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Hon som huvudroll: en komparativ studie av Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin och Billie 

Lurk 

She’s the leading character: A comparative study of Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin and 

Billie Lurk 

The aim of this essay is to examine how Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin and Billie Lurk 

have been portrayed in their respective games. The questions at issue have examined how these 

four characters have been portrayed by their appearance on the cover of their games and how 

they’ve been depicted in gameplay. A comparative study has been used to compare how the 

design on the characters have been differentiated not only from each other but also from the male 

characters in each game. The essay has also examined what the sex and gender identity have 

been of the character’s creators and if they’ve motivated their character designs. An analysis has 

been made to establish if there has been a male gaze present in the design process and the game 

and if this has led to the character’s being sexualized.  

       Judith Butler’s performativity theory has been used for this essay along with Laura Mulvey’s 

theory of the male gaze as well as an intersectional approach according to Kimberlé Crenshaw. 

       Lara Croft, Bayonetta and Emily Kaldwin are shown to break gender codes while still 

upholding some of them; Billie Lurk is the only one that totally breaks with them and creates a 

sort of a “new woman”, as she not only breaks the Madonna-and-the-Whore-complex in which 

each of the other three can be put in. Billie Lurk and Emily Kaldwin are the only female 

characters which can be seen as not sexualized or steered by the male gaze, but instead they give 

the gamer an opportunity to live the characters’ stories through them with the first-person-

shooter-view. Lara Croft from the games before Tomb Raider (2013) and Bayonetta are clearly 

sexualized female characters that are controlled by male desire and the male gaze. As these two 

games are played from a third-person-view it gives the gamer the power to control these women, 

putting them under the gamer’s will. 

 

Keywords: Video games, performativity, male gaze, Lara Croft, Tomb Raider, Bayonetta, Emily 

Kaldwin, Billie Lurk, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider 
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1. Inledning 

Kanske kan många se det som “problematiskt” att tala om hur en värld i ett spel ska se ut då 

tanken är att kunna delta i upplevelser som en aldrig skulle kunna göra i verkligheten. Men med 

tanke på att konsolspel har utvecklats och även om vi tidigare kanske såg spelkonsoler som 

barnleksaker, så är det många vuxna som idag ivrigt spelar konsolspel.  

          Trots att spel ses bara som ett sätt att försvinna i en annan värld, så har den här spelvärlden 

en stor påverkan på hur vi uppfattar världen - som kvinnor, exempelvis. Jag tänker gå rakt på sak: 

det är ett faktum att kvinnor sexualiseras i spel, precis som i konstvärlden och filmvärlden. 

Orsaken till det är antagligen att spelvärldens maktelit består till största delen av män.1 Eftersom 

vi lever i en patriarkal struktur så antar dessa män att spelpubliken kommer att vara manlig, trots 

att undersökningar som gjorts av exempelvis den brittiska spelforskaren Diane Carr som bevisat 

att kön ensamt inte är en konsekvent förutsägelse för spelvanor.2 Det intressanta är att undersöka 

hur det kommer fram; hur vi kan jämföra de kvinnliga karaktärerna med de manliga karaktärerna 

i samma spel, eller att jämföra kvinnor som framställs rättvist med kvinnor som inte gör det.  

          Frågan om kvinnliga karaktärers sexualisering i spelvärlden är en fråga som diskuterats 

ganska länge, redan en sökning på Google eller Youtube ger oss en mängd vetenskaplig 

forskning, tidningsartiklar men även individuella personers åsikter. Det skedde ett sorts 

uppvaknande i fightingspelet Mortal Kombat-serien. GameSpot rapporterade att spelutvecklarna 

avsåg att de kvinnliga karaktärernas kroppar skulle vara mer realistiskt proportionerade i Mortal 

Kombat X som släpptes ut 15 april 2015.3  

          Av mina egna erfarenheter av att spela konsolspel så har jag lagt märke till att kvinnliga 

karaktärer från sena tonåren uppåt oftast avbildas med kurviga kroppar, stora bröst och breda 

höfter samtidigt som dessa karaktärer på samma gång är slanka. De är ofta lättklädda eller i 

kläder som framhäver vissa kroppsdrag såsom bröst, bak eller ben. Jag kan även ibland se tydliga 

könskodade färger; kvinnliga karaktärer tenderar att ha kläder i ljusare färger eller färger som är 

konnoterade som feminina. Detta är dock även beroende på spel. Som karaktärer i spelet så är de 

kvinnliga huvudrollerna oftast aktivare eftersom de är karaktären spelaren spelar med, men ifall 

de kvinnliga karaktärerna är icke-spelbara karaktärer så har de ofta rollen som dam i nöd eller 

                                                      
1 Janine Fron, Tracy Fullerton, Jacqueline Ford Morie och Celia Pearce “The Hegemony of Play”, Proceedings, 

DiGRA: Situated Play, Tokyo, 24 - 27 September 2007, s. 1 
2 Diane Carr, David Buckingham, Andrew Burn och Gareth Scott (ed.) Computer Games: Text, Narrative and Play, 

Polity Press 2006, s. 162 & 168 
3 GameSpot “Mortal Kombat X Female Characters Will Be More Realistically Proportioned - GS News Update” < 

https://www.youtube.com/watch?v=nn3Cc-4Cd0s&ab_channel=GameSpot> Uppladdad: 13.02.2015  

https://www.youtube.com/watch?v=nn3Cc-4Cd0s&ab_channel=GameSpot
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förförerska. Fightingspel så som Tekken, Soul Calibur och Mortal Kombat så är kvinnliga 

karaktärer varit enklare att vinna över än manliga karaktärer, oberoende av om spelaren spelar 

med en manlig eller kvinnlig karaktär.4 

          #Gamergate tog inte bara upp problematiken med kvinnliga karaktärer i spel utan även 

kvinnors situation i spelbranschen. I artikeln “Blurring the boundaries: Using Gamergate to 

examine ‘real’ and symbolic violence against women in contemporary gaming culture” så kan 

#Gamergate förstås från flera olika perspektiv; exempelvis det feministiska perspektivet säger att 

manliga spelare upplever ångest över att inte ha monopol över spelvärlden och att de tvingas 

acceptera att fler kvinnor inkluderas i spel. Detta är speciellt intressant med tanke på att vissa 

kvinnor spelar spel oftare än män, men de är ändå fortfarande marginaliserade och utbölingar.5 

Även om det finns ungefär lika stor mängd manliga som kvinnliga spelare, så är det mer män 

som arbetar inom spelbranschen, vilket leder till att det är det manliga perspektivet som kommer 

fram i spelet. De flesta av huvudrollsinnehavarna är män, de flesta karaktärerna i spelen är män. 

          Kvinnor i spelen är få och har som sagt sällan aktiva roller; de förekommer oftast som 

damer i nöd där den manliga huvudrollsinnehavaren måste rädda kvinnan; Super Mario-serien 

och The Legend of Zelda-serien är två utmärkta exempel på den här tropen. Den kvinnliga 

karaktären figurerar också oftast som kärleksintresset för den manlige huvudrollsinnehavaren, 

och i längden även för den heterosexuella manliga spelaren. Då det inte finns kvinnliga 

karaktärer som figurerar som biroller i spelet brukar de oftast förekomma som prostituerade eller 

annars bara ögongodis för inte bara den manliga karaktären utan även spelaren, som i Grand 

Theft Auto och Yakuza-serierna. Kvinnan är ingen karaktär i spelen utan ett narrativt element som 

för den manlige huvudrollsinnehavarens karaktärsutveckling framåt. Även när kvinnor figurerar 

som huvudrollsinnehavare i spel tenderar de att vara ögongodis; sexiga, tuffa och söta, likt Juliet 

från Lollipop Chainsaw. I den här uppsatsen vill jag fokusera på kvinnliga huvudroller, jag vill se 

hur de designats, varför de getts en viss sorts design och hur de kan jämföras med andra 

kvinnliga huvudrollsinnehavare och de manliga karaktärerna i spelen. OBSERVERA att denna 

uppsats kan innehålla spoilers. Läsaren uppmanas att fortsätta på egen risk. 

                                                      
4 Detta gäller endast matcher där man som spelare spelar mot “dator” och inte där det finns två eller fler mänskliga 

spelare. 
5 Kishonna L. Gray, Bertan Buyukozturk, Zachary G. Hill, “Blurring the boundaries: Using Gamergate to examine 

‘real’ and symbolic violence against women in contemporary gaming culture”, Sociology Compass, Volume 11, 

Issue 3, s. 2.  
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1.2 Begreppslista 

Cutscene: En filmlik scen som visas i spel för att utveckla spelets berättelse eller en scen som 

kan komma upp då spelarens karaktär dött.6 

Cis-person: En person vars biologiska och juridiska kön hänger ihop med personens egen 

könsidentitet.7 

Dlc eller Downloadable content: Den svenska översättningen lyder “Nedladdningsbart innehåll” 

men den engelska akronymen dlc används oftare av både engelskspråkiga som icke-

engelskspråkiga. Dlc är extramaterial som spelaren oftast köper till ett spel som kan innehålla 

vissa estetiska förändringar (exempelvis nya möbler, kläder eller karaktärer) eller en helt ny 

berättelse som fungerar som ett komplement till det huvudsakliga spelets berättelse.8 

Queer: I denna uppsats används beteckningen queer enligt queerteorin där benämningen 

hänvisar till ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer kring kön och/eller sexualitet. Tanken 

är att ifrågasätta heteronormativitet, som antar att det finns två binära kön (man och kvinna) där 

kvinnor blir endast attraherade av män och vice versa.9 Det bör nämnas förstås att i den 

engelskspråkiga världen har ordet “queer” varit ett öknamn eller skällsord för homosexuella 

och/eller feminina män och betyder även från början i det engelska språket “konstig”. Idag har i 

alla fall det engelskspråkiga HBTQ+ samhället börjat använda ordet queer för att beteckna sin 

sexualitet, genus och könstillhörighet. Ordet används även i denna mening i populärkulturen 

idag, exempelvis i det amerikanska livstilsprogrammet “Queer Eye”. Inom den akademiska 

världen så används dock begreppet “queer” utan dess historiska betydelse för att undersöka 

fenomen som hamnar utanför det normativa.10 

Walkthrough: Engelska för “genomgång”. I denna uppsats hänvisar ordet till en film där en 

person spelar igenom ett spel som hen lägger upp som en film eller flera klipp på internet. Hur 

noga spelaren är på att visa alla aspekter i spelet är olika. Tanken är att ifall spelaren inte vet vad 

hen ska göra härnäst i spelet, så ska man kunna ta hjälp av dessa filmer. De personer som gör 

                                                      
6 “Cutscene” ur Oxford Living Dictionaries, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/cutscene>, Hänvisad: 

14.03.2019 
7 “Cisperson/cis” ur Nationella Sekretariatet för Genusforskning, <https://www.genus.se/ord/cis/> Hänvisad: 

14.03.2019 
8 “Nedladdningsbart innehåll” från Wikipedia, <https://sv.wikipedia.org/wiki/Nedladdningsbart_inneh%C3%A5ll> 

Senast redigerad: 28.01.2018, Hänvisad: 15.03.2019 
9 “Queer” ur Nationella Sekretariatet för Genusforskning, <https://www.genus.se/ord/queer/> Hänvisad: 15.03.2019 
10 “Queer” ur Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Queer> Uppdaterad: 09.03.2019, Hänvisad: 27.03.2019 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/cutscene
https://www.genus.se/ord/cis/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nedladdningsbart_inneh%C3%A5ll
https://www.genus.se/ord/queer/
https://en.wikipedia.org/wiki/Queer
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sådana här filmer är ibland men inte alltid förankrade till spelföretaget som gjort spelet. Tidigare 

har dessa filmer funnits i textformat som publicerades i speltidningar.11 I uppsatsen har jag valt 

att använda det engelska ordet för att hänvisa till dessa filmer eftersom det är det ordet vi 

använder mest idag.  

 1.3 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka hur fyra kvinnliga huvudroller från tre olika spelserier framställs i 

populära konsolspel.  De fyra karaktärerna och de tre spelserierna jag har valt är Lara Croft från 

Tomb Raider-serien, Bayonetta från Bayonetta-serien, Emily Kaldwin och Billie Lurk från 

Dishonored-spelserien. Jag kommer att undersöka hur de är framställda till utseendet. På samma 

sätt kommer jag i själva spelen undersöka hur de manliga karaktärerna framställs i spelet 

gentemot den kvinnliga huvudrollen i fråga om roll i spelet, kläder, rörelser och andra attribut. 

Frågeställningarna lyder:  

1. Hur framställs Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin och Billie Lurk utseendemässigt i 

omslagen på varsitt spel och i spelet? 

2. Hur skiljer sig designen av Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin och Billie Lurk jämfört 

med varandra? 

3. Är Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin och Billie Lurk sexualiserade? 

4. Hur skiljer sig Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin och Billie Lurk sig utifrån deras 

design från de manliga karaktärerna i spelet utifrån perspektivet av sexualisering? 

5. Finns det en manlig blick? 

6. Vem har skapat designen på Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin och Billie Lurk och 

vad är deras könstillhörighet? 

7. Hur har spelskaparna kommenterat de kvinnliga karaktärernas design?  

 

 

 

 

                                                      
11 “Video game walkthrough” ur Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_walkthrough> Senast 

redigerad: 01.02.2019, Hänvisad: 12.04.2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_walkthrough
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1.4 Teori 

Genusforskaren Judith Butler skriver i ’Performative Acts on Gender Constitution: An Essay in 

Phenomenology and Feminist Theory’ från 1975 att vi ”skådespelar” vår könstillhörighet och att 

kön är endast en social konstruktion. Kön är alltså ingen ”stabil identitet”. Könsidentitet är mer 

av en identitet som utspelar sig i tid, då en identitet inrättas genom en sorts stiliserad upprepning 

av handlingar. Könets och kroppens stilisering visar hur en person ska skådespela sitt kön genom 

kroppsliga gester och rörelser för att bekräfta andra och sig själv, exempelvis att omvärlden 

uppmuntrar kvinnor att sminka sig, och de kvinnorna i sin tur uppmuntrar andra kvinnor att göra 

det.12  Kroppen blir ett sätt att visa kulturella tecken på; det finns olika sätt att gestalta sitt kön.  

          Tanken i Butlers text är att då vi skådespelar vårt kön så skiljer vi vilka som anses 

”normativa” gentemot ”icke-normativa”. De som inte håller sig till de ”normativa” 

könsidentiteterna och hur dessa skådespelas – född som en man eller kvinna – utan kanske 

identifierar sig som exempelvis transperson, blir ofta bestraffade för att de ligger utanför 

normen.13 Butlers poäng i essän är att systemet av obligatorisk heterosexualitet blir reproducerat 

och undangömt genom bearbetningen av kroppar till kön med ”naturliga” utseenden och 

heterosexuella dispositioner.14 Butler medger dock att den här synen på kön inte är en omfattande 

teori om vad kön är eller hur den konstrueras, och den beskriver inte ett feministiskt politiskt 

program.15 Tanken med att använda den här teorin är för att se hur de kvinnliga huvudrollerna 

blir kodade utifrån sitt kön och hur det kommer fram i spelet. 

          I den här uppsatsen tänker jag svara på om det finns en manlig blick i de spel jag valt. För 

att göra det kommer jag använda mig av filmteoretikern Laura Mulveys essä Visuell lust och 

narrativ film från 1975. I texten använder sig Mulvey av psykoanalysen för att undersöka hur 

och var fascination i film kan hos en enskild person utöva redan existerande ”mönster av 

fascination”, samt undersöka inom de sociala strukturer som format denna fascination.16 Mulvey 

börjar med att förklara att i den patriarkala kulturen är kvinnan en signifiant för mannen. 

Kvinnan är bunden av en symbolisk ordning genom vilken mannen kan uppleva sina fantasier 

och tvångsföreställningar när han riktar språkliga befallningar mot kvinnan. Kvinnan visar en tyst 

                                                      
12  Judith Butler, “Performative Acts on Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory”, 

Teathre Journal, volym 40, nummer 4, december 1988 s. 521 - 522 
13  Butler, 1988 s. 522 
14  Butler, 1988 s. 524 
15  Butler, 1988 s. 529 
16 Lara Mulvey, “Visuell lust och narrativ film”, 1975, Feministiska konstteorier nummer 6, skriftserien Kairo, 

Raster förlag, s. 47.  
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bild som är knuten till sin funktion som bärare av mening, medan mannen agerar som skaparen 

av den.17  

          Det finns två motsägelsefulla luststrukturer inom den narrativa filmen. Den första är att 

filmen erbjuder en mängd möjliga njutningar. Mulvey kallar det här för skopofili, alltså lusten att 

utnyttja en objektifierad person för sexuell stimulans via synen.18 Den andra är att filmen 

tillfredsställer ett ursprungligt behov av lustfyllt betraktande, där skopofilin utvecklar sin 

narcissistiska aspekt.19 

          Mulvey skriver att i en värld som karakteriseras av en sexuell obalans har lusten kluvits 

mellan det aktiva manliga samt det passiva kvinnliga. Mannens blick är det bestämmande, och 

han projicerar sin fantasi på den kvinnliga gestalten. Kvinnor har därmed fått en exhibionistisk 

roll och kvinnor blir uppvisade och betraktade – hon blir ett sexuellt objekt.20 Men hon är inte 

endast ett erotiskt objekt för de manliga karaktärerna i filmen, utan även för åskådaren av 

filmen.21 En man kan inte bli objektifierad eftersom blicken inte är fördelad så att han skulle 

kunna bli objektifierad. 

          Uppsatsen riktar sig på intersektionalitet i och med att den studerar inte bara kön utan även 

ras och sexualitet. De flesta anser att den första texten som använder sig av intersektionalitet är 

juridikprofessorn Kimberlé Crenshaws text “Mapping the margins: Intersectionality, identity 

politics, and violence against women of color” från 1991. Crenshaws mål med artikeln är att 

undersöka våldet mot färgade kvinnor (women of color) ur utgångspunkten ras- och 

könsdimensioner.22 Hon visar i artikeln hur manligt våld mot kvinnor i form av misshandel och 

våldtäkt ger en bild av hur sexism och rasism korsar (intersect) varandra.23 Hon skriver om 

strukturerad intersektionalitet som befattar kön, ras och klass, samt politisk intersektionalitet, där 

två eller fler identiteter korsar varandra. För att exemplifiera politisk intersektionalitet tar hon 

som exempel färgade amerikanska män och kvinnor samt vita amerikanska kvinnor. Färgade 

amerikanska män blir påverkade av rasism medan vita amerikanska kvinnor påverkas av sexism. 

Däremot blir färgade amerikanska kvinnor påverkade av både rasism och sexism, vilket försätter 

dem i ett komplicerat läge då det kommer till att skipa rättvisa. Om en färgad kvinna blir 

                                                      
17 Kairo nummer 6, s. 48 
18 Kairo nummer 6, s. 51 
19 Kairo nummer 6, s. 52 
20 Kairo nummer 6, s. 55 
21 Kairo nummer 6 s. 56 
22 Kimberlé Crenshaw. “Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of 

color”, Stanford Law Review, volym 43, nummer 6, juli 1991, s. 1242 
23 Crenshaw 1991, s. 1243 
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misshandlad av exempelvis hennes färgade amerikanska make så måste hon välja mellan sin 

misshandlare och det etniska samhället hon tillhör; om hon anmäler sin misshandlare så förstärks 

eventuella stereotyper om färgade amerikanska män och om hon inte gör det så förblir hon 

fortsättningsvis misshandlad.24  

          Crenshaw tar även upp att vissa kroppar är viktigare än andra; män kan få olika långa 

fängelsestraff beroende på ifall de våldtar en svart kvinna, en vit kvinna eller en latina.25 

Crenshaw går därefter djupare in på det svarta samhället i USA. Eftersom svarta personer redan 

länge blivit porträtterade som mer sexuella så har dessa sexuella bilder av ras blivit korsade med 

normer om kvinnors sexualitet som urskiljer “goda kvinnor från dåliga/fallna kvinnor, 

madonnorna från hororna”, i vilket svarta kvinnor har blivit färdigförpackade som fallna kvinnor. 

Trots allt, en god kvinna kan bli våldtagen men fallna kvinnor kan inte, enligt vårt normsystem.26 

De historiska erfarenheterna av svarta män har ockuperat en så stor del av de dominerande 

koncepten av rasism och våldtäkt att det inte finns plats för att skriva in de svarta kvinnornas 

upplevelser. Våld mot svarta kvinnor ses sällan som angrepp mot det svarta amerikanska 

samhället.27 Det sista exemplet på intersektionalitet som Crenshaw introducerar är 

representationell intersektionalitet, som utgår från hur exempelvis färgade kvinnor representeras 

i kulturella sammanhang.28  

          Intersektionalitet har diskuterats som en teori, andra anser det vara ett koncept eller 

heuristisk enhet eller ett sätt att göra feministiskt analys på.29 Det går att använda sig av 

intersektionalitet på två sätt: antingen för att förstå de effekter ras, klass och genus har på 

kvinnors identiteter, erfarenheter och kampen för att bli bemyndigade (struggle for 

empowerment) samt hur ras, klass och genus korsas i de sociala och materiella verkligheterna i 

kvinnors liv som producerar och överför maktrelationer.30 Något som intersektionalitet både 

kritiserats för och som det bejakats för är dess öppenhet och tvetydighet.31 I denna uppsats 

kommer intersektionalitet användas för att uppmärksamma ras och sexualitet inom spelvärlden. 

Intersektionalitet undersöker visserligen även klass, men eftersom uppsatsen inte har utrymme att 

undersöka även denna aspekt i frågan så kommer det bara att nämnas i förbigående. 

                                                      
24 Crenshaw 1991, s. 1251 & 1256 
25 Crenshaw 1991, s. 1269 
26 Crenshaw 1991, s. 1261, 1271 
27 Crenshaw 1991, s. 1273 
28 Crenshaw 1991, s. 1282 
29 Kathy Davis, “Intersectionality as a buzzword: A sociology of science perspective on what makes a feminist 

theory successful” ur Feminist Theory, volym 9, nummer 1, 2008, s. 68 
30 Davis 2008, s. 71 
31 Davis 2008, s. 77 
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Intersektionalitet kommer inte heller att fungera som huvudteori utan mer för att stödja 

performativitetsteorin och resonemangen om den manliga blicken.  

1.5 Metod 

I kapitel 3 kommer jag använda mig av formalanalys; den utgår från att man noga undersöker 

och presenterar bildens komposition, färg och form.32 Jag kommer här att gå igenom omslagen 

till varje spel som jag har valt att undersöka i uppsatsen och använda mig av formalanalysen för 

att presentera vad vi konkret kan se i omslagens bilder.  

          För att visa läsaren hur karaktärerna rör sig i spelet, hur de är klädda och hur scenerna 

byggs upp har jag valt walkthroughs som jag sett igenom och analyserat de viktigaste delarna av 

dem. Jag har tagit skärmdumpar eller så hänvisar till vissa sekvenser i själva walkthroughn så att 

läsaren kan se på videon själv och se vad jag hänvisar till i texten.  

          Jag kommer även att använda mig av komparativ metod, även kallad jämförande metod. 

Som namnet anger så ger metoden möjligheten att studera likheter och skillnader mellan två 

olika objekt. Det finns alltså ett antagande redan från början om att det finns likheter och 

skillnader som är viktiga att studera för att få förståelse om objekten som man kan studera för 

olika syften,33 då tanken är att jämföra huvudrollerna inte bara med varandra utan även de 

manliga karaktärerna i spelet.  

          I genusanalysen går jag djupare in på att jämföra dem utifrån performativitetsteorin och 

den manliga blicken, men även vår samtida syn på kön, genus och sexualitet. Jag kommer sedan 

att jämföra dessa karaktärer med varandra och se vilka skillnader och likheter de har i sin design. 

De manliga karaktärerna analyseras inte enskilt utan istället utgår jag från mina observationer i 

walkthroughs. Utifrån denna data så jämför jag de manliga karaktärerna med 

huvudrollsinnehavaren. Jag kommer även att nämna hur kvinnliga biroller framställs, men jag 

kommer inte undersöka dem enskilt om de inte är viktiga karaktärer i spelet.34  

          Jag har samlat in materialen genom att se igenom vilka spel som är användbara för 

uppsatsens syfte. Medan jag har tagit alla spel i Bayonetta-serien och de två spelen där Emily och 

Billie är huvudroller så har jag endast tagit huvudspelen inom Tomb Raider-serien. Jag har valt 

                                                      
32 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 33 
33 Denk, Thomas Komparativ metod - förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 7 Såsom Denk 

skriver är boken avsedd för statsvetenskapliga studier, men han skriver att eftersom metoden förekommer i andra 

ämnen också så kan det användas brett inom både samhällsvetenskapliga och humanistiska fält.  
34 ”Jämförande metod” ur Nationalencyklopedin 

<http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämförande-metod>, Hänvisad 12.04.2019 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mf%C3%B6rande-metod
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walkthroughs som jag hittat på Youtube.com. Jag har valt de walkthroughs med den bästa 

möjliga grafiken där spelaren inte kommenterat sitt spelande.  

1.6 Forskningsöversikt  

Hye-Won Han och Se-Jin Song undersöker i sin text Characterization of Female Protagonists in 

Video Games: A Focus on Lara Croft över hur Lara Croft porträtteras utseendemässigt, hur hon 

är som karaktär och hur berättelsen påverkar henne. Han och Song delar in spelen, som inte är 

spin-offs, som kommit ut under åren 1996 - 2013 till tre olika eror: spelen från 1996 - 2003 ingår 

i den första eran, spel från 2006 - 2008 i den andra eran, och i den tredje eran ingår Tomb Raider 

(2013). De kommer fram till att under den första eran så kan Laras representation beskrivas som 

en kombination av sadomasochistiska manliga element där hennes utseende vädjar till 

voyeuristiska och sadistiska manliga spelares begär och hennes beteende fullföljer deras fantasier 

och masochistiska begär. I den andra och tredje eran avbildas Lara med en sorts dubbelidentitet 

där hon identifierar sig som en manlig hjälte (istället för en kvinnlig hjälte) samtidigt som hon på 

samma gång faller i dam-i-nöd-tropen.35  

          Karolin Bodling undersöker i sin masteruppsats Våld- och kvinnoskildringar i Tv-spel från 

2006 vad våld- och kvinnoskildringarna i tv-spel ger för budskap och uttryck till spelaren. 

