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Abstract 

 

Författare: Aron Åstrand  
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Kandidatuppsats: SOCK01 15 hp  

Sociologiska institutionen, vårterminen 2014 

 

 

I Sverige är debatten kring jämställdhet stor, inte minst nu då det är valår. Sverige lyfts ofta fram 

som ett föregångsland när det gäller jämställdhet, men hur står det egentligen till? Statistik visar 

t.ex. fortfarande på stora klyftor könen emellan (Statistiska centralbyrån, 2010) 

Populärkultur så som tv och filmer har ofta granskats för vad det berättar för dess konsumenter och 

vilka strukturer och sociala konstruktioner dessa representera och reproducera. Tv-spelandet, en 

idag växande populärkulturellt fenomen har inte granskats lika tydligt. Forskning finns på ämnet 

men främst har denna kretsat till sambandet mellan våld och Tv-spelande. Det är tid för att börja 

titta på jämställdhetsaspekter och genus i Tv-spelens värld. 

Vi måste genomlysa alla fenomen för att hitta de strukturer och sociala konstruktioner som bidra till 

att skapa olika genus och olika förutsättningar för dessa. Endast genom att skapa kunskap kring 

ojämlikheter på alla dess plan har vi möjlighet att göra något emot dessa. 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i två olika teorier, ”Doing gender” och Hegemonisk maskulinitet. 

”Doing gender” ger mig en möjlighet att se de skeenden i mitt valda spel Uncharted 2 som gör 

skillnad på könen och kan bidra till att skapa eller befästa syn på genus. Den Hegemoniska 

maskuliniteten ger mig en möjlighet till att studera Uncharted 2 ur ett makt perspektiv. 

En tydlig bild av olika förutsättningar för könen befästs i mitt arbete. Rollerna i spelet befäster en 

tydlig uppdelning och det är tydligt att vi är på en manlig arena och den stora mannen i mitt spel 

”Drake” lyfts tydligt upp till någon form av hegemonisk maskulinitet. Likväl det visuella visar på 

en tydlig skillnad mellan könen och framställande av dess respektive genus. 
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Inledning 
Trots mycket politiskt arbete och feministisk kamp är ojämlikheten i samhället mellan män och 

kvinnors levnadsomständigheter förvånansvärt stora. I ett samhälle där utsagor allt som oftast 

handlar om hur jämställda vi är blir statistik och vittnesbörd om människors vardag en kontrast till 

verkligheten. För exempel se SCB:s sammanställning lathund till jämställdhet. (statistiska 

centralbyrån, 2010) 

I många år har feminist-, sociologi- och genusforskare studerat samhällets strukturer för att kunna 

förstå, och i vissa fall bidra till att råda bot på den problematik ett ojämlikt samhälle bidrar till 

Vårt samhälle är under ständig utveckling och forskare bör vara uppmärksamma på att studera de 

fenomen och strukturer den nya världen frambringar. 

Den teknologiska revolutionen de senaste åren har bidragit till ett ökat spelande vid datorer och tv-

apparaterna. Fenomenet tv-spel som jag valt att studera har existerat sedan slutet av 1970 talet det 

har på senare år blivit var mans egendom. 

Ett tv-spel är att liknas vid populärkultur. Det är därför en kulturform som lämpar sig väl för 

sociologiska studier med syftet att studera vad spelen berättar och reproducerar om vår samtid. 

Hur kan man med sociologins hjälp studera ett tv-spel med fokus på skillnaden i representation av 

könen? 

 Likt många andra mer beforskade populärkulturela fenomen som musik och film, är det av yttersta 

vikt att tydligt börja studera tv-spelsvärlden. 
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Problemformulering 
Tv-spels marknaden växer. Fler och fler människor i Sverige väljer att lägga delar av sin fritid på att 

spela tv-spel. I media har en debatt ägt rum huruvida spel påverkar folk till att bli mer våldsamma 

eller inte. Debatten har pendlat fram och tillbaks men statens medieråd bekräftar i rapporten, 

Våldsamma datorspel och aggression – en översikt av forskningen 2000–2011 att; 

”Forskningen visar på ett statistiskt samband mellan våldsamma datorspel och aggression men 

inga belägg för att våldsamma datorspel orsakar aggressivt beteende. ” (Statens medieråd, 2011) 

Den mediala debatten om kvinnosyn har inför ovan anförda problematik hamnat i skymundan.. 

Konsumtionen av Tv-spel leder enligt rapporten inte till ett aggressivare beteende, men jag anser att 

problematiken med vad tv-spel kan förmedla för samtidsskildringar anser jag måste undersökas och 

studeras. 

Trots en utveckling mot samspel, så kallad ”multiplayer” sitter oftast spelaren själv och samverkar 

endast via internet.  Spelen där man inte spelar multiplay, dvs att man sitter och spelar endast i en 

skapad virtuell värld utan inverkan av andra människor många och växande. I denna ”ensamvärld” 

utan reflektion och ifrågasättande av spelets innehåll på ett djupare plan än nöjesinhållets tror jag 

det finns mycket att studera. 

Under flera år har uppmärksamheten riktats mot hur filmer, böcker, tv och musik kan bidra till att 

forma våra uppfattningar kring genus, men det är svårare att hitta en mer omfattande diskussion 

kring Tv- och datorspel. 

Forskningen inom ämnet har främst kretsat kring större kvantitativa innehållsanalyser av större 

spann av spel. Resultaten av dessa undersökningar är slående lika. Kvinnor framställs ofta 

stereotypt, och de är nästan aldrig huvudkaraktärer utan i biroller som antigen skall räddas eller 

assistera huvudkaraktären, dvs mannen till målet. (Mou y, Peng W, 2008) 

Likt andra mediekanaler fungerar också tv-spelen som genusskapare där de givna rollerna befästs. I 

huvudrollen är vita män överrepresenterade.(Williams, Martins, Cinsalvo, Ivory, 2009)  

I en analys av ett tv-spel blir aspekten extra intressant då spelet är en skapelse snarare än ett 

skeende. De karaktärer jag studerar är alltså skapade och existerar enbart i spelets värld. Jag kan 

alltså studera karaktärerna och vidare dess reproduktion av sina värden, men aldrig studera 

upphovsmännen som med all säkerhet måste fått sina uppfattningar kring genus från tidigare 

strukturer, vilket är den eviga sociala reproduktionen. 

Varför anser jag då att det är relevant att titta på just genus i ett tv-spel? Genus är det sätt vi 
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beskriver sociala egenskaper hos könet. Genus tillåter oss att åtskilja det biologiska med det sociala 

för att kunna titta på mänskligt handlande och skeende. Med hjälp av ett ”Doing gender” perspektiv 

är min förhoppning att jag i mitt arbete kan lyfta fram och beskriva strukturer som bidrar till olika 

förutsättningar för män och kvinnor. 

 

Forskningsfråga och syfte 
Med stöd av erkända teorier kring genus, ska jag undersöka ett modernt tv-spel och med stöd i valda 

teorier synliggöra genusskapande strukturer i spelet De teoretiska aspekter jag valt inom ramen för 

detta arbete är ”Doing gender” av Zimmerman och West och RW Connells teori Kring Hegemonisk 

maskulinitet  

Genom olika metodologiska tillvägagångssätt kommer jag öppna upp mitt material för analys.. 

Syftet är att genomlysa ett till synes oskyldigt fenomen TV spel, för att visa på skeenden och 

mönster som reproducerar de normer och strukturer som skapar ojämlika förhållanden mellan 

könen. Det som framkommer i uppsatsen kan vara ett bidrag för att skapa ökad förståelse och 

eventuellt ge impulser till arbete för en mer jämställd ”spelvärld” och samtid 

. 

