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Female Video Game Heroines 

The purpose of this paper is to examine how female protagonists in video games are 

portrayed. The material analysed consist of two game series of ten games each, which means 

a total empirical material of 20 games. The game series chosen for analysis are Metroid with 

its protagonist Samus Aran and Tomb Raider with Lara Croft as its protagonist. These game 

franchises were chosen because they have the bestselling video game heroines. 

 

The method used for this study has been a critical discourse analysis and the results show 

both a validated and contradicted result. The theories and the result from the analysis can 

confirm that female video game characters and especially protagonists are visually portrayed 

in an objectified sexualised manner. The contradiction is shown in the descriptions of the two 

female leads where they are both depicted as strong, confident and independent women in 

their fields of expertise. 
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1. Inledning 

Över tid har digitala medier och nätverk vuxit explosionsartat och är idag en betydelsefull del 

av våra liv. Det digitala genomsyrar i stort sett alla aspekter av vårt samhälle och påverkar allt 

från kunskapsproduktion till kommunikation och vårt sätt att uttrycka oss kreativt. Idag är 

datorer och den snabba tekniska utvecklingen ett faktum och ett tacksamt verktyg för att 

snabbt sprida sitt budskap till massorna.1  

 

Spel är ett expressivt medium, då man genom bild och ljud kan förmedla en känsla och en idé. 

Men ett spel är så mycket mer är bara ljud och bild och genom spelets gång får man lära 

känna dess karaktärer, deras värderingar och deras liv; genom spelets utveckling identifierar 

man sig alltmer med sin spelkaraktär och spelets imaginära värld kan sägas vara en 

representation för hur samhällsstrukturer och system fungerar. Där bjuds spelare in till att 

interagera och forma åsikter kring dessa system. Trots många av spelens kommersiella succé 

så kämpar de fortfarande för acceptans som kulturell form. Vanligtvis uppfattas tv-och 

datorspel som ett medium för barn och svartmålas som trivialt och någonting man ”växer 

ifrån” och kräver på så vis ingen vidare undersökning och reflektion. Det är vanligt att höra 

föräldrar, lärare och beslutsfattare likställa tv-spel med att slösa bort sin tid, tid som man 

skulle kunna lägga på något bättre. Även om tv-spel enbart skulle vara till för barn (vilket det 

inte är) förklarar det inte varför spelen skulle undgå respekt och granskning.2 

 

Spel kan ses ur ett genusperspektiv och genus är nära sammankopplat med vår identitet. 

Genom identiteten understryker vi vår unikhet. Spel och genus har länge varit ett diskuterat 

ämne och genom att identifiera sig med spel och dess karaktärer bidrar det till konstruktionen 

av ens egen identitet. Genom att spelen reproducerar socialisationsprocesser och normer i 

samhället påverkas relationer och hur människor interagerar med varandra. Genom 

reproduktionen av de ”normala” stereotypiska könsrollerna riskerar detta att leda till att 

ojämlikhet normaliseras och sätter vissa människor i en underliggande maktposition.3 

 

                                                 
1 Ito, M, Davidson, C, Jenkins, H et.al (2008) ”Foreword” s.vii-ix i Buckingham, D (red.) Youth, Identity and Digital Media. 

MIT Press. Cambridge. 
2 Bogost, I. (2007) Persuasive Games - The Expressive Power of Videogames s. vii-viii. MIT Press. Cambridge. 
3 Pelletier, C. (2008) Gaming in context: How young people construct their gendered indentities in playing and making 

games, s.145 i Kafai, Y.B, Heeter, C, Denner, J & Sun, J.Y Beyond (red.) Barbie & Mortal Combat - New Perspectives on 

Gender and Gaming. MIT Press. Cambridge. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur de kvinnliga protagonisterna framställs i tv-spelen 

Metroid och Tomb Raider och om framställningen förändrats över tid.  

 

Studien utgår från följande övergripande frågeställningar: 

 Hur framställs den kvinnliga protagonisten ur ett genusperspektiv? 

 Har framställningen förändrats över tid? 

 Vilka diskurser finns att utläsa hos de kvinnliga protagonisterna? 
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2. Teorier och tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer teorier, begrepp och tidigare forskning relaterat till genus, tv-spel, 

och makt att redogöras för. 

2.1 Genus  

Begreppet genus handlar om sociala konstruktioner som reproduceras och ligger inbäddade i 

vårt vardagliga liv. Genus skapar strukturer och normer för hur man ska bete sig.  Genus är ett 

begrepp som är vida använt i olika sammanhang. Begreppet genus kommer således i den här 

studien att referera till föreställningen att könskategorierna man respektive kvinna är sociala 

konstruktioner.4      

 

Begreppen kön och genus är centrala inom genusforskningen och förenklat kan man säga att 

genus betecknar det sociala könet, föreställningen att könskategorierna man och kvinna är 

sociala konstruktioner medan kön står för just biologiskt kön. Den svenske antropologen 

Kulick förklarar genus på följande sätt: 

Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män och 

kvinnor. Det är viktigt att framhålla att det inte är de biologiska skillnaderna i sig som 

utgör genus, utan det är tolkningen av dessa. Denna distinktion måste understrykas. Den 

betyder att biologi alltid upplevs genom kultur, genom ”översättning” i termer av 

symboler och idéer som vi använder oss av i vårt vardagliga och rituella liv. Biologi 

”talar” inte för sig själv: Den måste tolkas så att den stämmer överens med andra 

kulturella föreställningar som vi har och så att den framstår som naturlig.5  

 

2.1.1 Könsroller 

Genussocialisation är studier av olika könsrollers påverkan utifrån sociala institutioner som 

familj, stat och massmedia. Denna syn särskiljer biologiskt kön utifrån genus och genom 

varierad kontakt med olika sociala institutioner, både primära och sekundära lär sig barn att 

internt utveckla dominerande sociala normer och förväntningar på deras förväntade könsroll.6 

2.1.2 Stereotyper  

Begreppet stereotyp syftar till att man utgår från vissa egenskaper och attribut och gör dem till 

egenskaper för en hel grupp. Det problematiska med stereotyper är att skillnader ignoreras till 

                                                 
4 Glover, D & Kaplan, K. (2000) Genders, s.ix. Routledge. London 
5 Jarlbro, G. (2006) Medier, genus och makt, s.12-13. Studentlitteratur. Lund. 
6 Giddens,A & Sutton, P.W. (2013) Sociology, s.636-637. Polity Press. Cambridge. 
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förmån för ett betraktande av gruppens individer som inget annat än ett exempel på det 

generella fallet, oavsett om de aktuella egenskaperna eller attributen finns. En stereotyp kan 

beskrivas som en grovt förenklad bild om hur individer som kan räknas till en viss grupp är 

beskaffad. Stereotyper kan påverka uppfattningen av hur människor bör se ut och vara och 

bidrar ofta till att vidmakthålla fördomar och negativa attityder.7 

 

En innehållsanalys av fackpress och populärkultur gjord av Hultberg, Högberg och Taranger 

2006 visade på att kvinnliga och manliga ledare framställs olika i media. Där framkommer att 

media gärna använder sig av stereotyper för att beskriva olika ledare. De problematiserar 

användandet av kvinnliga stereotyper på frontfigurer som kan leda till en negativ norm av hur 

denne bör se ut och vara. I undersökningen kommer de även fram till att män och kvinnor 

behandlas annorlunda visuellt och de egenskaper som de tillskrivs, där den manliga 

könsrollen tillskrivs egenskaper relaterade till makt och storhet, medan den kvinnliga 

könsrollen hamnar i skuggan med mjukare mindre viktiga attribut. Det framkom exempelvis i 

undersökningen att männen fotograferades utifrån ett grodperspektiv, ett sätt att göra personen 

på bilden större och mäktigare. Detta perspektiv används inte på en enda bild av de kvinnliga 

ledarna. Männen porträtteras ofta med en mötande blick som gör dem till subjekt, inte till 

objekt som de flesta kvinnorna porträtteras. Bakgrundsmiljön mellan manliga och kvinnliga 

ledare skiljer sig också åt där männen porträtteras i stora mäktiga landskap, stadsmiljöer med 

skyskrapor som ska symbolisera deras höga mål och ambitioner. Kvinnornas bakgrundsmiljö 

består av en mer avslappnad miljö i form av ett hotellrum, ett fik eller en äng med blommor. 

Med dessa olika skildringar beskrivs och beläggs manliga och kvinnliga ledare med olika 

egenskaper och attribut. Männen är rationella, starka och mäktiga, kvinnorna omtänksamma, 

känslosamma och irrationella. De manliga stereotypiska ledaregenskaperna ses som den 

eftersträvansvärda normen.8 

2.1.3 Medier, genus och makt 

Feminism och kvinnor i media 

Medier är viktiga av många olika anledningar och detta inkluderar deras sedan länge vida 

erkända makt att presentera ”socialt acceptabla” sätt att vara i relation till andra, likväl som att 

fördela eller mer vanligt, att undanhålla allmänhetens erkännande, heder och status till olika 

                                                 
7 Lindgren, S. (2009) Populärkultur - Teorier, metoder och analyser, s.91. Liber. Malmö. 
8 Hultberg, M, Högberg, K & Taranger, C. (2006) Bilden av ledaren i media - En studie i hur kvinnliga respektive manliga 

ledare framställs i media, s.78-81. Lunds Universitet. Lund.  
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grupper av människor. Exempelvis redan 1860 argumenterade feminister i Storbritannien och 

USA för mer progressiva och jämlika definitioner av kvinnlighet och klagade bittert över 

tidningars förlöjligande framställande av den ”nya kvinnan”, kvinnor som sökte större sociala, 

utbildnings, politiska och ekonomiska rättigheter. Ett århundrande senare underströk den 

amerikanska feministen Betty Friedan populärkulturens påverkan, då med betoning på 

damtidningar vars artiklar, litteratur och reklam hyllade en väldigt specifik sort av hemmafru- 

och förortsfeminitet, en sfär som verkade nästan helt separat från männens. Genom detta 

normaliserar tidningsinnehållet idén om att kvinnors ”normala” sfär av verkan och inflytande 

inte bara är helt separat från männens, utan även mindre betydelsefull.  

 

Det var inte förrän den ”andra vågen” av kvinnorörelsen på 1960-talet som systematisk analys 

och undersökning av bilder på kvinnor i media utvecklades. Nästan omedelbart började 

feministiska forskare och aktivister undersöka hur kvinnor blev porträtterade i en vid form av 

olika medier - allt från film, drama som sändes på bästa sändningstid, nyhetstidningar, 

barnprogram, pornografi, tidskrifter, populärmusik, serietidningar, reklam och såpoperor. 

Problemet och oron grundade sig i att dessa sexualiserade meddelanden i olika medier bidrog 

till människors, speciellt barns socialisation och får dem att tro och tänka att dikotomier och 

hierarkiska könsrollsstereotyper var ”naturliga” och ”normala”. Feminister förstod snabbt att 

detta var en utmaning som hängde på hur mycket empirisk data som de kunde samla in som 

påvisade att stereotypa bilder och representationer av kvinnor i media och populärkultur 

användes. Forskare som följde den här linjen av arbete hade för avsikt att använda sin 

forskning för att förklara varför så få kvinnor var framgångsrika i den offentliga sfären, 

speciellt underrepresenterade i yrken dominerade av män. Kritiska feministiska arbeten som 

dök upp på 1970-talet gick ännu längre genom att undersöka på vilka sätt media 

representerade och stödde de två sammankopplade systemen: patriarkat och kapitalism. Ett 

mycket produktivt koncept som informerade en del av denna forskning var den om hegemoni. 