Analysen är gjord i två delar, där den första delen är en kvalitativ analys av två spel: Jade Empire 

(2005) och Grand Theft Auto: San Andreas (2004) medan den andra delen består av en kvalitativ 

analys av recensioner av de två spelen. Bodling kommer fram till att våldet som utspelar sig i 

spelen är våld av de brutalaste slagen; i Jade Empire utspelar det sig genom spelarens val och i 

kontrollerade former, medan i Grand Theft Auto: San Andreas så är våldet mer av underhållning 

för spelaren. I båda spelen visar Bodling att kvinnoidealen är liknande i båda spelen: kvinnor är 

smala och har en stor byst. Bodling ser dock att det har skett en utveckling, men hon ifrågasätter 

om det har utvecklats åt rätt håll.36  

          Paulina Rajkowska undersöker i sin masteruppsats Roles of female video game characters 

and their impact on gender representation från 2014 om det finns skillnader i hur kvinnliga 

karaktärer är presenterade i sitt spel beroende på sin roll. Rajkowska kommer fram till slutsatsen 

att kvinnliga huvudroller porträtteras oftast som starka, självständiga och oberoende av andra 

medan kvinnliga biroller oftast porträtteras som svaga, blir tvungna att förlita sig på andra 

                                                      
35 Hye-Won Han & Sin-Je Song “Characterization of Female Protagonists in Video Games: A Focus on Lara Croft” 

ur Asian Journal of Women’s Studies, volym 20, nummer 3, 2014. s. 44 - 45 
36 Karolin Bodling, Våld- och kvinnoskildringar i Tv-spel. 2006. Masteruppsats. Uppsala Universitet. s. 3 
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karaktärer och löper större risk att bli misshandlade.37 

          Lynch och Tompkins gör i sin artikel Sexy, Strong and Secondary: A Content Analysis of 

Female Characters in Video Games across 31 years en dataundersökning av sexualiserade 

kvinnokaraktärer i spel från 1980 – 2014 genom att fråga hur ofta kvinnliga karaktärer är 

huvudroller, hur utformningen av kvinnliga karaktärer skiljer sig utifrån vad det är för 

åldersgräns på spelet och hur kvinnliga karaktärers kroppar är utformade och hur mycket kläder 

de har på sig. Lynch och Tompkins kommer fram till att under 1983-1990 så förekommer det få 

kvinnliga huvudroller i spel och de har oftast könsstereotypa roller. De kvinnliga karaktärerna är 

mindre sexualiserade än under perioden 1990-2014.38 Under perioden 1990-2000 finns det en 

större produktion av spel då tekniken utvecklas med hög upplösning och tredimensionell 

datorgrafik. Kvinnliga karaktärer är fortfarande underrepresenterade och sexualiserade under 

samma period. Lynch och Tompkins föreslår att då man introducerade det första Tomb Raider-

spelet 1996 med Lara Croft som huvudroll så kan detta ha varit en katalysator för speldesigners 

att göra mera sexualiserade kvinnliga karaktärer, trots att Lara Croft representerar en stark, 

modig kvinnlig karaktär.39 Åldersgränsen på spelen spelar även roll i utformningen av kvinnliga 

karaktärer; i spel utan åldersgräns har kvinnor inte varit sexualiserade, medan i spel avsedda för 

tonåringar och vuxna så är kvinnor lika sexualiserade.40  

          Lynch och Tompkins vill även ge en förklaring till varför kvinnliga karaktärer blir 

sexualiserade i spel; de skriver att orsakerna är att kvinnor som arbetat inom spelindustrin var 

lågavlönade och hade sämre karriärutveckling.41 De skriver även att män inte värderar kvinnors 

åsikter inom spelindustrin, och detta kan delvis bero på att kvinnliga karaktärer är 

sexualiserade.42 Att kvinnliga karaktärer är sexualiserade anses även vara orsaken till att kvinnor 

inte spelar så mycket spel som män: Lynch tar upp Social Identity Theory, där individer vill se 

deras egna grupper (i detta fall genus) positivt porträtterade. Då kvinnor ser sig själva i negativa 

sammanhang (hypersexualiserade i spel) så undviker de att spela dessa spel.43  

          Amanda Phillips diskuterar i sitt kapitel ”Welcome to My Fantazy Zone: Bayonetta and 

Queer Femme Disturbance” i Queer Game Studies hur Bayonetta är lätt att se som en produkt av 

                                                      
37  Paulina Rajkowska, Roles of female video game characters and their impact on gender representation, 2014. 

Masteruppsats. Uppsala Universitet.  
38 Terese Lynch & Jessica E. Tompkins,“Sexy, Strong and Secondary: A Content Analysis of Female Characters in 

Video games across 31 years”, Journal of Communication, 08/2016, volym 66, nummer 4. S. 567 
39 Lynch & Tompkins, 2016, s. 576 
40 Lynch & Tompkins, 2016, s. 573 
41 Lynch & Tompkins, 2016, s. 565-566 
42 Lynch & Tompkins, 2016, s. 564-565 
43 Lynch & Tompkins, 2016, s. 566-567 
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den manliga blicken men att hennes femme fatale inte egentligen är typisk för den 

heteronormativa maskuliniteten eller i hennes förhållande till spelmaskinens apparat. Phillips 

argumenterar att det finns något queer hos Bayonetta som hindrar oss från att identifiera henne 

med denna trop. 

          bell hooks skriver i sin bok Black looks: race and representation om hur svarta män och 

kvinnor representeras i en rasistisk vit kultur. bell hooks tar exempel ur populärmusik, reklamer, 

litteratur, tv, historisk narrativ och film. Denna bok kommer användas i undersökningen av hur 

Billie Lurk representeras i Dishonored: Death of the Outsider. 

          I Understanding Digital Games av Jason Rutter och Jo Bryce diskuterar de hur forskare på 

olika sätt kan närma sig spelforskning. I kapitel 7 diskuteras filmstudier och digitala spel där 

många spelteoretiker anser att spel är en egen distinkt medieform som man måste närma sig på 

ämnets egna villkor, och att användning av filmstudier vid forskning av spel ses som en 

akademisk kolonisation som resulterar i att vi kan misslyckas att redogöra för spelets specifika 

egenskaper. Men spel är ingen medieform som existerar för sig självt utan består av rörliga bilder 

och därmed även sedan tidigare existerande media såsom cutscenes.44 Den största utmaningen 

med att närma sig spel genom filmstudier är att spel är meningen att spelas, och inte bara att 

beskådas.45  

          I samma bok diskuteras även i kapitel 11 om spel och socialt kön. Kapitlet behandlar 

biologisk essentialism och determinism, alltså om kvinnor och män är av olika biologisk natur 

och därmed anpassade till att göra olika saker. Spel ansågs vara något som männen naturligt var 

mera anpassade till än kvinnor, vilket kan delvis förklara varför så stor del av spelindustrins 

anställda är män, varför de flesta berättelserna och karaktärerna är manliga.46 De diskuterar även 

Tracy Dietz påstående att det inte endast är viktigt hur kvinnor representeras i spel utan att den 

vanligaste representationen av kvinnor i spel är i själva verket frånvaron av kvinnor.47  

          Den forskningsöversikt jag skrivit ovan fungerar som bakgrundslitteratur till den här 

uppsatsen; Hye-Won och Se-Jins text om Lara ger mig en bakgrund i de voyeuristiska och 

sadistiska spelarnas begär och i synnerhet Laras representationsutveckling igenom de olika 

erorna. Bodling visar hur våld mot kvinnor ter sig i spel och hur kvinnor skildras i spelen, medan 

                                                      
44 Geoff King och Tanya Krzywinska, “Chapter 7: Film studies and digital games”, ur Understanding Digital Games 

av Jason Rutter och Jo Bryce (ed.), Sage Publications Ltd, London, 2006, s. 112 & 115 
45 King & Krzywinska, 2006, s. 126 
46 Jo Bryce, Jason Rutter och Cath Sullivan “Chapter 11: Digital games and gender”, ur Understanding Digital 

Games av Jason Rutter och Jo Bryce (ed.), Sage Publications Ltd, London, 2006, s. 186 
47 Bryce, Rutter & Sullivan, 2006, s. 197 
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Rajowska skildrar hur kvinnor som huvudroller porträtteras gentemot birollsinnehavare. Lynch 

och Tompkins ger en överblick över hur många kvinnliga huvudroller det funnits under åren 

inom spelindustrin och varför de blivit sexualiserade. Rutter och Bryce diskuterar hur vi ska 

analysera spel och om vi kan analysera dem genom exempelvis filmanalyser och hur det har 

blivit att spel ses som ett manligt område både som underhållning och som ett yrke. bell hooks 

ger underlag för hur svarta män och kvinnor porträtterats i populärmedia och kan hjälpa mig att 

se hur detta ter sig i spelvärlden. Jag håller med dessa texter och därför så vill jag presentera för 

läsaren det underlag jag utgår ifrån. Det finns endast en text jag inte håller helt med om, och det 

är Phillips text om Bayonetta ur queerperspektivet, där jag anser att trots att hon har goda 

synpunkter angående hur Bayonetta presenteras, så anser jag att Bayonetta avbildas på ett sätt 

som är typiskt för den heteronormativa maskuliniteten. Jag anser också att medan det går att göra 

en queer läsning av Bayonetta så finns det få saker som är queert med henne, vilket kommer att 

framgå av min analys. 

1.6.1 Annan litteratur 

I min forskning utgår jag först och främst från de art books som finns för de spel jag har valt att 

undersöka i denna uppsats. Dessa består endast av The Eyes of Bayonetta av SEGA, som består 

av olika designerna för karaktärerna, miljön och monstren bland annat med kommentarer från 

skaparna. Boken innehåller även en DVD där man intervjuar de som skapat spelet. Tanken var att 

använda mig av flera art books, men eftersom jag inte fått tag på dem så har jag vänt mig till 

Wiki-hemsidor; dessa är hemsidor som fans har gjort för att samla information om spel och deras 

karaktärer, vapen och platser.  

1.6.2 Källkritik 

Tanken var att jag skulle använda mig av art books (böcker som innehåller exempelvis intervjuer 

med spelutevklarna och tidiga skisser av karaktärer och miljöer) som 20 Years of Tomb Raider av 

Meagan Marie och The Art of Dishonored 2 av Bethesda Studios. Jag har tyvärr inte fått tag på 

dessa böcker och kommer därför inte kunna använda dem i uppsatsen för mitt ändamål att förstå 

hur skapandeprocessen av karaktärerna gick till. Det har inte heller publicerats en art book av 

Dishonored: Death of the Outsider, så jag har fått utgå från den information som finns i spelet 

och i respektive spels egna fanbaserade Wiki-sidor. Eftersom dessa är gjorda av fans så har de i 

många fall inte blivit korrekturlästa för faktafel, så vet jag att det är en risk att ta information från 

dessa hemsidor. Jag kommer att förhålla mig kritisk till den information jag tar därifrån, och 
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oftast finns det ett kommentarsfält för sidorna där det kan finnas kommentarer om faktafel som 

jag kan ta i beaktande vid källhänvisning. För övrigt så har jag av erfarenhet sett att de flesta 

Wikin är noga med de fakta de samlat och varifrån de får den, och därför anser jag att det inte är 

förkastligt att använda sig av en sådan källa. 

1.6.3 Avgränsningar 

          Förutom spelen i sig själva så har serietidningar, animerade tv-serier eller filmer gjorts för 

att fylla i detaljer i berättelsen eller ge mer kunskap om världen karaktärerna lever i eller 

fördjupar sig i karaktärernas berättelse. Jag har valt avstå från dessa helt eftersom spelen är 

originalen och de andra medierna endast fyller på med information. Dessutom skulle jag inte ha 

möjlighet att inkludera all denna information i uppsatsen. 

          På grund av att Tomb Raider-serien har så många spel har jag valt att ta endast de 

huvudsakliga spelen och inte spinoffsen såsom mobilspelen (Lara Croft: Relic Run och Lara 

Croft Go), Game Boy-spelen (Tomb Raider, Tomb Raider: Curse of the Sword och Tomb Raider: 

The Prophecy) och de arkadinspirerade spelen (Lara Croft and the Guardian of the Light och 

Lara Croft and the Temple of Osiris). Samma angår Dishonored-serien där jag inte valt att 

analysera The Knife of Dunwall-dlc:n även om Billie figurerar där eftersom hon inte är 

huvudrollsinnehavare. 

1.7 Vad är sexigt? 

 

Sexig [sex`ig] adj. ~t  

ORDLED: sex-ig 

• sexuellt tilldragande tidigare särsk. om kvinna el. kvinnligt attribut men numera äv. om man: 

hon var ~ i sin nya morgonrock; hon hade ~a ben; en ~ baddräkt; agentrollen måste spelas av en 

~ aktör 

BET.NYANS: ibl. äv. allmänt positivt om (andra) föremål etc.: en ~ sportbil 

HIST.: sedan 1943 

Nationalencyklopedin, sexig. 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sexig (Hänvisad 10.09.2018) 

Definition of SEXY 

sexier; sexiest 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sexig
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1: sexually suggestive or stimulating : EROTIC 

2: generally attractive or interesting : APPEALING a sexy stock 

Merriam-Webster Online Dictionary, sexy. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/sexy (Hänvisad 10.09.2018) 

Nationalencyklopedin definierar sexighet som att vara sexuellt tilldragande. Merriam-Webster 

Online Dictionary definierar uttrycket liknande, där sexighet är sexuellt suggestivt eller 

stimulerande, eller att någon/något är generellt sett attraktivt eller intressant. Såsom 

Nationalencyklopedin skriver så ansågs sexighet tidigare mest vara ett feminint attribut, men idag 

kan det även användas om män. Det lustigaste är att då jag undersökte olika sorters ordböcker 

online så är alla exempel man kan ge av ordet “sexig” feminina - det vill säga man tar kvinnor 

som exempel för sexighet.  

          Det här är även vad Sheila Lintott och Sherri Irvin diskuterar om i “Sex Objects and Sexy 

Subjects: A Feminist Reclamation of Sexiness” i boken Body Aesthetics. I ett heteronormativt 

samhälle som domineras av män så är sexuell objektifikation en funktion som förminskar 

kvinnor till objekt att användas till en mans godtycke. Kvinnor socialiseras att tro att deras 

sexighet har ett stort värde för dem som person och accepterar därmed en smal definition av 

sexighetskonceptet. Resultatet blir först och främst att en stor del kvinnor utesluts från att vara 

sexiga och att ingen kvinna någonsin kommer kunna bibehålla sin sexighet igenom hela hennes 

liv.48 Konceptet är förstås problematiskt, eftersom vi kan både se det ur perspektivet att finna 

någon sexig oftast leder till att vi behandlar personen som ett objekt, men att inte erkänna en 

persons sexighet kan leda till att vi ignorerar personen som ett subjekt. Sexighet är ett estetisk 

begrepp eftersom det är en egenskap som tillskriver genom uppskattningspraxis vilket beror 

delvis på attraktiviteten hos den personen den tillskrivs.49  

          Enligt Irvin och Lintott så är de två vanligaste sexighetskoncepten som används den 

biologiska bemärkelsen (the biological sense) och den liderliga bemärkelsen (the prurient sense). 

Den biologiska bemärkelsen hänvisar till sexighetsattributionen att kunna föröka sig. Eftersom 

sexighet länkas till förmågan att reproducera sig, men också att vara vid hälsa, så är 

ungdomlighet en egenskap som kan ses som attraktiv eftersom kvinnor ser som mest ungdomliga 

ut under sina fertila år. Det förklarar exempelvis varför gravida kvinnor, äldre kvinnor och 

rörelsehämmade kvinnor blir exkluderade från sexighetskategorin. Den liderliga bemärkelsen 

                                                      
48 Sherry Irvin & Sheila Lintott, “Sex Objects and Sexy Subjects: A Feminist Reclamation of Sexiness” ur Body 

Aesthetics av Irvin, Sherry (red.), Oxford Scholarship Online, 2016. S. 299 
49 Irvin & Lintott, 2016, s. 300 - 301 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/erotic
https://www.merriam-webster.com/dictionary/appealing
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sexy
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handlar inte alltid om biologi eller reproduktion utan mer om sexuell njutning och sexuell 

tillfredsställelse. Bemärkelsen förstår sexighet som direkt fängslande och stimulerande för våra 

liderliga intressen och skapar en önskan om ett sexuellt möte, men eftersom tillfälliga standarder 

av liderlig sexighet är så smala så exkluderar även denna kategori samma grupp kvinnor som den 

första och klassificerar dem som asexuella och oförmögna eller olämpliga att idka samlag och att 

ge eller få sexuell tillfredsställelse.50  

          Irvin och Lintott hänvisar inte till samma situation för män i detta fall. Delvis för att i en 

heteronormativ och mansdominerad värld kan inte en man bli gravid trots att detta är möjligt ifall 

han är en man som har en funktionerande livmoder. Delvis för att äldre män karaktäriseras som 

sexuella varelser trots sin ålder. Detta kan exemplifieras från att många manliga kändisar oftare 

ingår i förhållande med mycket yngre kvinnliga kändisar. (Exempelvis George Clooney och 

Amal Clooney, Ashley Olsen och Richard Sachs)    

          Angående funktionshämmade män kan dock detta påstående stämma på dem, men de blir 

mer sällan stämplade som asexuella av samhället än funktionshämmade kvinnor. Detta kan 

exemplifieras från filmer som Intouchables (2011) och Me Before You (2016), men även riktiga 

relationer såsom Steve Hawkings och Jane Wilde. 

          I samma bok diskuterar Stephen Davies i sitt kapitel “And Everything Nice” om 

heterosexuell sexuell attraktion, och räknar upp de komponenter som räknas in då vi klassificerar 

en person som sexig. Han tar upp det viktiga med att en person ser frisk och hälsosam ut genom 

egenskaper såsom ett symmetriskt ansikte och kropp, len hud, glansigt hår, klara ögonvitor och 

raka, vita tänder.51  Dessa egenskaper anses mer eller mindre universella, och därför kan 

egenskaper såsom hudfärg, hårfärg, ögonfärg, längd, röst, byststorlek och så vidare bero på 

social, kulturell och etnisk bakgrund.52 Likt Lintott och Irvin menar Davies att män föredrar 

yngre kvinnor på grund av reproduktionsskäl, men även att både seende och blinda män föredrar 

kvinnor med en midja-till-höft-förhållande (waist-to-hip-ratio, förkortat WHR) på ungefär 0.7.3., 

alltså en kurvig kropp.53 Kvinnor däremot finner manliga kroppar sexuellt attraktiva om de har en 

stark käke, skäggväxt, muskulöshet och är långa.54 Förutom kroppsliga egenskaper så ser 

människor även på ens sociala egenskaper som kan anses upphetsande eller attraktiva, 

                                                      
50 Irvin & Lintott, 2016, s. 301 - 304 
51 Stephen Davies “And Everything Nice” ur Body Aesthetics av Sherri Irvin (red.), Oxford Scholarship Online, 

2016, s. 128 - 129 
52 Davies, 2016, s. 131 - 132 
53 Davies, 2016, s. 129 
54 Davies, 2016, s. 129 - 130 
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exempelvis politisk åsikt eller religion.55 

          Nyhetsplattformen Buzzfeed gjorde en video på Youtube.com vid namnet “Women’s Ideal 

Body Types Throughout History” som visar hur olika (mest västerländska) kulturer under olika 

epoker sett på den ideala kvinnan utifrån hennes kroppsform och ansiktsform. Även om frisyren 

och sminket inte alltid tas fram i videon så har modellerna sminkats med korrekt smink för 

tidsåldern och en typ av frisyr som speciellt märkte ut eran enligt dem. Vid 2:38 kommer vi fram 

till Postmodern beauty - den postmoderna skönheten, som sträcker sig från början av 2000-talet 

till idag. De typiska dragen som tas upp är en platt mage, “hälsosam” smalhet, stor byst och bak 

samt en glipa mellan låren. Videon tillägger att för att kunna eftersträva ett sådant här utseende, 

betalar kvinnor för plastikoperationer.56 Modellen, Sydney Ladd, är en vit kvinna med solbränd 

hud, mörkbrunt, vågigt hår och smink bestående av nude-färgade läppar, tjocka ögonbryn och 

smink som får hennes ögon att stå ut. Även om det finns vissa felaktigheter i videon - exempelvis 

ser jag att modellen som porträtterar skönhet för det antika Grekland inte har en unibrow - så är 

den definitivt korrekt om hur skönhetsideal för kvinnor ser ut i västvärlden idag. Men vi måste 

komma ihåg att det inte alltid funnits ett sätt att vara idealiskt snygg, utan flera olika sätt. Alla 

kvinnor, mest skådespelare eller sångerskor, som anses vara sexiga eller attraherande har inte 

kroppsformen, frisyren eller sminket som Sydney Ladd har. 

          En vetenskaplig studie över hur media avbildar manligt och kvinnligt kodade kroppar, 

åtskilda och tillsammans är Anja Hirdmans avhandling från 2002 Tilltalande bilder. Hirdman 

undersöker mediala definitioner av feminint och maskulint utifrån damtidningen Veckorevyn och 

herrtidningen Fib aktuellt där hon jämför deras avbildning av det feminina och maskulina från 

åren 1975 - 1995. I avhandlingen fördjupar hon sig kring hur föreställningar om genus 

produceras och förmedlas beroende på publikriktning. Hon undersöker också hur kvinnor ser på 

kvinnor och män i damtidningar, samt hur män ser på kvinnor och män i herrtidningar.  

          Hirdman förklarar att vi lever i en kultur där mediers definitioner av världen är allt mer 

avgörande, och att medier har makten att producera föreställningar om vad som utgör/bör utgöras 

som “kvinnligt” och “manligt” och hur vi ska förstå dem i förhållande till varandra.57 Hirdman 

berättar att konceptet av sexualitet är en historisk, social och kulturell konstruktion som fylls med 

                                                      
55 Davies, 2016, s. 133 
56 Buzzfeed, “Women’s Ideal Body Types Throughout History”, 

<https://www.youtube.com/watch?v=Xrp0zJZu0a4&ab_channel=BuzzFeedVideo> Uppladdad: 26.01.2015 

Hänvisad: 07.01.2019 
57 Anja Hirdman, Tilltalande bilder, Atlas förlag, Stockholm, 2002, s. 8 

https://www.youtube.com/watch?v=Xrp0zJZu0a4&ab_channel=BuzzFeedVideo
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olika innebörder beroende på tidsperiod; samma sak gäller exempelvis pornografi.58 Visuella 

representationer spelar en stor roll för hur vi ser och uppfattar oss själva och världen omkring 

oss.59 Om ett visst sorts skönhetsideal upplyfts i media i positiva toner, exempelvis en stor byst 

för en kvinna eller en tonad kropp för en man, så kan många kvinnor sträva efter en större byst 

genom skönhetsoperation och män utsätter sig för hårda dieter och hård träning. Detta kan 

påverka oss negativt då vi inte uppnår dessa krav medierna ställer för oss.  

          Det finns flera olika möjligheter för att göra en person mer åtråvärd i en bild. Det är 

kameravinklar, gester och poser, ansiktsuttryck, självberöring och materiella saker såsom 

klädesplagg, skor eller smycken. Typiskt för kvinnor är att de avbildas oftast leende som 

traditionsenligt framställer kvinnan som mer lättillgänglig och oproblematisk.60 Den erotiska 

bilden kopplades från början till uppvisandet av den feminina kroppen, och då är det poser såsom 

självberöring som används. Detta kan även framställas med hjälp av kläder, exempel i form av en 

slarvigt knuten blus, som både visar och döljer bysten på en kvinna, där bröst i vår tidsålder ses 

som något sexigt. Plagget förför tittaren, men vi får inte se allt. Klädesplagg eller smycken fylls 

här med egen sexuell symbolik för känslor och begär, och då blir det objekten som symboliserar 

kroppen.61 “Kvinnor är en särskild typ av bild som är en fixerad illustration av skönhet”, 

förklarar Hirdman.62  Hirdman påminner oss också om att mäns blickar anses vara potentiellt 

fyllda av sexualitet oberoende vilket kön det riktar sig mot, men kvinnor anses sakna denna 

potential. 

          Jag tror dock att det finns några aspekter som vi alla kan hålla med om att dagens kvinnor 

blir tvingade att försöka sträva mot. Eftersom denna uppsats behandlar till största delen kvinnor, 

och endast en liten del män, så kommer jag koncentrera mig på de attraktiva visuella markörerna 

för kvinnor. Eftersom jag undersöker spel som huvudsakligen riktar sig till en västerländsk och 

huvudsakligen en heterosexuell manlig publik, så kommer jag utgå från vad heterosexuella män i 

väst ser eller kan se som sexigt hos en kvinna. Eftersom Bayonetta skapades av ett japanskt 

spelföretag och Japan kan anses ingå i den västerländska sfären så kommer jag även göra en lista 

över vad som anses för tillfället sexigt eller attraktivt för japanska kvinnor. Eftersom min uppsats 

även diskuterar en svart kvinna, kommer jag ta fram så som svarta kvinnor blir eller har blivit 

                                                      
58 Hirdman 2002, s. 10 
59 Hirdman 2002, s. 18 
60 Hirdman 2002, s. 49 
61 Hirdman 2002, s. 243-244 
62 Hirdman 2002, s. 265 
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porträtterade i den västerländska historien, men även hur vi i ett vitt, västerländskt samhälle 

ställer för krav på de svarta kvinnor utseendemässigt.  

 

1.7.1 Faktorer för betydelse av kvinnors attraktionskraft 

I den här delen kommer jag först diskutera om den kvinnliga kroppen, sedan går jag över till 

hudfärg, frisyr och slutligen smink.  

          Vad samhället ofta ser som en ”attraktiv kropp” är symmetriskt ansikte, symmetrisk kropp, 

därmed inga visuella markörer av “sår”, exempelvis skador som “förstört” huden, kroppen, 

ansiktets form eller användning av eventuella proteser. Vältränad kropp, men bara så att den 

framhäver en smal midja, smala armar, stor byst, stor bak och starka/smala lårben, alltså en 

timglasfigur, verkar vara populär inte bara i Europa och USA utan även Japan med vissa 

olikheter.63   

          I västerlandets avbildning av svarta kvinnor så finns det fyra sätt att avbilda den svarta 

kvinnans kropp; som den kolonialiserade kroppen, som den kulturella kroppen, som den vackra 

kroppen och som den återvunna kroppen.64 Många européer under 1800-talet såg den kvinnliga 

Hottentott Venus-figuren representera svarta kvinnors kroppar, den svarta kroppen som har 

“onormalt” stora bröst och stor bak.65 Detta ideal kan ses idag hos kändisar som rapparen Nicki 

Minaj, som på sitt sätt återvinner synen på den svarta kroppen genom att återskapa en kropp som 

liknar Hottentott-figuren. Bilder av kolonialiserade, oftast svarta kvinnor, har den didaktiska 

funktionen som tränar den europeiska tittaren att se den svarta kvinnan som “den andra” genom 

att lägga tyngdpunkten på deras olikheter från vita kvinnor.  

          En annan funktion dessa bilder också har är vad Maria del Guadalupe Davidson kallar för 

didaktisk pornografi, där bilden inte bara representerar den svarta kvinnans kropp som “den 

andra” utan att den svarta kvinnliga kroppen också är tillgänglig som en sexuell ägodel, vilket 

fortfarande är ett problem än idag.66  

          Även japanska kvinnliga kroppar har blivit exotifierade av västerlänningar. En för 

muskulös kropp anses inte “feminin”, och en knubbig eller överviktig kropp i vårt samhälle ses 

som en “ohälsosam” kropp på grund av det ledande smala kroppsidealet. Kroppen får inte heller 

                                                      
63 Laura Miller, Beauty Up: Exploring Contemporary Japanese Body Aesthetics, University of California Press, 

Berkeley & Los Angeles, 2006 s. 9 & 160 
64 Maria Del Guadalupe Davidson “Black Silhouettes on White Walls”, ur Body Aesthetics av Irvin, Sherri (red.), 

Oxford Scholarship Online, 2016, s. 16 
65 Del Guadalupe Davidson, 2016, s. 17. För att läsa mer om ”Hottentot Venus”, sök på ”Sarah Baartman”. 
66 Del Guadalupe Davidson, 2016, s. 18 



19 

vara “för gammal”. För övrigt så ska den kvinnligt kodade kroppen vara “hårfri” - det vill säga 

att kvinnan rakar armhålorna, benen och pubeshår, men i Japan gäller detta även armarna och 

ansiktet.67 

          I ett västerländskt samhälle som är dominerat av vita kroppar utgår idealet från vita 

kroppar, och därmed kan icke-vita kroppar såsom svarta eller bruna kroppar reduceras till “fula” 

eller “exotiska”.68 I ett västerländskt samhälle har dock en icke-vit kropp som har ljusare nyans 

av en mörkare hudfärg högre status än en kropp med en mörkare nyans.69 I Japan har det länge 

varit ett ideal att hablek hud, och många hudvårdsprodukter som bleker huden används för att 

uppnå detta ideal.70 På senaste tiden har dock icke-vita kroppar tagit sig fram inom medier till att 

bli populära, exempelvis modeller som Winnie Harlow som föddes med vitiligo, ett hudtillstånd 

där vissa delar av ens kropp saknar hudpigment. 

          I Buzzfeed-videon såg vi att Sydney Ladd hade brunt, midjelångt vågigt hår. Idag är det 

möjligt att även ha en kortare frisyr som kvinna så länge den tar feminina former, som en pixie-

cut eller en bob. Hårfärg är svår att ge ett direkt svar på; naturliga färger såsom svart, brunt och 

blont i sina olika nyanser verkar alltid vara populärt genom erorna, medan håret färgat i 

“onaturliga” färger såsom blått, grönt, starkt rött eller pastellfärger kommer och går som trender. 

Däremot så krävs det oftast i västvärlden av alla kvinnor att ha rakt eller vågigt hår; många svarta 

kvinnor i västvärlden lägger mycket tid på att frisera sitt hår för att nå upp till det långa, platta 

håret som är enligt den eurocentriska standarden. Endast runt 30 % av afroamerikanska 

kvinnorna friserar inte sitt hår enligt denna standard.71 

          I alla fall i västvärlden finns det ett uttryck som att ha sitt smink “on fleek” - oftast 

innefattar detta användandet av en enorm mängd sminkprodukter som håller länge och tål vatten. 

