnan satt i en position där hon är undergiven mannen. Deras enda 

uppgift verkar vara ett föremål för männen att styra, äga och erövra. En kameravinkel som 

sakta filmar nedifrån och upp samt att kvinnorna har lättklädda kläder, visar att ett fokus vill 

läggas på hennes sensuella kropp. Det är precis som Mulvey (1992) beskriver, kvinnor på film 

framställs främst som objekt och är till för att behaga män, dels den manliga motspelaren och 

dels publiken som iakttar. Kvinnans roll är att se bra ut, ha behagande former där 

proportionerna ofta är överdrivna vilket kan kopplas till Peachters ”hyperfeminitet”. De har 

oproportionellt stora bröst och en överdrivet smal midja, vilket kan tänkas vara för att locka 

den manliga publiken. Detta kopplas till Johansson, att spelen är fyllda med symboler som 

relaterar till både manligt och kvinnligt. De får betydelse beroende om det är män eller 

kvinnor som spelar. Dator‐ och tv‐spelens innehåll består mestadels av symboler som är 

sexistiska och riktar sig mer mot en manlig målgrupp (Johansson 2000). 

Huvudkaraktärerna utgörs av män som är välbyggda, muskulösa och inger ett ʺmacho‐ 

intryckʺ. I scenerna är de antingen filmade ur ögonhöjd eller kameran vinklad uppåt vilket 

framställer dem som starka och dominanta. I kontrast till kvinnorna skildras männen som 
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härskare. De tar vad de vill och visar inte några känslouttryck som ångest eller medkänsla. 

Samtliga är välbyggda och använder svordomar regelbundet samt konsumerar både alkohol 

och droger. Detta porträtterar mannen som vild och okontrollerad. Analysen stärks när varje 

scen avslutas med våld som bedrivs av männen. Detta kan förklaras efter vad Hirdman och 

Höijer skriver, att våld är en del av den manliga sfären. Han lever i första hand inte genom sin 

kropp utan en större påverkan, hans jag. En hypermaskulinitet där våld och smärta skrivs in 

på mannens kropp.  

Utöver våld skildras mannen som väldigt sexuellt aktiv i båda mina valda scener. Eftersom 

GTA V riktar sig till en manlig publik, kan man hänvisa till Hirdmans tes om att män ses som 

det pornografiska dramats huvudaktörer där deras könsorgan ligger i fokus. Även om man 

inte får se deras könsorgan i bild så får man känslan att de ”tänker” genom den. Här framställs 

inte mannens kropp som erotisk utan hans penis ses snarare som en metafor för auktoritet, 

makt och mystik. Att man inte får se mannen avklädd kan även förklaras genom att den nakna 

manliga kroppen idag anses som sårbar, både fysiskt och socialt. Där kläder är markörer för 

klass, kön, prestige och social status (Hirdman 2008).  

Tomb Raider, definitiv edition 

Trots att jag anser mig se en stark och extremt intelligent kvinna, blir även hon porträtterad 

med ett fokus på hennes sensuella kropp. Kameravinklarna, den studerande blicken och 

hennes figurnära kläder visar det som Gill (2007) skriver, att det är ett fokus på den kvinnliga 

kroppen. Scenerna ger tydliga bilder och indikationer på att det är kallt ute, ändå har Lara 

förvånansvärt lite kläder på sig i jämförelse med männen. Detta för att fortfarande bevara 

fokus på hennes erotiska kropp. Däremot har man som spelare valmöjligheten att klä på henne 

mer kläder, om man lyckats hitta dem ute i den virtuella världen.  

Hirdman (2008) hänvisar till Simone, som menar att medier som är riktade till kvinnor och rör 

femininet och relationen till män, handlar om att lära sig identifiera sig till maskulina. Man 

ska som kvinna känna in och förstå honom. Hall (1997) tar upp att för att förstå det feminina, 

måste det sättas i relation till det maskulina. Kan det vara en tanke bakom detta spel? Att vi 

kvinnor alltid ska se oss som ”den andra”? Att förstå vilken plats vi har i samhället, eller att 

förstå vad som är feminint genom att vi alltid måste se på medieinnehåll som innehåller en 

kvinna vid sidan av en man?  