För den italienske politiska teoretikern Antoni Gramsci ger hegemoni en förklaring till hur 

och varför ”dominanta” klasser i samhället hela tiden måste omförhandla sina maktfulla 

positioner i relation till de undergivna klasserna. För att behålla makten måste eliten härska 

genom att vinna allmänhetens samtycke till ett ekonomiskt system som gynnar dem som 

redan är i dominanta positioner, snarare än att behålla kontroll genom tvång och förtyck. När 

den hegemoniska definitionen och sättet som de priviligierade kan bete sig på är 

standardiserad och ses som ”normal” presenteras dessa sätt för alla som enda vägen att gå och 

inga andra alternativ är möjliga, med andra ord ses hegemonin som ”sunt förnuft”. 
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Media spelar en instrumentell roll i processen att skapa allmänhetens samtycke. Mediatexter 

avbildar och reflekterar sällan verkligheten, utan konstruerar istället hegemoniska definitioner 

på vad som bör ses och accepteras som ”verkligheten”. Dessa beskrivningar verkar vara 

omöjliga att undvika, ”riktiga” och ses som sunt förnuft. Således döljer media sin allians med 

mäktiga grupper i samhället i så stor utsträckning som möjligt. Feminister har omorganiserat 

begreppet hegemoni för att argumentera för att de flesta av oss inte kan se hur patriarkala 

ideologier framstår som obundna till ideologi, objektiva, neutrala och könlösa.9 

Könsroller i media 

I en artikel skriven av Rebecca Collins i Springer Science + Business Media redovisar hon sitt 

resultat av en innehållsanalys angående könsroller i media. Där framgår att kvinnor är 

underrepresenterade i media och att de ofta porträtteras i ett begränsat och negativt manér. De 

är ofta sexualiserade, genom att man vanligtvis visar upp dem i en lättklädd, nästintill 

obefintlig eller provokativ klädsel. Kvinnor är också underordnade på många vis, påvisat 

genom deras ansiktsuttryck, kroppspositioner och diverse andra faktorer. Slutligen visas de 

upp på ett traditionellt feminint stereotypiskt sätt och skildras som icke-professionella, 

hemmafruar, fruar, föräldrar och som sexuella grindvakter.  

 

Vidare understryker Collins i artikeln vikten av att kritiskt undersöka innehållet i ny media, 

exempelvis tv-spel. Detta på grund av den snabba accelerationen av den tekniska 

utvecklingen och att vi nästan inte vet någonting om vad nya medier innehåller och att det 

skiljer sig beroende på plattform. I artikeln framgår även att medieanvändning utgör en stor 

del av vår vardag och medför därför allt större anledning att analysera hur de nya medierna 

påverkar innehållet i media från ett genusperspektiv.10 

2.1.4 Tv-spel och genus 

Spelindustin 

Enligt Entertainment Software Association (ESA) har antalet kvinnliga spelare ökat och utgör 

44 % av den spelande populationen.11 I boken Beyond Barbie & Mortal Combat - New 

Perspectives on Gender and Gaming, talar man om att detta lett till ett visst antagande att 

                                                 
9 Carter, C & Steiner, L. (2004) Critical Readings: Media and Gender s.1-2. Bell & Bain. Glasgow. 
10 Collins, R. (2011) Content Analysis of Gender Roles in Media: Where Are We Now and Where Should We Go? Sex Roles, 

64(3/4) s. 290-295.DOI:10.1007/s11199-010-9929-5 
11 http://www.theesa.com/about-esa/industry-facts/  
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jämställdhet bland könen har uppnåtts, men trots att antalet kvinnliga spelare har ökat finns 

fortfarande problem i branschen. De flesta spel fortsätter att replikera könsstereotyper och 

orättvisor som kan finnas i vårt samhälle. En översiktlig blick i spelindustrin kan illustrera 

varför. 

 

Författarna till boken Beyond Barbie and Mortal Combat - New Perspectives on Gender and 

Gaming, berättar om en intressant handling från den mansdominerade spelvärlden som visar 

på förekomsten av könsstereotyper, orättvisor och att män är viktigare än kvinnor. I jakten på 

större intäkter hade spelindustrin påvisat förändringar för att minska aspekterna av spelkultur 

som avskräcker många kvinnliga spelare. Så i januari 2006 sade organisatörerna till 

Electronic Entertainment Expo (E3) att man skulle göra sig av med de kvinnliga 

stereotyperna, de unga, sexuellt attraktiva och lättklädda kvinnorna som lanserade de 

nyutkomna spelen. Organisationen Entertainment Software Association (ESA), 

upphovsmakarna bakom spelmässan E3, en 7.3 miljarder dollarsindustri, signalerade att saker 

och ting skulle ändras när de officiellt uttalade att utställare närvarande vid det årets pressträff 

skulle förses med en saftig bot om de marknadsförde sina spel genom att använda kvinnor i 

bikini, eller någon annan klädsel som ville visa mer hud än själva produkten. 

Pressmeddelandet genererade betydelsefulla rykten och välvilja i media. Kvinnor i branschen 

började fundera på om deras närvaro äntligen togs seriöst, men en visit några månader senare 

på mässan visade att så var inte fallet, förekomsten av dessa så kallade ”booth babes” var 

fortfarande ett förekommande fenomen. Det är oklart hur seriösa organisatörerna var med att 

ålägga böter, bortom det faktum att man visade sitt hyckleri för den växande kvinnliga 

spelpopulationen. Uppenbarligen såg man det manliga klientelet som det mest betydelsefulla. 

Kvinnors existens i speldesign och produktion är ett annat område där deras tillvaro inte heller 

tas seriöst eller uppskattas. Vidare diskuterar redaktörerna till Beyond Barbie & Mortal 

Combat - New Perspectives on Gender and Gaming att innan boken gick i tryck blev de 

uppmanade att förklara varför man fortfarande behövde prata om genus och spel. De menar 

att kvinnors erfarenheter och tankar från och utanför branschen, samt statistik från den 

mansdominerade atmosfären i spelbransch och utvecklande är nödvändig för att få till en 

dialog mellan spelindustrin och den akademiska världen för att frångå den förenklade bilden 

av jämförelsen mellan kvinna och man, när man talar om spelstil och intresse.12   

                                                 
12 Kafai, Y.B, Heeter, C, Denner, J & Sun, J.Y. (2008) Preface: Pink, Purple, Casual or Mainstream Games: Moving Beyond 

the Gender Divide, s.x-xiii i Beyond barbie and Mortal Combat - New Perspectives on Gender and Gaming. MIT Press. 

Cambridge. 
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Innehåll i tv-spel 

Jansz och Martis skriver i en artikel publicerad i Springer Science + Business Media att 

innehåll i tv-spel är ett område som saknar tillräcklig undersökning inom 

samhällsvetenskapen. De fastställer att tidigare forskning om tv-spel har visat att spel 

innehåller mestadels stereotypiska vita män. I spel där det gick att spela en kvinnlig karaktär 

låg fokus på sexuella attribut och de tillhörde uteslutningsvis den vita rasen. De menar även 

att forskarsamhället har haft alldeles för stort fokus på vad spel har för effekt på utövarna. 

Alldeles för lite fokus har ägnats åt spels innehåll. Ett fåtal studier har gjorts för att undersöka 

hur världen representeras i spel. Resultaten av dessa undersökningar visar främst på två saker; 

först och främst det överallt närvarande våldet och för det andra, förekomsten av stereotypiska 

skildringar av genus och ras, där män håller de dominanta positionerna, kvinnor är undergivna 

och majoriteten av karaktärerna är vita.13 

 

Karen E. Dill et.al i Violence, Sex, Race and Age in Popular Video Games - a Content 

Analysis känner en stark form av misogyni i den virtuellt lukrativa tv-spelsvärlden, som till 

största delen är befolkad av vita, vuxna män i maktposition. Enligt författarna finns belägg för 

att efter sju års ålder kan de flesta människor särskilja på fantasi och verklighet, men detta ska 

inte leda oss till att tro att bara för att spelen är fantasi så har de inte en påverkan på hur 

människor tänker och uppfattar vad de ser, och kan även leda till att spelare inte utmanar och 

ifrågasätter idéerna och karaktärerna som presenteras i spelet, och på grund av att misogyni är 

genomsyrat och accepterat i tv-spelskulturen tillkännages knappt dess existens. Dessutom 

saknar flickor kvinnliga superhjältar, hjältar som pojkar kan ta fördel av i den virtuella 

världen. De flesta existerande kvinnliga superhjältarna är storbystade istället för att vara 

muskulösa, som sin manliga motpart.14 

 

Karen E. Dill och Kathryn P. Thill har gjort en undersökning där de analyserat hur manliga 

och kvinnliga tv-spelskaraktärer skildras och presenteras i tv-spel och tv-spelstidningar. 

Innehållsanalysen av omslagen på tv-spelstidningarna visade att manliga karaktärer (83%) var 

mer troligt att porträtteras som aggressiva i motsats till kvinnliga karaktärer (63%). Kvinnliga 

karaktärer (60%) visades upp på ett mer sexualiserat vis än manliga karaktärer (1%), 

lättklädda (39%) motsvarande (8%) och siffrorna som visade på en skildring med en 

                                                 
13 Jansz, J., & Martis, R. G. (2007). The Lara Phenomenon: Powerful Female Characters in Video Games. Sex Roles, 

56(3/4), 141. doi:10.1007/s11199-006-9158-0 
14 Nigro Butterly, K. (2010) The Predator and the Poptart: Framed, s.170-171 i Gentile, K.J (red.) Sexing the Look in 

Popular Visual Culture. Cambridge Scholars. Newcastle. 
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blandning av sex och aggression var (39%) motsvarande (1%). En enkät besvarad av 

tonåringar bekräftade stereotypa bilder av manliga karaktärer som aggressiva och kvinnliga 

karaktärer som sexuellt objektifierade objekt. Denna uppfattning delades även utav de som 

inte spelade tv-spel. 

 

Tv-spelsinnehåll och dess roll i populärkulturen har ändrats dramatiskt sedan de första spelen 

gjorde intåg på marknaden 1970. Spelinnehåll är nära sammankopplat med teknologins 

utveckling, som nu kan ge oss bättre grafik med mer realistiska skildringar och som för varje 

år blir än mer avancerad. I början var genusrepresentationer i tv-spel begränsade till grafiskt 

simpla och osofistikerade karaktärer såsom Ms. Pac-Man vars könstillhörighet indikerades 

med en animerad hår-rosett. Detta spel som är ett alternativ till originalspelet Pac-Man 

skapades för att attrahera kvinnliga spelare på en mansdominerad marknad. Från början var 

kvinnliga tv-spelskaraktärer underrepresenterade, till och med datoriserade kvinnliga röster i 

tv-spel var uteslutande män. När kvinnliga karaktärer var närvarande var det i form av 

kvinnor i nöd. I mitten av 1990 hade tv-spel ändrats till en ihärdig och uppenbar skildring av 

könsstereotyper i tv-spelsvärlden. Tomb Raiders Lara Croft, nu en ikon bland kvinnliga tv-

spelskaraktärer anlände på tv-spelsscenen för att diskutera för-och nackdelarna med en 

kvinnlig bystig karaktär som kunde slåss, som var både agent och objekt. 