Vi talar om contour, målade ögon, ögonbryn, ögonfransar och ögonfransförlägningar. Dock är 

det även populärt att sminka sig så att det ser “naturligt” ut. Tanken är dock att personen ska 

täcka sitt ansikte från eventuell acne och fläckar som inte får huden att se slät eller frisk ut, på 

samma gång som hen framhäver vissa delar av sitt ansikte som exempelvis näsan och kindbenen. 

                                                      
67 Miller, 2006, s. 9 
68 Irvin, 2016, s. 2 
69 Susan L. Bryant, “The Beauty Ideal: The Effects of European Standards of Beauty on Black Women”, Columbia 

Social Work Review Volym 4, 2013. S. 80 - 81 
70 Miller 2006, s. 4 
71 Afiya Mbilishaka & Latisha Neil “‘Hey Curlfriends!’ Hair Care and Self-Care messaging on Youtube by Black 

Women Natural Hair Vloggers” ur Journal of Black Studies, volym 50, nummer 2, mars 2019, s. 2 
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1.8 Disposition 

I kapitel 2 har jag skrivit om spelens berättelse, spelseriens historia och allmänhetens mottagande 

av spelen. Eftersom Tomb Raider har flera spel så har jag bestämt mig för att endast ge en 

överblick över spelseriens berättelse, medan jag i de andra spelen gått djupare in i berättelsen. I 

spelseriens historia och mottagande berättas om hur många kopior eller enheter av spelet som 

sålts, och vilka priser de fått. I kapitel 3 har jag använt mig av formalanalys då jag beskriver 

omslagen.  

          I kapitel 4 har jag gått igenom alla spel utifrån walkthroughs från youtube med 

skärmdumpar som exempelbilder, där jag analyserar hur karaktärerna rör sig, klär sig och ser ut i 

själva spelet. Jag kommer även här diskutera hur andra viktiga bikaraktärer ser ut och vad de har 

för roll i spelet. Även spelens berättelse har nämnts här och jag har tagit upp vissa viktiga 

cutscenes i spelen.  

          I kapitel 5 har jag gått in på syntesen utifrån performativitetsteorin, den manliga blicken 

och intersektionalitet. Jag kommer att visa hur dessa ter sig i varje spel och i vilken utsträckning 

de gör det. Jag har även diskuterat i detta kapitel hur huvudrollsinnehavarna föddes fram som 

spelkaraktärer och vilka tankar som låg bakom vid utvecklingen av dessa. I slutet av kapitel 5 

jämför jag gestaltningen av kvinnorna med varandra. Därefter följer sammanfattningen. 

1.9 Självreflektion 

Uppsatsen utgör en diskussion om den manliga blicken, något som skapar normer i vårt samhälle 

och jag som kvinna blir utsatt för. Även om den manliga blicken är en heterosexuell cismans 

blick så anser jag mig ändå kunna förstå den eftersom jag blir utsatt för den. Jag själv är en vit, 

finlandssvensk homosexuell ciskvinna och eftersom uppsatsen kommer att diskutera en svart 

bisexuell (cis)kvinna, Billie Lurk, så vill jag framhäva att jag som hbtq+ minoritet förstår hur det 

är att leva så, men kommer aldrig kunna förstå hur det är att leva som en svart och bisexuell 

kvinna. Däremot så anser jag att detta är något viktigt att ta upp och skriva mer om eftersom det 

inte finns så många undersökningar av det. I den här uppsatsen vill jag inte tala över eller tysta 

ner den minoritet som plågas av samhällets orättvisor på grund av sin hudfärg eller sexualitet, 

utan jag vill undersöka den, lära mig förstå den och presentera den i denna uppsats.  
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2. Bakgrund 

För att jag i kapitlet “Didaktisk analys av spelen” endast ska behöva analysera hur huvudrollerna 

porträtteras i rörelse så har jag bestämt mig för att skriva ner spelets berättelse här i 

bakgrundskapitlet om spelens handling. Jag kommer även att skriva kort om spelseriernas 

historia och mottagande för att ge en inblick i hur populära de är och eventuellt vilka 

kontroverser de skapade när de släpptes ut.  

2.1 Tomb Raider - en kortfattad översikt av spelserien 

2.1.1 Berättelse  

Eftersom Tomb Raider-serien omfattar en del spel så kommer jag att ge en kort översikt över 

spelserien. I varje spel från Tomb Raider-serien så fokuserar berättelsen på huvudrollen Lara 

Croft som är en aristokratisk brittisk arkeolog. Hon reser till olika ställen i världen (bland annat 

Egypten, Japan och Sibirien) för att hitta försvunna artefakter och undersöka gravar och ruiner. 

Eftersom spelet är action-baserat så hamnar Lara Croft ofta i strid med andra människor, djur 

eller mytologiska varelser. De flesta spelen har blivit lagda in i olika tidslinjer: den ursprungliga 

tidslinjen (Original timeline), legendens tidslinje (Legend timeline) och den överlevandes 

tidslinje (Survivor timeline). Mobilspelen och Nintendo-spelen är de enda som inte lagts i dessa 

tidslinjer. 

          I den ursprungliga tidslinjen ingår spelen Tomb Raider (1996), Tomb Raider II, Tomb 

Raider III, Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles och Tomb Raider: 

Angel of Darkness. 72 I legendens tidslinje ingår spelen Tomb Raider: Anniversary, Tomb Raider: 

Legend, Tomb Raider: Underworld, Lara Croft and the Guardian of Light, Lara Croft and the 

Temple of Osiris samt Lara Croft: Relic Run. 73 I den överlevandes tidslinje ingår de senaste tre 

utkomna spelen Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider och Shadow of the Tomb Raider. 

74  Orsaken till att det finns olika tidslinjer är för att Laras bakgrund och ibland även personlighet 

ändras i och med att nya spel kommer ut. Dessutom blir hon yngre för varje tidslinje. I de olika 

tidslinjerna figurerar olika karaktärer, och endast i få fall (exempelvis karaktären Natla) så är de 

med i två olika tidslinjer. 

                                                      
72 Tomb Raider Wiki, “Original Timeline”, <https://tombraider.fandom.com/wiki/Original_Timeline> Hänvisad: 

07.01.2019 
73 Tomb Raider Wiki, “Legend Timeline”, <https://tombraider.fandom.com/wiki/Legend_Timeline> Hänvisad: 

07.01.2019 
74 Tomb Raider Wiki, “Survivor Timeline”, <https://tombraider.fandom.com/wiki/Survivor_Timeline> Hänvisad: 

07.01.2019 

https://tombraider.fandom.com/wiki/Original_Timeline
https://tombraider.fandom.com/wiki/Legend_Timeline
https://tombraider.fandom.com/wiki/Survivor_Timeline
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2.1.2 Spelseriens historia och mottagande 

Tomb Raider-spelserien är en av de populäraste spelserier och har sålt 67 miljoner kopior globalt 

i och med året 2018.75 Det första spelet sålde 7 miljoner enheter i hela världen och efter det så 

fortsatte spelutvecklingsföretaget Core Design med att ge ut ett spel per år av Tomb Raider. 

Medan den andra efterföljaren sålde bra med 8 miljoner enheter så blev spelen sämre i kvalité i 

och med gameplay och berättelse då det fanns en tydlig press att få ut ett spel per år. Spelseriens 

utveckling flyttades från Core Design till Crystal Dynamics cirka 2004-2005 efter att Tomb 

Raider: Angel of Darkness sålt dåligt.76 Spelserien fick en ny start i och med Tomb Raider (2013) 

som sålde 11 miljoner enheter.77 

          Spelserien har fått tre filmadaptioner, Lara Croft: Tomb Raider (2001) regisserad av 

Simon West och Lara Croft: The Cradle of Life (2003) regisserad av Jan de Bont med Angelina 

Jolie i huvudrollen. Den tredje filmen kom ut 2018 under namnet Tomb Raider regisserad av 

Roar Uthaug med Alicia Vikander i huvudrollen. Det finns även en serietidning som baserar sig 

på på spelen kallad kort och gott Tomb Raider och har getts ut av Top Cow (1999-2005) och 

Dark Horse Comics (2014 -) Det finns även en animerad serie med tio episoder kallad 

Revisioned: Tomb Raider skapad av Ricardo Sanchez.  

          Lara Croft är en av de populäraste karaktärerna i populärmedia; delvis för att hon är en av 

de första kvinnliga protagonisterna i spelvärlden, en annan orsak för att hon blev en cyber-

sexsymbol för spelvärlden.78 Hon har fått både positiv kritik för att vara en feministisk ikon79, på 

samma gång har hon fått kritik för att vara en sexualiserad karaktär på grund av 

marknadsföringsorsaker.80  

                                                      
75 MarketWatch.com “Shadow of the Tomb Raider Available Now Worldwide” 

<https://www.marketwatch.com/press-release/shadow-of-the-tomb-raider-available-now-worldwide-2018-09-14> 

Uppladdad: 14.09.2018, Hänvisad: 07.01.2019 
76 Rick Marshall, “The history of Tomb Raider: Blowing the Dust off 17 years of Lara Croft” 

<https://www.digitaltrends.com/gaming/the-history-of-tomb-raider/> DigitalTrends.com. Uppladdad: 03.09.2013, 

Hänvisad: 07.01.2019 
77 Amit Baran Roy, “Yosuke Matsuda revealed Tomb Raider 2013 has sold 11 million units while Rise of the Tomb 

Raider has shipped 7 million units”, <http://www.forceclaw.com/news/tomb-raider-2013-sold-11-million-copies-

half-from-pc-rottr-shifts-7-million-copies> Foreclaw.com, Uppladdad: 28.11.2017, Hänvisad: 07.01.2019 
78 Martyn Carroll, “Tomb Raider Retrospective”, <https://www.eurogamer.net/articles/tomb-raider-retrospective-

article> Eurogamer.net, Uppladdad: 19.11.2008, Hänvisad: 07.01.2019 
79 Carolina Lowbridge, “Tomb Raider: How Lara Croft became a game changer”, <https://www.bbc.co.uk/news/uk-

england-derbyshire-37619114> BBC.co.uk, Uppladdad: 25.10.2016, Hänvisad: 07.01.2019 
80 Dan Crawley, “The sexualisation of Lara Croft is a thing of the past, says Rise of the Tomb Raider writer”, 

<https://venturebeat.com/2019/01/07/seagate-dresses-up-its-backup-drives-with-cloth-and-puts-5-terabytes-in-your-

palm/> VentureBeat.com, Uppladdad: 09.11.2015, Hänvisad: 07.01.2019 

https://www.marketwatch.com/press-release/shadow-of-the-tomb-raider-available-now-worldwide-2018-09-14
https://www.digitaltrends.com/gaming/the-history-of-tomb-raider/
https://www.digitaltrends.com/gaming/the-history-of-tomb-raider/
http://www.forceclaw.com/news/tomb-raider-2013-sold-11-million-copies-half-from-pc-rottr-shifts-7-million-copies
http://www.forceclaw.com/news/tomb-raider-2013-sold-11-million-copies-half-from-pc-rottr-shifts-7-million-copies
https://www.eurogamer.net/articles/tomb-raider-retrospective-article
https://www.eurogamer.net/articles/tomb-raider-retrospective-article
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-derbyshire-37619114
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-derbyshire-37619114
https://venturebeat.com/2019/01/07/seagate-dresses-up-its-backup-drives-with-cloth-and-puts-5-terabytes-in-your-palm/
https://venturebeat.com/2019/01/07/seagate-dresses-up-its-backup-drives-with-cloth-and-puts-5-terabytes-in-your-palm/
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2.2 Bayonetta - en kortfattad översikt av spelserien 

2.2.2 Berättelse 

Världens balans uppehålls av två klaner: Lumen Sages, bestående av män som följer ljusets väg, 

och Umbra Witches bestående av kvinnor som följer mörkrets väg. Båda klaner har en del av en 

viktig skatt; The Eyes of the World där Lumen Sages har The Right Eye of the World och Umbra 

Witches The Left Eye of the World. Bayonetta är barn till Lumen Sage Balder och till 

umbrahäxan Rosa, men eftersom deras förening är förbjuden växer Bayonetta – döpt Cereza – 

upp som en utstött i umbrahäxornas sällskap. Flera år senare påbörjas en häxjakt, ledd av änglar, 

och ett krig bryter ut mellan Lumen Sages och umbrahäxorna. Rosa dör i striden och Bayonetta 

klarar inte av att strida mer, så hennes vän och medhäxa Jeanne begraver Bayonetta i en sjö där 

hon sover i 500 år tills hon blir uppväckt igen, men hon har förlorat sina minnen.  

          I tjugo år arbetar hon med att slåss mot änglar. med hjälp av informanten Enzo och 

vapenhandlaren Rodin. Hon börjar intressera sig för The Eyes of the World och Enzo tipsar henne 

om att de setts den senaste gången i den europeiska staden Vigrid. Bayonetta påbörjar sin resa 

inte bara för att hitta föremålet utan även för att återvinna sina gamla minnen. På resan möter hon 

Jeanne flera gånger, som hon både slåss mot och som hon får hjälp av; journalisten Luca som tror 

att Bayonetta mördade hans far; och Cereza, ett litet flickebarn som tror att Bayonetta är hennes 

mamma. Det visar sig slutligen att The Eyes of the World är personer och inte ting, där Balder är 

det högra ögat och Bayonetta det vänstra. Balder har korrumperat Jeanne och hämtat Cereza från 

det förflutna för att kunna väcka Bayonettas minne för att dessa två “ögon” skulle kunna 

återförenas och väcka guden Jubileus. I slutstriden lyckas Bayonetta förinta Jubileus med Jeannes 

hjälp, och allt återgår till det normala där Bayonetta och Jeanne fortsätter tillsammans att slåss 

mot änglar. 

          Det andra spelet utspelar sig några månader efter det första spelet. Under julhelgen hamnar 

Bayonetta och Jeanne i strid med änglar, där Jeannes själ blir utkastad från hennes kropp då hon 

försöker rädda Bayonetta, och hennes själ hamnar i helvetet. Jeanne kan återupplivas om 

Bayonetta lyckas rädda henne från helvetet innan hennes själ blir uppäten, så Bayonetta åker till 

staden Noatun där ingången till helvetet ligger i berget Fimbulventr. Hon träffar på tonåringen 

Loki, som är jagad av en mystisk Lumen Sage. Bayonetta och Loki gör en överenskommelse där 

hon skyddar Loki och Loki hjälper henne komma till helvetets portar.  

          Det visar sig att Lumen Sagen som är efter Loki är Balder från det förflutna. Vid en strid 

förlorar Loki kontrollen över sina krafter och råkar skicka Bayonetta och Balder 500 år tillbaka i 
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tiden – till Vigrid under häxjakterna. Bayonetta slåss där med Rosa emot änglarna, och vi får 

reda på Lokis bakgrund. Det visar sig att Loki är en del av kaosguden Aesir som splittrades vid 

skapandet av The Eyes of the World. Lokis identiska men onda motsvarighet Loptr dödade Rosa. 

Loptr har därmed skickat Balder efter Loki istället, för att Loptr behöver Loki för att kunna 

återförenas igen och bli Aesir. Eftersom Loki flyr 500 år framåt i tiden – till spelets nutid – så 

blir Loptr tvungen att vänta i flera år innan han kan kalla på Balder från det förgångna för att 

hämta tillbaka Loki. Efter att Bayonetta och Balder kommer tillbaka slåss de mot Loptr och 

slutligen lyckas de förinta honom genom att Balder slukar Loptr. Balder skickas tillbaka till sin 

egen nutid, men korrumperas av Loptrs ondska och detta leder till att Balder lägger fram planen 

som sker i det första Bayonetta-spelet. För Bayonetta återgår allting till det normala igen. 

2.2.3 Mottagande 

Bayonetta kom ut 29 oktober i Japan och senare i västvärlden i början av januari. Redan den 31 

mars 2019 hade Bayonetta sålt 1,35 miljoner enheter över hela världen.81 Spelet har fått gott 

betyg av bland annat Metacritic, Eurogamer och IGN (Imagine Gamer’s Network). Bayonetta 

fick även bland annat priset för Game of the Year av IGN.82 Bayonetta 2 kom ut den 20 

september 2014 i Japan och i resten av världen den 24 oktober 2014. Återigen fick spelet goda 

betyg av samma betygsättare som Metacritic, Eurogamer och IGN bland andra. Spelet blev 

nominerad i flera olika kategorier av flera olika spelkritiker, och vann bland annat Best Overall 

Game av Destructoids Best of 201483 samt Best Action Game av IGN’s Best of 2014.84 

          Bayonetta som karaktär har fått kritik över att hon är en sexualiserad karaktär, allt från hur 

hennes kropp är designad, hennes personlighet och hennes magiska krafter som sitter i hennes 

hår och som hon använder som vapen - på samma gång som hon av dessa orsaker blivit upplyft 

som en bra, kvinnlig spelkaraktär som dessutom är starkare än alla andra män i spelet.85 

                                                      
81 Sega Sammy Holdings Inc. “Appendix of Consolidated Financial Statements Year Ended March 31, 2010” 

<https://www.segasammy.co.jp/english/pdf/release/20100514_hosoku_e_final.pdf> s. 5, 14.05.2010, Hänvisad: 

08.01.2019 
82 IGN, “Best of Games 2010: Weekend Initiative”, 

<https://www.youtube.com/watch?v=dLQR6VsP2AI&ab_channel=IGN> Uppladdad: 10.12.2010, Hänvisad: 

08.01.2019 
83 Jonathan Holmes, “Nominees for Destructoids Overall Best Game of 2014”, 

<https://www.destructoid.com/nominees-for-destructoid-s-overall-best-game-of-2014-285238.phtml> Uppladdad: 

21.12.2014, Hänvisad: 08.01.2019 
84 Arkiverad i Web.Archive.Org, “5 Nominees Best Action”, 

<https://web.archive.org/web/20150220010829/http://www.ign.com/lists/best-of-games-genre/action/bayonetta-2> 

av IGN. Arkiverad: 20.02.2015, Hänvisad: 08.01.2019 
85 Tiff Chow “Bayonetta - Sexuality as Decoration vs Celebration”, 

<https://tiffchow.typepad.com/tiff/2010/01/bayonetta-sexuality-as-decoration-vs-celebration.html> Uppladdad: 

12.01.2010, Hänvisad: 28.01.2019 

https://www.segasammy.co.jp/english/pdf/release/20100514_hosoku_e_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dLQR6VsP2AI&ab_channel=IGN
https://www.destructoid.com/nominees-for-destructoid-s-overall-best-game-of-2014-285238.phtml
https://web.archive.org/web/20150220010829/http:/www.ign.com/lists/best-of-games-genre/action/bayonetta-2
https://tiffchow.typepad.com/tiff/2010/01/bayonetta-sexuality-as-decoration-vs-celebration.html
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2.3 Dishonored - en kortfattad översikt av spelserien 

2.3.1 Berättelse  

Spelaren spelar som Corvo Attano, kejsarinnan Jessamines livvakt och älskare. Kejsarinnan 

Jessamine blir mördad och deras dotter prinsessan Emily kidnappad, och Corvo blir dömd för 

mordet. Corvo möter the Outsider, en gud över the Void, intet, som ger honom övernaturliga 

krafter och ger sitt märke till honom. Corvos uppdrag i spelet är att rädda the Empire of Ilses från 

den diktatoriska regimen, rädda sin dotter Emily och hämnas mordet av kejsarinnan. I slutet av 

spelet lyckas han med sitt uppdrag, men han blir av med de krafter som the Outsider har gett 

honom.  

          Dishonored 2 utspelar sig femton år efter det första spelet. Emily Kaldwin har vid det här 

laget tagit över tronen som kejsarinna, men stöter på problem bland annat på grund av att hon 

och hennes far misstänks som “the Crown Killers”, en seriemördare. I samma veva så anländer 

den bortgångna kejsarinnan Jessamines äldre halvsyster Delilah och lyckas ta tronen från Emily. 

I det här spelet får spelaren välja mellan att spela Corvo eller Emily. Vid valet av Corvo får 

spelaren spela med de krafter han hade i tidigare spelet, medan om spelaren väljer Emily får hon 

nya krafter som the Outsider ger åt henne. Spelaren har som uppdrag att ta död på de som 

konspirerat mot tronen, återta tronen från Delilah genom att stänga in henne in i en magisk tavla 

eller döda henne för att allt ska återgå till det normala.  

          Dishonored: Death of the Outsider, är en Dlc och det är Billie Lurk, som även hade en roll 

i Dishonored 2 och den första Dlc:n i serien Dishonored: The Knife of Dunwall, som figurerar 

som huvudroll. Bille Lurk är en före detta legosoldat som nu är kapten över skeppet Dreadful 

Whale. Hon räddar sin gamla mentor Daud som blivit kidnappad av en kult som tillber the 

Outsider. Daud ger henne ett sista uppdrag; att döda the Outsider. Billie träffar på the Outsider, 

som tar ifrån Billie hennes öga och arm och ersätter dem med magiska proteser. I och med 

spelets gång kommer Billie närmare och närmare Outsiderns hemvist, intet, där spelaren kan 

välja mellan att döda Outsidern eller släppa honom fri från bördan att vara the Outsider, eftersom 

han från början var en vanlig människa. 

2.3.2 Mottagande 

Det första spelet släpptes i oktober 2012 och fick goda recensioner och höga poäng av bland 

annat IGN, Eurogamer och Metacritic. Det första Dishonored-spelet har jämförts med spel såsom 

Deus Ex, Half-Life och Thief samt fått positiv kritik av att vara ett spel som lade tyngdpunkten på 
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spelarens val och kontroll i spelet.86 Spelet blev nominerad till flera priser och vann priser såsom 

Best Overall Game och Best PC Action Game i IGN:s Best of 2012 utmärkelser.87, 88 

          Det andra spelet fick också höga poäng och bra recensioner. Den blev nominerad i flera 

kategorier och vann Best Action/Adventure Game och Game of the Year.89, 90 Att Emily Kaldwin 

skulle fungera som huvudroll i spelet blev uppmärksammat, speciellt med tanke på att det 

fortfarande fanns få kvinnliga huvudroller i spelvärlden året 2016.91 

          Death of the Outsider fick goda recensioner a Metacritic, GameSpot och IGN och 

nominerades till en handfull priser, men vann endast Ping Awards Best PC Game 2017.92 IGN 

gav spelet positiva recensioner för att ha gett intressanta krafter åt huvudrollen, Billie Lurk, men 

negativa recensioner för att spelet var för kort och inte levde upp till de andra Dlc:n  i serien.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
86 Tom Hoggins “Dishonored Review”, <https://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/video-game-

reviews/9594464/Dishonored-review.html> Ur The Telegrapgh, Uppladdad: 12.10.2012, Hänvisad: 25.01.2019 
87 IGN, “Best Overall Action Game” Arkiverad i WebCite 

<https://www.webcitation.org/6FphEbNB9?url=http://www.ign.com/wikis/best-of-

2012/Best_Overall_Action_Game> Uppladdad: 12.04.2013, Hänvisad: 25.01.2019 
88 IGN, “Best PC Action Game” Arkiverad i WebCite 

<https://www.webcitation.org/6FphGMWeU?url=http://www.ign.com/wikis/best-of-2012/Best_PC_Action_Game> 

Uppladdad: 12.04.2019, Hänvisad: 25.01.2019 
89 Chelsea Stark “The Game Awards: Here’s the full winner’s list” arkiverad i archive.today: 

<https://archive.is/20161202065622/http://www.polygon.com/2016/12/1/13784410/the-game-awards-winners> 

Uppladdad: 01.12.2016, Hänvisad: 28.01.2019 
90 PC Gamer “Game of The Year 2016: Dishonored 2” arkiverad i archive.today 

<https://archive.is/20170607101140/http://www.pcgamer.com/game-of-the-year-2016-dishonored-

2/?hootPostID=2ed87e5d8f9967b54da7e3c8d463b229> Uppladdad: 15.12.2016, Hänvisad: 28.01.2019 
91 Daniel Hindes “Rise of the Female Hero at E3 2015”, arkiverad i archive.today 

<https://archive.is/20150701130129/http://www.gamespot.com/articles/the-rise-of-the-female-hero-at-e3-

2015/1100-6428454/> Uppladdad: 30.06.2015, Hänvisad: 28.01.2019 
92 “Lauréats aux Ping Awards 2017” <http://www.ping-awards.com/2017-laureats.php> Hänvisad 28.01.2019 
93 Tom Marks “Dishonored: Death of the Outsider Review”, <https://uk.ign.com/articles/2017/09/16/dishonored-

death-of-the-outsider-review> Uppladdad: 16.09.2017, Hänvisad: 28.01.2019 

https://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/video-game-reviews/9594464/Dishonored-review.html
https://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/video-game-reviews/9594464/Dishonored-review.html
https://www.webcitation.org/6FphEbNB9?url=http://www.ign.com/wikis/best-of-2012/Best_Overall_Action_Game
https://www.webcitation.org/6FphEbNB9?url=http://www.ign.com/wikis/best-of-2012/Best_Overall_Action_Game
https://www.webcitation.org/6FphGMWeU?url=http://www.ign.com/wikis/best-of-2012/Best_PC_Action_Game
https://archive.is/20161202065622/http:/www.polygon.com/2016/12/1/13784410/the-game-awards-winners
https://archive.is/20170607101140/http:/www.pcgamer.com/game-of-the-year-2016-dishonored-2/?hootPostID=2ed87e5d8f9967b54da7e3c8d463b229
https://archive.is/20170607101140/http:/www.pcgamer.com/game-of-the-year-2016-dishonored-2/?hootPostID=2ed87e5d8f9967b54da7e3c8d463b229
https://archive.is/20150701130129/http:/www.gamespot.com/articles/the-rise-of-the-female-hero-at-e3-2015/1100-6428454/
https://archive.is/20150701130129/http:/www.gamespot.com/articles/the-rise-of-the-female-hero-at-e3-2015/1100-6428454/
http://www.ping-awards.com/2017-laureats.php
https://uk.ign.com/articles/2017/09/16/dishonored-death-of-the-outsider-review
https://uk.ign.com/articles/2017/09/16/dishonored-death-of-the-outsider-review
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3. Formalanalys av spelomslagen 

3.1. Lara Croft 

3.1.2 Tomb Raider (1996) 

Lara (Figur 1) ses snett framifrån, men hennes kropp under knäna är avklippt av omslagets 

storlek. Hon tycks fångad i ett ögonblick i sina undersökningar. Hon har en smal kropp; smala 

armar och midja, medan hennes höfter, lårben och byst är större. Hennes blick riktar sig mot 

betraktaren med en misstänksam min, hennes ögonbryn lätt höjda. Hennes ögon är mörka, näsan 

rak och läpparna fylliga. Hon har en lätt solbränd hud och brunt hår, från omslaget är det svårt att 

veta exakt hur långt det är. Hon har på sig ett åtsittande ljusblått linne, korta militärgröna shorts 

och ett tjockt svart bälte med hölster. Hon har på sig svarta fingerhandskar och armarna är 

sträckta utåt från hennes kropp, med pistoler i båda händerna riktade neråt. Vi kan se att på 

hennes axlar sträcker sig bruna band, vilket är det enda vi ser av väskan hon bär. Bakgrunden är 

en vägg med reliefer inspirerad av egyptiska hieroglyfer och vi kan se en ljusreflex vid vänstra 

hörnet. Högst uppe på pärmen ser vi ordet Tomb med tjocka bokstäver och Raider i smalare 

guldbokstäver. 