Enligt Paechter (2006) beskrivs kvinnlighet genom ett phallogocentric sätt, hänvisandet till 

det maskulina som centralt i byggandet av en mening. Hon hänvisar även till Butler om att i 
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framtiden ska det finnas fler möjligheter att definiera femininitet än att sätta den i relation 

med maskulinitet.  

 

Paechter redogör även för den hyperfeminina kvinnan vilken är en glamoriserad kvinna med 

överdrivet stora bröst och smal midja. Hon har även liten eller ingen relation till ”vanliga” 

kvinnliga aktiviteter; städa, tvätta och ta hand om barnen. Lara Croft är en karaktär som faller 

innanför ramarna av denna definition. Hennes kropp som tidigare nämnts är i fokus samt att 

inga aktiviteter av det hon gör är ”typiskt” kvinnligt.  
 
Jag ser en hel del likheter med männen i Tomb Raider, definitive edition och de vi finner i 

Grand Theft Auto V. Förutom Laras vänner är männen hon möter hennes fiender. Dessa män 

tar vad de vill och verkar inte heller känna någon form av ångest eller medkänsla. De är 

våldsamma, aggressiva och okontrollerade med en stark sexlust som resulterar i ett 

våldtäktsförsök på Lara. Även här stämmer Höijers argument bra in där det är män som är 

våldsverkarna, att det är män som skapar och utövar det mesta av våldet. Trots att Lara själv 

utövar våld, är det främst som en motreaktion till att männen gör det. Att skydda sig själv 

eller rädda sin kompis som blivit tillfånga tagen.  

I vilken relation sätts det motsatta könet till huvudkaraktären/huvudkaraktärerna? 

Grand Theft Auto V 
Precis som Gill (2007) redogör att kvinnan inom populärkultur tenderar att bli framställd i 

relation till männen är det likaså här. Spelet framställer kvinnorna som passiva objekt på en 

patriarkal arena, där de bara existerar för männens affektion och ägande. Deras nakna och 

sexuella kroppar blir en central del i deras identitet, en erotisk anblick som blir studerad 

utifrån Laura Mulveys definition; ”the male gaze”. Det är de manliga värderingar och normer 

som sätter ramen för vad som är godtagbart.  

 

Hirdman (2008) menar att populärkultur där männen är huvudrollsinnehavare är det oftast 

män som integrerar med andra män. Även i GTA V spelar man bara utifrån manliga 

karaktärer där deras vänner och fiender är andra män. Kvinnor är nästan helt uteslutna från 

handlingen och de som finns är snarare där för att försäkra publiken om att hjältarna är 

heterosexuella. De är antingen prostituerade eller flickvänner. Även som Egenfeldt‐Nissen & 

Heide Smith (2004) skildras kvinnorna enligt manliga fantasier och stereotypa könsroller. 

Utifrån denna avsaknad av kvinnor anser jag att Halls (1997) definition av ”de andra” är 
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applicerbart, trots att han hänvisar till en annan etnicitet. Det är de individer som på något sätt 

skiljer sig från majoriteten och inom dessa två scener uppfyller kvinnan definitionen. Även 

Connell (2008) hänvisar till feminitet som ”den andra”. Att utifrån begreppet maskulinitet 

sätts feminititiet som ”den andra”.   

 

Något som förstärker analysen att kvinnor blir ”den andra” är att de har oproportionellt stora 

bröst, vilket kan ge en känsla att de är inopererande bröstimplantat. Enligt Hirdman (2008) 

kan dessa signalera en mer ambivalent klasstillhörighet, där det kroppsliga representerar en 

lägre status. 

Tomb Raider, definitiv edition 

Männen i spelet framställts främst som fiender till huvudkaraktären Lara Croft. På de scener 

jag valt att studera finner jag inte en enda kvinnlig karaktär som är hennes fiende utan bara 

män. Även i ett spel som GTA, blir kvinnorna passiva objekt för männens affektion och 

ägande. I scenen med våldtäktsförsöket på Lara bevisar det att hon ska ge sin kropp för 

mannen att ta över. Genom en kameravinkel riktad neråt från mannen, blir hon även 

porträtterad som underlägsen och sårbar. Även i spelsekvensen där fienden tar hennes kompis 

”Sam” tillfånga, blir kvinnan ett objekt för mannen att äga.  