Genusskildringar 

Tidigare forskning av genusskildringar i media har visat på både existensen av och de 

negativa konsekvenserna av könsstereotyper. Erica Scharrer definierar hypermaskulinitet som 

överdriven ”macho” karaktäristik, med en speciellt hård sexuell attityd gentemot romantiska 

partners, en åtrå efter fara och våld och acceptansen av att fysiskt våld är en del av att vara 

man. I kontrast till detta står hyperfemininiteten som är normen för den kvinnliga stereotypen 

och karaktäriseras av ett beroende och osjälvständighet, undergivenhet och sexualiteten som 

bas för en kvinnas värde. I en innehålls-och enkätundersökning gjord av Karen Dill och 

Kathryn Thill framkom att det enskilt mest använda attributet för manliga tv-spelskaraktärer 

var muskler och för kvinnliga karaktärer stora bröst. Andra exempel på vanligt 

förekommande attribut gällande manliga och kvinnliga tv-spelskaraktärer är listade i bilaga 

1.15 

 

                                                 
15 Dill, K. E & Thill, K. P. (2007) Video Game Characters and the Socialization of Gender Roles: Young People´s 

Perceptions Mirror Sexist Media Depictions. Sex Roles 57(11-12) DOI 10.1007/s11199-007-9278-1   
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Undersökningen av Dill och Thill som analyserade tv-spelskaraktärers egenskaper och attribut 

fann att majoriteten av kvinnliga karaktärer (62,2%) presenterades som aggressiva. Många 

utav dessa bilder av ilska hos de kvinnliga karaktärerna var en glamouriserad och sexualiserad 

aggression. På senare år har fler kvinnliga tv-spelsprotagonister anlänt och vissa hävdar att 

detta är en indikation på makt och frigörelse från den stereotypa bilden av kvinnliga tv-

spelsfigurer, men forskarna Dill och Thill med medhåll från en analys av Provenzo, menar att 

kvinnliga aggressiva figurer som också objektifieras, sexualiseras och trivialiseras inte är 

bevis för någon frigörelse. Den vanliga förekomsten av aggressiva karaktärer, och då speciellt 

sexuellt aggressiva kvinnliga tv-spelskaraktärer visar på en viktig utveckling. Traditionella 

teorier om genusroller i samhället understryker vikten av manlig aggressivitet och dominans 

vid sidan av kvinnlig undergivenhet. Dill och Thill anser att fortsatt forskning och 

undersökning behövs av medias skildring av kvinnlig aggression och dess effekter.16 

Porträttering på spelomslag 

I en innehållsanalys gjord på 225 tv-spelsomslag sökte forskarna svar på sina hypoteser om 

män och kvinnor porträtteras annorlunda på spelens omslag. Av de 225 undersökta 

spelomslagen innehöll 173 mänskliga karaktärer och det var dessa som undersöktes djupare. 

Det framkom att manliga karaktärer var dubbelt så vanligt förekommande att synas på 

spelomslagen till skillnad från kvinnliga. Underrepresentationen av kvinnliga karaktärer blir 

mer tydlig när resultatet visas utifrån antal och median, där manliga karaktärer varierade i en 

frekvens från 0-20 per omslag, medan kvinnliga karaktärer varierade i frekvens från 0-5. 

Medianen för antalet manliga porträtteringar var en medan medianen för antalet kvinnliga 

porträtteringar var noll. Männen var fem gånger mer vanligt att skildras som huvudkaraktär än 

kvinnorna. Även med en kvinnlig huvudkaraktär närvarande antydde förekomsten av en 

manlig karaktär att kvinnan enbart tilläts vara en del av spelet för att mannen var där. Mannen 

kunde agera som beskyddare, guide eller utföra mest av handlingarna medan kvinnan 

fungerar som en medhjälpare.  

 

De kvinnliga huvudkaraktärerna var betydligt mer förekommande att bli objektifierade än 

männen och i innehållsanalysen framkom att inte en enda manlig karaktär var objektifierad 

trots att 20% av de kvinnliga karaktärerna var det. Vad gäller objektifieringen av kvinnliga 

och manliga karaktärer på ett sexualiserat vis var det avsevärt mer vanligt att kvinnliga 

                                                 
16 Dill, K. E & Thill, K. P. (2007) Video Game Characters and the Socialization of Gender Roles: Young People´s 

Perceptions Mirror Sexist Media Depictions. Sex Roles 57(11-12) s. 851-853, 861-862. DOI 10.1007/s11199-007-9278-1   
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karaktärer objektifierades sexuellt än manliga. Definitionen som användes för objektifiering 

inkluderade antingen en överdriven byst eller ett överdrivet skrev. I analysen framkom att inte 

en enda man porträtterades med ett överdrivet skrev, trots ett stort antal åtsittande uniformer. 

För att jämna ut jämförelsen mellan kvinnlig och manlig objektifiering uteslöts kvinnliga 

karaktärer som klassificerades som sexuellt objektifierade enbart på grund av bröstens storlek 

eller form. Detta eliminerade inte en enda kvinnlig huvudkaraktär och endast åtta kvinnliga 

medhjälpare och detta lämnade karaktärer som objektifierades i en kombination av någon av 

dessa; vulgär, utmanande eller åtsittande klädsel och sexuellt aggressiva poser. Kvinnliga 

karaktärer var också signifikant mer vanligt att porträtteras med stor byst/superstor byst än 

deras manliga motpart var att porträtteras som muskulös/supermuskulös. En stor andel av de 

kvinnliga karaktärerna klassificerades i en kategori som kallades ”ögongodis” och nästan 

hälften utav dessa hade stora/superstora bröst. Klassifikationen ”ögongodis” var betydligt mer 

förekommande hos kvinnliga karaktärer än hos manliga. 

 

Framställningen av våldsamma karaktärer var mer vanligt att ses på spelomslag med en 

manlig karaktär och där våld skildrades med en kvinnlig karaktär skiljde sig porträtteringen 

åt. Hos de manliga karaktärerna var muskler associerat med våld och hos de kvinnliga 

karaktärerna var stora bröst relaterat till våld. 

 

Den viktigaste aspekten att ta med från analysen av män respektive kvinnors porträtteringar i 

tv-spel var just kvinnornas frånvaro. Trots att närvaron av kvinnliga karaktärer har ökat 

porträtteras de allt oftare negativt, från bristen på handling till deras utseende. När de väl 

porträtterades var detta på ett objektifierande sätt med fokus på deras kropp och sexualitet. 

 

Vidare diskuterar forskarna om den negativa porträtteringen av kvinnor i tv-spel spelar någon 

roll. Detta område har inte undersökts i tv-spelsforskning, men svaret på frågan om negativ 

porträttering i olika sorters medier (tv, tidningar etc.) har någon påverkan på människor, så är 

svaret att negativ porträttering influerar attityder och uppföranden. 17 

                                                 
17 Burgess, M.C.R, Burgess, S & Stermer S.P. (2007) Sex, Lies, and Video Games: The portrayal of Male and Female 

Characters on Video Game Covers. Sex Roles. Sex Roles, 57(5-6) doi:10.1007/s11199-007-9250-0  
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3. Material och metod 

I det här kapitlet kommer materialet för undersökning och analys beskrivas, samt vilken 

metod som ska tillämpas på materialet och vad som kännetecknar den. 

3.1 Material och avgränsningar 

Materialet för undersökningen kommer att avgränsas till de två bäst säljande kvinnliga tv-

spelsprotagonisterna Samus Aran från spelserien Metroid och Lara Croft från spelserien 

Tomb Raider.18 Denna avgränsning har gjorts för att karaktärerna är just de bästsäljande 

kvinnliga protagonisterna och har funnits under en längre tid och har utvecklats med tiden. 

Materialet kommer att bestå av det först utgivna spelet till det senast utgivna spelet i båda 

spelserierna, vilket för spelserien Metroid och protagonisten Samus Aran kommer att innebära 

ett tidsspann från 1986-2010 och innebär ett urval på sammanlagt 10 spel. De spel som blir 

relevanta för analys och undersökning är:  

1. Metroid (1986) 

2. Metroid Zero Mission (2004) 

3. Metroid Prime (2002) 

4. Metroid Prime Hunters (2006) 

5. Metroid Prime 2: Echoes (2004) 

6. Metroid Prime 3: Corruption (2007) 

7. Metroid II: Return of Samus (1991) 

8. Super Metroid (1994) 

9. Metroid: Other M (2010) 

10. Metroid Fusion (2002) 

Det finns fler spel men för att få storyn i spelen sammanhängande berättad kronologiskt är det 

denna ordning som gäller.19  

 

För spelserien Tomb Raider med Lara Croft som ledande spelkaraktär kommer urvalet bestå 

av sammanlagt 10 spel och dessa är: 

1. Tomb Raider (1996) 

2. Tomb Raider II (1997) 

3. Tomb Raider III (1998) 

4. Tomb Raider: The Last Revelation (1999) 

                                                 
18 http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/best-selling-videogame-heroine  
19 http://metroid.wikia.com/wiki/Metroid_timeline  

http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/best-selling-videogame-heroine
http://metroid.wikia.com/wiki/Metroid_timeline
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5. Tomb Raider: Chronicles (2000) 

6. Tomb Raider: Angel of Darkness (2003) 

7. Tomb Raider: Legend (2006)  

8. Tomb Raider: Anniversary (2007) 

9. Tomb Raider: Underworld (2008) 

10. Tomb Raider (2013) 

Spelen följer en kronologisk ordning, men det finns en omarbetning (remake) av det första 

spelet och spelserien har också genomgått 2 omstarter (reboots) där storyn har berättats om 

från början och ändrats. Första rebooten ägde rum 2006 och den andra 2013 och det är den 

andra omstarten och det senaste spelet från 2013 som nya spel baserar sin berättelse på.20 

Dessa spel sträcker sig från 1996-2013, från att det första spelet gavs ut till det senast utgivna 

spelet.21 Sammanlagt kommer mitt material bestå av 20 spel från båda spelserierna och 

sträcker sig över en tid på 27 år. Som ett komplement till detta kommer 

karaktärsbeskrivningar från spelmanualer och engelska wikisidor (wikipedia, metroid wiki & 

tomb raider wiki) analyseras och undersökas för att få en djupare bild och förståelse av 

karaktärerna. 

3.2 Diskurs och diskursanalys 

Termen diskurs kan definieras som ett visst sätt att beskriva och tolka en del av världen.22 

Detta innefattar förståelsen av att språk ses som språkliga regelstyrda mönster och i 

diskursperspektivet betonas maktaspekter av regler och konventioner som styr vad som kan 

sägas, göras, hur och av vem. Diskurser leder till maktimpregnerade föreställningar om hur 

saker och ting bör vara. Makt är i Foucaults begrepp inte traditionellt sett i bemärkelsen att 

den utövas av en aktör, utan snarare något som genomsyrar och präglar alla sociala relationer. 

Med andra ord är en diskurs en uppsättning av utsagor och antaganden som tillhandahåller ett 

språk för att tala om en given företeelse i en specifik kontext.23 Användandet av termen 

diskurs inom forskning antyder att textuella analyser likväl som vid sociala analyser beskriver 

ett fenomen. Kunskap är inte sett som en objektiv sanning om världen utan kunskap är istället 

kontextuellt bundet, historiskt och kulturellt skapat i sociala processer. Sociala kategorier som 

genus är skapade, återskapade och utmanade i sociala interaktioner och praktiker. Inom en 

speciell diskurs görs subjektspositioner tillgängliga för en viss grupp av människor och andra 

                                                 
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_Raider  
21 http://www.wikiraider.com/index.php/Tomb_Raider_Series  
22 Li Kusterer, H. (2014) Women and men in management - Stereotypes, evaluation and discourse s.21. Stockholms 

uiversitet. Stockholm. 
23 Foucault, M. (2006) The Archeology of Knowledge,. s.120-131. Routledge. London. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_Raider
http://www.wikiraider.com/index.php/Tomb_Raider_Series
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blir begränsade, mestadels beroende på att diskurser medför fördomar eller kunskap som man 

tar för givet. Diskurser kan delas upp genom det mönster som den vill belysa, exempelvis 

genus, makt eller sexualitet. Exempelvis skulle en genusdiskurs anta en hierarkisk ställning 

gentemot människor baserat på deras biologiska kön, vilket t.ex. innebär att kvinnor är 

undergivna män i samhället och på ledande positioner. En sådan hierarki kan uttryckas 

explicit och ifrågasättas, till skillnad från Sverige med tydliga värderingar om allas lika värde. 