 

Figur 1: Tomb Raider wiki, Tomb Raider (1996 Game) 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/b/bb/TOMBRAIDER1996PSX.jpg/revision/l

atest?cb=20161114130341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/b/bb/TOMBRAIDER1996PSX.jpg/revision/latest?cb=20161114130341
https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/b/bb/TOMBRAIDER1996PSX.jpg/revision/latest?cb=20161114130341
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3.1.3 Tomb Raider II (1997) 

I det andra Tomb Raider-spelet är Lara (Figur 2) har samma kläder som i det första spelet och 

även med samma kroppsproportioner. Till skillnad från det första spelet kan vi nu se att Lara har 

en lång, brun fläta som sträcker sig till midjan. I det här omslaget ser vi Lara rakt framifrån, och i 

detta fall poserar hon istället för att vara fångad i ett ögonblick. Hennes ena ben sträcker sig 

längre fram, vilket ger intrycket att hon antingen tar ett steg framåt eller har sin fot på en högre 

avsats. Hennes högra arm sträcker sig en aning mellan hennes bröst och hon håller i sin pistol, 

medan den andra lutar mot hennes höft och ser ut att hålla i bältet 

Figur 2: Tomb Raider wiki, Tomb Raider II 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/c/c2/TR2eu.jpg/revision/latest?cb=20150912

105224  

          Hennes min har jag i detta omslag tolkat som mera utmanande. Bakgrunden är i röda 

nyanser med en gul drake till höger om henne, som ser ut som drakarna som förekommer i 

kinesisk mytologi. Till höger om henne ser vi även titeln på spelet i beige toner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/c/c2/TR2eu.jpg/revision/latest?cb=20150912105224
https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/c/c2/TR2eu.jpg/revision/latest?cb=20150912105224
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3.1.3 Tomb Raider III: The Adventures of Lara Croft (1998) 

Även i det tredje Tomb Raider-spelet har Lara (Figur 3) liknande kroppsform, klädesval och 

frisyr. I detta fall har spelutvecklarna även gett henne runda, svarta solglasögon. Lara är lätt 

nedböjd och det ser nästan ut som om hon smyger. Hennes högra hand håller i en pistol som 

håller på att avfyras. Hon har även en pistol i den andra handen. Hennes blick har jag tolkat som 

misstänksam. Bakgrunden är svart med toppen av en vit kupol i bakgrunden. Titeln står i orange-

färgad tjock font ovanför henne.  

Figur 3: Tomb Raider wiki, Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/0/09/Tomb_Raider_III_Adventures_of_Lara

_Croft_front_cover.jpg/revision/latest?cb=20180217181552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/0/09/Tomb_Raider_III_Adventures_of_Lara_Croft_front_cover.jpg/revision/latest?cb=20180217181552
https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/0/09/Tomb_Raider_III_Adventures_of_Lara_Croft_front_cover.jpg/revision/latest?cb=20180217181552
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3.1.4 Tomb Raider: the Last Revelation (1999) 

Lara (Figur 4) är fortfarande i sin ikoniska klädstil och frisyr, men som vi kan se har hennes 

design ändrats en aning; hennes midja och överkropp ser smalare ut jämfört med de tre första 

omslagen i spelet, och hennes byst verkar vara en aning större. I detta omslag ser Lara inte på 

betraktaren, utan hennes blick är riktad mot den högra sidan av omslaget där hon lyser med sin 

ficklampa. I hennes högra hand håller hon en pistol redo. Bakgrunden har återgått till den 

egyptiska stilen; hon verkar vara inne i en egyptisk grav. Vi kan se att lite ljus kommer in från  

Figur 4: Tomb Raider wiki, Tomb Raider: The Last Revelation 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/b/b4/Tomb_Raider_The_Last_Revelation_fr

ont_cover.jpg/revision/latest?cb=20180218145458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/b/b4/Tomb_Raider_The_Last_Revelation_front_cover.jpg/revision/latest?cb=20180218145458
https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/b/b4/Tomb_Raider_The_Last_Revelation_front_cover.jpg/revision/latest?cb=20180218145458
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högra sidan av omslaget. Bakom henne ser vi en staty av en anonym farao, och en kolonn som 

har hieroglyfer eller reliefer i guld. Vi kan även se i det vänstra hörnet en avsats som går neråt. 

Titeln på spelet är i gulare toner och är i mitten och högst upp på pärmen.  

Figur 5: Tomb Raider wiki, Tomb Raider: Chronicles 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/e/ea/Tomb_Raider_Chronicles_front_cover.j

pg/revision/latest?cb=20180218160440 

3.1.5 Tomb Raider: Chronicles (2000) 

Laras (Figur 5) ansiktsuttryck verkar beslutsamt, och hon har på sig solglasögon i orange nyans. 

Hon har en pistol höjd framför sig. Bakgrunden är i blått och svart, med blixtnedslag omkring 

henne. Titeln är placerad i mitten i nedre halvan av pärmen. Den här omslagsbilden är 

annorlunda från de tidigare i att vi ser Lara i närbild. Det liknar mera ett porträttfoto än de 

tidigare omslagen där vi antingen sett henne in action eller då hon poserar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/e/ea/Tomb_Raider_Chronicles_front_cover.jpg/revision/latest?cb=20180218160440
https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/e/ea/Tomb_Raider_Chronicles_front_cover.jpg/revision/latest?cb=20180218160440
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Figur 6: Tomb Raider wiki, Tomb Raider: the Angel of Darkness 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/2/2f/Tomb_raider_the_angel_of_darkness_p

ackshot_ps2.jpg/revision/latest?cb=20161119173938  

3.1.6 Tomb Raider: the Angel of Darkness (2003)  

Lara (Figur 6) självsäkert i mitten av omslaget med pistoler i båda händerna och ser utmanande 

mot betraktaren. Hon är klädd i samma shorts och handskar som tidigare, men hon har nu en 

svart magtröja. Bakom och runt henne ser vi en blå eld brinna, och bakom den ett stängsel i svart. 

Under henne och bakom texten ser vi silhuetten av en stad. Titeln är i en tjock, silverfärgad font 

och undertexten i lysande guld i en annan, smalare font i små bokstäver.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/2/2f/Tomb_raider_the_angel_of_darkness_packshot_ps2.jpg/revision/latest?cb=20161119173938
https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/2/2f/Tomb_raider_the_angel_of_darkness_packshot_ps2.jpg/revision/latest?cb=20161119173938
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Figur 7: Tomb Raider wiki, Tomb Raider: Legend 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/2/2f/Tomb_Raider_Legend_Cover.png/revisi

on/latest?cb=20170429175657 

3.1.7 Tomb Raider: Legend (2006) 

I det här omslaget ser vi Lara (Figur 7) i närbild; det är en porträttbild där största delen av 

omslaget täcks av hennes ansikte. Hon har ett ovalt, långt ansikte med höga kindben och panna. 

Hennes mun är bred, fyllig och mörk. Hennes näsa är rak och smal. Hennes blick är självsäker 

och utmanande och hon ser ut mot betraktaren; hennes ögon är bruna och vi kan se att hon bär 

eyeliner och mascara, hennes smala ögonbryn verkar vara plockade. Hennes hår är brunt, uppsatt 

i en hästsvans men den är uppsatt en aning slarvigt, då flera hårtestar faller ut ur den. Vi kan 

knappt se vad hon har på sig, men vi kan skymta hennes väska och en grön skjorta. I bakgrunden 

ser vi en solnedgång med moln och ett landskap med träd. Färgskalan går från vitt-gult-orange-

rött-svart. Texten ligger högst ovan på omslaget, över Laras panna och huvud, i en tjock 

silverfont. Det här är det andra spelet där Lara ansikte figurerar som bild på ett spelomslag, men i 

detta fall påminner den mer om en selfie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/2/2f/Tomb_Raider_Legend_Cover.png/revision/latest?cb=20170429175657
https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/2/2f/Tomb_Raider_Legend_Cover.png/revision/latest?cb=20170429175657
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Figur 8: Tomb Raider wiki, Tomb Raider: Anniversary 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/c/cc/TombRaiderAnniversary.jpg/revision/la

test?cb=20170427182922  

3.1.8 Tomb Raider: Anniversary (2007) 

I detta spel har Lara (Figur 8) återgått till sin klädsel och frisyr från de första spelen. På omslaget 

är hon på väg att vända sig mot tittaren, hon står mot oss snett bakifrån. I båda händerna har hon 

pistoler, den högra handen höjer hon upp till sitt ansikte. Vi ser tydligt hennes långa fläta. Hennes 

kroppsproportioner ser mindre serieliknande ut och mer realistiska ut, men hennes byst ligger 

ovanligt högt upp. Bakom henne finns en svart bakgrund och ett guldfärgat föremål som lyser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/c/cc/TombRaiderAnniversary.jpg/revision/latest?cb=20170427182922
https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/c/cc/TombRaiderAnniversary.jpg/revision/latest?cb=20170427182922
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Figur 9: Tomb Raider wiki, Tomb Raider: Underworld 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/5/56/Tru_boxart.jpg/revision/latest?cb=2017

0427182443  

3.1.9 Tomb Raider: Underworld (2008) 

I detta omslag ser vi Laras (Figur 9) kropp som är avklippt just ovanför knäna och under hennes 

ögon. Hennes kropp är smal och kurvig, med stora bröst, smal midja och bred höft, men vi kan se 

att hon har getts lite muskler vid armarna och benen. Vi ser henne rakt framifrån, och hon lägger 

vikten på sitt högra ben. Hon är även en aning vänd mot vänster (sett från betraktarens håll) så att 

hennes högra hand är en aning undanskymd av bysten. Vi kan endast se hennes näsa och läppar 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/5/56/Tru_boxart.jpg/revision/latest?cb=20170427182443
https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/5/56/Tru_boxart.jpg/revision/latest?cb=20170427182443
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samt en del av den bruna hästsvansen. Hon är klädd i ett brunt, urringat linne och linnet slutar 

ovanför hennes navel. Vi kan även se remmarna till väskan på hennes axlar. Hennes shorts är 

korta i en mörkgrön färg. Hon har på sig ett vapenbälte. I båda händerna har hon svarta fingerlösa 

handskar med pistol. Hon är smutsig; det verkar finnas ingrodd lera som runnit ner för hennes 

ben, armar och byst, men magen är ren till skillnad från resten av kroppen. Vi kan även se smuts, 

svarta fläckar, runt hennes händer och ben, som om hon nyss ruskat av sig trots att hon verkar 

stilla. I bakgrunden, högst uppe på omslaget, ser vi två torn till höger och kanske ett berg till 

vänster. Den högsta delen av omslaget går i gröna toner medan ett sorts vitt-beige ljus eller 

dimma finns runt Lara kropp som för att framhäva henne i den annars mörka bilden. Texten 

hittas nästan i mitten över omslaget i en tjock, vit font. Det här omslaget är annorlunda jämfört 

med de andra att vi inte ser Lara ansikte alls, utan omslaget ger henne en mera anonym bild, och 

tar ifrån henne sin egen blick. 

3.1.10 Tomb Raider (2013) 

Tomb Raider från 2013 är den första delen i en ny Tomb Raider-serie. Laras (Figur 10) design 

har utvecklats från de tidigare spelen; i detta spel har hennes kroppsform ändrats från smal och 

kurvig till att endast vara smal. Hennes byst är även betydligt mindre än tidigare. I spelet har 

Lara på sig sitt ljusblåa linne och ett annat vitt linne under det ljusblåa. Hon har på sig bruna 

byxor och mörkbruna kängor. Hon har även på sig ett halsband. I detta spel har hon en hästsvans 

och medellångt hår, men frisyren är rufsigare än tidigare. Vi kan även se att hon är bandagerad 

vid den vänstra handen, vid byxorna på låren på den vänstra sidan och nere under knäet på den 

högra sidan. Hennes kläder i detta spel är mera rivna och hon är smutsigare. Hon står i en 

trekvarts-vinkel från oss, med den högra handen som håller om hennes vänstra överarm, som 

blöder. I den vänstra handen har hon även en pilbåge. Laras ansikte kan ses från sidan, och hon 

ser nedåt med en uppgiven min. Hon står vid en sten inne i en grotta, och bakom henne kan vi se 

det storma och regna. Vi kan även se ett båtvrak i bakgrunden.  Titeln är över mitten av omslaget 

med tjock font i rött och vitt. 
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Figur 10: Tomb Raider wiki, Tomb Raider (2013) 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/9/92/TR_PC.png/revision/latest?cb=2012102

3213131  

 

3.1.11 Rise of the Tomb Raider (2015) 

Då den här uppsatsen skrivs så är Rise of the Tomb Raider det senaste spelet i serien. På omslaget 

kan vi se Lara (Figur 11) klädd i en grönaktig jacka med en vit halsduk och beigefärgade byxor 

och svarta stövlar. Hon har långt brunt hår uppsatt i en hästsvans. Hennes kroppsform påminner 

om den i Tomb Raider (2013). På ryggen har hon en korg med pilar och en stor pilbåge medan 

hon i den ena handen har en ishacka, och i den andra bengalisk eld. Vi ser henne återigen 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/9/92/TR_PC.png/revision/latest?cb=20121023213131
https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/9/92/TR_PC.png/revision/latest?cb=20121023213131


38 

ståendes på stenar i en grotta, den här gången i ett bergslandskap med skog och täckt av snö. 

Titeln sträcker sig över mitten av omslaget i en tjock vit font.  

 

 

Figur 11: Tomb Raider wiki, Rise of the Tomb Raider 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/3/38/RiseOfTheTombRaiderBoxart.png/revi

sion/latest?cb=20170531150225  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/3/38/RiseOfTheTombRaiderBoxart.png/revision/latest?cb=20170531150225
https://vignette.wikia.nocookie.net/laracroft/images/3/38/RiseOfTheTombRaiderBoxart.png/revision/latest?cb=20170531150225
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Figur 12: Bayonetta, 

https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F94%2F0f%2

F31%2F940f31bc8ce819cf292e8e5bf4979367--bayonetta-nintendo-wii.jpg&f=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F94%2F0f%2F31%2F940f31bc8ce819cf292e8e5bf4979367--bayonetta-nintendo-wii.jpg&f=1
https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F94%2F0f%2F31%2F940f31bc8ce819cf292e8e5bf4979367--bayonetta-nintendo-wii.jpg&f=1
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3.2 Bayonetta  

3.2.1. Bayonetta (2009) 

Texten (Figur 12) pryder omslagets lägre del i mörkröda nyanser; alla bokstäver är tjocka och har 

speciella former och seriffer, vissa bokstäver formar olika symboler. Vid B-et ser vi en månskära, 

A-et ser ut som en trekant. O-et är format som tecknet för kvinna med ett smalt ”kattöga” inne i 

bollen. Det ena T-et sträcker sig över det andra, och det andra sträcker sig igenom det första, och 

vi har ett likadant triangel-A i slutet. Bakom texten ser vi en rund, röd cirkel med mörka 

inristningar. Under det ser vi namnet Bayonetta skrivet i katakana (en japansk fonetisk skrift som 

används för ord eller namn med icke-japansk härkomst eller som inte har motsvarigheter i det 

japanska språket).  

          Mitt på omslaget är en kvinna vänd från betraktaren. Hon har långa ben och lutar vikten 

mot det vänstra benet. Hennes kropp är formad i timglasfigur med breda axlar och höfter och en 

smal midja. Hennes rygg kurvar sig i en S-form, och den vänstra handen ligger nere vid hennes 

höft medan den andra är höjd, och hon har en pistol i handen. Hon har på sig en läderdräkt som 

visar hela hennes rygg nästan ända ner till baken. Hon har på sig högklackade skor, och vi ser att 

bakom klackarna sitter det fast rödfärgade pistoler med gulddetaljer. Hon har långt, svart hår som 

sträcker sig ner över knäna och flyger i luften, hennes hår är uppsatt i en beehive-frisyr.94 I håret 

har hon även smycken i guld, långa kedjor som sträcker sig ner längs med håret och slutar i 

detaljerade guldsmycken med röda detaljer i dem. Bakgrunden består av en himmel med en 

fullmåne och moln, allt i blåa nyanser. 

3.2.3 Bayonetta 2 (2014) 

Omslaget (Figur 13) har en likadan text som i det första spelet, men i detta fall är texten i 

mörkblått och den röda cirkeln i bakgrunden har bytts ut mot en blå månskära. I det högra hörnet 

ser vi även nummer 2 i en lysande, guld font. Ovanför texten flyger Bayonetta i luften, vi ser 

henne bakifrån, med det högra benet utsträckt bakom henne och det vänstra höjt uppåt. Hennes 

rygg är kurvad bakåt i en S-form, och hennes båda armar sträcker sig rakt ut från henne och hon 

har pistoler i båda händerna. Hennes nacke är lätt bakåtböjd och hon har svängt ansiktet så att 

hon kan se på betraktaren. 

 

                                                      
94 “Beehive (hairstyle)” ur Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Beehive_(hairstyle)>, senast editerad: 

19.04.2019, hänvisad: 01.05.2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beehive_(hairstyle)
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Figur 13: Bayonetta 2, 

https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.eldojogamer.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FBayonetta-2-04-09-14-cover-Wii-U-Europa-

USK.jpg&f=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hon har en läderdräkt som i det första spelet, men designen är annorlunda. Vi kan se 

diamant-formade öppningar som går upp längs på baksidan av hennes ben upp till baken. Hennes 

rygg är återigen bar. Ärmarna är vita och har spets och hon har på sig vita handskar. Hon klär sig 

fortfarande i högklackat med pistoler bakom klackarna, men de är nu i blåa, likt de pistoler hon 

har i händerna. Hon har fått kortare hår i en pixie-cut stil och hon har långhårig päls i svart som 

https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.eldojogamer.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FBayonetta-2-04-09-14-cover-Wii-U-Europa-USK.jpg&f=1
https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.eldojogamer.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FBayonetta-2-04-09-14-cover-Wii-U-Europa-USK.jpg&f=1
https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.eldojogamer.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FBayonetta-2-04-09-14-cover-Wii-U-Europa-USK.jpg&f=1
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sitter fast vid hennes axlar. De tidigare smycken hon haft i håret har blivit ersatta med blåa 

smycken i heptagon-figurer. Hon har på sig glasögon och vi kan se att hon ler. Bakgrunden visar 

återigen en måne och moln, allt i blåa nyanser. 

Figur 14: Dishonored wiki, Dishonored 2 

https://vignette.wikia.nocookie.net/dishonoredvideogame/images/f/fb/Dishonore_2_cover_art.jpg

/revision/latest?cb=20161009112535  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/dishonoredvideogame/images/f/fb/Dishonore_2_cover_art.jpg/revision/latest?cb=20161009112535
https://vignette.wikia.nocookie.net/dishonoredvideogame/images/f/fb/Dishonore_2_cover_art.jpg/revision/latest?cb=20161009112535
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3.3 Dishonored 

3.3.1 Dishonored 2 (2016) 

På bilden (Figur 14) ser vi ett porträtt av två olika personer; de delas av ett lysande vitt-blått 

streck i mitten. Till vänster ser vi en person i en mask. Masken är gjord av metall och är grå, den 

verkar en aning slarvig gjord, vi kan tydligt se delarna som gjutits fast i varandra och bildar flera 

streck över masken. Masken påminner en aning om en dödskalle, med hål vid näsan, munnen och 

ögat. I ögat ser vi tre cirklar, möjligtvis någon sorts maskin som förbättrar synen. Det är osäkert 

ifall den är en del av masken eller personen bakom masken. 

          Till höger ser vi en kvinna. Hennes ansikte är endast delvis täckt av ett tyg i mörkblått och 

med guldfärgade broderingar som går över tyget. Hon har ljus hud med bruna ögon, mörk 

ögonskugga och plockade och målade mörka ögonbryn. Hennes hår är mörkt, svart och ser ut i 

den här bilden att vara kort. Högst uppe ser vi texten, i en smal, silverfärgad font med lite 

blodfläckar över den. H-ets sträck drar sig över texten på den undre och den övre sidan. 

 

3.3.2 Dishonored: Death of the Outsider (2017) 

På omslaget (Figur 15) ser vi en kvinna i porträttbild. Hon har mörk hud och svart, kort rakt hår. 

Hon har plockade ögonbryn, möjligen på sig smink i sotiga färger. På sitt högra öga har hon ett 

sår, och hon har ett protesöga. Det andra ögat är litet, mörkt. Hon har ärrad hud vid kinderna. 

Hon har en bred näsa och fylliga läppar och smala ögonbryn. Hon bär en röd läderjacka på sig 

med svarta axellappar, och den högra handen håller hon upphöjd framför sig. Det är svårt att se 

hennes hand, eftersom den verkar upplösas i svarta ”ångor” av något slag, men handen är 

antingen klädd i en handske eller så är den naturligt mörk. I handen håller hon i en dolk. Hennes 

blick är bestämd, mörk, och hon ser stint mot betraktaren. Bakgrunden bakom henne är i 

gråtoner, med några svarta fläckar som rör sig mot det övre högra hörnet av omslaget, som om 

något skulle hålla på att upplösa sig. Titeln på spelet ligger överst på omslaget, över hennes 

huvud, i samma sorts logga som i de tidigare spelen. 
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Figur 15: Dishonored wiki, Dishonored: Death of the Outsider 

https://vignette.wikia.nocookie.net/dishonoredvideogame/images/b/b5/DotO_BoxArt.jpg/revisio

n/latest?cb=20170612061639  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/dishonoredvideogame/images/b/b5/DotO_BoxArt.jpg/revision/latest?cb=20170612061639
https://vignette.wikia.nocookie.net/dishonoredvideogame/images/b/b5/DotO_BoxArt.jpg/revision/latest?cb=20170612061639
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4. Didaktisk genomgång av spelen 

I detta kapitel undersöker jag hur karaktärerna rör sig i spelet och hur de visas för spelaren. Jag 

har använt mig av walkthroughs för att läsaren ska kunna ta del av det jag sett genom att se på 

videorna själva. Alla walkthroughs är tagna från youtube.com, vilket kan betyda att de vid ett 

tillfälle kan försvinna från hemsidan och därmed kan läsaren möjligtvis inte se dessa videor. Jag 

har valt walkthroughs där spelarna inte kommenterat sitt spelande. Jag kommer i vissa fall 

hänvisa till tillfällen i själva videon med tidinslag, och ibland kommer jag använda 

skärmdumpar.  

4.1 Tomb Raider  

4.1.1 Tomb Raider (1996) 

https://www.youtube.com/watch?v=LtkMeyRpwCQ&ab_channel=KawaiiGames 

Vi ser Lara nästan konstant bakifrån, och hon har en kurvig kropp med långa ben och baken är 

definierad. Hennes hår är flätat till en knut. (Figur 16) Då Lara klättrar upp för kanter är hennes 

bak extra definierad (se 11:42) och i vatten simmar hon grodsim så ser vi mest av hennes nedre 

kropp. (se 1:47:47) Vi kan se Laras ansikte ibland då spelaren plockar upp något från marken 

eller vänder perspektivet i ett trångt utrymme men annars är hennes ansikte dolt för oss förutom i 

cutscenes. Laras ansikte följer perspektivet spelaren väljer då hen ser sig omkring i spelet. Lara 

är stark, kan hoppa långt och högt och akrobatiskt, som exempel är hon bra på bakåtvolter (se 

1:13:10–1:13:20). I vidare cutscenes kan vi också se att hon är bra på kampsport, att köra 

motorcykel och beter sig kaxigt och tufft. (kampsportsexempel: 58:35 – 58: 42, motorcykel: 

4:38:31 – 4:39:32)           

          Männen i spelet verkar ofta vara stereotyper; vi har en stor, stark svart man, en nittiotals 

vithyad hip-hopare och en vithyad cowboy som arbetar för antagonisten Natla i spelet. Natla är 

klädd i lång, stram svart kjol och en kavaj. Hon porträtteras även med en stor byst. (se första 

cutscenen, 57:28 – 58:42 och 4:37:20–4:38:26 ) Alla övernaturliga fiender är manligt kodade. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LtkMeyRpwCQ&ab_channel=KawaiiGames
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Figur 1: Helbild av Lara i trekvarts-vinkel, skärmdump 10:41 

https://www.youtube.com/watch?v=LtkMeyRpwCQ&ab_channel=KawaiiGames 

4.1.2 Tomb Raider II 

https://www.youtube.com/watch?v=otfykctFqBk&t=2295s&ab_channel=KawaiiGames 

Lara har samma klädnad i det här spelet som de tidigare, men nu har hon en ordentlig fläta och 

grafiken har förbättrats. Hon har nu dessutom olika kläder beroende på bana: i en bana där 

spelaren måste dyka en hel del under vattnet så har hon på sig en dykardräkt som är avklippt vid 

överarmarna och lårbenen för att visa mer hud. (Se 2:50.35) Då hon vandrar på de tibetanska 

slätterna har hon på sig sina vanliga kläder men nu även en brun vinterjacka med päls och hon 

har dragit ner dragkedjan över bysten. (Figur 17) I sista banan är hon endast klädd i en kort 

nattkimono som hon har på sig medan hon slåss mot fienden som attackerar hennes hem. (Figur 

18)           

          Lara har samma rörelser och akrobatik som i det förra spelet, det enda tillägget är att hon 

nu även klättrar på väggar, klippor och steg där spelaren ofta får se henne underifrån (Se 

exempelvis 14:40). Jag kan se samma fokus på baken och bysten som i det förra spelet. 

I detta spel finns det mer mänskliga fiender, alla är män och består av vakter eller munkar. 

Vakterna har på sig armékläder eller armé-liknande kläder, annars är de klädda i mörka kläder, 

ett fåtal i tank-toppar. Munkarna är klädda i vad spelet presenterar som tibetanska munkkläder, 

ofta med naken torso. Alla män är muskulösa. Alla övernaturliga fiender är fortsättningsvis 

manligt kodade. (Se exempelvis 16:58 och 39:27) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LtkMeyRpwCQ&ab_channel=KawaiiGames
https://www.youtube.com/watch?v=otfykctFqBk&t=2295s&ab_channel=KawaiiGames


47 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Bild av Lara I snölandskap, laddningsskräm, skärmdump 6:11:09, 

https://www.youtube.com/watch?v=otfykctFqBk&t=2295s&ab_channel=KawaiiGames 

 

Figur 3: Lara i nattkimono, skärmdump 8:35:33, 

https://www.youtube.com/watch?v=otfykctFqBk&t=2295s&ab_channel=KawaiiGames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Tomb Raider III: The Adventures of Lara Croft 

https://www.youtube.com/watch?v=bAHAsYofsB8&ab_channel=KawaiiGames 

Lara har i detta spel liknande rörelser som i de två första spelen. Det som har ändrats är att det 

verkar som om hon har ett nytt sätt att klättra upp på (se 7:09) och att hon nu även kryper i detta 

spel, varav det leder till en stor koncentration på hennes bak. (Figur 19) 

https://www.youtube.com/watch?v=otfykctFqBk&t=2295s&ab_channel=KawaiiGames
https://www.youtube.com/watch?v=otfykctFqBk&t=2295s&ab_channel=KawaiiGames
https://www.youtube.com/watch?v=bAHAsYofsB8&ab_channel=KawaiiGames
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          Även i detta spel har Lara ett klädombyte på vissa banor; i djungeln bär hon sina vanliga 

kläder (se 4:04); då hon befinner sig i en stad efter att ha kommit ut ur djungeln så är hon klädd i 

svarta kläder: tajta svarta läderbyxor och en svart skjorta med urringning där ärmarna kommer  

 

Figur 4: Lara kryper, skärmdump 42:39, 

https://www.youtube.com/watch?v=bAHAsYofsB8&ab_channel=KawaiiGames 

 

Figur 5: Lara i helbild på Antarktis, skärmdump 9:15:11, 

https://www.youtube.com/watch?v=bAHAsYofsB8&ab_channel=KawaiiGames  
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ner till armbågarna (se 1:56:06). I en annan del av spelet har hon på sig blåa byxor som liknar 

jeans och en svart sport-bh (se 4:40:47). Senare byter hon till gröna shorts och en vit sport-bh (se 

6:20:53). Eventuellt skulle dessa sport-bh:ar kunna magtröjor. Då hon befinner sig på Antarktis 

så har hon på sig armébyxor, en orange dunjacka som hon har öppnat dragkedjan på och 

fingervantar (Figur 20). Trots att hon här är påklädd har spelutvecklarna ändå valt att visa hennes 

ansikte, hår och ramat in hennes bröst trots att hon befinner sig på en av jordens kallaste platser. 

Som i de andra spelen, så är det män som figurerar mest i spelen som fiender, antingen som 

vakter eller konspiratörer. De designas stereotypt maskulint för sin samtid. 