Frågorna som jag skall försöka besvara för att uppnå uppsatsens syfte är följande; 

 

-Hur skapas det kvinnliga och det manliga genuset i mitt valda spel Uncharted 2 (se avnsitt, ”Valet 

av Uncharted 2”) 

-Att med ett makt perspektiv, hegemonisk maskulinitet visa på hur det manliga dominerar  

mitt valda spel Uncharted 2 (se avsnitt, ”Valet av Uncharted 2”) 

 

Förförståelse 
För detta arbete är det extremt relevant att formulera en förförståelse. Genus intresserar mig och jag 

skulle kunna beskriva mig själv som feminist, vilket för mig är liktydigt med att erkänna de 

strukturer som gynnar män och missgynnar kvinnor. Min grundsyn på genus kan sammanställas 

som följande, Genus är frikopplat från könet. Genus är egenskaper människor har som kan 

kategoriseras i maskulint och feminint.” 

Jag är även politiskt intresserad och anser att jämställdhet är en mycket viktig fråga för ett 
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välmående samhälle. Jag är man vilket jag anser är viktigt att komma ihåg i ett arbete av den här 

arten, då mina kommenterar kring objektifiering sker ur ett manligt åskådarperspektiv, finns risken 

att låta sexistiskt.  

Jag är även en stor konsument av tv-spel och spelar dessa spel även om genussynen är snedvriden 

vilket kanske är mer regel än undantag. Mitt intresse för spelande tror jag inte ska bidra till 

snedvriden data mer än att det kan bli en utmaning att prata kring spel på ett sätt att den tidigare 

icke insatta kan förstå. 

Med denna kunskap om mig som man och feminist är förhoppningen att underlätta för läsaren att 

kunna tänka kritiskt och genomskåda det subjektiva för att kunna bejaka det objektiva stoftet som 

uppsatsen försöker att förmedla. 

 

Bakgrund 
Sedan jag började mina sociologistudier har mycket varit intressant, men studierna kring genus har 

väckt ett alldeles speciellt intresse. Sociologiska studier har lockat för möjligheten till verktyg för 

att synliggöra samhälleliga strukturer och kunskap om dessa. Genus var den vetenskapliga gren som 

öppnade mina ögon för just sociala strukturer och de möjligheter som sociologin ger oss att förstå 

dessa bättre..  

Tv-spel är ett fenomen jag och mina vänner ofta diskuterat. Vi är alla djup intresserade av denna 

underhållningsform, men även kritiska. Det finns få undantag från arketypen av tv-spel, man spelar 

nästan uteslutande i rollen som man, kvinnor är nästan alltid i bakgrunden och gärna lite 

”lättklädda”. Detta fenomen anser jag har problematiserats för lite och väckt mitt intresse för 

djupare studier av detta fenomen. 

 Spelet jag valt heter Uncharted 2 och valdes kanske främst då det accepterats som ett spel för en 

bred publik med en handling i vår egen värld och tid med modifikationer kring vissa platser och de 

individer som deltar är kanske i vissa fall lite ”övermänniskliga”. Vidare utveckling följer. 

Tv-spel branschen kan beskrivas tillhörande populärkulturen som definieras som kultur som handlar 

om en bredare spridning till allmänheten och hur den uppmärksammas i media. Populärkulturen 

både uttrycker och bidrar till formandet av många människors känslor, värderingar, tankar, drömmar 

och livsstilar i dagens samhälle. 

I boken ”Populärkultur teorier metoder och analyser” beskrivs hur populärkulturen kritiserats kring 

just kvinnofrågan ”...När det gäller populärkulturen har man vänt sig mot de sätt på vilka dess 
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representationer marginaliserar och ska en stereotyp bild av kvinnor, och forskningen har med rätta 

kritiserats för att i allmänhet ha uteslutit eller trivialiserat kvinnor som social kategori...”(Lindgren, 

2005, s 176) 

 Med dessa ord är det inte svårt att finna motiv för titta på ett populärkulturellt fenomen ur ett 

feministisk perspektiv. 

Under 2012 presenterades en ny internetbaserad serie Troops vs Woman där Anita Sasseskian lyfter 

fram problematiken med den skeva könsframställningen. Kritiken och påhoppen var massiva i 

internetforum världen runt och Sasseskian fick utså rena hot. Problematiken med internethat är 

känd. TV- och datorspelarna var helt enkelt inte redo att utmanas kring genusproblematiken i spel 

vilket gav ytterligare inspiration att titta vidare på fenomenet.(www.sverigesradio.se, 2013) 

 

Valet av Uncharted 2 
Uncharted 2 är ett av de spel som fått det bästa mottagandet någonsin, av både spelare och kritiker. 

Spelet anses vara extremt stilbildande och många stora tv-spels magasin gav spelet absoluta 

toppbetyg.  

Spelet har vunnit i princip alla priser ett tv-spel kan vinna i sin kategori. Metacritics är en hemsida 

som sammanfattar recensioner av spel och väger även in användares betyg av olika spel på 

hemsidan.  

Metacritics.com ger spelet 96/100 vilket är ett extremt högt betyg för ett tv-spel. (Metacritic.com, 

2014, 2014-05-02).  

Uncharted 2 är även ett brett spel med en stor målgrupp och har haft framgång i Europa såväl som 

USA, spelet är från 16 år. 

För att studera genusproblematik inom tv-spel var Uncharted 2 ett lämpligt spel, dels för att spelet 

varit så populärt, men även för att kvinnorollerna kontinuerligt vävs in i historien.  

Spelet bygger på ett upplägg där spelaren får känslan av att utvecklarna försökt skapa en filmisk 

upplevelse där man som spelare agerar. Detta upplägg skapar långa och många videosekvenser som 

ger ett bra underlag för analys. 

Vidare utspelar sig spelet i vår tid och i vår värld, dock med inslag av påhittade miljöer och platser 

samt viss magi. Min utgångspunkt är att reproduktionen av könsroller blir mer relevanta om det 

finns en igenkänningsfaktorn till vår egen samtid. 
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Tidigare forskning 
Mycket av den tidigare forskning kring tv och dator spel bygger på kvantitativa innehållsanalyser 

där frekvenser undersökts. Vad som är slående för dessa är att kvinnor och andra etniciteter än vita 

män är underrepresenterade (Mou y, Peng W, 2008)(Williams, Martins, Cinsalvo, Ivory, 2009). 

Det finns även forskning som visar tydligt visar på hur det yttre i form av exponering av hud och 

kläder används i tv-spel för att framställa olika genus föreställningar.(Beasley & Standley, 2002) 

 Anita Sarkeesian, som jag tidigare nämnt, har som kanske tydligaste stjärna ifrågasatt den skeva 

genussynen som tv spel och data spel så länge innehållit. (www.sverigesradio.se, 2013) 

 Mottagandet från hennes ifrågasättande kanske skall ses som ett bevis på att TV-spelarna kanske 

inte är villiga att granskas under vetenskaplig lupp. Det kanske är just detta som är ett bevis på att 

det är precis det vi skall göra. 

 

Teoretisk utgångspunkt  
I följande avsnitt presenterar jag relevanta och för uppsatsen valda genusteorier detta för att förklara 

för läsaren vilket perspektiv och teoretisk utgångspunkt jag haft för analys av mitt material ur ett 

genusperspektiv. Mina utvalda teorier bidrar till att synliggöra fenomen och strukturer samt stöder 

min analys för att problematisera de fenomen jag anser mig kunna se i materialet. Nedanstående är 

en beskrivning av vilka teoretiska glasögon jag satt på mig för att kunna studera min empiri och 

analysera den. 

 

Doing Gender 

I Zimmermans och West uppmärksammade och kända artikel ”Doing gender” presenteras ett nytt 

sätt att se på könen. I artikeln gör författarna en grundläggande uppdelning mellan gender, gender 

klass och genus. Jag tänker vidare i arbetet översätta dessa som kön, könsklass och genus.  