Där är det är mer vanligt med outtalade antaganden gällande just sådana sociala ordningar.24 

3.2.1 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen är ett bra verktyg för att klarlägga sociala ordningar, antaganden 

och kategorier. Den är kritisk i den meningen att den har som uppgift att klarlägga den 

diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala världen, inklusive dess sociala 

relationer som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet med en kritisk diskursanalys är att 

bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocessen men även i samhället som helhet.25  

 

Den kritiska diskursanalysen och dess kategorier kan beskrivas med hjälp av Faircloughs 

tredimensionella modell (se figur 1). Den första av de tre nivåerna är texten, som är 

utgångspunkten för analysen och kan exempelvis vara en text, en bild, ett samtal, kroppsspråk 

etc. Den andra nivån är diskursiv praktik som avser hur texter produceras, distribueras och 

konsumeras. Enkelt uttryckt hur föremålet för analysen har tillkommit, under vilka 

förhållanden och hur det sedan används. Med den tredje och sista nivån social praktik sätts 

diskursen i ett större socialt sammanhang och diskursanalysen kan ge anspråk på att säga 

något kritiskt om ideologi och makt angående den specifika diskursen. Modellen speglar det 

övergripande syftet som kännetecknar kritisk diskursanalys, nämligen att undersöka hur 

relationerna ser ut mellan diskurser och sociala strukturer.26 

 

 

                                                 
24 Li Kusterer, H. (2014) Women and men in managent - Stereotypes, evaluation and discourse s.21. Stockholms uiversitet. 

Stockholm. 
25 Fairclough, N. (2003) Analysing Discourse - Textual analysis for social research s. 70-73. Routledge. New York. 
26 Bergström, G & Boréus, K. (red.) (2012) Diskursanalys s.375-377 i Bergström, G & Boréus, K. (red.) Textens mening och 

makt - metodbok i samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys. Studentlitteratur. Lund. 



 15 

 
Figur 1. Faircloughs tredimensionella analysmodell ur boken Critical Discourse Analysis - The Critical Study of 

Language s.133. 

 

3.2.2 Visuell kommunikation  

Den deskriptiva nivån av analysmodellen, texten behöver som sagt inte utgöras av en skriven 

text utan kan likväl vara en bild. Med begreppet visuell kommunikation menar Eriksson och 

Göthlund att bilder och bildbetydelser är mer än bara ett estetiskt och expressivt uttryck. 

Bilden som förmedlas bär även med sig sociala, politiska och kulturella betydelser. I tidiga 

kommunikationsteorier såg man kommunikationen som enkelriktad och att meddelandet som 

sändes togs emot av en passiv mottagare. De senaste decenniernas kommunikationsforskning, 

inte minst receptionsforskningen har starkt ifrågasatt denna modell. I receptionsforskningen 

betonar man mottagarens medskapande roll i kommunikationsprocessen. Avsändaren kan 

aldrig ha full kontroll över hur budskapet kommer mottagas på grund av dennes tidigare 

erfarenheter och föreställningar. Den grundläggande kommunikationsmodellen kan förses 

med en fjärde nivå, nämligen det sätt varpå meddelandet är medierat, som formar ett budskap 

i sig. När det rör sig om visuella representationer påverkar materialvalet i hög grad 

uttrycksform och meddelande. Visuell kommunikation och representation går hand i hand och 

genom tillgången till olika språk skapar och utbyter vi mening, som vi producerar och 

reproducerar kultur. Ett språk består av tecken och symboler som ingår i ett system av 

representationer, men begreppet representation innehåller så mycket mer än betydelsen att 

”stå för något”, varje representation är en konstruktion och är en av de betydelseskapande 

praktiker som utgör vår kultur.27 

                                                 
27 Eriksson, Y & Göthlund, A. (2012) Möten med bilder, s.18-20. Studentlitteratur. Lund. 
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3.3 Metodens tillämpning 

Metodens tillämpning på det empiriska materialet i denna studie kommer vara en analys av 

både text och bild. Texten kommer att bestå av karaktärsbeskrivningar i spelmanualer och på 

wikisidor tillägnade just spelen och dess protagonister. Fokus i den skrivna texten kommer att 

ligga på hur karaktärerna beskrivs och vilka egenskaper de tillskrivs. Det visuella materialet 

kommer att bestå av spelens omslag samt bilder på karaktärerna från alla spel. När det gäller 

bilderna på karaktärerna kommer fokus att ligga på hur de ser ut rent utseendemässigt, men 

även på deras blickar, kroppsspråk och positioner samt deras ansiktsuttryck. För att förankra 

hur mitt material och metoden kommer att användas kan vi använda oss av Faircloughs 

analysmodell, där texten i mitt fall kommer att bestå av skriven text (karaktärsbeskrivningar) 

men även text i form av bilder (bilder från spel, spelomslag). Den diskursiva praktiken 

(spelens produktions och konsumtionsprocess) kommer att beröras i och med tidigare 

forskning. Den tredje och sista nivån, social praktik (hur strukturer och diskurser tar sig 

uttryck i genren) är i min undersökning och kritiska diskursanalys tänkt att blottlägga 

ojämlikhet och maktstrukturer i tv-spelsgenren och branschen, samt att visa att dessa 

reproducerade handlingsmönster normaliserar ojämlika maktförhållanden inte bara i tv-

spelsvärlden utan även i samhället.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Fairclough, N. (2010) Critical Discourse Analysis - The Critical Study of Language s.243-250. Pearson. Harlow. 
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4. Undersökning och analys 

I det här kapitlet kommer undersökningen och analysen av materialet presenteras. 

 

4.1 Historien bakom Samus Aran 

Samus Aran är protagonisten i spelserien Metroid. Hon är en prisjägare inom den fiktiva 

galaktiska federationen. När Samus var tre år gammal förstördes hennes hem, gruvkolonin, K-

2L i en räd ledd av rymdpirater. Plundringen leddes av den monstruösa och mäktiga 

utomjordiska ledaren Ridley. Det var endast Samus som överlevde och hon kom att se Ridley 

som ansvarig för hennes föräldrars död. När rymdpiraterna väl lämnade Samus hemplanet 

blev hon räddad av en fågelliknande människoart, Chozo som adopterade henne som en av 

sina egna och förde med henne tillbaka till sin planet Zebes. Men denna planets miljö var inte 

anpassad för en ”vanlig” människa och för att överleva på planeten en längre tid var Samus 

tvungen att transfusionernas med blod från Chozo-folket, så att hon kunde leva normalt på 

deras planet. Efter att denna process var genomförd sågs Samus som ett äkta Chozo-barn och 

gavs samma rättigheter och utbildning som alla andra Chozo-krigare. Det visade sig att Samus 

mottog den strikta träningen väl och kom att bli igenkänd som en av Chozos bästa krigare, 

och vid 14-års ålder gavs hon sin egen kraftdräkt (power suit). När sedan en mystisk planta 

hittas växande på planeten Zebes, förstår folket att deras dagar på planeten är räknade, då den 

mystiska växtens sporer kommer att göra miljön för dem obeboelig. Strax efter detta ger sig 

Samus ut själv i galaxen för att finna sin väg och driven av sina föräldrars mord tar hon 

värvning i den galaktiska federationens armé. Hon tjänstgör i militären under en tid men på 

grund av meningsskiljaktigheter med hennes dåvarande befälhavare gällande vissa uppdrag 

beslutar Samus sig för att lämna militären, och blir istället en frilansande prisjägare, som leder 

till hennes äventyr i spelserien Metroid.29 

 

 

 

 

                                                 
29 http://www.giantbomb.com/samus-aran/3005-99/  

http://www.giantbomb.com/samus-aran/3005-99/
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4.1.1 Samus Arans karaktärsbeskrivning 

På Metroids hemsida beskrivs Samus Aran som en bestämd och självständig kvinna. Hon är 

en begåvad prisjägare och har räddat galaxen vid flera tillfällen från sjukdomar, hot, Metroids 

(bläckfiskliknande parasitorganismer kända för sina livssugande egenskaper).30 

 

Samus personlighet har aldrig presenterats i djup detalj i spelen och detta har varit ett 

medvetet val från Nintendos sida, för att hjälpa spelaren att relatera till karaktären ju längre 

spelet fortlöper, likväl som att få dem att fantisera och bygga upp Samus personlighet och 

bakgrundshistoria som de vill. Med detta sagt så kan man ändå i spelen Metroid Fusion, 

Metroid Prime 3: Corruption och Metroid: Other M få se en glimt av hennes personlighet.  

 

Samus Aran beskrivs oftast som en melankolisk hjälte som trots sina prestationer förblir 

väldigt ensam och grubblande. Samus är sagd vara en inspiration från Sigourney Weavers 

karaktär Ripley i Alien-filmerna. Till skillnad från karaktären Ripley visar aldrig Samus några 

tecken på att vara traumatiserad av alla de metroids hon möter på olika uppdrag. Trots detta 

var hon i mangaserien31 vettskrämd när hon träffade på Ridley och där syns hon lida av 

posttraumatisk stress. Detta tillstånd visade sig när hon i spelet Metroid: Other M träffade på 

Ridley och påverkade henne så till den grad att hon knappt kunde kommunicera.32 

 

I Super Metroids spelguide beskrivs Samus som den bästa prisjägaren i världen. Trots att hon 

rensar galaxen på farliga och onda karaktärer som sitt levebröd bryr sig Samus verkligen om 

säkerheten för alla laglydiga livsformer. Hon frångår hellre betalning från sina uppdrag än att 

se laglydiga oskyldiga livsformer fara illa och även om hon har en vänlig sida är hon i strid 

obarmhärtig. Kraftdräkten gömmer en stark muskulös kvinna. Samus är nämligen 1,91 m och 

väger ca 90 kg.33 

 

 

 

 

                                                 
30 http://www.metroid.com/#/characters/samus, se även: http://www.giantbomb.com/metroid/3015-1081/ 
31 Karaktären Samus Aran har porträtterats i andra medier som exempelvis manga- och serietidningar. 
32 http://metroid.wikia.com/wiki/Samus_Aran  
33 Se bilaga 2: Super Metroids spelguide. 

http://www.metroid.com/#/characters/samus
http://metroid.wikia.com/wiki/Samus_Aran
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4.1.2 Samus Arans designutveckling 

De första åren av Samus existens kännetecknades av hennes kraftdräkts (power suit) utseende. 

Till största delen gul och orange med en röd hjälm och dräkten har kommit att bli ett av de 

mest ikoniska attributen i hennes design. I senare spel har hennes dräkt fått utstå stiländringar 

och uppgraderingar. 

 

Å andra sidan har Samus fysiska utseende varierat något väldigt i de tidigaste spelen och var 

reserverat endast för de spelare som lyckades klara spelet på en viss tid. Exempelvis i slutet 

av originalspelet Metroid (1986) förekommer hon som lättklädd brunett i slutscenen (se bild 

2), men hennes hårfärg ändrades om spelaren spelade spelet utan hennes kraftdräkt, en 

funktion som blev möjlig efter att ha klarat av spelet under en viss tid eller genom att använda 

lösenord. I andra spel kan man se Samus Aran som blond och hon har ett säreget annorlunda 

utseende i varje spel. Hennes utseende kom att bli standardiserat i spelet Metroid: Zero 

Mission från 2004. Här behöll hon sitt blonda hår, blåa ögon och hennes hår blev uppsatt i en 

karaktäristisk hästsvans. Detta spel introducerade också en Zero Suit, en blå åtsittande 

bodysuit som Samus bär under sin kraftdräkt och när hon inte bär kraftdräkten såg man henne 

i bodysuiten. Alla Metroid spel släppta efter Zero Mission har behållit denna klädsel som 

Samus rättmätiga utseende.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 http://www.giantbomb.com/samus-aran/3005-99/  

http://www.giantbomb.com/samus-aran/3005-99/


 20 

4.1.3 Den visuella utvecklingen av Samus Aran 

I det första spelet Metroid (1986) släppt till spelkonsolen Nintendo Entertainment System 

(NES) syns protagonisten Samus Aran i sin power suit35 och på baksidan ges information om 

spelets handling (se bild 1).36 Det är som sagt inte förrän i slutet av spelet som karaktärens 

kön avslöjas och detta avslöjas endast om man klarar av spelet på en viss tid, och Samus 

porträtteras olika beroende på sluttid (se bild 2).37 

 

Bild 1. Omslag och baksida till originalspelet Metroid.  