4.1.4 Tomb Raider: The Last Revelation 

https://www.youtube.com/watch?v=T4DxEckZ2ks&list=PLJbGLUxEAvq_537qB_9KWbCrpf-

Wz1hVo&ab_channel=KawaiiGames 

Början av spelet utspelar sig i Kambodja 1984, där Lara är ung och hon har en manlig mentor vid 

namn Werner med sig. Lara är här klädd i gröna cargo-shorts, en vit t-skjorta och en grön väst 

som är korta nog att visa hennes mage (Figur 21). Hon har på sig kängor och sitt hår uppsatt i två 

flätade hästsvansar. Mannen förklarar för spelaren (och på samma gång Lara) hur hen ska spela 

spelet. Han och Lara flörtar med varandra genom den här delen av spelet. 

 

Figur 6: Werner och en yngre Lara, skärmdump 1:14, 

https://www.youtube.com/watch?v=T4DxEckZ2ks&list=PLJbGLUxEAvq_537qB_9KWbCrpf-

Wz1hVo&ab_channel=KawaiiGames  
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          Efter den första delen av spelet så är Lara klädd i sina vanliga kläder och byter inte alls 

kläder under spelets gång (Se 5:09:17), förutom i början då hon är klädd i en lång klädnad med 

sjal över huvudet och ansiktet eftersom hon rör sig i en öken, och vid ett annat tillfälle där hon 

klär sig ut i en fiendes kläder för att komma förbi dem oupptäckt. Hon har samma akrobatiska 

rörelser och styrka som i de tidigare spelen. 

 

Figur 7: Staty av Lara, skärmdump 0:43, 

https://www.youtube.com/watch?v=eTC_kHgwWQA&ab_channel=KawaiiGames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Tomb Raider: Chronicles 

https://www.youtube.com/watch?v=eTC_kHgwWQA&ab_channel=KawaiiGames 

Spelet börjar med en cutscene av en staty av Lara; hon står bredbent med en pistol i högsta hugg. 

(Figur 22) Statyn avbildar Lara aktiv; historiskt sett har kvinnor avbildats passiva, avklädda och 

som personifieringar.95 Lara är försvunnen och i spelet spelar vi det som hänt innan hon 

försvunnit. Hon är i den andra cutscenen klädd i en lång, ärmlös svart klänning med öppning vid 

lårbenet (Se 3:56). Då vi spelar henne har hon dock sina vanliga kläder på sig, men det gröna 

linnet har ersatts med en simdräktsliknande klädnad. (se 17:42) Genom spelet har hon olika 

kläder; då vi spelar i Ryssland så är hon klädd i armévinterkläder med en svart mössa och 

polotröja. (Se 1:28:18) Även om klädnaden är figursydd så är det första gången vi ser Lara 

uppklädd i ordentligt lager med kläder utifrån den miljö ho vistas i. Senare i spelet spelar vi 

                                                      
95 Widenheim “Offentlig konst i 75 år” ur Katalog 41, utgiven av Statens Konstråd 2011, s. 19 

https://www.youtube.com/watch?v=eTC_kHgwWQA&ab_channel=KawaiiGames
https://www.youtube.com/watch?v=eTC_kHgwWQA&ab_channel=KawaiiGames
https://www.youtube.com/watch?v=eTC_kHgwWQA&ab_channel=KawaiiGames
https://www.youtube.com/watch?v=eTC_kHgwWQA&ab_channel=KawaiiGames
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henne även som ung, där hon ser ut precis som i The Last Revelation. I slutet av spelet är Lara 

klädd i en tight läderdräkt och glasögon. (Se 3:37:19) Förutom kläderna som visar hud i spelet 

visar spelet även vissa vinklar av Lara som gör hennes byst eller bak framträdande. (Se 3:37:40 – 

3:37:50) 

          Lara har sina akrobatiska kunskaper från de tidigare spelen, men kan nu även göra en 

sideway somersault och gå över rep. (Se 6:34 – 6:38 och 31:30 – 31:40) 

Männen i spelet är starkt stereotypiserade; en ond fransk man med stark accent, en dum amerikan 

från Texas, rysk maffiaboss, en rysk soldat, och så vidare. (Se 20:15 – 20:14 och 1:27:25 – 

1:28:25) 

 

Figur 8: Lara och Kurtis, skärmdump 2:39:12, 

https://www.youtube.com/watch?v=nqS3irnkArI&ab_channel=GlobalGaming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Tomb Raider: The Angel of Darkness 

https://www.youtube.com/watch?v=nqS3irnkArI&ab_channel=GlobalGaming  

Lara byter ofta kläder i spelet; i en återblick är hon klädd i jeansjacka och – byxor med en svart t-

skjorta under som visar magen och solglasögon. (Se 4:55) Under största delen av spelet är hon 

klädd i svart t-skjorta som visar magen och antingen armébyxor eller gröna shorts. (Se 1:19:36 

och 3:45:38) Vid ett tillfälle ser vi en scen där hon byter om till en dykarsimdräkt. Vi kan inte se 

hennes nakna kropp men de koncentrerar sig på att visa hennes kropp då hon klär på sig 

dykardräkten (Se 4:42:10 – 4:42:29)  

          I spelet är det mestadels manliga karaktärer, endast två kvinnor förekommer i spelet men 

https://www.youtube.com/watch?v=nqS3irnkArI&ab_channel=GlobalGaming
https://www.youtube.com/watch?v=nqS3irnkArI&ab_channel=GlobalGaming
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inte som viktiga karaktärer. Två av männen, Kurtis och Bouchard, tafsar på Lara. (Se figur 23, 

2:38:04 – 2:39:26 och 2:42:30 – 2:42:49) Hon säger inget om det men drar sig undan från dem 

vid båda tillfällen, och händelserna verkar inte direkt påverka henne i spelet.   

 

4.1.7 Tomb Raider: Legend 

https://www.youtube.com/watch?v=GJfuGvc8iIc&ab_channel=KawaiiGames 

Spelet har en öppningssekvens likt i en tv-serie som presenterar Lara och de manliga kollegorna 

hon jobbar med i spelet. Den visar henne göra akrobatiska tricks och slåss. Spelets grafik har 

förändrats drastiskt från de tidigare Playstation-spelen och vi har nu möjlighet att se karaktärerna 

och bakgrunden i mindre pixlar och med mera detaljer. Laras rörelser är mer naturliga i det här 

spelet, exempelvis vickar hon med höfterna då hon går lite mera. (Se öppningssekvensen och alla 

kläder hon använder i spelet, 0:10 – 0:50). 

          Då vi får spela med Lara så är hon klädd i en lös, armégrön t-skjorta som visar hennes 

mage, gröna hotpants och höga svarta kängor och hon har en vanlig hästsvans. Det är hennes 

”vanliga” klädnad i spelet. Då hon befinner sig på en fest är hon klädd i en svart klänning med 

låg urringning både på framsidan och vid ryggen. Klänningen slutar ovanför hennes knän. Hon 

har på sig svarta klackskor och håret hänger löst. Då hon vid festen ska slåss så tar hon av sig 

klackskorna, lägger upp håret i en hästsvans och river i klänningen vid sidorna, där hon under 

haft pistolhölster. Förutom att vi ser mer av hennes ben och det ger henne en ”sexigare look”, 

men tanken kan även vara att hon ska kunna slåss i de kläderna. I en återblick är hon klädd i sina 

”vanliga” kläder med den beige ryggsäcken. Då hon befinner sig på kalla platser i spelet så är 

hon klädd i svarta gråbruna byxor, höga svarta kängor, brun vinterjacka med päls och som är 

öppen vid bysten så att vi kan se henne använda en blå tröja. Hon har fingervantar på sig. I slutet 

av spelet har hon på sig svarta läderbyxor, svarta kängor och en läderjacka med röda ärmar och 

svart torso med en vit simdräkt under. Lara har flera olika klädnader i detta spel, nästan likt 

tvåan, men spelaren har även möjlighet att välja vilka kläder hon ska ha på sig då spelaren låst 

upp kläderna. 

          Två kvinnliga karaktärer, båda Laras gamla kurskamrater, har en liten roll i spelet. Den 

första är Anaya (Se 34:10 – 34:50) som hjälper Lara en bit av spelet i La Paz. Den andra är 

Amanda, som tros ha dött i en arkeologisk utgrävning men som visar sig ha fått magiska krafter 

och är spelets antagonist.(Se 3:13:40 – 3:14:37) Vi kan se att alla dessa tre kvinnor har exakt 

samma kroppsform med smal midja, stora bröst och breda höfter. Männen i tar till sig vissa 

https://www.youtube.com/watch?v=GJfuGvc8iIc&ab_channel=KawaiiGames
https://www.youtube.com/watch?v=GJfuGvc8iIc&ab_channel=KawaiiGames
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stereotyper; exempelvis är Laras butler en stereotyp butler. Hennes två manliga kollegor 

porträtteras maskulina. (Se öppningssekvensen 0:10 – 0:50) Andra manliga karaktärer som 

figurerar endast ett litet tag i ett spel porträtteras stereotypt japanska, exempelvis yakuzabossen 

Takamoto och hans hejdukar (1:23:10 – 1:24:03) och Laras vän Nishimura (se 1:22:10 – 1:22:44) 

där de porträtteras maskulina och stereotypt yakuza och Nishimuras kropp är likt en 

bodybuilders. 

 

Figur 9: Lara snett nerifrån, skärmdump 3:47, 

https://www.youtube.com/watch?v=GJfuGvc8iIc&ab_channel=KawaiiGames 

 

 

 

 

 

4.1.8 Tomb Raider: Anniversary 

https://www.youtube.com/watch?v=vS3O4oGsPSM 

Tomb Raider: Anniversary är en så kallad nyinspelning av det första Tomb Raider-spelet från 

1996. Narrativet och banorna är likadana som i den första med några skillnader. Eftersom 

grafiken uppdaterats så mycket på tio år så är spelet annorlunda i sin design och grafik; Laras 

rörelser är mer naturligare och hon kan göra mer än vad hon kunde i det första spelet, exempelvis 

vickar hon på höfterna då hon går och då hon springer ser hon inte lika stel ut (Se exempelvis 

48:21 – 48:27). I detta spel har hon på sig exakt samma kläder som i det första spelet. (Figur 25) 

          Samma karaktärer från det första spelet är med, men nu ser vi bättre deras ansikten och de 

är mer med i spelets narrativ än tidigare. (Se exempelvis 4:27:50 – 4:28:45) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJfuGvc8iIc&ab_channel=KawaiiGames
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Figur 10: Lara snett bakifrån, en man liggandes på marken, skärmdump 1:01:21, 

https://www.youtube.com/watch?v=vS3O4oGsPSM  

4.1.9 Tomb Raider: Underworld 

https://www.youtube.com/watch?v=pdgo4PSnzXg&t=3s&ab_channel=NRMwalkthroughHD 

Spelet är en fortsättning på vad som skedde i Legend och Anniversary. Rörelserna blir mer och 

mer naturliga, exempelvis lägger hon upp händerna för sitt ansikte för att skydda sig mot eld i 

spelet. (Se 1:12 – 1:15) Hon har nu en sjöjungfru-simstil och ibland sparkar hon bara med benen, 

istället för grodsim. (Se 4:10 – 4:30) I spelet är Natla och Amanda antagonisterna, och i spelet 

figurerar även en ”ond” dubbelgångare av Lara som Natla skapat. (Figur 26) 

          I spelet byter Lara kläder beroende på om hon är i djungeln, vattnet, vinterlandskap eller 

hemma. Spelaren har möjlighet att välja klädstil för varje plats, exempelvis i djungeln kan 

spelaren välja mellan ”Jungle Pants”, alltså hon är klädd i ett brunt linne med urringning och 

läderbyxor, eller ”Jungle Shorts”, där hon är klädd i samma linne men med shorts. Det finns även 

en ”Jungle Heavy” där hon har på sig förutom byxor och linne en jacka. (Se 1:17:45, 2:39:05 och 

3:14:55) Medan kläderna är mer eller mindre täckande så märker jag att det är ofta hennes mage 

visas delvis mellan skjortan och byxlinningen och hon drar inte dragkedjan upp helt, vilket 

inramar hennes bröstklyfta. 

          I spelet har spelutvecklarna lagt mer koncentration på vissa detaljer som att visa Lara 

svettig eller våt, där hennes hud lyser. (Se 7:30-7:35 och 2:23:40 – 2:23:47) 
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Figur 11: Laras onda motpart som Natla skapat och Lara själv, skärmdump 1:33:35, 

https://www.youtube.com/watch?v=pdgo4PSnzXg&t=3s&ab_channel=NRMwalkthroughHD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.10 Tomb Raider (2013) 

https://www.youtube.com/watch?v=8gHea-oMh6k&t=2759s&ab_channel=SourceSpy91 

Det här är en helt ny Tomb Raider-serie, och överlag kan vi se en stor förbättring i grafiken där 

miljöerna är detaljerade och ser realistiska ut. Människorna har mer detaljer i sina kläder och 

ansikten då vi ser dem på nära håll, och deras kroppsformer är realistiska. 

          Lara har inget klädombyte alls i detta spel. Hon är klädd i bruna kängor, beige 

terrängbyxor och ett ljusblått linne. Hon har ett brunt läderhalsband med en blå sten av något 

slag, och använder örhängen. Lara har håret upp i en slarvig hästsvans och har blåa ögon här; vi 

kan även se att hon är sminkad: har mascara och brun ögonskugga. (Figur 27) 

         I spelet visas Lara som en överlevare. Lara är genom spelet smutsig, blodig och ärrad med 

rivna kläder från att ha slagits, klättrat runt och fallit ner från höga höjer, men kläderna är inte 

rivna på områden som kan uppfattas som erotiska (Se 3:34:10) Så som hon visas är inte heller på 

ett ”attraktivt” sätt smutsig och blodig. Då Lara rör sig så ser vi henne bakifrån, precis som i de 

tidigare spelen, men i de fallen där Lara exempelvis blir tvungen att klättra eller krypa så finns 

det ingen koncentration på hennes bak eller byst. Däremot vad som lagts till är scener där 

https://www.youtube.com/watch?v=pdgo4PSnzXg&t=3s&ab_channel=NRMwalkthroughHD
https://www.youtube.com/watch?v=8gHea-oMh6k&t=2759s&ab_channel=SourceSpy91
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spelaren exempelvis råkar hoppa fel och döda Lara, så visas det med en grotesk sekvens då det 

sker.96  

 

Figur 12: Lara testar en pilbåge, skärmdump 20:22, https://www.youtube.com/watch?v=8gHea-

oMh6k&t=2759s&ab_channel=SourceSpy91 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Lara är i sällskap med en arkeolog James Whitman (Se cirka 31:40), hennes mentor och 

fadersfigur Conrad Roth (Se cirka 53.49), hennes bästa vän Samantha ”Sam” Nishimura (Se 

cirka 27:59) som är filmmakare och översättare, kocken Jonah Maiava, skeppets mekaniker 

Joslin Reyes, elektrikern Alex Weiss och rorsmannen Angus Grimaldi. (Se 3:50:45 - 3:50:55 för 

Reyes, Alex och Jonah, 31:37 för Angus) 

          Dessa karaktärer är biroller i spelet som hjälper Lara för att komma framåt i berättelsen 

eller som måste räddas från fienden – en grupp kallad Solarii som avgudar ön Yamatais 

solgudinna Himiko. De består av enbart män som på ett eller annat sätt, oftast genom 

skeppsbrott, blivit strandsatta på ön och de flesta verkar vara antingen vita personer, oftast ryssar, 

eller östasiater eller afroamerikaner. Det finns inga levande kvinnor, eftersom de offras till 

Himiko och kan därmed hittas på offerplatser runt ön. Solariis ledare är Mathias (Se 27:59 igen) 

som är spelets huvudantagonist. Andra fiender på ön är vargar och övernaturliga varelser, så 

kallade stormguards, samurajer som skyddar Himikos tempel.(Se 6:15:22) 

          Lara porträtteras som fysiskt stark i spelet (Se 21:01:59) men spelet visar ändå en mer 

                                                      
96 Cakechievables, “Tomb Raider (2013) Lara Croft Death Scenes”, 

<https://www.youtube.com/watch?v=ddj8zZXmFl4&ab_channel=cakechieveables> Uppladad: 10.03.2013, 

Hänvisad: 01.05.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=8gHea-oMh6k&t=2759s&ab_channel=SourceSpy91
https://www.youtube.com/watch?v=8gHea-oMh6k&t=2759s&ab_channel=SourceSpy91
https://www.youtube.com/watch?v=ddj8zZXmFl4&ab_channel=cakechieveables
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osäker sida, där hon exempelvis går över ett träd från en sida till en annan. (se 11:10 – 11:29) 

          Varje viktig karaktär i spelet har olika utseenden, ansiktsformer och etniciteter. Männen är 

relativt liknande byggda; många är muskulösa av dem förutom möjligtvis Whitman och Alex, 

och Jonah som är kraftig. Kvinnorna i spelet har däremot liknande kroppsform; alla är smala, och 

det finns endast små detaljskillnader som att Reyes har lite muskulösare armar. 

4.1.11 Rise of the Tomb Raider 

https://www.youtube.com/watch?v=x_Ow26-mBGo&ab_channel=RabidRetrospectGames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Jonah och Lara i Sibirien, skärmdump 0:46, 

https://www.youtube.com/watch?v=x_Ow26-mBGo&ab_channel=RabidRetrospectGames  

I spelets början befinner vi oss i Siberiens bergslandskap, där vi ser Lara se mot bergen med sin 

vän Jonah som är den enda karaktären som kommit med från det tidigare spelet Tomb Raider 

(2013). Lara har inte förändrats mycket från det tidigare spelet i hennes design; hon har 

fortfarande brunt hår i en slarvig hästsvans, lätt eyeliner runt ögonen och hon har samma 

kroppsbyggnad. I spelet har Lara flera olika dräkter som spelaren antingen kan låsa upp genom 

att göra uppgifter, köpa eller som kommer med spelet ifall spelaren köpt Season Pass. Spelaren 

väljer själv vilken klädnad hen vill att Lara ska ha på sig, men vissa dräkter passar bättre vid 

olika tillfällen, exempelvis vid snöterräng eller då spelaren slåss mot fiender. Eftersom det finns 

så många olika så kommer jag inte kunna beskriva dem alla, men jag vill ge en överblick; alla 

klädnader är täckande och passar väl för den terräng de är uttänkta att användas i. De är inte för 

åtsittande på Laras kropp, men de är figursydda och framhäver vissa feminina former som Lara 

https://www.youtube.com/watch?v=x_Ow26-mBGo&ab_channel=RabidRetrospectGames
https://www.youtube.com/watch?v=x_Ow26-mBGo&ab_channel=RabidRetrospectGames
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som ciskvinna har. 

          Kläderna är inte kodade enligt feminina trender som vi i västvärlden har, exempel stor 

urringning, feminint kodade färger eller mönster, utan kan ses som neutrala eller unisex. I spelet 

har Lara en otrolig styrka trots sin kroppsbyggnad, jag tolkar henne som segt byggd, vilket vi kan 

se av att hon klarar av att enkelt klättra upp för svårklättrade berg och hoppa långt. (Se 7:00 – 

7:10 och 8:35 – 9:05). Lara visas även som fyndig i spelet, där hon i 45:45 – 45:50 visas göra sin 

egen pilbåge. 

         Alla i Trinitys armé är män; de verkar alla vara amerikaner utifrån deras accenter. Det finns 

både vita och svarta män i armén, men det är svårt att säga om det finns män av andra etniciteter 

där. Alla dessa män är maskulint kodade, med skägg eller utan skägg, kort hår och starka 

kroppsbyggnader. I de kvarlevandets folkets armé är majoriteten män, men det finns även några 

kvinnor också. Männen i deras armé är muskulöst byggda med korta frisyrer och skägg, vissa har 

även flätat sina skägg, medan kvinnorna visas med långt hår oftast uppsatt. Kläderna de bär är 

inte manligt eller kvinnligt kodade och är alla passande för klimatet de bor i. Vissa kvinnor, 

exempelvis kvinnan som kallas för ”the Huntress” alltså ”Jägerskan” (Se 5:03:59) har inte en 

traditionellt kvinnlig frisyr likt exempelvis Sofia, utan hon har rakat av håret från vänstra sidan 

av sitt huvud. 

          I spelet slåss Lara mot övernaturliga varelser, så kallade ”the Deathless Ones” alltså ”de 

Odödliga”. (Se 8:53.41) Dessa är soldater från profetens armé från antikens epok som tagit del av 

den Gudomliga källan som gjort dem odödliga men även omänskliga. Dessa soldater är alla män 

och bär antikt inspirerade rustningar. 
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4.2 Bayonetta 

4.2.1 Bayonetta 

Del: 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s 

Bayonetta introduceras för första gången i spelet som vuxen; naken, bara skyddad av sitt eget 

hår, då hon vaknar upp från sin 500-åriga lång sömn. (Se del 1, 0:40 – 0:57) I den första 

ordentliga cutscenen är vi på en gravgård, där Bayonetta är klädd som nunna i vitt, i byxmodell, 

och i cutscenen (vi ser inte hennes ansikte ordentligt här) läser hon ur Bibeln medan Enzo går 

omkring och talar för sig själv. Då Bayonetta läser ur Bibeln vid gravgården så kommer plötsligt 

änglaliknande varelser, och Bayonetta hoppar upp för att attackera dem. Änglarna skär upp 

hennes klädnad på strategiska områden som visar delvis byst och bak medan hon suckar 

njutningsfullt (Se del 1, 12:16 – 12:22) och hon framträder ur sin förklädnad i sin svarta 

läderdräkt likt en gudinna. (Se del 1, 12:23 – 12:30) Hennes sätt att slåss, mer i cutscenes än då 

spelaren spelar med henne, kan inte bara beskrivas som sexig utan också som sexualiserande, där 

spelmakarna lagt tid på att visa många skrevbilder. Det är under samma cutscene som också en 

annan karaktär, Rodin, introduceras. Han är bartender och äger baren Gates of Hell, men även 

vapensmed och är den som gör största delen av Bayonettas vapen och som spelaren kan komma 

till för att få nya vapen. 

          Jag övergår nu till hur Bayonetta slåss då spelaren kontrollerar henne. Trots att hon är 

akrobatisk och en pricksäker skytt så har spelutvecklarna lagt mer tid på att ge henne en bdsm-

aktig stil där hon vid vissa tillfällen daskar till fienden i baken. (Se del 1, 12: 46 – 13:02, 17:20 – 

17:42 och 29:27 – 29:35) Då Bayonetta hoppar extra långt så får hon även fjärilsvingar (Se del 1, 

21:30) för att hjälpa henne ”flyga” sista biten av hoppet. Till personlighet porträtteras Bayonetta 

med otrolig självsäkerhet, elegant, med en sorts feminin tuffhet.97 På samma gång är hon som en 

dominatrix personifierad. Emellanåt i spelet ses hon även avnjuta en slickepinne, som i andra fall 

skulle vara oskyldigt om det inte porträtteras med starka sensuella övertoner. (figur 30) Den enda 

gången Bayonetta visas överrumplad av någon är av Cereza. (se del 1, 3:26:03)  

          Bayonettas klädombyte består av att hon i början byter ut de vita nunna-kläderna till 

hennes vanliga kläder, vilket jag har beskrivit i formalanalysen. Hon kan sägas byta kläder i 

                                                      
97 Feminin tuffhet är inte en term som jag sett användas i akademisk litteratur, men vad jag vill uttrycka med det är 

då en person som identifierar sig som en kvinna uttrycker femininitet genom sitt utseende exempelvis genom att vara 

klädd i kläder som konnoteras till det femininitet. På samma gång är hon modig, ibland även våghalsig, självsäker 

och kaxig person istället för en “passiv” kvinna.  

https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s
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spelet på andra tillfällen också, då hennes hår är vad som utgör hennes kläder. I och med 

användandet av vissa attacker dras hennes hår/kläder undan från hennes kropp för att kunna 

använda krafterna för att attackera en fiende, och blir delvis eller helt naken. 

          Cereza, Bayonetta som barn, presenteras som ett känsligt barn som gråter lätt. Cereza har 

tjockt svart hår med två flätor med två röda band inflätade. Hon har runda guldfärgade glasögon 

och är klädd i en chockrosa klänning med guldspets och brun-rosa tygskor med päls. Med sig har 

hon en trasdocka i form av en katt som hon kallar för Cheshire. Cereza kallar Bayonetta för 

”mummy”, vilket i sig inte är förvånansvärt eftersom Bayonetta liknar sin mamma (Se figur 39 

på sidan 74). Medan Bayonetta i början ser Cereza mer som ett hinder då hon ska utföra sin 

uppgift, så utvecklas deras relation och Bayonetta bryr sig mer och mer om Cereza. 

          En annan viktig kvinnlig karaktär i spelet är Jeanne, Bayonettas vän som blivit 

korrumperad av huvudantagonisten i spelet, Balder. (Figur 31) Jeanne har på sig en röd 

läderdräkt med svart päls runt ärmarna och en svart ”halsduk” runt nacken. Hon bär röda 

handskar och röda höga klackar. Jeanne har kort vitt hår och röda glasögon som hon har på sitt 

huvud i spelet. Hennes smink påminner om sextiotalets sminkstil, där ögonfransarna målas 

tydligt i skilda, tjocka fransar, blågrå ögonskugga och rött läppstift. Hennes namn och utseende 

påminner lite om vita franska modeller. Trots det verkar hon även ha mer av en kaxig, nästan 

sexig personlighet. Jag har tolkat Jeanne som att hon är mer tuff av sig; exempelvis så åker hon 

ofta runt med sin motorcykel som jag anser är ses mer som ett maskulint fordon (tänk exempelvis 

på Hell’s Angels) och som hon kör professionellt, hon kan bland annat köra längs med väggarna 

och till och med använda den likt en skateboard. (se del 1, 01:04:00 – 1:07:56) 
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Figur 14: Cereza och Bayonetta, skärmdump 5:27:12, 

https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Bayonetta avnjuter en slickepinne, skärmdump 2:21:35, 

https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s
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Figur 16: Jeanne på sin motorcykel, 1:05:00, 

https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Enzo vid gravgården, skärmdump 7:06, 

https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s  

 

 

 

 

 

 

 

          Det finns fyra stycken viktiga manliga karaktärer i spelet. Enzo, (Figur 32) en medelålders 

man, tar en stereotypisk vit amerikansk-italiensk roll, men som presenteras som feg, klumpig och 

girig. Han är helklädd i fedora och solglasögon, med en röd ”sjal” om halsen, svart jacka med 

päls, en väst, svarta byxor, svarta handskar och finskor. (Figur 33) Rodin, är en svart man med 

svarta tatueringar över huvudet, solglasögon i guld, klädd i en brunsvart, lång läderjacka med röd 

https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s
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sjal om sig, svart skjorta, bruna byxor och oknutna höga svarta läderstövlar. 

          Rodin har en mörkt röst och talar på ett ”tufft” sätt, och presenteras som en stark macho-

man, och med status som fallen ängel visar han en sida av sig som jag tolkar som ”ondskefull”. 

Hans ålder har jag haft svårt att uttolka, men utifrån hans utseende har jag antagit att han är i 

trettioårsåldern.  

          (Figur 34) Luka är helklädd i svart läderjacka, svarta läderbyxor, långa svarta 

läderhandskar och höga svarta läderstövlar. Han bär en vit skjorta och en svart väst under jackan. 

Luka har även en lång randig halsduk i ljusblått, marinblått och orange. Han är vit och har långt 

brunt hår i en slarvig hästsvans och skäggstubb. Han beskriver sig själv som en kvinnotjusare, 

men fungerar i berättelsen som en karaktär som suktar efter Bayonetta på samma gång som han 

vill hämnas på henne, och figurerar även som comic relief där Bayonetta gång på gång förlöjligar 

Luka.98  

          Den sista viktiga manliga karaktären i spelet är Balder. (Figur 35) Balder har blek hud med 

vitt, bakåtkammat vitt hår och halva hans ansikte är täckt med en guldmask. Han är klädd i en 

lång, vit kappa med guldbrodyr, och överst på kappan ser vi en vit påfågel och fjädrarna som 

spretar upp. Under sig har han en lång vit klädnad med guldbroderi, ett långt rött läderband med 

mörk brodyr, en guldkedja och en guldfärgad sol på högra bröstkorgen. Hans rynkor hänvisar till 

att han måste vara mellan femtio och sextio år.           