För att exemplifiera dessa punkter berättar författaren om en Agnes, en man som vill bli en kvinna, 

och hennes erfarenheter av denna process. Berättelsen om Agnes är lånad från (Garfinkel, 1967, s. 

118-40) 

Kön, är det kön som samhället har beslutat att klassificera som man eller kvinna dvs genitalier(West 

& Zimmerman,1987,sid 127)  Agnes måste först för att bli kvinna i samhällets ögon förändra sitt 
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fysiska kön. För att i ett förstas steg kunna bli sedd som kvinna.(West & Zimmerman, 1987,s 131) 

Vårt tilldelade kön placerar oss således i en könskategorisering, genom vårt dagligt sociala handlade 

placeras vi i den könsklass vårt handlande symbolisera .(West & Zimmerman, 1987,s, 127)  

Genom att handla i sin könskategori agera en som en man eller kvinna beroende på den kategori en 

vill tillhöra. Människor i allmänhet ifrågasätter inte ett handlande utan generalisera ett handlande i 

en könskategori. (West & Zimmerman, 1987,s 133) Människor konfronterar sällan andra individer 

med frågan ”vilket kön har du?” Vi dra helt enkelt slutsatser från agerande, kläder, utseende, 

framtoning etc. 

Genus är friställt från det biologiska. Jag låter Zimmerman och West ord tala för sig självt 

”…Gender, in contrast, is the activity of managing situated conduct in light of normative 

conceptions of attitudes and activities appropriate for one's sex category. Gender activities emerge 

from and bolster claims to membership in a sex category...” (West & Zimmerman, 1987,s 127) 

Genus är det handlande vi gör för att medvetet eller omedvetet befästa vår könskategorisering. 

Genom att våra genus maskulint och feminint tydligt sätts samman med sin könskategori, dvs 

mannen och kvinnan reproduceras så genusen i samhället via interaktioner människor emellan. 

I Agnes fall lärde hon sig ett beteende, ett genus genom att studera andra kvinnor. Genom att 

efterapa dess beteende försökte hon således tillförskansa sig femininitet(West & Zimmerman, 

1987,s 135) 

Med hjälp av ”Doing gender” som teoretiskt ramverk kan jag i min empiri leta efter de handlande 

och skeende som visar och skapar skillnader mellan genusen. Genom att studera de olika 

framställningarna av könen som spelas upp i spelet, kan jag metodiskt bygga upp en analys kring 

centrala skillnader och även ta stöd i tidigare forskares teorier kring genus för att vissa på relevanta 

insikter och ett större perspektiv för dessa skillnader. 

 

Den hegemoniska maskuliniteten 

Ordet hegemoni i termen hegemonisk maskulinitet kan beskrivas som dominans. Det är ett 

kulturellt fenomen som dominerar värden eller positioner under sig. Den hegemoniska mannen 

besitter alltså någon form av attribut eller egenskaper som värderas högt i samhället. Den 

hegemoniska mannen skall inte ses som någon riktigt person, han är istället ofta en skapad individ i 

fiktion baserad på våra kulturella ideal. Ofta har filmstjärnor och deras karaktärer setts som 

hegemoniska tex John Wayne eller Sylvester Stallone.(Jacksson et al, 2002 s 61-62). Den 
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hegemoniska mannen är alltså ingen konkret varelse, det är snarare ett skapat subjekt som bidrar till 

att befästa och sprida vidare en slags idealbild/hegemonisk bild av mannen. Mannen blir i detta 

perspektiv upphöjd och dominant i relation till andra män och framför allt till kvinnor. Från min 

erfarenhet som TV spelare under många år, vet jag att mannen är i princip konstant i fokus och att 

belysa denna aspekt tror jag är ytterst relevant för att kunna se igenom strukturer i mitt valda spel. 

Hegemonisk maskulinitet är inte någon låst karaktärstyp som alltid och överallt ser likadant ut. 

Snarare är det så att maskuliniteten upprätthåller den hegemoniska positionen i ett visst mönster av 

genusrelationer en position som alltid kan sättas i fråga. (Connell 2008, s 114) Den hegemoniska 

dominansen kan alltså se olika ut beroende på vilket samhälle det handlar om och vilka individer 

det innefattar.  

Hegemoni bygger på kulturell dominans att något står över något annat. Connell diskutera hur ett 

tydligt och kanske det mest framstående exemplet i amerikan-europeisk kultur är 

heterosexualitetens dominans över de homosexuella. Homosexuella accepteras inte i stora delar av 

världen och problematik med homofobi och politiska och kulturella barriärer cementerar den 

heterosexuella dominansen.(Connell 2008, s 116) 

Kvinnor kan, likväl som homosexuella män, underordnas den hegemoniska maskuliniteten. Genom 

att kvinnorna bidrar till att skapa den hegemoniska maskuliniteten bidrar också kvinnor till att 

befästa denna.  

Om ”Doing gender” skapade en möjlighet för mig att vissa på skillnaderna mellan genus så kan det 

teoretiska perspektivet hegemonisk maskulinitet fördjupa denna skillnad och även ge mig ett 

maktperspektiv där jag tydligt kan vissa på hur mannen är i kontroll och kvinnan är i periferin. Att 

visa på det skeva maktförhållandet i min empiri med stöd av denna teori skänker en djupare analys 

till arbetet som för arbetet framåt. 

Den hegemoniska maskuliniteten syftar på maskulin dominans över andra maskuliniteter. Jag bjuder 

även in denna teori till min analys i form av hur kvinnorna bidra till att skapa den upplyfta 

maskulinitet. I skapande av hegemoniska maskulinitet ligger ett godtagande av kvinnor. Den 

hegemoniska mannen får uppmärksamhet och uppmuntran från kvinnor vilket gör att andra män vill 

uppnå denna position. 

Precis som ”Doing gender” bjuder in till att se det direkta skapandet av genus i sociala situationer 

bidrar hegemonisk maskulinitet till att klassificera manligheten. På samma sätt som Connell 

beskriver hur filmstjärnor bidragit till den hegemoniska maskuliniteten tänker jag att min empiri 

med dialoger och visuella uttryck kan bidra till vissa på hur Drake framställs av sina skapare som en 

hegemonisk man. 
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Metod 
Formatet tv-spel är ett brett empiriskt komplext material med handlingar, passivitet, bilder, text och 

symboler som bäst kan studeras genom att blanda metoder. Nedan vill jag för läsaren beskriva hur 

jag gått tillväga och vilka metodologiska aspekter jag valt. 

Den kvalitativa metoden 

Den kvalitativa metoden fokusera på processer och hur det sociala utvecklas framför forskaren och 

blir inte statiskt. Detta i kontrast till den kvantitativa metoden som inriktar sig på mängder t ex 

genom enkätinsamling. . Här är fakta insamlad och det är vad subjektet vid tiden av undersökningen 

säger inte hur den handlar över tid som blir det relevanta. 

Människans sociala liv är flytande och elastiskt, och med den kvalitativa metoden kan forskaren 

ständigt studera de fenomen som ger människor mening och struktur i livet och följa hur dessa 

utvecklas. När man ser människor som aktiva individer i sitt handlande kan man studera dess motiv 

och handlingar för att bättre förstå deras agerande. (Gubrium et al, 1997 s, 12) 

Kvalitativ forskning har ofta blivit anklagad att ge avkall på objektiviteten och för att bli för 

subjektiv. Som svar på denna kritik menar kvalitativa forskaren att de inte gör anspråk på 

objektivitet i dess renaste mening. (Gubrium et al, 1997 s, 13) 

”A world comprimsed of meanings interperatition fellings talk and interaction must be scrutinized”( 

Gubrium et al, 1997 s, 13) Kanske blir det bästa sättet för detta att ta en subjektiv 

åskådningsposition för att säga något om det valda subjektet för att senare kunna förstå våra 

samhällen.  