 

 

 

Bild 2. Samus som hon porträtteras i slutscenen av originalspelet Metroid beroende på speltid. Sämst speltid från 

vänster och den bästa speltiden till höger. 

 

                                                 
35 http://www.giantbomb.com/images/1300-1100371  
36 http://www.giantbomb.com/images/1300-1100372  
37 http://www.giantbomb.com/samus-aran/3005-99/ 

http://www.giantbomb.com/images/1300-1100371
http://www.giantbomb.com/images/1300-1100372
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Spelet Metroid Zero Misson (2004) är en omarbetning (remake) av originalspelet Metroid och 

berättar om Samus allra första möte med Metroids. I detta återberättade uppgraderade spel får 

Samus använda en del av sina egenskaper och vapen som hon upptäckte i senare spel. Dessa 

vapen och egenskaper kan användas i hennes kamper mot sina ärkefiender.38 Spelet berättar 

samma historia som originalspelet men med förbättrad grafik, något som syns på 

spelomslaget med dess färger och Samus power suit39 (se bild 3). Den förbättrade grafiken 

och designen syns också genom hur karaktären porträtteras, nu med opixlade tydliga kurvor 

och bröst40 (se bild 4). 

 

Bild 3. Spelomslag till Metroid Zero Mission. 

 

 

Bild 4. Olika skildringar av Samus i slutscenen beroende på spelprestation. 

 

 

                                                 
38 http://www.metroid-database.com/mzm/  
39 http://www.mobygames.com/game/metroid-zero-mission/cover-art  
40 http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings  

http://www.metroid-database.com/mzm/
http://www.mobygames.com/game/metroid-zero-mission/cover-art
http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings
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I det tredje spelet Metroid Prime (2002) får vi se Samus Aran i sin power suit på omslaget (se 

bild 5)41 och i slutscenen som har tre alternativa slut får Samus behålla dräkten på, oavsett hur 

mycket föremål man samlat på sig (se bild 6).42 

 

Bild 5. Fram-och baksida till spelet Metroid Prime.  

 

 

Bild 6. De alternativa sluten i Metroid Prime, med mindre än 75% föremål samlat till vänster och 100% till 

höger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 http://www.mobygames.com/game/metroid-prime/cover-art  
42 http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings  

http://www.mobygames.com/game/metroid-prime/cover-art
http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings
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Det fjärde spelet Metroid Prime: Hunters (2006) visar på spelomslaget återigen Samus i sin 

ikoniska power suit och bakom hjälmen kan man möjligen ana att det är ett par kvinnliga 

ögon som möter ens blick (se bild 7) och även i detta spels slut ses Samus utan sin power suit 

(se bild 8).43 

 

Bild 7. Omslag till spelet Metroid Prime: Hunters. 

 

 

Bild 8. De olika slutscenerna i Hunters baserat på spelprestation.  

 

                                                 
43 http://www.giantbomb.com/metroid-prime-hunters/3030-6215/  

http://www.giantbomb.com/metroid-prime-hunters/3030-6215/


 24 

Det femte spelet Metroid Prime 2: Echoes (2004) behåller den tuffa designen på omslaget och 

den ikoniska power suiten44 (se bild 9), och slutet skiljer sig åt baserat på spelprestation (se 

bild 10).45 

 

Bild 9. Fram-och baksida till Metroid Prime 2: Echoes. 

 

 

Bild 10. De olika sluten baserat på hur mycket föremål man samlats på sig genom spelets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 http://www.mobygames.com/game/metroid-prime-2-echoes/cover-art 
45 http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings 
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Spelet Metroid Prime 3: Corruption (2007), som också är det slutgiltiga spelet i Primetrilogin 

behåller det tuffa ikoniska spelomslaget (se bild 11).46 Även detta spel har olika slut baserat 

på hur mycket föremål man samlat på sig under spelets resa (se bild 12).47 

 

Bild 11. Spelomslag till Metroid Prime 3: Corruption. 

 

 

 
Bild 12. Alternativa slut i Metroid Prime 3: Corruption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 http://www.giantbomb.com/metroid-prime-3-corruption/3030-4725/  
47 http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings  

http://www.giantbomb.com/metroid-prime-3-corruption/3030-4725/
http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings
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I Metroid II: Return of Samus (1991) får vi på spelomslaget återigen se Samus Aran i den 

igenkännande power suiten (se bild 13)48 och de olika slutscenerna baseras även här på 

spelprestation (se bild 14).49 

 

Bild 13. Spelomslag till Metroid II: Return of Samus. 

 

 

Bild 14. Slutscener i Metroid II: Return of Samus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 http://www.giantbomb.com/metroid-ii-return-of-samus/3030-5708/  
49 http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings  

http://www.giantbomb.com/metroid-ii-return-of-samus/3030-5708/
http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings
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I spelet Super Metroid (1994), påminner omslaget om det ovan, Samus är iklädd sin här 

mestadels röda power suit och syns slåss mot sin ärkefiende Ridley (se bild 15).50 Även i detta 

spel varierar slutscenerna och Samus kommer antingen att behålla dräkten på, lyfta på 

hjälmen eller ses utan power suit (se bild 16).51 

 

Bild 15. Fram-och baksida till Super Metroid. 

 

 

Bild 16. De olika porträtteringarna av Samus beroende på spelarens tid för att klara av spelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 http://www.giantbomb.com/super-metroid/3030-8292/  
51 http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings  

http://www.giantbomb.com/super-metroid/3030-8292/
http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings
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Spelet Metroid: Other M (2010) är det näst sista spelet i Metroid tidslinjen och dess omslag 

kan sägas vara mer personligt, då man redan på omslaget får se att det är en kvinna under 

dräkten (se bild 17).52 Detta spel har inga alternativa slutscener, men Samus kommer att 

gratulera spelaren i berättarröst med olika berömmande utrop beroende på hur många procent 

av spelet man har klarat av.53 Under spelets resa får man se både en ung Samus i militären och 

Samus i sin blå Zero Suit (se bild 18).54 

 

Bild 17. Spelomslaget till Metroid: Other M (2010). 

 

Bild 18. Bild till vänster föreställande en ung Samus i militären, bilden till höger Samus i sin zero suit. 

 

                                                 
52 http://www.mobygames.com/game/wii/metroid-other-m/cover-art  
53 http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings  
54 http://www.giantbomb.com/metroid-other-m/3030-26840/  

http://www.mobygames.com/game/wii/metroid-other-m/cover-art
http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings
http://www.giantbomb.com/metroid-other-m/3030-26840/
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Metroid Fusion (2002) är kronologiskt det sista spelet i serien Metroid och även på detta 

spelomslag skildras Samus Aran i sin välkända power suit (se bild 19).55 I slutet på detta spel 

skildras Samus annorlunda baserat på samlade föremål och speltid (se bild 20).56 

 

Bild 19. Spelomslaget till Metroid Fusion.  

 

 

 

Bild 20. Sluten baserat på samlade föremål och speltid i Metroid Fusion. 

 

 

 

 

                                                 
55 http://www.giantbomb.com/metroid-fusion/3030-10323/  
56 http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings  

http://www.giantbomb.com/metroid-fusion/3030-10323/
http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings
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4.1.3.1 Visuell överblick av protagonisten Samus Aran 

För att visualisera och ge en överblick av karaktären Samus Arans visuella utveckling och 

förändring genom tiderna har jag satt ihop ett kollage med slutscener från serien Metroids alla 

spel i dess kronologiska berättelse (se bild 21).57 

 

Bild 21. Kollage av olika slut i spelserien Metroid i kronologisk ordning. Bilden i övre raden från vänster är den första 

och bilden i nedre högra hörnet är den sista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings  

http://metroid.wikia.com/wiki/List_of_Metroid_endings
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4.2  Historien bakom Lara Croft  

Lara Crofts bakgrundshistoria har skiftat ett flertal gånger under spelserien och i de första 

spelen beskrivs Lara som dottern till Lord Henshingly Croft och att hon uppfostrades till 

aristokrat från födelsen. Efter att gått klart ”finishing school” (privatskola för priviligierade 

kvinnor) vid 21 års ålder var Laras familjeförmögenhet säkrad, men på hennes väg hem från 

en skidresa kraschade hennes chartrade plan i hjärtat av Himalaya. Lara var den enda 

överlevande och lärde att förlita sig på sitt förnuft för att överleva i fientliga miljöer, en värld 

långt från hennes skyddade uppväxt. När hon två veckor senare gick in i byn Tokakeriby hade 

hennes erfarenheter haft en avsevärd effekt på henne. Hon kunde inte längre utstå den 

kvävande klaustrofobiska atmosfären som den övre klassens brittiska societet innebar och hon 

insåg att hon var som mest levande när hon reste runt ensam. De följande åtta åren samlade 

hon på sig en detaljerad och djup kunskap om gamla civilisationer över hela världen. Hennes 

familj förnekade snart deras slösande dotter och Lara fick vända sig till att skriva böcker för 

att finansiera sina resor. Känd för att ha upptäckt flertalet antika platser av stort arkeologiskt 

intresse gjorde hon sig ett namn genom att publicera reseböcker och detaljerade journaler över 

sina bedrifter.58 

 

En annan historia som tar sin början i spelet Tomb Raider: The Last Revelation (1999) där 

hon fortfarande är dottern till Lord Henshingly Croft och uppväxt i den säkra världen av 

aristokrati. Vid 16 års ålder har hon gått färdigt vid Wimbledon High School för flickor och 

hennes föräldrar tycker att det är dags för henne att bredda sin utbildning genom att gå på ett 

av Englands mest förnämsta internat. Lara kommer dock inte att gå på något internat utan ger 

sig istället ut på en expedition med en respekterad och välkänd professor och arkeolog vid 

namn Werner Von Croy. De beger sig ut på en resa genom Asien för att till sist anlända till 

Kambodja där en ny kulminerande upptäckt väntar.59 

 

Den tredje bakgrundshistorien finner man till spelet Tomb Raider: Legend (2006) och där 

överlevde Lara som 9 år en plankrasch i bergen i Himalaya, där hennes mor dog. Efter att 

mirakulöst ha överlevt en tiodagars vandring från platsen där planet kraschat till Katmandu 

spenderade hon resten av sin barndom nära sin far och arkeolog, Richard Croft, Abbingdons 

greve som hon också drog stor lärdom av. Vid 18 års ålder, efter sin fars död ärvde Lara 

                                                 
58 Se bilaga 3: Spelmanual Tomb Raider (1996)  
59 Se bilaga 4: Spelmanual Tomb Raider: The Last Revelation (1999)  
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familjens gods och blev Abbingdons grevinna. Sedan dess har hon belönats med upptäckten 

av sexton arkeologiska platser av internationell betydelse.60 

 

I det senast utgivna spelet, Tomb Raider (2013) som är en omarbetning (reboot) av serien 

börjar historien om från början och där får vi följa Lara Crofts resa från en skrämd ung kvinna 

till en hård, tuff överlevare. Spelet tar sitt avstamp i berättelsen om Laras första expedition 

ombord skeppet Endurance med syftet att hitta det försvunna kungariket, Yamatai. Resan 

leder dem till drakens triangel, öster om Japan och expeditionsmedlemmarna utsätts för en 

våldsam storm som klyver skeppet i två delar och strandar dem på en öde ö.61 

4.2.1 Lara Crofts karaktärsbeskrivning 

Lara Croft beskrivs som en vacker, intelligent, atletisk brittisk arkeolog/äventyrare som vågar 

ge sig in i farliga och riskfyllda gravar och ruiner runtom i hela världen.62 Lara presenteras 

alltid som dotter till en brittisk adelsfamilj, trots detta finns tre liknande men även 

motsägelsefulla versioner av Laras ungdom som presenterats genom seriens gång (se 

kap.4.2).63  

 