          Änglarna vi möter i spelet tar antingen djuraktiga eller monsterformer, könslösa varelser, 

och om de tar en mera humanoid form så har de manligt kodade kropps- och ansiktsdrag. Det 

finns endast en sort av ängel som är kvinnligt kodad – ”Joy”. (Figur 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
98 Comic relief” kan vara en händelse eller en karaktär som lättar upp stämningen i en annars känslomässig situation 

i exempelvis en film, bok eller ett spel. ”Comic Relief” ur Merriam-Webster Dictionary, <https://www.merriam-

webster.com/dictionary/comic%20relief> Hänvisad: 26.11.2018 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/comic%20relief
https://www.merriam-webster.com/dictionary/comic%20relief
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Figur 18: Rodin, skärmpdump 11:21, https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s  

 

 

Figur 19: Luca, skärmdump 1:14:20, https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s  
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Figur 20: Cereza och Balder, skärmdump 7:05:44, 

https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s  

 

 

 

 

 

Figur 21: Joy-änglar, skärmdump 4:41:42, 

https://www.youtube.com/watch?v=Psbsxip7WE0&t=1s  
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4.2.2 Bayonetta 2 

Del 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=dAPeb_7IC6g 

Del 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=HPMgqiCgfpc&ab_channel=MrRetroKid91 

Vid julklappsinköpen blir Jeanne och Bayonetta attackerade av änglar. Som i det första spelet så 

spräcks Bayonettas vita dräkt på strategiska ställen och hon blir helnaken en sekund innan hennes 

kropp täcks av hennes hår och hon visar oss sin nya dräkt. Den nya dräkten har en mer blå ton, 

och hon bär håret kort. (Se del 1, 14:39 – 14:59) I striden blir Jeanne dödad och förd ner till 

helvetet, varav Bayonetta bestämmer sig för att gå ner dit för att rädda henne. (Se del 1, 10:50 – 

11:17) 

          Bayonetta har liknande fighting-stil som i det tidigare spelet; och fortsättningsvis får hon 

nya vapen av Rodin. Då hon går så kommer det små fjärilar efter henne och då hon hoppar får 

hon fjärilsvingar. Bayonetta kan även flyga nu i vissa stridsscener, där hennes hår blir till något 

som påminner om fågelvingar eller till och med änglavingar. (Se del 2, 11:30 och framåt) 

Fortsättningsvis i detta spel så visas det ofta då Bayonettas klädnad blir mindre eller försvinner 

då hon slåss. (Se del 2, exempelvis 04:00 – 4:12 och 10:00 – 10:05) 

          Jeanne är spelets dam i nöd och är därmed inte med i striderna som i det första spelet och 

har inte en lika aktiv roll i det andra spelet. Hon är klädd i en enkel röd läderdräkt och 

högklackade skor som sträcker sig ända upp till hennes övre lårben. Likt Bayonetta visas hon 

dock på ett sexualiserat sätt; hennes kropp ligger i en kista fyllt med vad som verkar vara vin, 

naken och endast täckt av sitt hår. (Figur 38). Vi har även en scen Enzo sexualiserar även Jeannes 

döda kropp. (Se del 2, 16:13 och framåt) I det här spelet porträtteras hon alltså mer passiv än i det 

första spelet. 

          Den enda kvinnan som inte visas naken eller där kameran fokuserar på hennes byst eller 

bak är Rosa, Bayonettas mamma som vi träffar i spelet då Bayonetta reser tillbaka i tiden. Jag vill 

att läsaren ska vara medveten om att Bayonettas mamma förekommer i det första spelet också, 

men endast i återblickar och detta gör henne inte till en viktig karaktär att analysera i det första 

spelet. Trots att Rosas kropp inte objektifieras likt Bayonettas, så är hennes kläddesign 

sexualiserande och påminner om bdsm-klädnad. Den även påminner en del om Bayonettas 

läderdräkt i båda spelen. Hon är klädd i en svart dräkt likt Bayonetta med byxor med vida 

byxben. Ärmarna på armarna är också vida, och vi kan se rött foder under. Hon har en tvådelad 

https://www.youtube.com/watch?v=dAPeb_7IC6g
https://www.youtube.com/watch?v=HPMgqiCgfpc&ab_channel=MrRetroKid91
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mantel som på nedre delen har en broderad guldfärgad ros. Vid fötterna, armarna och runt halsen 

har hon kedjor runt sin kropp, över, under och mellan bysten samt skrevet har hon bälten om sig. 

Hon har en hög hatt på sig med guldbrodyr, på framsidan en ros, och hennes ansikte är täckt till 

hälften av en svart mask. Hon har på sig glasögon med fjärilsmotiv och skor med höga klackar.  

          Balder i början av spelet på sig en guldmask och en huva över sitt huvud. Då han under 

spelets gång tar av masken så visar det sig att han har långt, vitt hår som är bakåtslickat och hans 

ansikte är blekt, men ungt. Han har en lång, vit jacka på sig med gulddetaljer och vita byxor som 

verkar utgöra hans skor, med guldklackar. Han har på sig vita handskar och har en guldmonokel 

varifrån det spretar strålar ifrån.   

          En annan manlig karaktär introduceras i spelet, en pojke i cirka 12-årsåldern som kallar sig 

för Loki och som blir Bayonettas guide för att komma till undervärlden. (Figur 39) Loki har 

mörk hud och vitt hår i rastaflätor som är fäst med guldsmycken. Han har blåa ögon och i pannan 

ett ljusblått märke sammansatt av två trianglar som är vända med den ena spetsen mot varandra. 

Han är klädd i en ärmlös gul huvjacka, påsiga orange byxor och han har guldtrianglar i en kedja 

som halsband där en uppochned vänd guldpyramid hänger och liknande armband. Lokis onda 

motpart, Loptr, har samma utseende förutom att han är klädd i blått. 

          Alla fiender i form av demoner och änglar är antingen djuraktiga, monster eller manligt 

kodade. Den enda som är kvinnligt kodad är Alraune (Figur 40), som Bayonetta vinner i en strid 

och Alraune blir gjord till ett nytt vapen åt Bayonetta av Rodin. Jag kommer inte diskutera 

Rodin, Enzo och Luka i den här analysen, eftersom de presenteras på liknande sätt som i det 

första spelet och har samma personligheter, endast deras kläddesign har ändrats en aning. Den 

som har ändrat sin kläddesign helt är dock Luka, som klär sig likt en cowboy. (Se del 5 av 

Bayonetta 2, 0:40)99 

          Så som Bayonetta presenteras i spelet, och så som männen presenteras, är likadant i det här 

spelet som tidigare. Det enda som ändrats är att Bayonettas klädsel och frisyr. Hon har relativt 

liknande personlighet – den enda skillnaden som jag uppfattar är att hon har djupare relationer 

med andra karaktärer mer än tidigare. 

                                                      
99 MrRetroKid91, “Bayonetta 2 Walkthrough Part 5 No Commentary Gameplay Let's Play Playthrough” 

<https://www.youtube.com/watch?v=Mf2aJbsIuCw&ab_channel=MrRetroKid91>, uppladdad: 27.10.2010, 

Hänvisad: 02.05.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=Mf2aJbsIuCw&ab_channel=MrRetroKid91
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Figur 22: Bayonetta, skärmdump 3:50, 

https://www.youtube.com/watch?v=HPMgqiCgfpc&ab_channel=MrRetroKid91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Rodin häller en dryck i kistan Jeanne ligger i, skärmdump 15:44, 

https://www.youtube.com/watch?v=HPMgqiCgfpc&ab_channel=MrRetroKid91 
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Figur 24: Rosa, skärmdump 5:02, 

https://www.youtube.com/watch?v=jNFO1fo4yMs&ab_channel=MrRetroKid91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25: En yngre Balder, skrämdump 12:00, 

https://www.youtube.com/watch?v=jBd_bgGVtmc&ab_channel=MrRetroKid91 
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Figur 26: Loki, skärmdump 10:49, 

https://www.youtube.com/watch?v=4LxH5kK8fHI&t=2s&ab_channel=MrRetroKid91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27: Alraune, skärmdump 2:19, 

https://www.youtube.com/watch?v=4LxH5kK8fHI&t=2s&ab_channel=MrRetroKid91 
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4.3 Dishonored  

4.3.1 Dishonored 2 

Del 1 

https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s 

Spelaren kan välja mellan att spela med Corvo Attano eller Emily Kaldwin. Spelaren kan även 

påverka spelets gång med hur mycket hen dödar (high chaos) eller hur lite hen dödar (low 

chaos), och kan påverka spelets händelseförlopp med sina val. Jag kommer inte diskutera dessa, 

eftersom det är vad spelaren själv väljer att göra med karaktären, inte karaktärens egna val. Jag 

kommer inte heller gå igenom hur spelet ser ut om spelaren skulle välja att spela med Corvo 

Attano, för mitt huvudsakliga undersökningsobjekt är Emily. Enligt kanons berättelse är det 

nämligen Emily som räddar sin far även om man kan välja att spela som Corvo. 

          Spelet börjar med en genomgång i staden Dunwalls sjösida där spelaren som spelar med 

Emily Kaldwin får träna på hur hen ska spela spelet. Vi ser spelet från första persons perspektiv, 

så vi kan endast se Emilys bleka händer (Se del 1, 0:29 – 0:33) och ibland hennes kropp då hon 

exempelvis glider framåt (Se del 1, 0:45 – 0:49). Sedan kommer den första cutscenen, där de firar 

den förra kejsarinnan Jessamine Kaldwins dödsdag, och hennes syster kommer till hovet och 

attackerar Emily och Corvo. Det är första gången vi ser Emily i spelet med sin pappa (Figur 42), 

där spelaren kan välja vilken karaktär hen vill spela med; fortsätta med Emily, eller spela med 

Corvo.  

          Emily bär samma klädnad genom hela spelet; den utgörs av en matt stålblå långjacka med 

guldbrodyr och purpurfärgat foder som räcker långt ner över knäna. Hon har en svart skjorta och 

en svart väst på sig. Hon har på sig mörkbruna byxor och långa svarta stövlar med liten klack. 

Förutom det så använder hon sig även av en mask som hon lägger på sig då hon ska ut på 

uppdrag. (Se del 1, 4:52:03 – 4:53:05) 

          Emily har tränats upp av sin far och därmed har hon liknande egenskaper och likt honom 

hon kan smyga sig fram till sina offer, hoppa högt och långt och hon är stark nog att få ner en 

fullvuxen, muskulös vakt. Hon använder sig av ett svärd och en pistol och senare även ett 

armborst. I och med att hon får Outsiderns märke så har hon även hans krafter, men spelaren kan 

även välja att spela utan dem. Hon kan använda sig av Far Reach, där hon kan transportera sig 

från ett ställe till ett annat (se del 1, 43:21 - 43:27), Shadowwalk då hon kan förvandla sig själv 

till en “skugga” och är svårare att se för fiender (se del 1, 3:55:16 - 3:55:31) och Domino där hon 

https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s
https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s
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kan länka flera personer tillsammans och dödar hon en av dem så dör de alla.100  

          Emily har även ett hjärta som hon har med sig allstans och som hjälper spelaren med 

uppdragen och berättar andra människors livsöden. Hjärtat är en spegling av det sista som finns 

av hennes mammas väsen. 

          Spelet verkar ha nästan jämnt med både kvinnliga och manliga karaktärer. Det finns 

kvinnliga kaptener och kvinnliga vakter (Figur 43), men även manliga kaptener och vakter. 

Bakgrundskaraktärerna är oftare män, men det finns fortfarande en hel del som är kvinnliga. 

Ingen karaktär sexualiseras exempelvis med lite klädsel eller visas av avklädda. 

          Kvinnliga karaktärer kan använda sig av maskulint kodade kläder (exempelvis figur 44) 

eller bete sig på ett sätt som kan anses vara traditionellt maskulint. Inga män klär sig dock i 

kläder som ses som feminint kodade. Nästan alla karaktärer är dock ”klädda för vädret”, skulle 

jag uttrycka det. Då det kommer till kroppsform kan män vara stora och muskulösa eller seniga, 

och många har antingen skäggstubb, mustasch eller ordentlig skägg (Se figur 42, 43). Kvinnor 

brukar oftast ha samma slanka form, och en del har långt hår som oftast är uppsatt. (Exempelvis 

kvinnan i figur 43 och Emily i figur 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28: Corvo och Emily rygg mot rygg, skärmdump 11:51, 

https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s   

 

 

 

                                                      
100 “Domino” ur Dishonored Wiki, <https://dishonored.fandom.com/wiki/Domino> Hänvisad: 19.03.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s
https://dishonored.fandom.com/wiki/Domino
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Figur 29: Två manliga vakter utan namn, i mitten Alexi Mayhew, skärmdump 7:23, 

https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s   

Det finns mest människor som har vit hudfärg i spelet, Billie Lurk är den enda svarta kvinnan 

med en större roll i spelets gång. (Figur 47) I bakgrunden kan vi dock se fler svarta personer. 

Något intressant som kan tilläggas om Billie är att hon är den enda huvudrollsinnehavaren som 

har en skada; hon har förlorat större delen av sin högra arm och sitt högra öga. I den här 

versionen av spelet jag valt att exemplifiera så får hon dem båda tillbaka senare i spelet. 

          Många av männen visar ålderdom i spelet, (Se mannen till vänster i figur 43 och Corvo 

figur 42), både viktiga karaktärer som bakgrundskaraktärer, men många kvinnor är oftast unga. 

De kvinnor som är gamla, exempelvis Delilah (Figur 46) och Mindy Blanchard (Figur 44), har 

inte grått hår eller mycket rynkor i ansiktet utan ter sig unga trots sin ålder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s
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Figur 30: Mindy Blanchard, skärmdump 56:59, 

https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31: The Outsider, skärmdump 42:13, 

https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s
https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s
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Figur 32: Delilah Copperspoon vid hovet, skärmdump 10:48, 

https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33: Megan Foster (Billie Lurk) på skeppet Dreadful Whale, skärmdump 40:41, 

https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s
https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s
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4.3.2 Dishonored: Death of the Outsider 

Del 1 

https://www.youtube.com/watch?v=oIPvQZ7Y_Jc   

Spelet börjar med att Billie Lurk berättar om sin bakgrund, om hur hon uppfostrades av 

legosoldaten Daud och hur hon själv blev en. Hon berättar då förrådde honom och hur hon 

hamnade i den situationen hon är nu i, kapten för skeppet Dreadful Wale.  

          Spelstilen är likadan som den första, där vi spelar från Billies synvinkel och därmed inte 

ser vi knappt alls av hennes kropp eller ansikte i spelet. Ungefär vid 6:10 – 6:24 i del 1 av 

walkthrough ser vi hennes handskklädda armar och ärmen av hennes röda jacka. Billie rör sig likt 

en lönnmördare; hon kan hoppa långt och högt, klättra upp, och smyga sig in på de flesta ställen. 

Hon är dessutom stark och kan brottas ner fullvuxna, vältränade manliga vakter (Se exempelvis 

del 1, 7:50 - 8:00). Hennes sätt att röra sig är kvickt och stilrent; hon är inte rädd att använda sin 

dolk (Se exempelvis del 1, 9:50 - 9:57). Billies smidighet beror förstås på spelaren, och som vi 

kan se i exemplet så råkar spelaren hoppa ner rakt på vakten och få hans uppmärksamhet istället 

för att hoppa bakom honom och döda honom med strypgrepp som i det tidigare exemplet. Som vi 

kan se vid ungefär vid del 1, 10:45 - 10:55 så står det en text i nedre delen av skärmen: In this 

game, you are in control of the experience. There is no set playstyle or “correct” way to play. 

          Billie har övernaturliga krafter givna från Outsidern, men inte Outsiderns märke. Hon kan 

förflytta sig från en punkt till en annan (Se 46:21 i Youtube-klippet som finns i not 105), använda 

Foresight som gör det möjligt för henne att lämna sin fysiska kropp för att se sin omgivning (se 

del 1, 46:46). Hon kan även se genom väggar tack vare den här egenskapen och se var 

personerna står i rummet och vilket håll de ser mot (Se del 1, exempelvis 1:02:09). Billie kan 

även använda sig av Semblance, där offret blir medvetslöst och Billie kan ta deras form. 101 

          Vi ser Billie i cutscenes, både i nutid och hur hon såg ut förut. Något som kan tilläggas är 

att i cutscenes, som består endast av svartvita bilder och Billie som pratar, så har Billie avbildats 

med ljusfärgad hud precis som de vita karaktärerna i spelet. I början av spelet har hon sin högra 

arm och sitt öga intakt, men Outsidern tar bort dessa från henne och hon får ett magiskt, lysande 

rött öga och en magisk arm. Det är först i slutet vi ser Billie ordentligt, klädd i en röd jacka, 

bruna handskar och bruna byxor, och hon har kvar sitt magiska öga och sin hand. Vi kan också se 

att hon har kort svart hår med snedlugg. (Se Figur 48) 

                                                      
101 IGN “New Abilities From Dishonored: Death of the Outsider”, 

<https://www.youtube.com/watch?v=5QfnV8XohKk> Uppladdad: 30.08.2017, Hänvisad: 18.03.2019, se 2:00 - 2:55 

https://www.youtube.com/watch?v=oIPvQZ7Y_Jc
https://www.youtube.com/watch?v=5QfnV8XohKk
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          Som i Dishonored 2 så är den binära könsfördelningen relativt jämn då det kommer till 

bakgrundskaraktärer men även viktigare karaktärer. Kvinnor har manligt kodade kläder, såsom 

byxor, men kan ge dem feminina konnotationer som att pryda dem med krimselkrams eller i ljusa 

färger som vi i vår samtid uppfattar som mer feminina.(Se Figur 49) Som i det tidigare spelet så 

är kvinnor oftast slanka, medan männen kan gå allt från att vara slanka eller seniga till muskulösa 

eller kraftiga. Ålder syns bättre på äldre män än på äldre kvinnor. (Se figur 50) Det finns dock 

mer manliga vakter än kvinnliga. 

 

 

Figur 34: Outsidern i mänsklig form och Billie i bakgrunden, skärmdump 41:54, 

https://www.youtube.com/watch?v=E_WYjTgrFPs&ab_channel=MKIceAndFire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_WYjTgrFPs&ab_channel=MKIceAndFire
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Figur 35: Två fotgängare, skärmdump 31:48, https://www.youtube.com/watch?v=zR-

CNL4MFUk&ab_channel=MKIceAndFire 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 36: Daud, skärmdump 27:45, https://www.youtube.com/watch?v=oIPvQZ7Y_Jc  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zR-CNL4MFUk&ab_channel=MKIceAndFire
https://www.youtube.com/watch?v=zR-CNL4MFUk&ab_channel=MKIceAndFire
https://www.youtube.com/watch?v=oIPvQZ7Y_Jc
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5. Genusanalys 

5.1. Tomb Raider 

I fem av omslagen så har alltså Lara på sig den ikoniska dräkten bestående av ett blått linne och 

bruna shorts med kängor. Designen på kläderna kan ändras, exempelvis kan linnet ibland visa 

magen eller kängorna är högre uppe eller lägre. I fyra omslag har hon på sig något annat än den 

ikoniska dräkten, varav i två stycken av dem så kan vi inte exakt se hur hennes dräkt ser ut. På 

omslagen så är hon alltid lättklädd förutom i de två senaste, Tomb Raider (2013) och Rise of the 

Tomb Raider. I de omslag där Lara befinner sig på en fysisk plats så tenderar bilden av henne att 

se mer ut som ett snapshot och hon är vanligtvis mera aktiv i dem. I de omslagen hon befinner 

sig i ett abstrakt rum tenderar hon att posera mera och vara mindre aktiv. 

          Omslaget till Tomb Raider: the Angel of Darkness och Tomb Raider: Underworld 

påminner om den officiella affischen till filmen Tomb Raider (2001, regisserad av Simon West) 

(Se figur 51). I Tomb Raider (2013) och Rise of the Tomb Raider så poserar hon som på ett 

filmomslag där i den första visas hon skadad och rädd där hon ser bort från tittaren mot stormen 

bakom henne. I det andra så har hon en aktiv roll, hon är i rörelse och undersöker en grotta.  

          I och med att spelmekaniken utvecklas så har spelaren möjlighet till flera saker att göra i 

spelen. Grafiken blir bättre för varje spel. Lara utseende ändras i och med att grafiken utvecklas, 

och ibland ändrar hon kläder eller frisyren. Lara har ofta smala armar och midja, men stora höfter 

och bröst samt starka lår. I de två senaste spelen är hon smal men senig och hennes byst är mer 

realistisk, men fortfarande stor. Hon är dessutom fortfarande konventionellt vacker.  

          Lara porträtteras fysiskt stark; hon kan göra flera akrobatiska tricks för att ta sig från ett 

ställe till ett annat som exempelvis volter eller långa hopp, men hon kan även slåss och hon är bra 

med skjutvapen och vid vissa tillfällen även med pilbåge. Medan skjutvapen hon använder har 

mer av en maskulin konnotation, så har pilbågen en mer feminin konnotation då det är oftast 

kvinnor i media som använder sig av pilbåge (exempelvis gudinnan Artemis, Katniss Everdeen 

från Hunger Games-serien och Susan från Narnia-serien). Realistiskt sett är det konstigt att en 

person som endast är arkeolog kan allt detta, speciellt att kunna alla dessa saker för att kunna 

idka sitt yrke, men eftersom spelet är byggt för spänning och action så är det förståeligt att Lara 

kan allt det här. 
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Figur 37: Affisch till Lara Croft: Tomb Raider-filmen, IMDB.com, https://m.media-

amazon.com/images/M/MV5BNzMzODVjMWUtYmIxZS00NDlkLTlmNTktNjI5NTdhZjUzYz

Y1XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,672,1000_AL_.jpg 

          Något annat anmärkningsvärt med Lara är att hon inte tillåts bli gammal. I det första spelet 

från 1996 föddes hon 1968 och är alltså 28 år. I och med nyinspelningar så har hon blivit 

betydligt yngre – i Tomb Raider (2013) är hon 21 år. I de första spelen är hon alltså redan en 

självständig arkeolog, medan hon kan ses som en arkeologistuderande i nyinspelningarna. Medan 

jag tycker mycket om att spela med Lara i nyinspelningarna så undrar jag ändå varför hon inte 

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzMzODVjMWUtYmIxZS00NDlkLTlmNTktNjI5NTdhZjUzYzY1XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,672,1000_AL_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzMzODVjMWUtYmIxZS00NDlkLTlmNTktNjI5NTdhZjUzYzY1XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,672,1000_AL_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzMzODVjMWUtYmIxZS00NDlkLTlmNTktNjI5NTdhZjUzYzY1XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,672,1000_AL_.jpg
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kan tillåtas bli äldre i spelet, likt män i så många andra spel tillåts. (Exempelvis Corvo Attano 

från Dishonored-serien) På samma gång kan en 20-årig kvinna se sig själv i Lara då de är i 

samma ålder och situation i livet. 

          Även om spelen har en stor koncentration på hennes byst, bak och lårben (beroende på 

spel) så anser jag att för övrigt så är vissa vinklar inte så sexiga att visa henne ifrån – problemet 

ligger bara i hennes sexualiserade kropp och lättkläddhet. Exempelvis i de senaste spelen där 

Lara är påklädd så ser vi fortfarande en del av hennes bak från perspektivet vi spelar henne ur. 

         I kapitlet Vad är sexigt? nämns konceptet av en timglasfigurkropp som en markör för detta 

och Lara har före 2013 upprepade gånger avbildats just på det sättet. Efter 2013 har hon inte 

direkt samma timglasfigurs-kropp som förut, men hon är slank och stark, som också 

exemplifieras i samma kapitel i exemplet om “the postmodern beauty”.  

          Lara har en maskulin roll i sin berättelse; hon är hjälten i sitt eget spel och klarar av att få 

ner inte bara alla övernaturliga fiender utan även macho-männen i spelet. Hon figurerar speciellt i 

Tomb Raider (2013) som den ”typiska manliga hjälten”, där hon i slutet av spelet bär Sam bridal-

style till båten. (se Tomb Raider (2013) walkthrough från 6:53:06 framåt) Till skillnad från de 

andra kvinnliga karaktärerna anser jag att hon har även möjligtvis en mer maskulin roll i sin 

berättelse. 

          Männen är i de första spelen maskulint stereotypiserade. Då någon porträtteras som 

utlänning (icke-engelsk) så blir de ännu mer stereotypiserade. Vissa av de manliga amerikanska 

fienderna porträtteras som människor från den amerikanska södern och ryssar har en stark dialekt 

och porträtteras likt karaktärer ur amerikanska Kalla kriget-filmer. I de senare spelen så finns det 

en mer varierad maskulinitet och uttrycket av detta bland män, men dessa är normativa eftersom 

alla män presenteras som heterosexuella cismän. Männen kommer i olika åldrar och 

nationaliteter, men de är oftast vita. Det finns dock en större variation i de senare spelen.   

          Kvinnliga karaktärer är få i de tidigare spelen, och figurerar oftast som fiender, såsom 

Natla och Amanda. De får en större roll i spelet medan kvinnor som är vänner till Lara oftast 

hamnar i skymundan. Kvinnorna fortsätter presenteras normativt, alla kvinnor verkar vara 

heterosexuella cis-kvinnor. Den enda vars sexualitet inte presenteras är Laras, vilket gör henne 

till den enda karaktären som jag kan läsa queert. Kvinnorna presenteras alltid som smala och 

konventionellt attraktiva, till skillnad från männen som kan vara muskulösa (de flesta är det), 

smala eller sega (oftast de ”nördiga” männen) eller knubbiga (Jonah är dock den enda viktiga 

karaktären som visas knubbig och stark). På så sätt är det ingen som bryter mot rådande 

könsnormer enligt performativitetsteorin; alla karaktärer, förutom Lara, förhåller sig till dem. 
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Varför Lara bryter mot det här är delvis på grund av att hon tar en mer maskulin roll i sin 

berättelse och att hennes sexualitet inte avslöjas, men då det kommer till hur hon klär sig, vilka 

delar av hennes kropp som hon förtydligar, och då hon använder smink så håller hon sig till den 

rådande kvinnliga könsnormen. Jag tror att orsaken till det är inte på grund av att hon är 

huvudroll i sin berättelse eller att hennes sexualitet förblir ett mysterium för spelaren, utan för att 

hon var skapad till att vara en drömkvinna för spelaren, ouppnåelig (se mer i Lara enligt 

skaparna) och för att det under nästan hela spelserien funnits en stark manlig blick vid skapandet 

av hennes karaktär. 

5.1.2 Lara enligt skaparna  

 

Lara har inte alltid varit den karaktär som vi känner henne som idag. I tidernas början designade 

Toby Gard henne som en sydamerikansk kvinna vid namn Laura Cruz. Hon hade en lång fläta, 

korta shorts och hon var ambitiös, en atlet på OS-nivå och en expert på antikviteter. Men Eidos 

lade sig snabbt i; de ville ha ett mer engelskt-vänligt namn och Laura Cruz etnicitet och 

nationalitet ändrades: hon blev nu den brittiska, adliga vita Lara Croft, dåtidens “kvinnliga” 

Indiana Jones.  

          Med ny teknologi så kunde Core designa henne mer realistiskt än vad man hade kunnat 

göra förut, men eftersom full realism inte kunde uppnås så hade Gard planerat redan från början 

att ge henne mera överdrivna former. Lara har länge varit känd för sin enorma byst - detta var i 

själva verket ett misstag där Gard skulle förstora hennes byststorlek med 50 % på datorn men 

råkade klicka fel och förstorade dem med 150 %. Resten av gruppen gillade det här, och felet 

rättades aldrig till.  