Den kvalitativa forskaren har blivit ifrågasatt för att komma för nära sina objekt och själv påverka 

utkomsten av dess analyser. (Gubrium et al, 1997, s 11) Då min valda empiri är ett fixerat material 

riskera jag inte denna problematik.  

 

Metodval 

Jag har valt att utgå från den kvalitativa innehållsanalysen som är en bred metod syftande till att 

brett och systematiskt studera ett material utifrån valda teoretiska ståndpunkter samt analysera vad 

ett material kan förmedla till läsaren.  

Den kvalitativa innehållsanalysen bygger på tanken att man kan tolka en text i jakt på mening, 

innebörd symbolisk mening och tolkningar inom ramen för dess kontext. En kontext är alltid 

någons konstruktion och går således att tolka.(Krippendorff 2004, s 33) 

Den andra metoden jag valt för att tolka materialet, är en media-semantik, vilket känts relevant då 
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empirin är ett slags medieform och består av visuell information 

Metoden innefattar att finna meningsfulla tecken inom antigen språk- eller bildbaserad media med 

utgångspunkt från att de båda uppvisar en mening som kan tolkas. Vad har de på sig? Hur ser de ut? 

Hur rör de sig?  ”Ett tecken kan sägas vara någonting som står för något annat- dvs något som 

producerar mening”(Lindgren, 2005, s 62) En ständigt lättklädd kvinna är en ständigt lättklädd 

kvinna. Men vad kan denna lättklädda kvinna mer betyda? 

Semantiken ger således möjligheten att bryta ner den visuella empiri till små delar som sedan kan 

studeras. Dessa tecken och underliggande meningar kan bidra till att finna särskiljande drag i mitt 

genusanalyserande perspektiv. 

Den kvalitativa analysen ger mig möjligheten att studera texten i spelet och de underliggande 

strukturerna. Media-semantik kan ge mig möjligheten att studera det visuella, däribland utseende 

och kläder, vilket jag anser är relevant för att visa på genusskapande skillnader. Att studera tiderna 

för framträdandet av man respektive kvinnor skapar en förståelse för läsaren hur materialet ser ut 

och hur tiden i spelet delas mellan karaktärerna. 

Till sist använder jag en metod som består i att klocka tiderna för kvinnor respektive mäns 

framträdande i spelen.  

 

Upplägg 

Den kvalitativa innehållsanalysen tillåter forskaren att bryta ner texten i meningsfulla delar och hitta 

och kategorisera strukturer när man arbetar med sitt material.(Krippendorff 2004, s30) 

Detta beskrivs även som ”unriddeling” dvs att avkoda, avmystifiera materialet för att göra det 

möjligt att analysera. Tidigare forskning, valda teorier och frågeställning leder en till att börja leta 

efter samband och skeenden man senare kan tolka.(Alasuutari, 2005,s 16) 

Det är i detta skeende jag påbörjade tolkningen ur ett genusperspektiv baserad på tidigare kunskaper 

inom ämnet och utifrån valda genusteorier vill jag synliggöra underliggande strukturer som skapar 

olika framställningar och maktförhållande av könen i spelet.  

Via mina först tolkningar kunde jag relativt snabbt kunna utröna de samband och skeende jag tyckte 

var relevanta och intressanta och möjliga att placera in i de skeenden och händelser som 

presenterades framför mig. De teman jag valde att ställa upp för min analys blev: 

 Hegemonisk maskulinitet, Drake och det manliga könet. 

 Kvinnors framställning på den manliga arenan. 
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Vidare utveckling och analys av dessa följer. Dessa teman inbegriper omfattande områden, men jag 

har valt att titta endast på dem genom min teoribildning. Detta sätt har gjort det möjligt att leta 

relevanta skeenden, tecken och symboler som jag anser i samverkan med min valda metod och teori 

belyser hur mannen respektive kvinnan presenteras olika inom mitt valda spel. 

  

Praktiskt tillvägagångssätt. 

För att studera mitt spel inledde jag mitt spelande. Då jag redan tidigare spelat Uncharted 2 visste 

jag ungefär vad jag hade att arbeta med. Jag valde att fokusera på:  

 frekvenser av gameplay dvs aktiv speltid 

 cinematics dvs filmsekvenser/ bitar som för storyn framåt. 

 all dialog figurerna emellan 

 händelse eller skeenden som återkom eller något som var extra intressant. 

 Visuell framställning av det manliga respektive det kvinnliga. 

Utrustad med tidtagarur och ett pappersblock spelade jag igenom spelet första gången och gjorde 

återkommande stopp. All dialog som förekom skrev jag ner samt extra anteckningar om intressanta 

händelser. 

Denna andra gången jag spelade igenom spelet inriktade jag mig främst på att studera spelet i mer 

allmänna termer med stöd av tidigare kunskap kring genusforskning och det var först nu jag kunde 

se hur teorier kunde tillämpas. Vidare studerade jag hur t ex dialogen och den fysiska framtoningen 

på karaktärerna kunde tolkas tillsammans, för att spegla värderingar och tendenser. 

Kvalitativ innehållsanalys tar sin avstamp i att text har en innebörd. En text är skriven av någon för 

att få mening för någon annan.(Krippendorff 2004, s19) Min text är dialogen i Uncharted 2, den är 

skriven som en handling för ett spel. För att kunna analysera min text får jag alltså inte studera 

handlingen i sig utan vad texten bär med sig för innebörd. 

Att studera texten i sin sociala kontext är det viktigaste i en innehållsanalys.(Krippendorff 2004, 

s19) 

När detta var klart fortsatte mitt arbete på följande sätt. 

Först räknade jag ut frekvenser av gameplay (när spelaren själv agera) och cinematics (när en film 

spelas upp i spelet) och sedan tittade jag på hur mycket som upptogs av kvinnor respektive män. 

Detta för att få en grund av frekvenser och även för att läsaren ska tydligare förstå hur spelet är 

uppbyggt. 
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Efter detta letade jag igenom mina anteckningar om dialoger, återkommande händelser och 

skeende, och även min tankar för att se om jag kunde studera tecken eller symboler som skulle 

kunna tolkas och ligga till grund för en djupare analys. 

Vidare gick jag igenom texterna för att se om jag kunde finna något som stack ut och som skulle 

kunna visa på underliggande strukturer. Vad säger dem, vem säger vad hur säger dom det 

. 

Metodens begränsningar  

Som ovan nämnts är det en kvalitativ undersökning där jag inte letar efter sanningar utan snarare 

perspektiv och möjligheter för tillämpning av teori. Arbete är såtillvida ett arbete med målet att med 

stöd av vedertagna teorier, i kombination med valda metod, synliggöra dolda strukturer som kan 

bidra till att reproducera eller skapa genus snarare än objektiva analyser som går att efterfölja. En 

kritisk analys av innehållsanalys som metod är att man studerar texten snarare än det underliggande 

materialet. Vidare riktas kritik på att man tappar sammanhanget då man stirrar sig blind på 

texten.(Bergström et al, 2012, s 78) För mig är det textens sammanhang som är det relevanta och 

det överbrygga denna problematik. 

 

Beskrivning av spelet   
Uncharted 2; Among thives är ett action-spel i tredjepersonperspektiv dvs kameran (spelarens 

perspektiv) är placerad bakifrån/ovanför karaktären man styr i spelet. Spelet är extremt 

handlingsbaserat och långa videosekvenser är centralt inom spelet.  