Lara Croft har brunt hår och bruna ögon, är 175 cm lång och väger 52 kg. Hennes byststorlek 

är 75 E, höftmåttet ca 90 cm och hennes midjemått ca 62 cm. Hon har storlek 38 i klänning 

och hennes skostorlek är 40.64 Hennes karaktäristiska klädsel består av ett turkost linne, ljust 

bruna korta shorts, ankelhöga boots och vita höga strumpor. Hennes accessoarer inkluderar 

fingertoppslösa handskar, en ryggsäck, ett vapenbälte med pistolhölster innehållande två 

pistoler på respektive lår.65 

4.2.2 Lara Crofts designutveckling 

Innan man landade med det slutgiltiga fysiska utseendet för protagonisten Lara Croft i 

spelserien Tomb Raider så gick man igenom ca fem olika designer. Ursprungsidén var en man 

med hatt och piska, men detta upplevdes inte som särskilt nyskapande eftersom det kändes 

som en härledning från Indiana Jones och man efterfrågade helt enkelt mer originalitet. Den 

ledande grafiska designern, Toby Gard ansåg att det var bäst med en kvinnlig protagonist 

utifrån designståndpunkt. Han uttryckte också en önskan om att göra denna karaktär till ett 

                                                 
60 Se bilaga 5: Spelmanual Tomb Raider: Legend (2006). 
61 http://tombraider.wikia.com/wiki/Tomb_Raider_(2013)  
62 https://en.wikipedia.org/wiki/Lara_Croft  
63 http://www.giantbomb.com/lara-croft/3005-195/  
64 http://www.giantbomb.com/lara-croft/3005-195/  
65 https://en.wikipedia.org/wiki/Lara_Croft  

http://tombraider.wikia.com/wiki/Tomb_Raider_(2013
https://en.wikipedia.org/wiki/Lara_Croft
http://www.giantbomb.com/lara-croft/3005-195/
http://www.giantbomb.com/lara-croft/3005-195/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lara_Croft
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undantag från alla andra stereotypa kvinnliga tv-spelskaraktärer som han karaktäriserade som 

”bimbos” eller ”dominatrix”. Designteamet var dock skeptisk till en kvinnlig protagonist 

eftersom få samtida spel hade kvinnliga huvudroller. De kom senare att acceptera en kvinnlig 

protagonist och såg det som en bra tvist och hade förtroende för Gard. Inspirerad av 

popartisten Neneh Cherry och serietidningsfiguren Tank Girl experimenterade Gard med 

olika designer, inkluderat en muskulös kvinna och en nazi-liknande militant. Han bestämde 

sig dock för en tuff sydamerikansk kvinna med fläta vid namn Laura Cruz. 

Spelutvecklarföretaget, Eidos föredrog ett mer brittiskt klingande namn och valde namnet 

Lara Croft från namn som uttalades likartat ur en engelsk telefonkatalog. Vid sidan av 

namnbytet ändrades bakgrundshistorien till att inkorporera ett brittiskt ursprung.  

 

Gard ville animera karaktären realistiskt, något som han tyckte att industrin vid den tiden 

ignorerade. Han offrade snabba animationer till fördel för ett mer flytande rörelsemönster i 

tron om att spelarna skulle identifiera sig lättare med karaktären. Medan Gard justerade 

karaktären råkade han förstora brösten 150% och efter att ha sett förstoringen bestämde 

designteamet sig för att behålla ändringen. Sedan dess har karaktären förbättrats och 

modifierats grafiskt vid varje uppgradering och andra ändringar har inkluderat nya utstyrslar 

och manövrar. Med olika företag bakom spelutveckling och design har även karaktären fått 

genomgå en del förändringar. Laras fläta blev en hästsvans, hennes kläder ändrades och hon 

fick en mer muskulös ton samt att hennes kroppsstorlek förstorades och bröststorleken 

förminskades för att porträttera mer realistiska proportioner. Detta hade inte särskilt stor 

inverkan på försäljningssiffrorna som för spelet Underworld var dåliga och 

spelutvecklingsföretaget Eidos övervägde att ändra karaktärens utseende för att tilltala mer 

kvinnliga fans.  

 

Det japanska spelföretaget Square Enix erhöll Eidos 2009 och omstrukturerade detta till 

Square Enix Europe och med detta följde en omarbetning av spelserien från början. Detta 

innebar att karaktären Lara Croft nu skulle vara en mörkare och mer trovärdig figur. Genom 

att utvärdera karaktären framkom att det största misstaget hade varit hennes ”teflonhölje”, 

som resulterade i ett dehumaniserande av karaktären. Den andra omarbetningen av spelserien 

kom att fokusera på karaktärens ursprung och som ett resultat av detta ändrades 

bakgrundshistorien. Teamet valde att först fokusera på karaktärens biografi innan de sedan 
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tog tag i det fysiska utseendet. Det ändrade fysiska utseendet innebar mer realistiska 

proportioner och kläder som var funktionella och praktiska för de uppdrag hon skulle utföra.66 

4.2.3 Den visuella utvecklingen av Lara Croft  

I Tomb Raider (1996) är det första gången vi får träffa på protagonisten Lara Croft och på 

omslaget ses hon i sin karaktäristiska klädsel (se bild 22).67 Denna klädsel ses även i spelet 

men i en mer pixlig design (se bild 23). 

68 

Bild 22. Spelomslag till Tomb Raider (1996). 

 

 

 
Bild 23. Lara Croft spelmodell i Tomb Raider (1996). 

 

 

                                                 
66 https://en.wikipedia.org/wiki/Lara_Croft  
67 http://www.mobygames.com/game/tomb-raider/cover-art 
68 http://images.halloweencostumes.com/infographics/Tomb-Raider-Infographic.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lara_Croft
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I det andra spelet, Tomb Raider II (1997) som tar sin början i Kina och den kinesiska muren 

ses Lara återigen i sin typiska klädsel (se bild 24)69 och i spelet har några visuella ändringar 

gjorts, Lara har fått ny färg på sina skosnören och urringningen har blivit lägre (se bild 25).70 

 
Bild 24. Omslag till spelet Tomb Raider II (1997). 

 

 

 

 
Bild 25. Spelkaraktär Lara Croft i Tomb Raider II (1997). 

 

 

 

 

 

                                                 
69 http://www.mobygames.com/game/tomb-raider-ii-starring-lara-croft/cover-art 
70 http://images.halloweencostumes.com/infographics/Tomb-Raider-Infographic.jpg 
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I Tomb Raider III (1998) ser Lara visuellt ut som på spelet innan, bortsett från att hon på detta 

omslag bär ett par solglasögon (se bild 26).71 Karaktären i spelet har inte ändrats något utan 

ser ut som i Tomb Raider II (se bild 25).72 

 
Bild 26. Spelomslag Tomb Raider III (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 http://www.mobygames.com/game/tomb-raider-iii-adventures-of-lara-croft/cover-art 
72 http://images.halloweencostumes.com/infographics/Tomb-Raider-Infographic.jpg 
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I det fjärde spelet, The Last Revelation ser vi fortfarande Lara i sin ikoniska klädsel med 

vapnet redo och hon har fått en kurvigare figur, en mer urringad topp och en större byst i 

spelet (se bild 27, 28).73 

 
Bild 27. The Last Revelation (1999) spelomslag. 

 

 

 
Bild 28.  Spelkaraktär i The Last Revelation och Chronicles, nu kurvigare, med djupare urringning och större 

bröst. 

 

 

 

 

                                                 
73 http://www.mobygames.com/game/playstation/tomb-raider-the-last-revelation/cover-art, 

http://images.halloweencostumes.com/infographics/Tomb-Raider-Infographic.jpg 

http://www.mobygames.com/game/playstation/tomb-raider-the-last-revelation/cover-art
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Tomb Raider: Chronicles som är det femte spelet i serien och utspelar sig i Egypten, har på 

omslaget getts en något mörkare mystisk design (se bild 29), men i spelet ser karaktären 

likadan ut som i det föregående (se bild 28)74 

 
Bild 29.  Spelomslag Chronicles (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 http://www.mobygames.com/game/tomb-raider-chronicles/cover-art 
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På spelomslaget Angel of Darkness, som är det sjätte i serien ser vi Lara i en mörkare klädsel, 

ett mer täckande linne upptill och mörkare shorts (se bild 30).75 Lara i spelet bär mörkare 

eyeliner och läppstift samt att hennes muskler och benstruktur ser mer normal ut (se bild 

31).76  

 
Bild 30. Angel of Darkness (2003) spelomslag. 

 

 

 
Bild 31.  Spelkaraktär Lara Croft i The Angel of Darkness (2003). 

 

 

 

 

                                                 
75 http://www.mobygames.com/game/lara-croft-tomb-raider-the-angel-of-darkness/cover-art 
76 http://images.halloweencostumes.com/infographics/Tomb-Raider-Infographic.jpg 
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I det sjunde spelet, Tomb Raider: Legend (2006) är klädseln återigen ljusare och linnet är 

utbytt till en t-shirt. Bättre databehandling gjorde att fler polygoner kunde hanteras och gav 

Lara mer modernt stilfullt hår och en mer naturlig hy. Nu var det endast få skillnader som 

skiljde modellen på spelomslaget från karaktären i spelet (se bild 32, 33).77 

 
Bild 32. Legend (2006) spelomslag. 

 

 

 
Bild 33. Spelkaraktär Lara Croft i spelet Legend. 

 

 

 

 

                                                 
77 http://www.mobygames.com/game/lara-croft-tomb-raider-legend/cover-art, 

http://images.halloweencostumes.com/infographics/Tomb-Raider-Infographic.jpg 

http://www.mobygames.com/game/lara-croft-tomb-raider-legend/cover-art
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Tomb Raider Anniversary (2007) som är en omarbetning (remake) av det allra första spelet i 

spelserien har återintroducerat en välkänd topp på karaktären, men nu med mer textur. Annars 

var modellen i Anniversary i stort sett identisk med spelkaraktären i Legend, bortsett från 

textur och hårstil (se bild 34 och 35).78 

 

Bild 34. Omslag till Anniversary (2007). 

 

 

 
Bild 35. Karaktär i spelet Anniversary. 

 

 

 

                                                 
78 http://www.mobygames.com/game/lara-croft-tomb-raider-anniversary/cover-art, 

http://images.halloweencostumes.com/infographics/Tomb-Raider-Infographic.jpg 

http://www.mobygames.com/game/lara-croft-tomb-raider-anniversary/cover-art
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I Tomb Raider: Underworld som är det nionde spelet i serien och nu består karaktären av 

ännu fler polygoner och kläderna är återigen mörkare än föregående och påminner mer om 

klädseln i spelet Angel of Darkness. Karaktären Lara Croft i spelet Underworld var enligt 

Guinness World Records den mest detaljerade tv-spelskaraktären någonsin (se bild 36 och 

37).79 

 
Bild 36. Spelomslag Underworld (2008) 

 

 

 

 
Bild 37. Lara Croft i Underworld. 

 

 

 

 

                                                 
79 http://static.giantbomb.com/uploads/scale_super/0/5327/667847-tru_eu02new.jpg, 

http://www.mobygames.com/images/covers/l/151194-tomb-raider-underworld-playstation-3-back-cover.jpg, 

http://images.halloweencostumes.com/infographics/Tomb-Raider-Infographic.jpg 

http://static.giantbomb.com/uploads/scale_super/0/5327/667847-tru_eu02new.jpg
http://www.mobygames.com/images/covers/l/151194-tomb-raider-underworld-playstation-3-back-cover.jpg
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I det sista spelet och även omstarten (rebooten) för spelserien Tomb Raider får vi se en yngre 

Lara Croft och tiden innan hon tog på sig matchande pistolhölster på höften. Den nya 

karaktären såg mer realistisk ut och gjorde sig av med de anatomiska överdrifterna, samt att 

Lara nu för första gången ses i ett par långbyxor (se bild 38 och 39).80 

 

Bild 38. Omslaget till rebooten Tomb Raider (2013). 