          Så fort spelet kom ut så blev Lara en popkulturell ikon. Hon hamnade på förstasidorna i 

tidningar som TIME och Newsweek. 102 Orsaken till spelets succé var bland annat den nya 3D-

tekniken som användes för att skapa spelet, men den stod även ut på marknaden i och med att 

den hade en kvinnlig huvudroll.103 Lara blev också snart en virtuell sexsymbol, och Eidos, 

holdingbolaget som publicerade spelet, tog chansen att marknadsföra henne som sådan trots 

skaparen Gards protester, vilket ledde honom till att lämna spelutvecklingföretaget Core Design 

som arbetade för Eidos. Trots det så var Gards visioner av Lara inte helt oskyldiga heller; Gard 

                                                      
102 Rus McLaughin, “Histoy of Tomb Raider” <https://www.ign.com/articles/2008/03/01/ign-presents-the-history-

of-tomb-raider> ING.com, Uppladdad: 28.02.2008, Hänvisad: 31.01.2019 
103 Adrienne Shaw, Gaming at the Edge: Sexuality and Gender at the Margins of Gamer Culture, Elektronisk 

upplaga, University of Minnesota Press, 2015, s. 58 

https://www.ign.com/articles/2008/03/01/ign-presents-the-history-of-tomb-raider
https://www.ign.com/articles/2008/03/01/ign-presents-the-history-of-tomb-raider
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säger själv att starka, självständiga kvinnor är de perfekta fantasikvinnorna - de som är 

oåtkomliga är de mest åtråvärda.104  

          De tidigaste Tomb Raider-spelen hade alltså definitivt en manlig publik i sikte vid 

skapandet av spelen. Marknadslogiken sade att publiken (bestående av män) inte kunde 

identifiera sig som Lara och därför blev hon både under designprocessen och efteråt en 

hypersexualiserad kvinnlig karikatyr som fungerade som ögongodis för manliga spelare.105 Dock 

vill jag påstå att marknadslogiken endast tog i beaktande heterosexuella manliga spelare, men 

inte queera personer som Lara också kan fungera som ögongodis för. Här kan vi se starka 

exempel av den första av de två luststrukturer Mulvey ritar upp i sin essä; skopofili, alltså lusten 

att utnyttja en annan person som ett objekt för sexuell stimulans genom synen.106 Men i spelet 

blir Lara inte bara någon vi kan avnjuta med endast blicken; vi har dessutom möjligheten att ta 

kontrollen över henne.  

          Helen W Kennedy skriver dock att potentiellt så ville Eidos även marknadsföra Lara som 

en karaktär som tilltalade kvinnor; trots allt kom spelet ut i 1990-talets “girlpower” och laddette-

kultur där Lara kan ha varit en positiv förebild för flickor och kvinnor.107 Lara är i de tidigaste 

spelen en ensam kvinna i ett spel där majoriteten av karaktärerna - humanoida eller djuraktiga - 

är män. Hon avvisar traditionella patriarkala värderingar och normer om femininitet och hon 

befinner sig i ett maskulint rum istället för ett feminint rum. Hon stör den naturliga symbolismen 

av den maskulina kulturen genom att ta plats i ett yrke som har traditionellt setts som mer 

maskulin.108   

          I nyinspelningarna så har spelutvecklarna i Cystal Dynamics försökt göra Lara till en mer 

nyanserad karaktär och visar henne mer sårbar. Hon är idag designad att vara mer atletisk; smal 

men muskulös, hennes kroppsproportioner är realistiska och hon klär sig efter vädret.109 

Exempelvis så skriver The Guardians journalist Tom Metzler skriver att Lara i de nyare spelen 

annorlunda: hon har ändrats både i personlighet och utseende – ”hennes kroppsproportioner är 

mer realistiska, hennes kläder mer täckande och passande för en arkeologisk expedition, hon är 

                                                      
104 Amanda du Preez, “Virtual Babes: Gender, Archetypes and Computer Games” ur Communicatio: South African 

Journal for Communication Theory and Research, Volym 26, Nr 2, 2000, s. 21  
105 Shaw, 2015, s. 59 
106 Mulvey 1975, s. 51 
107 Ladette: Den kvinnliga motsvarigheten för “lad” i sammanhanget “lad culture”. En engelsk term för en kvinna 

som beter sig aggressivt eller grovt och som festar. Fenomenet beskriver brittiska kvinnor. “Ladette” ur Oxford 

Dictionaries, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/ladette> Hänvisad: 31.01.2019 
108 Helen W. Kennedy, “Lara Croft: Feminist Icon or Cyberbimbo? On the Limits of Textual Analysis”, The 

International Journal of Computer Game Research, volym 2, nummer 2, December 2002.  
109 Shaw, 2015, s. 60 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/ladette
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ung och oerfaren och det reflekteras i spelets gång”.110 Laras sexualitet har inte diskuterats i 

spelen eller visats på något sätt; hon är visserligen till stor del given av manliga karaktärer, men 

hon visas aldrig vara romantiskt eller sexuellt intresserad av dem, eller de få kvinnliga karaktärer 

som uppenbarar sig nu som då. I Tomb Raider (2013) får spelaren och Lara reda på att karaktären 

Alex beundrar Lara men verkar även vara förälskad i henne. Han brottas även med känslor över 

att inte vara tillräckligt heroisk (och i mina ögon så känner han sig kanske inte manlig nog heller) 

i Laras ögon eftersom han anser att Lara är heroisk. I slutet av spelet där Alex återvänt till deras 

skeppsbrutna båt och blivit fast under bråte kommer Lara för att rädda honom. De blir 

attackerade av Solarii-medlemmarna och Alex inser att den enda av dem som kan överleva är 

Lara ifall han stannar kvar under bråtet. Lara kysser honom (se 5:31:24 - 5:32:47) på kinden 

innan hon motvilligt lämnar honom kvar.  

          Kyssen kan tolkas på flera olika sätt; Lara känner skyldighet för att hon inte kan besvara 

Alex känslor för henne och hon ger honom en kyss för att han ändå kommer att dö. Alternativt är 

kyssen helt platonisk; Lara har inte kunnat säga adjö ordentligt till Roth eller Grim som dog på 

avstånd från henne och därmed är det hennes sätt att säga adjö. Däremot så skulle hon lika bra ha 

kunnat krama om Alex istället. Huruvida kyssen är heterosexuellt romantisk eller platonisk är 

svår att svara på, för Lara visar för övrigt inget romantiskt intresse för någon i spelen. En orsak 

till detta är möjligen för att den heterosexuella manliga spelaren ska kunna föreställa sig i en 

relation med Lara, men vi kan även göra en mer queer läsning av Lara som eventuellt asexuell 

och/eller aromantisk.  

          Här vill jag knyta an till vad jag avslutade med i det förra kapitlet, för vi ser tydligt här att 

det är den manliga blicken som styrt hennes skapande. Eftersom vi ser Lara ur tredje-persons 

perspektiv så förkroppsligar vi inte henne utan tar kontroll över henne. För en person som 

identifierar sig som kvinna kan spelandet ses som att leva igenom en annan kvinnas liv eftersom 

kvinnan inte kan reproducera en manlig blick, medan det finns något mer hotfullt i att en manlig 

spelare tar kontrollen över en kvinna och kan föra över den manliga blicken på Lara. På samma 

gång måste vi komma ihåg att, som Sharalyn Orbaugh skriver är Lara en blandning på Barbie 

och G.I. Joe som gör det möjligt för heterosexuella manliga spelare att både identifiera sig med 

                                                      
110 Tom Metlzer, “Lara Croft: the reinvention of a sex symbol”, 

<https://www.theguardian.com/technology/2013/mar/04/lara-croft-reinvention-of-sex-symbol>, ur The Guardian, 

Uppladdad: 04.03.2013, Hänvisad: 07.01.2019 

https://www.theguardian.com/technology/2013/mar/04/lara-croft-reinvention-of-sex-symbol
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henne utan att skämmas för att hon är en kvinna (och att femininitet är skamligt) på samma gång 

som de kan objektifiera henne.111  

5.2. Bayonetta 

 I båda omslagen figurerar liknande font på texten, endast färgerna är olika (röd i den första, blå i 

den andra) samt att vi i den första har en ingraverad cirkel i bakgrunden av texten medan det 

andra spelet har en månskära. I båda omslagen poserar Bayonetta. Båda bilderna visar upp baken 

och de långa benen. I båda omslagen befinner sig Bayonetta uppe i luften med endast en måne 

och moln som bakgrund. I det första ser vi henne bakifrån, vi kan inte se hennes ansikte vilket 

ger bilden en mystisk aura. I det andra omslaget flyger hon uppe i luften och är snett vänt mot oss 

och ser mot betraktaren. 

          De främsta kvinnorna i spelet, Bayonetta, Cereza, Jeanne och Rose uppvisar en feminin 

performativitet. Bayonetta och Jeanne har på sig smink genom hela spelet, exempelvis Jeanne 

visas rätta till sitt läppstift och fylla i med mer färg vid 1:06:40. De flesta kvinnorna i spelet har 

långt hår, och om de inte har det så är det stylat för att se feminint snyggt ut, likt Jeanne har det. 

Även kläder hänvisar till en sorts performativitet – genom att kläderna är avskurna på vissa 

platser, exempelvis vid Bayonettas rygg och byst, eller sydda för att göra formen på de kvinnliga 

kroppar tydligare, och höga klackar. Cereza klär sig i en lång, rosa klänning, där rosa i modern 

tid oftast konnoteras till en feminin färg och där personer som ofta bär klänning har fötts som 

kvinnor.  

          I cutscenen ser vi Bayonetta röra sig sensuellt; kameravinklarna riktar sig ofta mot hennes 

kropp och hur den rör sig, exempelvis underifrån så att hennes bak och kön syns mer, eller då 

hon använder sin attack Gomorrah, ett jättelikt drakhuvud, så blir hon helt naken förutom håret 

som döljer hennes byst, bak och kön. Hennes vapen inkluderar fyra skjutvapen (det finns flera 

olika skjutvapen), två som hon skjuter med som hon har i händerna och två i hennes höga 

klackar, en piska, ett par olika svärd, pilbåge, en lie, en enorm hammare... Bayonetta har en hel 

del vapen att välja på förutom den magi hon kan använda utöver dem. Vissa av vapnen är 

traditionellt använda av män. Spelutvecklarna har feminiserat vapnen genom att exempelvis 

lägga pistolerna i hennes höga klackar. Vissa av vapnen, såsom piskan, förstärker bilden av 

Bayonetta som en dominatrix-personlighet. Vapnen är vackert utsmyckade men inte 

                                                      
111 Sharalyn Orbaugh “Busty Battlin’ Babes: The Evolution of the Shojo in the 1990s Visual Culture” ur Gender and 

Power in the Japanese Visual field, av Joshua S. Mostow, Norman Bryson och Maribeth Graybill, University of 

Hawaii Press, Honolulu, 2003, s. 201 
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nödvändigtvis feminiserade eller maskuliniserande.  

          Bayonetta har ingått i en pakt med en demon från Inferno kallad Madama Butterfly. Som 

jag skrivit tidigare så kommer det upp små fjärilar då Bayonetta går, och hon får fjärilsvingar då 

hon hoppar extra långt. Inom japansk folkloristik enligt Lafcadio Hearn så tar en själ, av en 

levande eller död person, formen av en fjäril då hen ska lämna sin kropp.112  Ett japanskt spel 

som använder den här symbolismen med fjärilar och själar är skräckspelet Project Zero II: 

Crimson Butterfly. Fjärilar i modern tid anses oftast som feminina symboler i västvärlden – det är 

ofta vi ser fjärilstryck exempelvis på hårspännen, kläder, smycken eller häften som anses vara 

tillägnade åt flickor eller kvinnor. På så sätt kan vi se Bayonetta göra en annan sorts 

könsgestaltning av femininitet då hennes pakt är med Madama Butterfly, då fjärilen är en sorts 

feminin symbol. Madama Butterfly en opera som denna karaktär fått sitt namn ifrån.113 

          Bayonetta kan läsas som att hon gör en ultrafeminin könsgestaltning av att vara kvinna på 

sättet hon är klädd på, slåss och hur hon beter sig, exempelvis så vickar hon med höfterna då hon 

går (se 38:53 – 38:56 och 1:33:30 – 1:33:36) och hon står alltid med det ena benen framför det 

andra eller lutar vikten på det ena benet, och formar således en S-form med sin kropp. (figur 29) 

Spelet innehåller en stor del av sexualisering av Bayonetta som hon inte verkar märka av, 

exempelvis då karaktären Luka tafsar på Bayonettas bak (se del 1, 2:31:10 – 2:31:34) eller då 

Luka ser på Bayonetta, som är alldeles genomblöt, då hon stryker sitt ben eller då hon lutar sig 

framåt så att hennes byst syns bättre. (se del 1, 6:03:22 – 6:04:06). Det är inte bara andra 

karaktärer som sexualiserar Bayonetta utan även spelmakarna, där de gärna visar hennes bak och 

byst. 

          På samma gång som kvinnorna i Bayonetta uttrycker femininitet, så uttrycker männen i 

Bayonetta lika mycket maskulinitet. Alla män klär sig i traditionellt maskulint kodade kläder, 

såsom exempelvis västar och pressade byxor. Den enda som skiljer sig här är Balder, som har en 

lång klädnad på sig, men det är fortfarande inte en klänning och förblir därmed maskulint kodad. 

Därmed har jag kommit till slutsatsen att alla män i spelet är klädda i dräkter som inte framhäver 

vissa kroppsdelar mer än andra.   

          Balder i form av Masked Lumen som introduceras ger en bra bild av hur män i spelet inte 

alls sexualiseras i spelet. (se del 2, cirka 14:45 – 15:15) Det finns ingen kamera som zoomar in 

                                                      
112 Lafcadio Hearn, Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things, 1904, Elektronisk version av The Project 

Gutenberg 2010, kapitel Insects: Butterflies I. <https://www.gutenberg.org/files/1210/1210-h/1210-

h.htm#butterflies> 
113 “Madama Butterfly” ur Bayonetta Wiki, se “Trivia” <https://bayonetta.fandom.com/wiki/Madama_Butterfly> 

Hänvisad: 05.03.2019 

https://www.gutenberg.org/files/1210/1210-h/1210-h.htm#butterflies
https://www.gutenberg.org/files/1210/1210-h/1210-h.htm#butterflies
https://bayonetta.fandom.com/wiki/Madama_Butterfly
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på hans skrev eller bak utan han introduceras så att spelaren vet att han är en viktig men mystisk 

karaktär. Då Balder i slutet av spelet samarbetar med Bayonetta, där de båda använder sig av sina 

krafter för att kombinera dem till ett monster, är det bara från Bayonettas kropp som håret 

försvinner och hon blir delvis naken, medan Balder förblir klädd. (se del 7, 14:00 och framåt) 114 

          Den enda mannen i hela spelet som visas naken är Aesir, kaosguden, men det intressanta är 

att han inte visas från samma perspektiv som Bayonetta eller Jeanne. Även om han är endast 

täckt av någon sorts underkläder, så är hela hans kropp täckt i blå färg och gulddetaljer som gör 

att han knappt verkar naken – mer som en kropp än som en naken man.  

          I Mulveys essä så antar den manliga blicken helt enkelt att den som ser på filmen är en 

(heterosexuell) man, som genom den heterosexuella manliga karaktären objektifierar kvinnan. 

Detta syns tydligt genom faktumet att Bayonetta gång på gång visas delvis eller helt avklädd, det 

finns en stor koncentration på hennes byst, bak och skrev. Samma angår de andra kvinnorna jag 

nämnt om i spelet. Männen i spelet visas aldrig på samma sätt, där de alltid visas helklädda och 

från ”respektabla” vinklar.  

5.2.1. Bayonetta enligt skaparna 

Regissören Hideki Kamiya berättar i DVD-intervjun att PlatinumGames ville föra fram något 

nytt på spelmarknaden, och att ha en kvinnlig huvudroll i ett spel var svaret på det. Kamiya ansåg 

själv att ifall han blandar en sexig karaktär och en amorös kvinnlig karaktär i ett actionspel så 

skulle det bli en mästerlig blandning.115  

          Orsaken till att Kamiya ville ha Mai Shimazaki som huvuddesignare till Bayonetta var för 

att han ville att någon med ett feminint perspektiv skulle skapa Bayonettas design. Kamiya 

bestämde att Bayonettas färgskala skulle vara svart, en färg som är generellt sett associerad med 

häxor enligt honom. Dessutom ville Kamiya att hon skulle ha en viss sorts rekvisita som skulle 

ge Bayonetta extra dynamik då hon rörde sig. Håret blev ett “naturligt val” för en kvinnlig 

karaktär.  

          Bayonettas hår var långt och gick över hennes armar. Denna design visade sig bli ett 

problem då de började testa hennes stridsteknik; hon var helt svartklädd, hennes hår täckte nästan 

hela hennes kropp och hon var liten på spelskärmen; det var svårt att se henne röra sig. Det blev 

                                                      
114 MrRetroKid91, “Bayonetta 2 Walkthrough Part 7 No Commentary Gameplay Let's Play 

Playthrough”<https://www.youtube.com/watch?v=4LxH5kK8fHI&ab_channel=MrRetroKid91> Uppladdad: 

27.10.2014, Hänvisad: 02.05.2019 
115 The Eyes of Bayonetta Special DVD: Witchcraft (2010) [Intervju] Sega, Enterbrain Inc, UDON Entertainment. 

https://www.youtube.com/watch?v=4LxH5kK8fHI&ab_channel=MrRetroKid91
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en lång process av att testa att ändra på designen. Slutligen bestämde de sig att ändå använda sig 

av den första designen, men problemet med håret återstod. (Se figur 53) Då föreslog Kamiya att 

eftersom Bayonetta är en häxa och har magiska förmågor, så att istället för att hon på riktigt var 

påklädd, så använde hon sitt hår för att “skapa” en klädnad åt henne. Det visade sig att denna idé 

”fungerade”, och några detaljer tillades, såsom vita handskar, guldlinjer och att hon hade en 

öppning vid ryggen och bröstet för att själva kroppen skulle synas bättre. Enligt Kamiya var idén 

om att låta Bayonettas rygg vara bar Shimazakis, och att överlag kom Shimazakis inblick som en 

kvinna igenom i de detaljer de lade till. Kamiya kommenterar att den slutgiltiga designen inte är 

för sexuell eller risqué, även om Bayonetta visar mycket hud. Den förblir mera fashionabel. 

Kamiya kommenterar att han ärligt talat tror att det endast var möjligt på grund av “en kvinnas 

instinkter”. 

          Att Bayonetta skulle ha glasögon var mer av ett skämt och Kamiya säger att tanken var att 

fylla i “tomrummet” vid Bayonettas ögon.  På samma gång ville han att Bayonetta skulle ha en 

sorts “intimidating air of authority” och att glasögonen skulle fungera bra som symbol för detta. 

Det var ett gräl med högre uppsatta personer inom företaget som inte ville ha glasögonen på 

designen, men slutligen gav de efter. Enligt min egen erfarenhet inom japansk populärkultur 

inom spel, mangan, animen och en del filmer och tv-serier så brukar oftast intellektuella 

karaktärer använda glasögon. Det har gett mig en bild av att inom japansk populärkultur, likt 

europeisk och amerikansk populärkultur, så symboliserar glasögon oftast en karaktär som är 

smart, exempelvis har höga betyg i skolan. Förstås finns det vissa undantag till stereotypen. Jag 

finner att det är sällan en huvudroll har glasögon i japansk populärmedia, och därmed är 

Bayonetta med sina glasögon en lite udda huvudroll - men även en som bryter stereotypen. 

          Ikumi Nakamura, som arbetade med bakgrunderna till spelet, designade även Bayonettas 

vapen. Hon säger att hon var intresserad av indiska smycken, och efter att ha designat några 

vapen så bestämde hon sig för att designa vapen efter smycken från hela världens kulturer. Hon 

säger själv att då hon designade objekten så föreställde hon sig vad för sorts objekt antika häxor 

skulle kunna ha använt. Hon ansåg att vapnen är lite ofashionabla för Bayonetta, men att de 

överlag passade spelets miljö och tillade dem dit lite på skoj. 

          Kamiya berättar att Bayonetta har en hel del fighting-rörelser i spelet, men det som är 

intressant är att det finns en slutdans vid slutet av vissa fighting-moves. Tanken med dessa, då de 

anställde en professionell dansare för att animera dansrörelserna, att de skulle vara sexiga och 

förhäxande. 
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Figur 38: Slutgiltig design till Bayonetta, ur Bayonetta wiki, 

https://vignette.wikia.nocookie.net/bayonetta/images/9/92/Bayonetta_%28final_version%29.jpg/

revision/latest/scale-to-width-down/640?cb=20140303074621 

           Då de designade Bayonettas fighting-moves så insåg Kamiya att ifall Bayonetta använde 

sitt hår för att inte bara förklä sig utan även för att använda det som vapen, så skulle ju håret på 

hennes kropp (kläderna) försvinna. De bestämde sig därmed att då Bayonetta skulle använda en 

mer kraftfull attack, exempelvis då hon frammanade Gomorrah, så skulle hon förlora kläderna på 

kroppen. Beroende på attack så försvinner olika mycket kläder från Bayonettas kropp; ibland har 

hon på sig en bikini-liknande klädnad, ibland en simdräkts-liknande klädnad. Båda klädnaderna 

visar mycket av hennes kropp; underdelen består oftast av string och överdelen täcker endast 

hennes bröstvårtor. Då hon frammanar Gomorrah så försvinner alla hennes kläder förutom ett par 

detaljer, och endast hennes hår som flyger runt henne täcker över hennes bröst och könsorgan.  

          Bayonetta porträtteras sexuell i spelet, men hon visas aldrig som intresserad av någon av 

de manliga karaktärerna i spelet på romantisk nivå. Däremot så finns det anspelningar på 

Bayonettas sexualitet - i det första spelet så säger Bayonetta att hon inte är intresserad av att göra 

barn, men själva akten där barn kommer till är hon intresserad av, vilket hänvisar till en distinkt 

heterosexualitet. (Se Bayonettas walkthrough, 3:43:51 – 3:44:25) 

          Trots att Bayonetta är skapad av en kvinnlig designer så har Kamiya haft så pass mycket 

https://vignette.wikia.nocookie.net/bayonetta/images/9/92/Bayonetta_%28final_version%29.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/640?cb=20140303074621
https://vignette.wikia.nocookie.net/bayonetta/images/9/92/Bayonetta_%28final_version%29.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/640?cb=20140303074621
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att säga om hennes design att vi kan tydligt se att det finns en manlig blick i hennes skapande. 

Mest kommer det definitivt fram i själva spelet där vi får se henne röra sig. 

5.3. Dishonored 2 

Eftersom vi i följetongen kan både spela Corvo Attano och Emily Kaldwin själv så är tanken 

med omslaget att spegla valet en kan göra som spelare i spelet. Emily Kaldwin avbildas som 

mystisk genom att inte visa den övre halvan av sitt ansikte, men hon nekas inte en blick. 

          Emily gestaltar sitt kön exempelvis genom att ha långt hår som hon knyter upp i en knut. 

Långt hår är traditionellt knutet till kvinnor, även om det i vissa kulturer och moderna klickar är 

acceptabelt för en man att ha långt hår. Dessutom använder Emily sig av smink. Medan det blivit 

vanligare och mer acceptabelt även för män att bära smink, så är det oftast sparsamt för att det 

ska se naturligt ut eller för att mannen gestaltar en viss subkultur - exempelvis är svart eyeliner 

vanligt i vissa band. I själva spelet kommer sminket inte tydligt fram, men på omslaget kan vi se 

att hon målat ögonbrynen, ögonskugga och mascara. Medan Emilys kläder inte direkt kan tolkas 

som feminina eller maskulina, speciellt eftersom färgen purpur och ses mer som en kunglig färg 

och svart tolkas oftast könsneutralt. I detta fall är även blått, som annars konnoteras till 

maskulinitet, en färg som i detta scenario blir könsneutralt. Vi måste istället se hur kläderna är 

sydda för att passa hennes figur - de ramar in hennes midja och byst i eleganta former som tolkas 

som kvinnligt.  

          Sättet Emily rör sig på är svår att avläsa eftersom vi inte ser henne röra sig, vilket gör att 

jag försökt analysera det genom det spelaren ser igenom Emilys ögon.  Emily rör sig likt en 

lönnmördare och smyger på sina offer och klarar av att ta sig igenom svåra ställen som från 

höghus till höghus. Hennes vapen består av ett armborst, en pistol och ett svärd. Dessa vapen kan 

ses som traditionellt maskulina vapen, men i detta fall blir de mer könsneutrala. Emilys 

övernaturliga krafter har inga feminina eller maskulina konnotationer, utan är alla utvecklade för 

att hon ska kunna förflytta sig obemärkt från ett ställe till ett annat eller döda folk. 

          Den manliga blicken är svår att se här eftersom vi spelar ur Emilys perspektiv. Som jag 

även kommer att diskutera senare i Billies kapitel, så blir blicken bruten här på grund av att vi 

spelar ur en vit kvinnas perspektiv. Spelaren kan inte se på Emily om hen inte väljer att spela 

med Corvo, och då förekommer inte Emily nästan alls i spelet, endast i början och slutet. Vi kan 

endast se Emilys kropp ibland som då hon glider framåt (då vi ser hennes nedre kropp) och vi ser 

för det mesta hennes armar och händer. Att spela Emily blir som att förkroppsliga någon annan; 
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för kvinnor är det en chans att spela någon som sig själv, en kvinna, och för män är det att få 

pröva på att spela som en kvinna. I Dishonored-världen så verkar sociala problem som genus och 

kön inte vara något större problem så påverkas inte spelaren av exempelvis misogyni. Jag 

kommer även att diskutera frågan om sexism i Billies avsnitt, men jag kommer att påbörja den 

här; överlag verkar misogyni inte vara något som förekommer ofta i spelet, trots att jag inte 

skulle råda någon att räkna bort det helt. Det finns kvinnor i den kejserliga armén, men de flesta 

är ändå män. De flesta häxor är kvinnor (se mer i kapitel 5.5 Komparativ analys av alla 

karaktärer för utförligare diskussion om begreppet “häxa”) och många prostituerade är kvinnor. I 

själva verket är det klasskillnader som är ett av de största samhälleliga problemen i spelet, men 

eftersom jag inte koncentrerar mig i detta fall specifikt på klasskillnader så kommer jag inte att 

diskutera det mer. Jag vill även tillägga att jag inte diskuterar misogyni som kommer fram i det 

första Dishonored-spelet, delvis för att det andra spelet utspelar sig cirka tio år efter det första 

spelet och samhället kan ha ändrats vid det laget, men även för att det är inte ett av de spelen som 

jag behandlar i denna uppsats. 

          Jag kommer här att utgå vad som står i Dishonored Wiki, och som jag har tidigare sagt så 

är de inte helt pålitliga källor eftersom vem som helst kan editera dem och de har inte blivit 

granskade av professionella. Enligt wikin, dock, så är Emily Kaldwin i en relation med 

adelsperson vid namn Wyman som nämns i spelet men som inte förekommer på bild. Wymans 

kön verkar något av ett mysterium men enligt wikin så är det många som hänvisat till Wyman 

som en man. Eftersom jag inte är säker på vem denne Wyman är så kommer jag att inte diskutera 

Emilys sexualitet vidare.116 

5.4 Dishonored: Death of the Outsider 

      Jag vill anmärka hur lik det första Dishonored-spelet (Figur 54) och Dishonored: Death of 

the Outsider omslag är; både Corvo och Billie porträtteras mitt i bilden, där de håller upp en 

kniv. Bakgrunden har liknande matta färger, men Billies bakgrund visar the Outsiders värld, 

medan Corvos visar ett klocktorn. 

          Då det kommer till Billie, kan vi inte enbart undersöka performativitet utan även hur ras 

spelar in här och hur västerlänningar har porträtterat den svarta kvinnan i västerländsk media 

tidigare, det vill säga att vi måste se från ett intersektionellt perspektiv. Om det finns få kvinnliga 

                                                      
116 Dishonored Wiki “Emily Kaldwin” i “Trivia”-delen. <https://dishonored.fandom.com/wiki/Emily_Kaldwin> 

Hänvisad 13.02.2019 

https://dishonored.fandom.com/wiki/Emily_Kaldwin
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huvudroller i spel, så kan vi gå ännu djupare och se att det finns få svarta kvinnliga huvudroller 

eller karaktärer som är spelbara i spel. Enligt Jef Rouner som skrev en artikel om ämnet så hade 

det endast funnits 14 stycken svarta kvinnliga spelbara karaktärer innan året 2015.117 Det har 

skett en liten utveckling sedan dess, exempelvis har vi Vella Tartine från Broken Age och 

Aveline de Grandpre från Assassins Creed 3: Liberation.  