Spelet handlar om att man som huvudkaraktären Drake skall leta efter Marco Polos förlorade flotta 

som enligt spelets egen påhittade historia kom bort på Marco Polos hemfärd från Kina. Spelet 

bygger löst på riktiga historiska händelse. 

Drake är en slags ”Indiana Jones”- liknande karaktär. Spelet kan alltså beskrivas som en skattjakt i 

en tv-spelsvärld som tar en över jordens alla hörn där man är på jakt efter den magiska staden 

Shambala. 

Längs vägen möter man olika karaktärer som hjälper spelaren i spelets action-delar. Spelaren agerar 

som Drake och skjuter med vapen, slås klättrar och pusslar sin väg fram genom spelet. Det finns 

även film sekvenser där de olika karaktärerna bidra till att fördjupa eller föra storyn i spelet framåt. 

Bland dessa karaktärer finns endast två kvinnor. 

I mitt arbete kommer jag omnämna fem olika karaktärer. Det är de mest centrala karaktärerna i 
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spelet och de karaktärer handlingen kretsar kring. 

Drake; Huvudrollsinnehavaren och den person man aktivt styr i spelet med hjälp av sin speldosa. 

Drake är som ovan beskrivet en Indiana Jones/tjuv liknande karaktär som livnär sig på att leta 

skatter runt om i världen. 

Chloe; Är den första kvinnliga karaktären vi stöter på. Hon har samma sysselsättning som Drake. 

Elena; Är den andra kvinnliga karaktären i spelet. Arbetar som reporter på jakt efter en 

krigsförbrytare. Första gången vi stöter på henne i spelet är då det visar sig att krigsförbrytare jagar 

samma skatt som Drake så Elaina slår följe med Drake och Chloe 

Lazarovich; Den onde karaktären i spelet. 

Victor ”Sully” Sullivan: Drakes mentor och gode vän. 

Harry Flynn: Samma yrke som Drake, inledningsvis är de vänner men han sviker Drake och går 

över till Lazarovich sida. 
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Resultat och analys  
Redan innan jag börjar spela Uncharted 2 vet jag som inbiten tv-spelfantast vad som ungefär väntar. 

Inom de närmaste 8-10 timmarna kommer jag att skjuta smyga, slåss, skjuta och klättra runt i en 

äventyrlig värld. Jag vet sedan innan som inbiten tv-spelfantast att jag kommer agera som en man. 

Det är redan här man bör ta på sig genusglasögonen för att se den skevhet som både spelet i sig, 

men även utbudet i stort bär på.  

För att kunna analysera empirin på ett relevant sätt och lyfta fram viktiga delar till läsaren sker 

analysen i två steg.  Båda tar sin utgångspunkt i ”Doing gender” där skillnaderna mellan könen 

observeras och ge möjlighet till fördjupning i hur de framställs: 

 

  

1. Hegemonisk maskulinitet, Drake och det manliga könet. 

o Det maskulina kontra det feminina  

2. Kvinnors framställning på den manliga arenan. 

o Det visuella 

o Horan och Madonnan 

o Lika men olika 

I min resultat och analys del väljer jag att kursivera de delar som jag tagit direkt från min empiri för 

att underbygga min analys. 

 

Hegemonisk maskulinitet-Drake och det manliga könet  

Spelet i sig bygger på en väldigt traditionell mansroll. Spelaren är den ”häftiga” orädda manliga 

Drake som ger sig iväg på uppdrag i världen, Drake kan allt och klara allt Drake visar under spelets 

gång ingen konkret rädsla inför något. Drake är spelets huvudkaraktär och handlingen och det 

aktiva handlandet av den som spelar, är centrerat kring Drake. 

Det finns diskussioner kring hur karaktären Drake löst är baserad på Harryson Fords rollfigur i 

Indiana Jones filmerna, en Ford som porträtterat män i decennier i Hollywood.  

Jag tycker mig tydligt kunna se den hegemoniska mannen i karaktären Drake och i enlighet med 

denna teori befäster kvinnorna denna roll i konversationer och handling.  De manliga värdena står 

högst och Drake står högst av männen. Likaså beblandar sig inte Drake i känslovärlden där 

självrannsakan är en del. Detta värde ingår inte i beskrivningen av den hegemoniska maskuliniteten. 

Exempel på detta: 
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Trots att Chloe framställs som hård och mer maskulin, framförallt i kontrast gentemot Elena, är det 

ändå hon som kvinna som får förklara för Drake att han inte ser de signaler Elaina sänder honom. 

”Drake står ensam och Chloe kommer fram till honom. Chloe frågar Drake om han älskar Elaina. 

Drake blir överrumplad och ber om ursäkt, Chloe säger att det är ok och skrattar nästan bort 

situationen. Hon säger även att han borde säga det till henne” 

Kvinnan får förklara för mannen vad hans känslospann inte kan se. 

Vidare finns en scen där Elaina fråga Drake kring rädsla.  

”Drake går fram till Elena, Elena håller om Drakes arm och säger ”you did good”. De kysser 

varandra och de börjar skoja om hur rädd Drake var för hennes liv. Drake vill inte erkänna hur 

rädd han var och börjar skoja bort det. De skojar om att han inte grät.” 

Mannen skall inte erkänna sin svaghet och han står i kontrast mot den känslomässiga Elaina stark 

och orubblig inför faran. 

Drakes hegemoniska maskulinitet befästs även hur han står som slutgiltig segrare i spelet. 

Lazarovich, Harry Flynn är de onda karaktärerna. Harry Flynn har samma uppdrag som Drake att 

finna skatten för den onda sidans räkning. Lazarovich är den onda före detta militären. Dessa båda 

står mot Drake och hanns vänner. Att Drake i slutet vinner mot dessa båda bidra ytterligare att skapa 

den hegemoniska mannen Drake, Drake kommer högst upp på pallen i alla avseenden.  

 

 

Spelets upplägg i sig är centrerat till Drake. När jag bryter ner spelet i tidsintervaller visar 

frekvenser då kvinnan respektive mannen deltar är skev, män har mer tid än kvinnor. Jag säger 

relativt för att trots allt är Drake huvudrollen. Vad jag dock vill lyfta fram är att jag inte någonstans i 

spelet kan hitta en dialog mellan kvinnorna om något annat än Drake. Alla handlade meningar som 

syfta på hur man ska lösa saker går genom Drake.  

Spelet består av cirka 1 timme och 25minuter s k  cinematics och dessa ”filmer” är uppdelade på 41 

tillfällen där Chloe deltar i 25 stycken av dem  och Elaina i 18stycken. Drake deltar i alla. I alla 

dessa filmbitar finns alltså ingen dialog mellan kvinnorna som handlar om något annat än Drake. 

Det utrymme Drake får och hur han porträtteras i spelet beskriver tydligt hur ett hegemonisk 

maskulint ideal skapas inom ramen för ett tv-spel. 

Jag har tidigare visat på hur Drakes framtoning går att härleda till Connells tankar kring den 

hegemoniska maskuliniteten. Inom ramen för Uncharted 2 skapas en värld där vi ska åtrå vår hjälte 

och genom att befästa vår västerländska kulturs ideal kring det manliga. Drake serveras på fat som 

vår kulturs mest åtråvärda man både för kvinnor vilket jag kommer in på senare men även för män. 

Män skall vilja vara Drake, och här bidrar Uncharted 2 till reproduktion av manliga ideal. 
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Hur kvinnor framställs på den manliga arenan 

Syftet med kvinnans delaktighet i spelet kan ses ur ett perspektiv att endast föra den manliga 

historien framåt. 