 

 

 
Bild 39. Den nya karaktären Lara Croft efter omarbetningen 2013. 

 

 

                                                 
80 http://s3.pji.nu/product/standard/800/1630713.jpg, http://www.covershut.com/covers/Tomb-Raider-2013-Front-Cover-

74396.jpg, http://images.halloweencostumes.com/infographics/Tomb-Raider-Infographic.jpg  

http://s3.pji.nu/product/standard/800/1630713.jpg
http://www.covershut.com/covers/Tomb-Raider-2013-Front-Cover-74396.jpg
http://www.covershut.com/covers/Tomb-Raider-2013-Front-Cover-74396.jpg
http://images.halloweencostumes.com/infographics/Tomb-Raider-Infographic.jpg
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4.2.3.1 Visuell överblick av protagonisten Lara Croft 

För att få en överblick av Lara Crofts visuella utveckling genom spelen har jag klippt ihop ett 

kollage av hennes ändrade utseende genom seriens gång. Alla modeller föreställer karaktären 

Lara Croft i respektive spel, från vänster det först utgivna spelet till det senast utgivna i högra 

nedre hörnet.81 
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4.3 Samus Arans karaktär och utseende 

Samus Arans karaktär kan sägas vara ett undantag från de stereotypiska skildringarna av 

kvinnliga tv-spelskaraktärer som man vanligtvis finner i tv-spelsvärlden, som kort sagt kan 

sammanfattas som kvinnan i nöd som är undergiven mannen och ständigt kräver räddning. 

Samus är en kvinna som är bestämd och självständig och behöver inte räddas av någon, allra 

minst av manliga motparter. Hon är nämligen fullt kapabel att ta hand om sig själv och är den 

bästa prisjägaren i världen och har räddat galaxen från utplåning ett flertal gånger.82 Samus 

Aran beskrivs som en melankolisk hjälte som trots sina stordåd förblir ensam och grubblande. 

Hon är sagd vara en inspiration av karaktären Ripley i Alien-filmerna, en kvinnlig befälhavare 

som är tuff och tvingas göra val som påverkar henne och besättningen på rymdskeppet och 

som till slut leder till att hon är den enda som överlever en attack av aliens.83 I de flesta spelen 

ses Samus opåverkad från alla sina farliga uppdrag och livsavgörande val som hon tvingas 

göra, men detta tar ut sin rätt till slut och vid ett möte med sin ärkefiende Ridley ses Samus 

lida av posttraumatisk stress och kan ses som en motsägelse av hur hon agerat i de andra 

spelen. Trots att Samus är en tuff kvinna som ger sig på ondskan har hon en vänlig, 

omtänksam sida som värnar om alla laglydiga livsformer, men i strid är Samus obarmhärtig. 

Samus är en stark muskulös kvinna som är 1,91 m och väger 90 kg, något som kan sägas 

strida mot den stereotypa bilden på en kvinnokropp. Visualiseringen av Samus utan kraftdräkt 

och iförd sin åtsittande zero suit säger något annat.84 

 

Samus Arans visuella utseende är stereotypiskt i den mån att hon ofta visas upp på ett 

sexualiserat vis i åtsittande eller näst intill obefintliga kläder. Hon syns ofta posera sexuellt på 

bilder med bröst eller rumpa i fokus. Hon porträtteras på spelomslagen nästintill aldrig med 

en mötande blick, utan hennes blick är oftast dold bakom hjälmen. Vid slutscenerna möter 

hon heller aldrig spelaren med sin blick utan hon tittar då oftast åt sidan, blundar 

njutningsfullt eller har ansiktet vänt åt ett annat håll, så andra kroppsliga attribut hamnar i 

fokus. På spelomslagen ses Samus kroppsposition vara redo för strid och ger ett tufft och hårt 

intryck, men i slutscenerna har den hårda, tuffa fasaden fallit och hon skildras på ett 

objektifierat, sexualiserat vis genom fokus på kroppsliga former i form av bröst och rumpa. 

Hon möter dessutom nästan aldrig ens blick i slutscenerna och hennes blick och uppsyn ger 

ett sexuellt njutningsfullt uttryck. Vad gäller bakgrundsmiljön på spelomslagen till Metroid 

                                                 
82 Dill, K. E & Thill, K. P. (2007) Video Game Characters and the Socialization of Gender Roles: Young People´s 

Perceptions Mirror Sexist Media Depictions. Sex Roles 57(11-12) s. 852. DOI 10.1007/s11199-007-9278-1   
83 http://www.imdb.com/character/ch0000852/bio 
84 http://metroid.wikia.com/wiki/Samus_Aran 
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kan de alla sägas ha en tuff, hård miljö som beskriver den fientliga miljö som Samus vistas i 

under sina äventyr för att rädda galaxens livsformer från ondskan. Till en början var Samus 

röd/brunhårig men designteamet kom sedan fram till att hon skulle vara blond och blåögd och 

hennes hår sattes upp i en hästsvans. Samus innehar en väldigt slank kurvig figur för att enligt 

beskrivning vara en muskulös kvinna på 1,91 m och väga över 90 kg. Att Samus ses som 

sexig i tv-spelsvärlden kan flera pris och utmärkelser understryka. Hon har vunnit pris för att 

ha tv-spelsvärldens bästa bröst, till att hon är en av de tionde mest sexiga kvinnliga tv-

spelfigurerna och den hetaste blonda kvinnan i tv-spelsvärlden bland många andra 

utmärkelser.85 

4.4 Lara Crofts karaktär och utseende 

Lara Croft kan också sägas bryta mot den stereotypa beskrivningen av en kvinnlig tv-

spelskaraktär, hon är ingen kvinna i nöd och har inga problem att ge sig in i riskfyllda farliga 

gravar. Hon presenteras alltid som dotter till en brittisk adelsfamilj, trots att detta faktum 

kvarstår genom seriens gång finns i Laras fall olika bakgrundshistorier som liknar varandra 

men ändå är motsägelsefulla. Något som även genomsyrar alla bakgrundshistorier är Laras 

styrka, förnuft och hennes vilja att överleva. Alla Laras olika bakgrundshistorier innehåller 

förluster (se kap 4.2) och istället för att ge upp kämpar Lara på och drar lärdom utifrån dessa 

erfarenheter. Att dessa erfarenheter och hemskheter påverkar Lara framkommer i den senaste 

rebooten av serien som innebar nya karaktärsdrag som innefattade en mörkare mer realistisk 

skildring av karaktären, samt ett nytt mer trovärdigt utseende med realistiska proportioner.86  

 

Även om Laras karaktärsdrag kan sägas vara ett undantag från den stereotypa kvinnliga tv-

spelskaraktären så har dessvärre inte fallet varit så med hennes utseende. Lara Croft är 

brunögd och har brunt hår som ses uppsatt antingen i en fläta eller hästsvans. Hennes 

utmärkande klädsel har bestått av ett par tajta korta shorts, ett turkost linne med varierande 

urringning i spelen (men hennes bröst går inte att missa i någon utstyrsel), boots, pistolhölster 

på vardera lår. Hennes kropp och dess proportioner är ett recept på det stereotypa 

kroppsidealet. På spelomslagen kan man se Lara posera i diverse olika ställningar, ofta med 

ett vapen i hand och med en sexuell aggressivitet. Lara porträtteras dock oftare med en 

mötande blick, men blicken ger sken av att vara förförande och inger mindre respekt. 

Bakgrundsmiljön på omslagen är tämligen intetsägande, men ibland syns Lara i en grav eller 

                                                 
85 https://en.wikipedia.org/wiki/Samus_Aran 
86 https://en.wikipedia.org/wiki/Lara_Croft, http://tombraider.wikia.com/wiki/Tomb_Raider_(2013)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lara_Croft
http://tombraider.wikia.com/wiki/Tomb_Raider_(2013
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framför en byggnad. Det är dock Lara och hennes sexuella och inbjudande utstrålning som 

fångar ens uppmärksamhet. Detta beror delvis på hennes utmanande, opraktiska klädsel som 

framhäver hennes timglasfigur och stora bröst, samt att hennes blick har en förförisk 

visualisering. När det gäller hur Lara ser ut i spelen så är det hennes klädsel och hennes kropp 

som är i fokus. Detta förstärks i och med att mycket hud visas. Hon syns även ofta med 

plutande läppar. Trots att hennes bröst-och kroppsstorlek har ändrats under seriens gång är det 

inte förrän i det senaste spelet och omstarten av serien som Lara har fått ett mer realistiskt 

utseende, samt att hon har dragit på sig ett par långbyxor.87 
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5. Avslutning 

I det här kapitlet redogörs uppsatsens huvudsakliga slutsatser och slutligen förs en diskussion 

av resultatet. 

5.1 Slutsatser  

De båda karaktärerna Samus Aran och Lara Croft kan sägas ge ett visst ambivalent 

porträtterande. Båda karaktärerna skildras som tuffa självständiga kvinnor, som dessutom är 

skickliga yrkeskvinnor i deras respektive arbetsfält. Denna bild av kvinnliga tv-

spelskaraktärer och att de dessutom är huvudkaraktären i respektive spelserie är något som 

bryter mot den könsstereotypa bilden av en kvinnlig tv-spelskaraktär, som Scharrer kallar för 

hyperfemininitet. Vanligtvis porträtteras kvinnliga karaktärer i tv-spel på ett negativt och 

objektifierande vis och den kvinnliga karaktären kännetecknas oftast som ”kvinnan i nöd”, 

som kräver undsättning och räddning av den manliga hypermaskulina protagonisten. 88 Trots 

att även könsstereotypa bilder av män förekommer i tv-spelskulturen så är manliga karaktärer 

inte alls lika vanligt förekommande att objektifieras på ett negativt och sexualiserat sätt. 

Denna visualisering visar på just ett speciellt tankesätt och en diskurs tillägnad tv-

spelsvärlden och i detta fall just porträtteringen av kvinnliga protagonister i ovan analyserade 

tv-spel. Sättet att beskriva och visualisera de olika karaktärerna skiljer sig dock åt i vissa 

avseenden från vad Burgess och Sterner fann i sin innehållsanalys.89 Denna skillnad är mest 

synlig på spelomslagen till Metroid där man får se en tuff hård Samus Aran som inte alls är 

objektifierad och bakgrundsmiljön ger en påminnelse om den fientliga miljö hon vistas i. 

Beskrivningarna av de båda karaktärerna som tuffa självständiga kvinnor skiljer sig också 

från den vanliga diskursen gällande kvinnliga tv-spelsfigurer, men det är också här den 

normbrytande porträtteringen och beskrivningen tar slut. För vid närmare granskning av de 

båda karaktärerna lyser diskursens skildring av kvinnliga tv-spelskaraktärer igenom. Detta 

visar sig genom karaktärernas ansiktsuttryck som har stort fokus på öppna munnar med 

plutande läppar och förförisk blick. När det gäller karaktärernas ögon och blick porträtteras de 

oftast med en blick som inte möter mottagaren utan de blir till mer av ett objekt än ett subjekt. 