I spelet finner man dock ett fåtal manliga vänner som påträffas kort i båda scenerna. De får 

mindre fokus än fienderna, men det framgår att de samarbetar väl med Lara och då inte tillhör 

den patriarkala arenan.  

Skillnaden mellan Tomb Raider och GTA när det gäller genusskildringar är stor, i GTA går 

det exempelvis bara att välja att vara manliga avatarer. Det är också i GTA mer uppdelat 

mellan män och kvinnor, där avatarerna bara har manliga kompisar och inget samarbete finns 

mellan andra kvinnor. I Tomb Raider kan man bara spela utifrån den kvinnliga avataren, Lara 

Croft. Här samarbetar hon med både män och kvinnor men får däremot aldrig stöta på en 

kvinnlig fiende.   

 

I medier riktade till kvinnor blir kvinnan sedd som ”den andra” där de ska lära sig att 

identifiera sig med det manliga (Hirdman 2008). Analysen stärks om man tillämpar Halls 

(1997) definition där ”den andra” är någon som skiljer sig från majoriteten, vilket i detta spel 

är kvinnorna. Trots att Lara har huvudrollen är det fler män i spelet, både vänner som fiender. 

Hirdman tar även upp att kvinnor ska betrakta en annan kvinna med splittrad blick, vilket 
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betyder att man studerar sig själv utifrån. Den feminina kroppen blir iakttaktagen med förakt 

och längtan. Under senare år så anser Hirdman (2008) att kvinnor som studerar män har lagt 

ett fokus på hur mannen tittar på den kvinnliga karaktären, genom hans uppskattade blickar. 

Trots att Lara fortfarande blir skådad genom ”the male gaze”, känner kanske den kvinnliga 

publiken en längtan att vara henne? Jag anser att detta kan vara en bidragande faktor till att 

Tomb Raider spelen är framgångsrika inom den kvinnliga publiken.  

Utifrån detta kan man utesluta Smeliks argumentation om att den klassiska voyeurismen har 

förändrats, eftersom åskådaren fortfarande ser ur den dominerande manliga blicken. I båda 

spelen har kameran inte blivit mer neutral utan ligger fortfarande i fokus för ”the male gaze”. 

Det betyder dock inte att den kvinnliga och manliga betraktaren inte kan njuta av det erotiska 

skådespelet på Lara Croft.  

Hur kan spelen förstås utifrån postfeministisk teori?  

Grand Theft Auto V  

En postfeministisk kvinna ska vara dominerande, självsäker och sexuellt bestämd (Gill 2007). 

Kvinnorna i GTA är kanske bestämda med vilka de har sexuellt umgänge med och visst kan 

de förmedla en känsla av självsäkerhet. Däremot anser jag att det är en falsk självsäkerhet 

som McRobbie antyder, att postfeministiska kvinnor är kapabla till att försörja sig själva. I 

GTA livnär kvinnorna sig genom att sälja sin kropp och är beroende av att män köper den. 

Den postfeministiska kvinnan undviker, i sitt sökande efter make, aggressiva eller öppet 

traditionella män (McRobbie 2007). Spelet florerar med män som är aggressiva och utifrån 

detta faller kvinnorna i GTA inte inom ramen för en postfeministisk kvinna.   

Tomb Raider, definitiv edition 

Kvinnor som spelar spel utformade för kvinnor ska enligt Hirdman titta på den feminina 

kroppen med förakt och längtan. Jag tycker att det stämmer bra överens med hur Tomb Raider 

är utformad. Genom att ha analyserat Lara Croft utifrån en postfeministisk teori, ser man flera 

punkter där hon stämmer väl in. Hon är som Gill (2007) beskriver, en aktiv kvinnlig karaktär 

som är självsäker, smart och sexuellt bestämd. Även som McRobbie (2007) är hon kapabel att 

försörja sig själv genom sitt ständiga sökande efter arkeologiska fynd, vilket gör att hon inte 

lagt fokus på att hitta en make. Hon bygger en ny ”könsordning” där den traditionella 

uppdelningen om vad män och kvinnor bör göra är omvänd.  