Kvinnorna är inte ens i biroller, de är roller som är till för att skapa Drake och ge hans karaktär 

djup.  Han brottas med moraliska kval, kärleks val och i detta dilemma står kvinnorna som 

kompasser eller lockelser. Det finns många exempel på hur könsskillnaderna skapas i handlingar i 

spelet och det ser jag som den manliga arena där kvinnorna är inbjudna för syftet att lyfta fram och 

bidra med skapandet ”Doing gender” av den hegemoniska mannen. 

 

Det visuella 

Då mitt valda empiriska material är ett tv-spel uppbyggt först och främst på det visuella vill jag 

försöka gå in och bryta ner de uttryck, utseenden och symbolik som karaktärerna förmedlar och 

därigenom på könsklass. Jag vill i ett första skeende helt enkelt inte analysera vad som sägs eller 

hur det sägs jag vill endast använda ögat för att titta på den visuella representationen av individerna 

med fokus främst på kvinnorna och deras visuella utryck för skapande av genus och i ett vidare steg 

hur de skapar den hegemoniska mannen. 

Jag väljer för denna del av analysen till hjälp den turkiska författarinnan Erfrat Tseëlonen och 

hennes bok ”Kvinnan och maskerna” som bygger på delar från Goffmans ” Jaget och maskerna” 

som beskriver hur vi alla spelar roller för varandra.(Goffman, 2009) 

Den attraktiva människan än mer relevant för vår uppfattning om andra människor än vad man kan 

tänka sig vid en första anblick. Det finns gott om forskning på ämnet och resultaten visar på att den 

attraktive uppfattas som tex en bättre vän och duktigare människa. Man kan även sammankoppla 

attraktivitet med professionella resultat och kvinnan blivit utsatt för den största påtryckningen kring 

sin skönhet.(Tseëlonen, 1998, s 107-108)  

Det är inte för inte utvecklarna av mitt valda tv-spel väljer ett visst utseende på karaktärerna och 

kanske främst på kvinnorna. De ska spegla ett normativt attraktivt västerländskt utseende, som ska 

behaga mannen i spelet. 

Tseëlonen problematisera fenomenet kring att kvinnor utsatts för ett historiskt större tryck på sitt 

utseende. Hon presenterar 5 punkter kring denna problematik: 

 Kvinnor har mer negativ kroppsuppfattning än män 

 Kvinnor är därmed inte lika tillfredsställda med sin kropp 
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 Kvinnors kroppsuppfattning är relaterad till deras psykiska hälsa 

 Män och kvinnor upplever romantiska relationer på olika sätt 

 Män och kvinnor upplever kvinnlighet på skilda sätt 

 (Tseëlonen 1998, s 108) 

 

Att kvinnor i TV spel ständigt porträtteras som normativt attraktiv bidrar till att reproducera bilden 

vi har av vad kvinnan ”bör” vara. Ovanstående beskriver den vikt som läggs vid kvinnans yttre. 

Tseëlonen skriver i sin bok ”Kvinnan och maskerna” om blicken. Hon menar att den ”andres” blick 

är ytterst relevant i den egna konstruktionen av jaget. I dess extremaste form blir blickar en ytterst 

relevant variabel i vårt köns skapande. Den manliga blicken har makten att objektifiera kvinnan och 

i blicken innefatta de strukturer, maktrelationer och de ojämlikheter som finns mellan könen, den 

patriarkala blicken. Genom en samfällig objektifiering av kvinnan blir således den manliga blicken 

betraktande av kvinnan och kvinnan blir betraktad. (Tseëlonens, 1998 s, 92-93) Här tolkar jag som 

att det yttre beskriver vår könsklass inför våra medmänniskor men även hur det placerar oss i vårt 

genus. Kläder och det yttre är centrala uttryck för människor. Jag får vidare stöd av RW Connell 

”... i vår kultur är den fysiska upplevelsen av kvinnlighet och manlighet centralt för den kulturella 

tolkningen av genus...”(Connell, 2008,s 92) 

Hur vi visuellt uppfattar varandra är det första steget i hur vi genus klassar den andre. Uncharted 2 

spelar extremt mycket på en stereotyp av mannen och kvinnorna vad beträffar utseendet. 

Jag väljer att ytterliga problematisera detta med stöd av tidigare studie kring tv-spel och yttre 

framställning. 

I en undersökning kring frågan om genusets olika representationer inom dataspelsbranschen i form 

av en studier av kläder kom man fram till följande när det gäller kvinnans utseende. 

 Lägre skurna kläder än männen och till större del bara armar 

 41% av de kvinnliga karaktärerna porträtterades med stora bröst. 

 Majoriteten av kvinnorna är klädda på ett sätt som skall dra uppmärksamhet till 

kroppen. 

(Beasley & Standley, 2002) 

Kvinnorna i Uncharted 2 har i mycket hög grad ett utseende som överensstämmer med detta. I ett 

utdrag ur min empiri försöker jag förklara vad jag anser mig se när Chloe kommer med i historien 

första gången. 

”...Chloe har ett vackert svart hår uppsatt i en tofs, ett vackert ansikte och är smal/vältränad. Jag 
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skulle beskriva det som att Chloe är väldigt likt det västerländska idealet. Normativ tid och tanke 

har lagts för att göra Chloe till en karaktär män skall sukta efter. Chloe är klädd i extremt tighta 

byxor som framhäver hennes former och ett tight linne som slutar vid navel. Hennes byst är tydligt 

framhävd...”   

Vidare skall tilläggas att Chloe bär samma kläder 90% av spelet fast med olika färg på linnet. I en 

kort vinterepisod bär hon en överdragsjacka vilken även den sitter åt runt bysten för att framhäva 

densamma. 

Den andra kvinnan i Uncharted 2 jag beskriver henne som följande. 

”En ny kvinna Elena anländer, hon känner igen Drake och vice versa. Hon är blond med en 

normativ västerländsk kropp och tydligt framhävda bröst. Hennes ansikte är klassiskt blont. Hon 

har en tight skjorta, visar inte magen. Men hennes kropp visas tydligt. Brösten framhävs dock inte i 

samma utsträckning som Chloes.”  

Även Elena bär samma kläder 90% av spelet förutom i vinterepisoden där även hon har en hårt 

åtsittande vinterjacka som framhäver bysten. 

Drakes yttre beskriver jag så här. 

”Drake har en helt vanlig tröja uppdragen till armbågarna och ett par vanliga byxor” 

De kvinnliga karaktärerna är kläda för att tydligare framhäva kroppsformer. Drakes kläder är vad 

man skulle kunna kalla intetsägande. Det finns en viss sanning i Tseëlonens idéer om att kvinnor 

skall betraktas och männen på något viss bara vara.  

Doing gender beskriver hur människan i sitt vardagliga agerande skapar genus. Min analys visar på 

hur genus skapas genom att kvinnan betraktas, medans mannen betrakta. Även den hegemoniska 

maskuliniteten ger mig utrymmer för denna analys trots att teorin i sig handlar om maskuliniteter 

mot maskuliniteter blir det maskulinas makt gentemot det feminina stort. Objektifiering av kvinnan, 

subjektifiering av mannen. Blir tittad på blir betraktat.  

 

Precis som tidigare kvantitativ forskning visar på är även Uncharted 2 ett spel som följer normen 

inom tv-spel. Kvinnorna porträtteras så deras former skall framhävas. Uppmärksamhet skall läggas 

vid kroppen. Kvinnan objektifieras således och det manliga det ”handlande”, blir till en än tydligare 

huvudrollsinnehavare. Kvinnornas normativa framtoning och skaparnas tydliga försök att göra de 

båda kvinnorna eftertraktade och åtråvärda bidra till att skapa ytterligare en maktordning. Båda 

kvinnorna åtrår Drake och jag har tidigare diskuterat hur han kan ses som den hegemoniska 

mannen. De vackraste kvinnorna dvs Chloe och Elena vill ha Drake som sin. Drakes hegemoniska 

maskulinitet som mannen som klara allt och den man som får kvinnorna, befäst således genom 

detta. 