Vid de omslag där man ändå kan ana en sorts mötande blick är det inte en respektfull blick 

utan blicken ger sken av att vara en underkastad blick som är menad att förföra oss. Denna 

visualisering och avsaknaden av mötande blickar hos kvinnliga ledare var även något som 

                                                 
88 Dill, K. E & Thill, K. P. (2007) Video Game Characters and the Socialization of Gender Roles: Young People´s 

Perceptions Mirror Sexist Media Depictions. Sex Roles 57(11-12) DOI 10.1007/s11199-007-9278-1   
89 Burgess, M.C.R, Burgess, S & Stermer S.P. (2007) Sex, Lies, and Video Games: The portrayal of Male and Female 

Characters on Video Game Covers. Sex Roles. Sex Roles, 57(5-6) doi:10.1007/s11199-007-9250-0 
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Hultberg, Högberg och Taranger kom fram till i sin innehållsanalys av fackpress och 

populärkultur. Vad gäller karaktärernas visualisering och förändring över tid kan den sägas 

vara präglad av tekniken och dess utveckling. Desto mer tekniken utvecklats desto mer 

avancerade och ”realistiska” skildringar får vi se av protagonisterna. Dock är dessa 

porträtteringar inte särskilt realistiska, utan följer spelindustrins diskurs genom att objektifiera 

och göra kvinnliga tv-spelsfigurer till stereotypa objekt. Detta gäller för båda karaktärerna och 

ju mer tekniken utvecklats desto snyggare avklädda animationer får vi se. När det gäller 

Samus Arans visualisering över tid har den präglats av ett objektifierande med mycket fokus 

på rumpa och bröst i hennes tajta zero suit och i andra spel visas hon i en mer avklädd 

tappning. Hon är dessutom blond och blåögd och är ett recept på stereotypa kvinnliga tv-

spelskaraktärer, något som verkligen motsäger den tuffa, starka bilden av henne i sin power 

suit. När det gäller karaktären Lara Croft så har hennes visualisering över tid haft ett visst 

mönster och man har alltid kunnat känna igen protagonisten genom sin typiska klädsel, ett 

linne och ett par kortkorta shorts. Denna klädsel har dock fått utstå vissa ändringar ur 

designståndpunkt, men de korta shortsen och linnet (i vissa fall en t-shirt) har fått vara kvar. 

Det har genom hela hennes visuella förändring över tid varit ett stort fokus på hud, hennes 

timglasfigur och stora bröst. Det är inte förrän i spelet Tomb Raider (2013) som hennes 

utseende och klädsel kan sägas ge en realistisk skildring och en mer värdig bild till den starka 

kvinna hon faktiskt är.90 

 

När det gäller just spelens omslag skiljer sig designen för de olika undersökta spelen markant 

åt. När det gäller spelserien Metroid och dess protagonist Samus Aran skiljer sig omslagens 

design och porträttering från vad Burgess och Sterner kom fram till i sin analys av tv-

spelsomslag där det var betydligt vanligare att kvinnliga tv-spelskaraktärer objektifierades, 

antingen genom att vara lättklädda eller ha provokativ klädsel eller det mest vanliga attributet 

som var just stora/superstora bröst. På spelomslagen objektifieras inte Samus Aran alls, utan 

på varje spelomslag genom hela serien ses hon i sin tuffa ikoniska powersuit. En del omslag 

skildrar även en våldsam aggressiv sida av Samus men detta är inte alls en sexualiserad 

aggressivitet. Hon är nästintill alltid ensam på omslaget och är hon inte ensam så är hon en av 

frontfigurerna, och man förstår att hon har en stor och viktig roll i spelet. 

 

                                                 
90 Hultberg, M, Högberg, K & Taranger, C. (2006) Bilden av ledaren i media - En studie i hur kvinnliga respektive manliga 

ledare framställs i media, s.78-81. Lunds Universitet. Lund. 
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Denna tuffa framtoning kvarstår dessvärre inte när man får se Samus utan powersuit och hon 

porträtteras då på ett stereotypiskt sätt i åtsittande, utmanande kläder med väl synliga kurvor 

och bröst. 

 

Med Lara Croft och spelserien Tomb Raider ser spelomslagen helt annorlunda ut jämfört med 

Metroid. Här följer nämligen spelomslagen den stereotypa bilden och normen vid 

porträttering av en kvinnlig tv-spelskaraktär. Till skillnad från Metroids spelomslag ses Lara 

alltid ensam på spelomslagen, men hon porträtteras mer eller mindre på varje omslag på ett 

sexualiserat objektifierande vis. Hon visar dock en aggressivitet och tuffhet på varje omslag 

men denna aggression är glamouriserad och sexualiserad, med ett stort fokus på Laras 

superstora bröst. Hon ses också nästintill alltid i sin karaktäristiska klädsel; kortkorta shorts 

och ett linne med djup urringning. Hennes klädsel och porträttering sätter ett stort fokus på 

hennes timglasfigur, de stora brösten och den sexualiserade aggressiviteten.91 

5.2 Diskussion 

Den här undersökningens resultat har visat sig både dementera och bekräfta hypoteser och 

antaganden som tidigare forskning har visat på. Bestridandet gäller just de kvinnliga 

protagonisternas egenskaper och beskrivning. Båda karaktärerna beskrivs som självständiga 

starka kvinnor som klarar sig fullt på egen hand. De är inte någons medhjälpare utan är i 

själva verket frontfiguren i spelet och redan på spelomslagets framsida och dess beskrivning 

på baksidan förstår man att dessa karaktärer utgör en viktig roll i spelserien.92  

 

Vad gäller respektive karaktärs visualisering och utveckling genom tiderna kan detta sägas 

bekräfta tidigare forsknings resultat, där kvinnliga tv-spelskaraktärer på spelomslagen 

objektifieras och porträtteras på ett sexualiserat vis. Här bryter dock Metroids Samus Aran 

mot den trenden och på spelomslagen skildras hon som den hjälte och skickliga krigare hon 

är. På varje spelomslag till Metroid får man se Samus Aran i sin ikoniska power suit och trots 

att man möjligen kan diskutera att man faktiskt inte vet vad som gömmer sig under denna 

dräkt (skulle lika gärna kunna vara en man eller ett djur), så strider denna visualisering av en 

                                                 
91 Dill, K. E & Thill, K. P. (2007) Video Game Characters and the Socialization of Gender Roles: Young People´s 

Perceptions Mirror Sexist Media Depictions. Sex Roles 57(11-12) DOI 10.1007/s11199-007-9278-1,  Dill, K. E & Thill, K. 

P. (2007) Video Game Characters and the Socialization of Gender Roles: Young People´s Perceptions Mirror Sexist Media 

Depictions. Sex Roles 57(11-12) DOI 10.1007/s11199-007-9278-1, Burgess, M.C.R, Burgess, S & Stermer S.P. (2007) Sex, 

Lies, and Video Games: The portrayal of Male and Female Characters on Video Game Covers. Sex Roles. Sex Roles, 
57(5-6) doi:10.1007/s11199-007-9250-0    
92 Burgess, M.C.R, Burgess, S & Stermer S.P. (2007) Sex, Lies, and Video Games: The portrayal of Male and Female 

Characters on Video Game Covers. Sex Roles. Sex Roles, 57(5-6) doi:10.1007/s11199-007-9250-0 
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kvinnlig tv-spelsfigur mot normen. Dessvärre har man inte stridit mot den stereotypa bilden 

av kvinnliga karaktärer fullt ut, utan Samus gömmer ett väldigt stereotypt utseende under sin 

dräkt. I spelguiden till Super Metroid beskrivs Samus som en muskulös storväxt kvinna, 1,91 

m och 90 kg men när man får se Samus i sin åtsittande zero suit som framhäver hennes 

kroppsfigur med välsvarvad byst och rumpa så strider det mot beskrivningen ovan. Detta är 

ett ambivalent porträtterande av den kvinnliga starka, självständiga protagonisten och visar på 

spelvärldens kultur och värderingar. Samt att detta fenomen bidrar till att hegemoniska 

diskurser består i samhället och ej ifrågasätts eller motverkas.  

 

Den könsstereotypa skildringen av Tomb Raiders Lara Croft visar än mer tydligt på 

problemen i spelindustrin. Här följer spelomslagens visualisering och design den typiska 

framställningen av kvinnliga tv-spelskaraktärer. På alla spelomslag (förutom det sista) 

framställs Lara på ett objektifierande sätt och hennes superstora bröst och den sexuella 

aggressionen är i fokus. Hon har nästintill i alla spel haft väldigt opraktiskt avslöjande kläder, 

där avsikten helt klart har varit att visa hud för spelarna än att istället visualisera en realistisk 

påklädd klädsel passande hennes äventyr.93 

 

Idag har kvinnliga tv-spelkaraktärers närvaro ökat men dessvärre har deras porträttering och 

roll i tv-spelsvärlden inte haft lika stor utveckling och framgång. Det är fortfarande vanligt att 

kvinnliga karaktärer porträtteras negativt gällande både deras utseende och roll i spelen. Det 

är sällan som det är en kvinnlig frontfigur i spelen och när det väl är det så skildras inte dessa 

som sina manliga motparter, utan de objektifieras och fokus ligger inte på deras styrka och 

talang utan på deras kropp med sexiga överdrivna former. Att fokus ligger på den kvinnliga 

kroppen med sexiga överdrivna former syns i båda protagonisternas fall och har blivit ännu 

tydligare med teknikens utveckling, som har möjliggjort ett mer detaljerat porträtterande. 

Detta går att utläsa hos båda karaktärerna då man kan se ännu mer fokus på deras detaljerade 

kroppsdelar, deras njutningsfulla ansiktsuttryck och förföriska blick. Dock har Lara Croft i det 

sista spelet gjort en vändning mot den stereotypa bilden av en kvinnlig tv-spelskaraktär och 

hon kan sägas ge en realistisk bild på en vanlig kvinna. Förhoppningsvis kanske detta kan visa 

på ett steg i rätt riktning, men det är något som bara tiden kan utvisa.94 

 

                                                 
93 Dill, K. E & Thill, K. P. (2007) Video Game Characters and the Socialization of Gender Roles: Young People´s 

Perceptions Mirror Sexist Media Depictions. Sex Roles 57(11-12) DOI 10.1007/s11199-007-9278-1   
94 Burgess, M.C.R, Burgess, S & Stermer S.P. (2007) Sex, Lies, and Video Games: The portrayal of Male and Female 

Characters on Video Game Covers. Sex Roles. Sex Roles, 57(5-6) doi:10.1007/s11199-007-9250-0 
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Trots att allt fler kvinnor idag spelar tv-spel och utgör nästan hälften av den spelande 

populationen verkar inte industrin vilja göra allt för mycket för att bistå ett mer jämställt 

samhälle. På Entertainment Software Associations (ESA) hemsida skriver de att tv-spel 

förutom underhållning är en drivkraft bakom social förändring och att spel påverkar 

människor i alltifrån motivation, utbildning, identitetsskapande och känslor.95  

 

Medier har en stor inverkan på våra liv och har en större inverkan än vad vi kanske vill tro på 

vår uppfattning om världen. Genom att till exempel normalisera könsstereotypa roller, 

ojämlikhet och misogyni bidrar de till att dessa förhållanden inte ifrågasätts och kan fortgå 

och blir ett slags ”sunt förnuft” som sätter människor i ojämlika maktpositioner.96 

 

Vidare diskuterar ett flertal forskare att mer undersökning och analys behövs på nya medier, 

där ett utav dessa är tv-spel. Fokus har tidigare legat på vad spel har för effekt på utövarna 

men fokus bör istället riktas på spel och dess innehåll och hur världen i spelen representeras. 

 

Spelvärlden behöver ”vanliga” manliga och kvinnliga hjältar så man kan frångå den 

könsstereotypiska porträtteringen av män och kvinnor och arbeta för ett jämlikt samhälle även 

i den virtuella världen.97 

 

Vidare ser jag att fortsatt forskning om spel och dess innehåll är viktigt och nödvändigt för att 

se hur spel representerar världen och vad detta har för påverkan på samhället i stort. Tv-spel 

är bara ett utav många medium som representerar ett visst sätt att se på världen och bara 

fortsatt forskning kan bestämma vad för följder detta får. 

 

 

 

 

                                                 
95 http://www.theesa.com/about-esa/industry-facts/ 
96 Carter, C & Steiner, L. (2004) Critical Readings: Media and Gender s.1-2. Bell & Bain. Glasgow. 
97 Collins, R. (2011) Content Analysis of Gender Roles in Media: Where Are We Now and Where Should We Go? Sex Roles, 

64(3/4) s. 290-295.DOI:10.1007/s11199-010-9929-5 
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