Jag anser även att den nya postmoderna kvinnan som Lara är en förebild för kvinnor. Hon 
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utmatar stereotypen om att kvinnliga actionhjältar inte kan agera som huvudroll som Gauntlett 

(2002) förespråkar. Då förebilder ger navigation och inte direktiv, lär man sig av att studera 

andra. Speciellt om man ser upp till denne, är det kvinnliga förebilder likt Lara som kan 

hjälpa att ge impulser till arbete för en mer jämställd spelvärld.  

Slutord 
Tv spel och dess virtuella värld har förändrat vår syn på underhållning, interaktion och 

mänskliga förhållanden. Som vår tids generation använder sig och påverkas av den nya 

digitala världen, påverkas vi av den virtuella världen. Allt reflekteras till vår etablerade 

bekvämlighet och dess interagerande medium. Dess influenser är nästan enastående, och dess 

påverkan på vårt intryck, sexuellt eller på annat sätt kommer att ses i många år framöver. 

Spelen är mycket verklighetstrogna med bra grafik och handlingar som utförs i realistisk höjd, 

som att du verkligen var där. Skadade personer i spelet som blir beskjutna eller slagna, kan 

förblöda alternativt plågas till döds. Även droger och alkohol florerar i spelets värld. Perron 

(2009) förklarar att vi som spelare blir uppslukande av upplevelsen under spelet, vilket även 

kan bidra till en beroendeframkallning då vi påverkas, känner en stark närvaro och känsla av 

makt över handlingen. Det blidas ett situationsperspektiv vilket ger en ingång till olika 

känslor och ökad intensitet för spelet. Perron redogör för att vår avatar i spelet representerar 

oss och speglar våra önskningar och kroppsliga erfarenheter. Jag tror även att spelen kan ha 

en påverkan på oss som spelare. Genom att bli ”ett” med sin avatar kan man även bli ”ett” 

med dess tankar och ideér. Bilden av kvinnor och män som visas i spelen ger budskap om hur 

dessa ska se ut och agera. Jag anser att det kan påverka barn och ungdomars föreställningar 

om kvinnor och mäns roller i samhället.  

Spelet riktad till män skildrar sina karaktärer med en förnedrande kvinnosyn och överlägsna 

män. I spelen blir kvinnorna porträtterade som ”den andra” där de skiljer sig från majoriteten. 

Utöver det kan de spel riktade till kvinnor även ge hopp om att en ny form av kvinna får ta 

plats i spelets värld, den postfeministiska som även kan agera som förebild för andra. 

Slutsatsen bevisar att dessa könsideal är djupt inrotade och ibland svåra att förändra i spel 

riktade till män. Det är inte vi konsumenter som skapar innehållet men det är ändå vi som 

spelar dem. Genom vår passivitet tillåter vi tillverkarna att producera spel med sexistiskt 

innehåll. Vi bär kanske inte skulden för hur spelen ser ut, men det är vårt ansvar att säga ifrån 

och ändra på dem. Jag tror att med hjälp av studier som min kan vi bidra till att skapa en ökad 

förståelse och eventuellt ge impulser till arbete för en mer jämställd spelvärld.  
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Förslag till vidare forskning 
I en utökad analys kring genusrepresentation i relation till det andra könet på tv-spel, skulle 

det vara fruktbart att analysera fler spel med en kvantitativ metod. Detta för att få en större 

överblick hur tv-spel i dagens samhälle porträtterar sina karaktärer utifrån manligt och 

kvinnligt.  

 

Jag förutspår att framtidens innebörd av ”manlighet” och ”kvinnlighet” kommer att förändras 

och det skulle vara intressant att göra en liknande studie om tio år för att jämföra nutidens 

teorier med framtidens utveckling av genusforskning. Jag ser även att framtidens medier 

kommer att se otroligt annorlunda ut, speciellt inom underhållning då ”virtual reality” anses 

vara det nya som kommer inta marknaden. Detta kommer bli en revolutionerande form av 

interaktion mellan spelaren och dess spel. Det skulle då vara intressant att titta på hur spelen 

under historien har förändrats och se huruvida spelen har förändrat genusrepresentationen 

eller tvärtom.  
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