22 

 

Horan och Madonnan 

Enligt Lena Gemzöe, docent i genusvetenskap, kan det klassiska freudianska begreppet horan och 

madonnan beskrivas som att madonnan är kvinnan och modern som är en självuppoffrande varelse 

som finns till för sina barn och sin man. Hon är den västerländska idealbilden av modern. I kontrast 

till madonnan står horan som sexuellt åtrådd och aktiv. (Gemzöe 2002,sid 101) 

Om horan är motsatsen är alltså kvinnor som beskrivs på detta sätt, icke själv uppoffrande individer 

som sätter sig själv och inte den normativa familjebilden först. Onekligen finns här ett dualistiskt 

förhållande som inskränker människors frihet om de båda ovanstående facken skall stå som 

motpoler mot varandra och skapar tydliga skillnaderna i ett och samma genus. 

 

Det som är slående i spelet är framställningen av de båda kvinnliga huvudrollerna. De är totalt olika 

både till utseende, roller och beteende. Jag tycker mig kunna se en tydlig bild av att skaparna velat 

ha ett motsägelseelement i spelet som kanske bara råkat eller medvetet blivit det klassiska horan 

och madonnan, Chloe den frigjorda kvinnan, anspelande på sexualitet  gentemot den mer 

kontrollerade Elena moderliga omhändertagande figur.  

Kontrasterna är så tydliga så det finns all anledning att studera denna aspekt av spelet närmare 

utifrån tre ingångar: 

 Utseendet 

 Dialogen mellan Drake och de båda kvinnorna 

 Relationen mellan Drake och kvinnorna 

 

Doing gender handlar om att genus skapas och reproduceras i mötet mellan människor. De skapade 

karaktärerna Chloe och Elena är båda representanter för det feminina inte endast genom 

könsklasskategorisering utan även i genus trots stora skillnader i hur de framställs. Jag analyserar 

nedan min empiri och visa hur kvinnorna porträtteras på olika vis men att ur ett hegemoniskt 

maskulinitet maktperspektiv står Drake överst. 

 

Jag börjar med det första man registrerar när man betraktar dessa två kvinnor, utseendet. Chloe är 

mörkhårig och Elena ljushårig. En petitess kan tyckas, men tänker man på definitionen av den 

oskuldsfulla är färgen vit central som här får symbolisera Elenas blonda hår i kontrast till Chloes 

mörka. 

Det andra man kan härleda till horan och madonnan är dialogen mellan Drake och de båda 

kvinnorna. I dialogen med Chloe finns många tydliga sexreferenser  
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”Drake säger att det bara kommer ta 5 minuter Chloe svara ”5 minuties haha i won´t even have to 

take my top of then” 

 

”Chloe kommer med förslaget att de ska börja leta vid hotellet det är en hög byggnad. Drake drar 

ett sexskämt om att är det verkligen dags för det nu, Chloe tar emot skämtet himlande” 

 

”När Chloe ska upp för en stege så tittar Drake upp och säger it´s a shame you should be sitting on 

something that big” 

 

” Vidare hjälper Drake, Chloe upp på en stege o säger ”up she goes” Chloe svara lite släpigt ”i 

think you likning this a bit much” 

 

Jag räknar till 8 tydliga referenser i Drake och Chloes dialoger, i relationen mellan Elena och Drake 

finner jag endast en. Där han i konstrast till dialogen med Chloe får inte mindre uppmuntrande svar 

eller vidare dialog. 

 

”Elena klättrar över Drake och han säger ”nice view” hon säger lite flyktigt himlande ej avvisande 

”come on” Drake svara lite kaxigt ”i was talkning about the mountains” 

 

Relationen mellan Drake och kvinnorna är den tredje punkten som bör lyftas fram. Drake känner 

sedan tidigare båda kvinnorna. I inledningen av spelet har han vad som endast kan tydas som 

sexuellt umgänge med Chloe.  

      ”och tar Drakes händer till sin rumpa och skickar honom på rygg mot sängen” 

Efter detta släcks kameran vilket jag tolkar som att de har sexuellt umgänge. Detta i kombination 

med ovanstående utseende och beskrivning av dialogen med Drake tyder på att Chloe porträtteras 

som horan, hon är den sexuellt åtrådda i Drakes liv, hans musa. 

I konstrast till den sexuella relationen med Chloe finns en mjukare mer kärleksfull framtoning i 

relationen gentemot Elena. Jag ska här efter lyfta fram exempel som synliggör Elaines 

omhändertagande sida och den sårbarhet som vi inte ser hos Chloe. 

 

”Drake lämnar Elena klostret han säger lite kaxigt inför situationen ”i hope to live to regret this.” 

hon svarar genom att kyssa honom ömsint på kinden och säger ”Just come back in one piece” 
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”När de kommer ut ur grottan ser de byn brinna. Drake återvänder till klostret som har blivit 

attackerat, Drake är praktisk och arg och vill lösa problemet och jaga efter, han nämner inte 

situationen. Elena ser människorna i klostret situation och säger ”This is our fault we did this” hon 

är mer upprörd över situationen” 

 

”Vid både Chloes och Drake skador har de varit hårda och sammanbitna. Elena avger ett snyft när 

hon är skadad.”  

 

Chloe framställs hela tiden med en hårdare jargong än Elena.  Elena har en annan karaktär den 

mjuka, förstående och mer feminina och ger ifrån sig en snyftning när hon blir skadad, som skulle 

kunna ses som att hon är svagare. 

 Vad som dock inte får glömmas i sammanhanget är att Chloe är i samma bransch som Drake och är 

medveten om riskerna och har en annan kunskap.  

Ett ytterliga exempel där man tydligt kan se hur kvinnornas karaktärer skildras på olika sätt, är när 

man i slutet befinner sig i Shambhala då Drake och Elena vill springa efter Lazarovich - den onde.  

”Chloe vill egentligen bara därifrån. Chloe slänger självsäkert en pistol till Elena typ ”you might 

need this”. Elena påpekar att ”we have to save the world” moralisk kompass förnuft tydlighet 

omhändertagande. Chloe svara lite nedvärderande ”listen sunshine” innan hon avbryts. 

Sen går de för att rädda världen Elena” this place is so beautiful” Chloe för en kaxigare dialog 

kring hur de hamnade mitt i detta spektakel. ” 

Utdragen ovan visar på tydliga framställningar av olikheter hos karaktärerna och ger tydliga 

fingervisningar om hur man kan utröna den traditionella horan och madonnan i dialogen, visuellt 

och i handlandet. Genus skapas genom socialt handlande. 

 

Vad skall mannen välja, detta är en gammal traditionell bild av vad kvinnan bör vara och inte vara. 

Mannen väljer mellan då båda kvinnorna. Vilken kvinna väljer han till sist i spelet? Den ödmjuka, 

lugna, fina, förstående, varma och snälla Elena eller den äventyrslystna initiativtagande och fria 

Chloe. Med Chloe bjuder man in en ny sorts kvinna i tv-spelvärlden. Hon är handlingskraftig hård 

men samtidigt väldigt sexualiserad vilket riskerar att kvinnans objektifiering kvarstår.  

I slutet när Drake ska ”välja” kvinna, vilket är möjligt då båda visat sig vara intresserade av honom 

väljer han till slut den trygga, ödmjuka, förstående, och mer traditionella kvinnan Elena. Mannen 

väljer den trygga modern för sin normativa heterosexuella reproduktion. Trots att kvinnorna 

framställs olika är det fortfarande inom ramen för vad mannen vill att de ska vara. En slags styrd 

framställning som med enkelhet kan tolkas ur ett ojämlikhets perspektiv.  
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Återigen känns det som att kvinnorna förpassas till biroller för att framställa mannen på det sätt som 

avsändarna vill. Drake ska välja mellan två kvinnor men två tydlig skapade inriktade genus 

framställningar. 

 

Den hegemoniska maskuliniteten är det kulturella ideal som är högst och Drake är även om 

försöken till framställande av starka kvinnor på olika sätt den högsta ställda normen. 

Genus skapas givetvis inte endast i social interaktion mellan man och kvinna. Kvinnorna framställs 

i spelet genom två mycket klassiska beskrivningar av kvinnan, både utifrån deras handlande och 

deras dialog.  

 

Lika men olika 

Får att ytterligare betona skillnaden vid skapandet av genus i min valda empiri vill jag lyfta fram 

Chloe. Problematiken ligger i att Chloe har samma arbete som Drake och lyfts fram som en stark 

kvinna som klara allt precis som Drake klarar av. För att visa på skillnaden i detta genusskapande 

har jag tagit hjälp av författaren Nina Björk. 

Innan analysen bär karaktären Chloe lyftas fram. Chloe, är i min analys, en på ytan en väldigt stark 

kvinna som får tar plats. Hon har samma ”hårdhet” som Drake och de har samma yrke. Trots att 

man kan se att Chloe är en stark kvinna i en mans värld tror jag syftet hämnar medlen. Hon slås 

fortfarande på en patriarkal arena där det är de manliga normerna och värderingarna som sätter 

ramen för vad som är acceptabelt.  

Nina Björk analyserade 1996 filmen Thelma and Lousie som väldigt kort handlar om två kvinnor 

som dödar en våldtäktsman och ger sig ut i en bil med vapen på rymmen från polisen. 

Manusförfattares- och regissörens tanke med att sätta kvinnan i en mer traditionell manlig roll inom 

populärkulturen är att påverka synens på kvinnan. Nina Björk förklarar hur kvinnorna i filmen har 

beskrivit som nya feminister då de påvisar något helt annat än vad man kan se i många andra filmer.  

Men hon fortsätter med  

”...Men om vi feminister menar en vilja att förändra inte bara vem som är förtryckt av vem, utan 

även själva den ordning som är uppbyggt av förtryckare och förtryckta så kan inte dessa våldsamma 

kvinnor överhuvudet kallas för feminister...” (Lindgren, 2005) 

På liknande sätt menar jag att karaktären Chloe utrymme i spelet och framtoningen som tuff inte är 

ett sätt för spelutvecklarna att försöka bryta strukturer utan snarare ett sätt att upprätthålla dem för 

man klara inte komma utanför ramarna för de förtryckande strukturerna. 

Med stöd av litteraturvetaren och feministen Nina Björk anser jag mig här kunna fördjupa analysen 
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kring Doing gender, då hon ger ett djup och beskriver att vad man ser först inte alltid är det tecken 

på förändring som det kan se ut att vara. 

Således blir inte Chloe maskulinifierad, hon blir bara ännu ett sätt att framställa genus. Ett genus 

som står under Drake, mannen i det stora hela. 

 

 

Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att studera ett till synes oskyldigt fenomen TV spel, för att belysa 

skeenden och mönster som skapar skillnader mellan genusen. Jag ville även visa på hur dessa 

skillnader bidrar till att skapa den hegemoniska maskuliniteten och därigenom sätter mannen i en 

fördelaktig situation. Doing gender har gett mig möjligheten att belysa materialet och visa på 

genusskapande skeenden och med stöd av min metod anser jag mig lyckats med det. 

Hegemoniska maskulinitet har gett mig möjlighet att se ett maktperspektiv där ”Doing gender” visat 

på skillnaderna kring hur genus framställs. Med stöd av teorierna kring hegemonisk maskulinitet 

har jag kunnat belysa de fenomen och skeenden som befäster och skapar den hegemoniska 

maskuliniteten och reproducerar de normer och strukturer som skapar ojämlika förhållanden mellan 

könen. 

Det som är allra tydligast och det man direkt ser när man börjar spela, är den fysiska utformningen 

är av karaktärerna som är extremt normativa och uppblåsta.  Kvinnans kropp exponeras och 

presenteras utifrån ett skevt ideal. Detta ideal förstärks även genom mannen Drakes normativa 

kropp. Kvinnorna betraktas medan spelaren betraktar det kvinnliga. Det manliga dominera och 

utseenden blir tydliga markörer för att framställa olika genus. Tankarna kring betrakta och bli 

betraktad är ytterst närvarande vid normativiseringen och ideal kropparna. 

Drake är den karaktär som vi som spelare fördjupar oss mest i och det är långt i från enbart det yttre 

som definiera denna karaktär. Drake lyfts fram i spelet och blir världens medelpunkt. Det som 

förstärker detta är kvinnornas beundran av honom, hans framställda totala oräddhet och 

centreringen kring honom i spelet. Drake dödar andra män, och han vinner över de andra männen i 

spelet i jakten på Shambala. Drake är den dominanta. 

Arbetes resultat visar på en tydlig skillnad på hur de manliga respektive kvinnliga karaktärerna 

framställs. Med stöd av min teoribildning visar jag hur mannen och kvinnan representera stereotypa 

roller. Allra tydligaste bli det i spelfigurerna Chloe och Drake. De har samma yrke och kompetens 
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men ges ändå helt olika förutsättningar tydligt begränsade av sina genus. 

Med utgångspunkt från teorierna om horan och madonnan blir det tydligt hur kvinnor fått en egen 

spelplan i spelet där de tävlar om en man på en arena skapad av mannen som agerar domare och 

som avspeglar föråldrade strukturer och normer.  Genom denna kamp om mannen förringas 

kvinnors möjlighet till samma utrymme i spelet som mannen och deras egen sidohistoria blir en 

förlust för det kvinnliga och en vinst för mannen. Här kan man både se ett genusskapande i 

kvinnornas framställning men också se ett uttryck för hegemonisk maskulinitet då Drake är den 

ende mannen de åtrår. 

Trots att spelutvecklarna kanske ibland har en vision nytänkande kring hur könen framställs, anser 

jag att de hamnar i en normativ historia där könen ses olika.  

Avslutande diskussion 
Att studera mina valda empiri i grunden har varit fruktansvärt intressant. Att ges möjligheten att 

under tiden för en c-uppsats syna ett tv-spel i sömmarna har öppnat ögonen för vad ett 

populärkulturellt alster kan föra med sig mer än det som når oss på utan. 

Då jag tidigare i personligen problematiserat skeva framställningar av män och kvinnor blir jag bara 

mer mörkrädd när jag går på djupet på ett fenomen. Min övertygelse om att allt i vårt samhälle 

reproducera och skapar ojämlika förhållande är bara starkare än innan. 

Populärkultur når dagligen många människor och speglar sin samtid. Forskning som denna kring 

hur könsroller framställs och skildras är mycket relevant för att nå ett jämställt samhälle.  

Skall en ändring ske måste tv-spelsutvecklarna se den problematik som skeva genus uppfattningar 

bidrar med och bli intresserade av att förändra detta och skapa spel där en mer jämlik uppfattning 

förmedlas. Detta kan möjliggöras genom att frågan ständigt belyses i forskning och i debatter och 

där denna uppsats kan var ett mindre bidrag. 

Min metod var väl lämpad för mitt uppdrag. Den kvalitativa innehållsanalysen gav mig en 

möjlighet att kunna ta en teori, studera mitt material och ha möjligheten att säga något om det. Den 

media-semantik som innefattades i arbete var främst centrerat till att diskutera utseenden på 

karaktärerna. Jag är väldigt tacksam för denna metod då genusskapande attribut och skeenden finns 

inte bara i språk utan även i alla högsta grad i det visuella. 
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