          I kapitlet Vad är sexigt? skrev jag om att i en västerländsk kontext så har svarta och 

färgade kvinnor svårt att nå upp till vithetsidealet eftersom de har mörk hudfärg. Svarta kvinnor 

med ljusare hud har större chanser att få jobb inom underhållningsbranschen i musik eller film; 

detta kallas för colorism och har vad jag vet ingen svensk term än.118 Jag skrev även att vissa 

kroppsliga märken såsom ärr eller proteser kan vara hinder för att uppnå till det samtida 

skönhetsidealet. Billie bryter mot dessa först och främst genom att vara en svart kvinna som i 

vissa versioner av spelen har förlorat sitt öga och sin arm, och som ibland har proteser just där 

förutom även ärr efter att hon förlorat ögat. Trots det så har Billie andra egenskaper som hon 

uppnår; hon har en slank kropp, hennes korta hår är stylat och hon kan även ses använda smink 

och hon har plockade ögonbryn.  

          Faktumet är att det finns två versioner i hur Billie förlorar sin arm; i Dishonored 2 så 

kommer det fram att hon förlorade sin arm och sitt öga i en strid med vakter. Ifall Emily räddar 

Billies vän från döden så kommer Billie, i en alternativ tidslinje, inte att uppsöka sin vän och bli 

attackerad av vakterna. 119 Då kommer Emily, efter att ha kommit tillbaka till sin egen tidslinje, 

finna att Billie har sitt öga och sin arm kvar. Det här är den version av berättelsen som är kanon, 

så då vi spelar Death of the Outsider har Billie kvar sin arm och sitt öga, men hon drömmer 

ideligen mardrömmar om hur hon förlorar dem. (Se Dishonored: Death of the Outsider 

Walkhthrough del 1, de första minuterna) I spelet så kommer the Outsider efter att Billie räddat 

Daud till henne med orden “People usually want something from me - but you don’t want my 

Mark, do you Billie? So I will return something you lost. (Här tar han tag om Billies hand och 

“fräter” bort hennes arm och ersätter den med en sorts protes. Han lägger även handen för hennes  

 

                                                      
117 Jef Rouner, “Would You Believe There Have Been Only 14 Playable Black Women in Gaming?”, Houston 

Press, uppladdad: 05.06.2015, Hänvisad: 13.02.2019 
118 Alanna Vagianos, “Zendaya on Colorism: ‘I Am Hollywood’s Acceptable Version of a Black Girl”, 

Huffingtonpost.com <https://www.huffingtonpost.com/entry/zendaya-colorism-

hollywood_us_5ade10eae4b0df502a4e529f?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmN

vbS8&guce_referrer_cs=JxA3n_Y4iRhiPfWaqJy6-Q> Uppladdad: 23.04.2018, Hänvisad: 26.02.2019 
119 Merciful, “How Meagan Foster (Billie Lurk) Lost her eye and arm” 

<https://www.youtube.com/watch?v=5SotC1HfxPk> Uppladdad: 30.04.2017, Hänvisad: 18.03.2019 

https://www.huffingtonpost.com/entry/zendaya-colorism-hollywood_us_5ade10eae4b0df502a4e529f?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_cs=JxA3n_Y4iRhiPfWaqJy6-Q
https://www.huffingtonpost.com/entry/zendaya-colorism-hollywood_us_5ade10eae4b0df502a4e529f?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_cs=JxA3n_Y4iRhiPfWaqJy6-Q
https://www.huffingtonpost.com/entry/zendaya-colorism-hollywood_us_5ade10eae4b0df502a4e529f?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_cs=JxA3n_Y4iRhiPfWaqJy6-Q
https://www.youtube.com/watch?v=5SotC1HfxPk
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Figur 39: Omslaget till första Dishonored-spelet, ur Dishonored wiki, 

https://vignette.wikia.nocookie.net/dishonoredvideogame/images/6/67/Dishonored-box-art-1-

.jpg/revision/latest?cb=20120522210822 

öga och ersätter den också.) The world was wounded around you, and you carry the scars.”120                             

         Den svarta kvinnan kan ses i media på två olika sätt: “den Andra” - en exotisk trofé som 

mannen har rätt att kolonialisera kroppsligt utifall hon möter standarderna för vita västerländska 

skönhetsideal. Om hon inte gör det blir hon den oattraktiva svarta kvinnan vars kropp på olika 

sätt kan bli koloniserad av den vita mannen eller räddad av den vita mannen - mighty whitey eller 

white saviour-komplexet. Varför jag tar detta exempel är för att förklara vilken roll svarta 

                                                      
120 MIceAndFire, “DISHONORED DEATH OF THE OUTSIDER GAMEPLAY WALKHTROUGH Part 1 [1080p 

HD PS4] - No Commentary”, <https://www.youtube.com/watch?v=oIPvQZ7Y_Jc> Uppladdad: 14.09.2017, 

Hänvisad: 18.03.2019, se 38:00 - 39:00 

https://vignette.wikia.nocookie.net/dishonoredvideogame/images/6/67/Dishonored-box-art-1-.jpg/revision/latest?cb=20120522210822
https://vignette.wikia.nocookie.net/dishonoredvideogame/images/6/67/Dishonored-box-art-1-.jpg/revision/latest?cb=20120522210822
https://www.youtube.com/watch?v=oIPvQZ7Y_Jc
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kvinnor har i modern media men mest för att Billies kropp här blir förstörd av en vit man som är 

också en gud; alltså ser vi exemplet där hennes kropp blir koloniserad av den vita mannen. Som 

försvar försöker berättelsen föra fram att de olika tidslinjerna har blivit förstörda och att 

Outsidern endast tar tillbaka det som “inte är hennes” men ersätter dem med proteser för att hon 

ska kunna slåss. Men oberoende av så är det Billies kropp som blir stympad mot hennes vilja. 

          bell hooks skriver i Reel to Reel: Race, Class and Sex at the Movies att den svarta kvinnan 

har sedan slaveriet blivit avbildad enligt rasistiska vita tankar som sexuellt påstridig, likt 

Crenshaw skriver i sin text som ni kan läsa i teorikapitlet.121 Hon skriver att i filmer som Waiting 

to Exhale så porträtteras professionella svarta kvinnor som “wild, irrational castrating bitch 

goddesses”.122 Enligt den rasistiska sexistiska myten så kan svarta kvinnor aldrig vara (sexuellt) 

oskyldiga, eftersom de ständigt blir kodade som “fallna kvinnor”.123 Billie är inte sexuellt 

påstridig; men är hon (sexuellt) oskyldig? Eftersom kärlek mellan två kvinnor (eller två män) 

oftast konnoteras som något sexuellt snarare än romantiskt, så skulle hon inte enligt den 

heteronormativa tanken inte vara (sexuellt) oskyldig.  

          Problemet med Mulveys essä är att trots att hon inte benämner ras eller klass i den så 

betyder det inte att det hon skrivit kan förstås som universell, speciellt inte i västvärlden där 

rasskillnader kommer fram även i filmer. Tittaren antas vara en heterosexuell man. De flesta 

filmer som görs är av vita män och de är också vita mäns filmer som får mest priser i exempelvis 

Oscarsgalan.124 Oftast är huvudrollerna i filmer vita, heterosexuella cismän och den antagna 

publiken ses i stort sätt vara vita, heterosexuella cismän. Men dessa vita män, betraktare som 

filmkaraktärer, kommer inte se på en svart och en vit kvinna på samma sätt; den vita kvinnan 

kommer ses som sexuellt oskyldig, som en trofé, men den svarta kvinnan kommer vara den 

kolonialiserade, sexuella kroppen.  

          Spelet är från första-person-perspektiv där spelaren förkroppsligar Billie och kontrollerar 

henne, och det finns en positiv laddning i att få spela en svart, bisexuell kvinna då det finns så få 

spelbara karaktärer likt Billie. Dessutom så påverkas inte spelets berättelse eller resultat hur 

mycket människor spelaren dödar likt i de andra spelen, vilket gör att spelaren kan utforska med 

hjälp av Billie saker som är mindre moraliska. Billies personlighet präglas mycket av hennes 

förflutna som ett misshandlat barn till en alkoholiserad mamma, varpå hon hamnade på gatan där 

                                                      
121 bell hooks “Reel to Real: Race, Class and Sex at the Movies”, Routledge Classics, New York, 2012, s. 294 
122 hooks, 2012, s. 72 
123 hooks, bell “Black Looks: Race and Representation”, South End Press, Boston MA, 1992, s. 159 - 160 
124 Samantha Cooney “The Number of Women Who Direct Hollywood Movies Is Still Embarrassingly Small”, 

Time.com <http://time.com/5087673/film-directors-diversity-report/> Uppladdad: 04.01.2018, Hänvisad: 14.03.2019 

http://time.com/5087673/film-directors-diversity-report/
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hon försörjde sig på ficktjuveri innan hon började arbeta som lönnmördare för Daud.125 Billie 

bryter inte enbart mot skönhetsidealet - hon bryter även mot den stereotypiska madonnan-horan-

komplexet. Billie är utanför dessa alla betydelser, hon är en ny kvinna. Madonnan-horan-

komplexet blev först introducerad av Sigmund Freud där det betecknar män som har svårigheter 

med sina kärleksrelationer till kvinnor på grund av en dålig uppväxt med sina mödrar. Deras 

hjärna utvecklas att lägga kvinnor i antingen madonna-kategorin, där kvinnan är sexuellt 

oskuldsfull, eller horan-kategorin där kvinnan, som namnet anger, ses som syndfull för att hon 

har sex. Huruvida det är dessa män som påverkat synen på kvinnan i media eller ej, så kan vi se 

liknande tankar då det kommer till exempelvis filmer. 

          I landet är spelet utspelar sig så ser vi starka influenser av industrialismens London under 

den senare delen av 1800-talet, men de sociala koderna är inte samma; kvinnor kan jobba med 

arbeten som traditionellt i vår kultur ses som maskulina såsom vakter, generaler och soldater. 

Kvinnor kan även vara ensamma ledare över sina länder; exempelvis så ser vi att den kejserliga 

ledningen inte kräver att den nästa manliga arvtagaren till tronen tar över, utan Emily tar över 

den kejserliga titeln efter sin mor då hon har blivit vuxen. Billie är kapten över sitt skepp, något 

som i 1800-talets London skulle ha setts som omöjligt att en svart kvinna kunde vara en kapten. 

Kvinnor kan även ha på sig byxor och andra klädnader som traditionellt uppfattas som manliga, 

och kvinnor visar hud, men de visas inte avklädda på grund av det. I själva verket så bryter de 

flesta kvinnliga rollerna med våra traditionella kvinnliga roller; det är männen som sitter fast i 

sina traditionella roller. Ingen ledande manlig karaktär i spelserien ges ett arbete som traditionellt 

uppfattas som feminint. Det finns inga män som klär sig i traditionellt feminint konnoterade 

kläder som klänningar, kjolar eller höga klackar. Då det kommer till Dishonored-serien, så är 

kvinnor mer eller mindre frigjorda från sina könsroller, medan männen är fast i sina. Eftersom ras 

och sexualitet inte i spelet explicit påverkar hur en karaktär blir behandlad som person, så är 

alltså könsnormen bruten här - på samma gång som den inte är det. 

          Likt Emily, så är Billie så kan hon ta sig obemärkt från plats till plats. Hennes krafter gör 

det möjligt för henne att, likt Emily, förflytta sig från ett ställe till ett annat, men även undersöka 

sin omgivning och ta någon annans form. Hon använder sig av dolk då hon ska slåss mot fiender. 

Så som med Emily så finns det inga feminina eller maskulina konnotationer i hennes vapen eller 

sätt att röra sig.  

                                                      
125 “Billie Lurk” ur Dishonored Wiki, ur “Biography” <https://dishonored.fandom.com/wiki/Billie_Lurk> Hänvisad: 

15.02.2019 

https://dishonored.fandom.com/wiki/Billie_Lurk
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          Enligt Harvey Smiths twitterinlägg så är Billie bisexuell och föredrar kvinnor.126 Detta 

kommer även fram i spelet ifall spelaren hittar självbiografin på skeppet Dreadful Whale där hon 

skriver att hon älskat många kvinnor och även några män. I början av spelet så har Billie 

dessutom en monolog över hennes döda kärlek Deidre. Av alla karaktärer jag valt att undersöka 

så är Billies sexualitet den enda som kommer tydligt fram i spelet då spelaren spelar spelet. 

5.5 Komparativ analys av alla karaktärer 

Butler skriver att kön är ett uppträdande (performance); två tydligt åtskilda kön, i vår samtid man 

och kvinna, är vad som gör oss “mänskliga”. De som inte uppnår standarden på endera av dessa 

binära kön och alla de handlingar som de förväntas uttrycka blir straffade för det.127 År 2019 är 

det inte längre ovanligt med kvinnliga huvudroller i spel men det finns fortfarande få av dem, 

men i västvärlden är det få icke-vita huvudroller i spel.  

          Lara är under alla sina spel klädd i kläder som antingen är explicit feminina (exempelvis 

hotpants och lågt skuret linne) eller som framhäver hennes kropp som tydligt kodas feminint på 

olika sätt. Det är endast i det senaste spelet jag undersökt, Rise of the Tomb Raider, där hennes 

kläder kan ses som könsneutrala, men även då sydda för hennes kroppsform. Bayonettas 

utseende och klädnad är feminin och visar hennes feminint kodade kropp - för att inte tala om att 

hennes kläder består bokstavligen av hennes eget hår. Då det kommer till Emily och Billie kan vi 

se först och främst från spelets samtida kultur; de kläder som de bär kan ses som könsneutrala, 

eftersom vi ser män och kvinnor använda liknande kläder. Emilys kläder är mer elegant 

designade där hennes kappa är stålblå och purpur med guldbroderi där kappans nedre del är 

klippt snett. (I vår tid kanske lila ses som en feminin färg, men eftersom lila eller purpur 

historiskt sett kan konnoteras med kungligheter så är tanken antagligen mer att föra fram det 

idealet.) Billie är den enda som tydligt har en mer könsneutral klädnad med en röd färg på sin 

kappa, men hon bryter genom att vara bisexuell - en av de regler som kan uppfattas i Butlers 

performativitetsteori är att könshandlingarna kräver heterosexuella handlingar.128  

          I vår samtid skulle vi se Emilys och Billies kläder som mer maskulina, men det vore inte 

ett problem för kvinnor klä sig så. Om vi ser från ett 1800-tals engelskt, viktorianskt perspektiv 

där spelet tar sin inspiration från så bryter Emily och Billie starkt mot de rådande klädnormerna 

                                                      
126 Dishonored Wiki, <https://dishonored.fandom.com/wiki/File:Harvey_smith_on_billie_bi.png> Uppladdad: 

14.04.2015, Hänivsad: 18.03.2019 
127 Butler 1988, s. 521 
128 Butler 1988, s. 524 

https://dishonored.fandom.com/wiki/File:Harvey_smith_on_billie_bi.png
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för kvinnor, för att inte tala om Billies korta hår. Den enda som bryter mot normativa könsuttryck 

är Mindy Blanchard som är transkvinna, men detta kommer inte fram i spelet utan i en intervju 

med en av skaparna.129  

          Andra sätt som könsgestaltningar utformas på är också hur andra påverkar oss; Emily har 

titeln “prinsessa” och senare “kejsarinna” samt “dotter”, som är tydligt feminina termer. Lara är 

adlig och tilltalas därmed officiellt som “Lady Croft” samt som “dotter” och av Jonah som “little 

bird”. Bayonetta är “häxa” som traditionellt är en term som hänvisar till både män och kvinnor, 

men som i vår samtid oftast konnoteras med “kvinna”. Däremot i Dishonored 2 så existerar det 

både manliga och kvinnliga häxor.130 Bayonetta har även bundit sig med demonen “Madama 

Butterfly”, där det tydligt kommer fram att hon bundit sig med en kvinnlig demon då de flesta 

demoner och änglar i världen tar en mer maskulin eller unisex-form. Billie är den enda som inte 

explicit hänvisas till i kvinnliga termer förutom de uppenbara “she/her”. Hon är kapten för ett 

skepp, som i vår samtid oftast konnoteras till en maskulin titel och maskulint jobb. Har kan vi se 

diskriminering mellan samhällsklasser; Lara och Emily är båda vita kvinnor med adliga eller 

kungliga titlar, medan Billie är en svart kvinna utan adlig titel och som befinner sig en stor del av 

sitt liv i samhällets bottenskrap först som fattig och hemlös, och senare som lönnmördare. 

Bayonetta påverkas också av diskriminering av umbrahäxorna för att hennes far är en Lumen 

Sage. Detta betyder att umbrahäxorna antagligen har en viss standard för vem som är en ”ren” 

häxa.  

          I Bayonetta kommer det fram mer tydligt om rådande könsnormer från ett mer japanskt 

perspektiv. Det finns en cutscene där Bayonetta målat Lucas ansikte med läppstift så säger hon 

“I’ve seen a girl without lipstick but never lipstick without a girl”. På detta sätt kan vi se ett 

exempel över hur könsnormerna förstärks genom denna bild. (Se 2:28:12 – 2:28:20) 

          Angående madonnan/horan-komplexet, vars diskussion jag påbörjade i Billies kapitel: Kan 

vi se samma sak i dessa spel? Utifrån Dishonored, så är det enkelt för Emily att hamna i 

madonna-kategorin eftersom hon endast hänvisas ha en heterosexuell romantisk relation med en 

person som inte visas i spelet, men även för att hennes personlighet i spelet är lätt naiv. Billie har 

däremot haft fler kärleksrelationer med både män och kvinnor, men hennes personlighet är att 

hon inte kan lita på människor. Trots det kan hon inte läggas in i någon av dessa kategorier. Då 

                                                      
129 GamesRadar “The Making of Dishonored 2 with Harvey Smith”, 

<https://www.twitch.tv/videos/102694748?t=44m54s> Hänvisad: 27.02.2019 
130 RabidRetrospectGames, “DISHONORED 2 Gameplay Walkthrough Part 1 FULL GAME (1080p) - No 

Commentary (Emily Non-Lethal)” <https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s> Uppladdad: 

09.10.2016, Hänvisad: 19.03.2019, se cirka 57:33 

https://www.twitch.tv/videos/102694748?t=44m54s
https://www.youtube.com/watch?v=JU3VbOvUT1c&t=2876s
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det kommer till Bayonetta så kan vi se att hon i spelet tydligt visas som horan - som klär sig ut 

till madonnan. Hon bryr sig inte om dessa kategorier. Lara är problematisk, eftersom hon 

definitivt visar karaktärsdrag som påminner om horan, men hon visas aldrig ha en romantisk 

relation med någon. Amanda du Preez jämför Lara med gudinnan Artemis; båda är från 

inflytelserika familjer, båda rör sig ute i naturen, båda har vapen som har blivit karaktäristiska för 

dem (och i de senare Tomb Raider-spelen blir pilbågen viktigare för Lara än pistolerna, och 

Artemis främsta jaktvapen är pilbågen), men framför allt så visas båda som jungfrur (Artemis har 

svurit att förbli oskuldsfull medan, som sagt, Lara inte visas vara sexuellt eller romantiskt aktiv 

med någon) och de är båda förföriska men inser inte vilken påverkan de har på män.131 

          Den manliga blicken kommer mer fram i Tomb Raider- och Bayonetta-spelen eftersom vi 

spelar i tredje-persons-perspektiv. Vi kan styra karaktärerna, zooma in och snurra runt karaktären 

för att beskåda hennes kropp, för att inte tala om att många cutscenes visar sexualiserade 

kroppsdelar.  Men som jag tidigare diskuterat så spelar spelaren i Dishonored-spelen ur första-

person-perspektiv, vilket gör att vi förkroppsligar våra karaktärer och lever ut ett annat liv genom 

dem. Därmed blir blicken störd; en man som spelar med Emily eller Billie kan inte föra över den 

manliga blicken genom dessa karaktärer för att de är kvinnor. Lara (speciellt i spelen innan 2013) 

och Bayonetta vill jag påstå är extrema uttryck för kvinnlighet för att tillfredsställa en 

heterosexuell manlig publik. Den manliga blicken och delvis även gestaltningen av kvinnlighet 

blir delvis förlorad i Dishonored-serien på grund av spel-perspektivet. Det måste dock tilläggas 

att enligt Mulvey så är kvinnans närvaro ett oundgängligt element i den normala narrativa 

filmens skådespel, men att hon förblir en plot-device för mannen i filmen, och i sig själv är hon 

betydelselös.132 Men eftersom kvinnor tar huvudrollen i spelen, så sker det här inte. I Dishonored 

2 blir stundvis Emily plot-device ifall spelaren skulle välja att spela Corvo, och vice-versa. I 

Billies fall är det Daud, Bayonetta 2 är det Jeanne och i Tomb Raider (2013) är det Sam. Så 

kvinnor förblir en sorts plot-device i alla spel, men relationen ändras för att huvudrollen är en 

kvinna. 

          Sedan kommer det till karaktärernas ålder; det är vanligt att manliga huvudroller i spel kan 

vara allt från barn till övre medelåldern (exempelvis Lucas från Mother 3 och Kratos från God of 

War-serien), medan kvinnliga huvudroller sällan går över 30-årsåldersstrecket. Billie är 39 och 

även den äldsta av alla kvinnliga karaktärer jag valt att undersöka. Bayonetta är visserligen 

tekniskt sett äldre och är över 500 år gammal då hon föddes 1411, men eftersom hon är häxa i ett 

                                                      
131 du Preez, 2000, s. 20. 
132 Mulvey, 1975, s. 55 
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universum där häxor naturligt lever längre än vanliga dödliga, så kan hon inte räknas in här. 

Utseendemässigt är Bayonetta mellan 20 - 30 år gammal. Lara är i de tidigaste spelen 28 år och i 

de senare 21 år, medan Emily är cirka 25. Vi ser alltså att de flesta karaktärer jag valt råkar vara 

under trettio år, och den enda som närmar sig medelåldern är Billie. Jag vill anknyta här till 

kapitlet Vad är sexigt? så spelar åldern in en hel del för hur en ser på kvinnors sexighet; 

ungdomlighet ses som attraherande, och har möjligen även styrt spelutvecklarnas val då det 

kommer att ge karaktären en ålder, eller att föryngra karaktären. Billie är i och för sig inte 

gammal som 39-åring, men definitivt äldre än de andra kvinnorna.  

          De karaktärer jag valt bryter på olika sätt mot rådande könsnormer på samma gång som de 

håller sig till dem. Alla karaktärer är huvudroller vilket betyder att det kräver av dem att föra 

spelets berättelse vidare som gör dem till starka karaktärer som klarar av att till och med undgå 

döden ibland. I vår samtida västerländska kultur ses kvinnor som passiva, men i och med att de 

blir huvudroller blir de aktiva, en egenskap som ofta tillskrivs män och som gör att de flesta 

huvudroller i spel är män. Nu kan vi dock se att den här attityden långsamt men säkert har 

förändrats och kommer att förändras.  

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur Lara Croft från Tomb Raider, Bayonetta från 

Bayonetta, Emily Kaldwin från Dishonored 2 och Billie Lurk från Dishonored: Death of the 

Outsider har porträtterats i sina spel. Frågeställningarna har undersökt hur dessa fyra karaktärer 

har framställts utseendemässigt på omslagen av sina spel och hur de framställts i spelen. En 

komparativ metod har använts för att kunna undersöka hur designen på karaktärerna skiljer sig 

från varandra samt hur de skiljer sig från de manliga karaktärerna i varsitt spel. Uppsatsen har 

även undersökt vad könsidentiteten varit hos de personer som skapat karaktärerna och huruvida 

de kommenterat karaktärernas design. Uppsatsen har undersökt om det funnits en manlig blick 

och ifall det har lett till att karaktärerna blivit sexualiserade. 

          Uppsatsens teori har varit Judith Butlers performativitetsteori som utgår från att genus är 

en social konstruktion. Genus ser olika ut i olika kulturer och tidsåldrar och består av upprepade 

handlingar som antingen blir uppmuntrade eller motverkade. För att stödja performativitetsteorin 

har jag använt mig av Laura Mulveys essä om den manliga blicken inom film och 

intersektionalitet enligt Kimberlé Crenshaw. Enligt Mulvey så är de kvinnliga karaktärerna i 

filmer ett erotiskt objekt både för de manliga karaktärerna i filmen samt filmens åskådare. 
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Crenshaw skriver om hur manligt våld mot kvinnor i form av misshandel och våldtäkt ger en bild 

av hur sexism och rasism korsas. Vad Crenshaw för fram i sin artikel är att färgade amerikanska 

kvinnor ofta blir tvungna att välja mellan sin egen säkerhet och vad som är det bästa för hela det 

färgade samhället i USA. 

          I bakgrundskapitlet får vi reda på den översiktliga berättelsen för vartdera spelen eller 

spelserie, deras historia och hur väl de olika spelen sålt samt publikens mottagande av spelen. 

Vidare i formalanalysen undersöks de olika karaktärerna efter hur de porträtteras på omslagen. I 

de flesta av omslagen har Lara den ikoniska dräkten bestående av blått linne, bruna shorts och 

kängor, ibland med lite olika design. I fyra omslag har hon något annat än den ikoniska dräkten. I 

två av omslagen ser vi endast en porträttbild av Lara och kan därmed inte se vad hon har för 

kläder. Hon är alltid lättklädd i alla omslag förutom de med porträttbild och de två senaste. Då 

hon befinner sig på en fysisk plats så porträtteras hon aktiv, men om hon befinner sig i ett 

abstrakt rum så blir hon passiv. 

          I båda av Bayonetta-omslagen så befinner sig Bayonetta uppe i natthimlen, endast med en 

måne och moln bakom sig där hon flyger. Fonten på texten är likadan på båda men med olika 

färger. I det första omslaget så ser vi henne bakifrån, vilandes sin vikt på sitt högra ben, och 

medan hon nekas en blick så ger bilden en aura av mystik runt henne. I det andra omslaget så ser 

vi henne snett bakifrån och Bayonetta möter vår blick 

          I omslaget till Dishonored 2 porträtteras halva ansiktet av Corvo Attano och Emily 

Kaldwin tillsammans, och tanken är antagligen att peka ut att du kan spela med en av 

karaktärerna i spelet. Emilys ansikte skyms till hälften av en mask. Hon ser rakt mot oss. Vi kan 

se att hon är sminkad; hennes ögonbryn plockade, hon har mascara och eyeliner samt 

ögonskugga och antagligen foundation och puder också.  

          I Dishonored: Death of the Outsider figurerar Billie ensam på omslaget; vi ser ett porträtt 

av henne där hon höjer sin protesarm och håller i en dolk. Hennes protesöga lyser i rött. Bakom 

henne är bakgrunden abstrakt men som påminner om Outsiderns värld – the Void, intet. 

Omslaget på det här spelet är liknande till det första omslaget i spelserien som avbildar Corvo i 

en mask. 

          I kapitlet Spelgenomgång så går jag igenom varenda ett spel och beskriver hur karaktärerna 

rör sig, vad som sker i vissa cutscenes och följer berättelsen en aning. Lara ändras inte så mycket 

utseendemässigt i spelet förutom då det kommer till grafiken, kläderna och ibland frisyren. Hon 

har oftast smala armar och midja, men större höfter, starka lårben och stor byst. I de två senaste 

spelen är hon smal och senig, konventionellt vacker och hennes byststorlek är realistisk men ändå 
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stor. Hon porträtteras som stark och kan hantera sina vapen väl. Hon använder sig mest av 

pistoler, medan pilbågen blir viktigare i nyinspelningarna. I de första spelen är hon mer 

sexualiserad i och med de överdrivna kroppsformerna och vinklarna som ofta koncentrerar sig på 

hennes bak, i och med att vi spelar Lara från tredje persons perspektiv. I de senare spelen 

fortsätter samma vinkel men det finns ingen koncentration på hennes kropp lika mycket. Jag 

anser att vissa vinklar inte är så sexiga egentligen utan att problemet ligger i hennes sexualiserade 

kropp och lättkläddhet. 

          Männen i spelet är i början av spelserien stereotyper, såsom ryska mafiosor eller fransmän 

med stark brytning. De är ofta vältränade, men vissa få undantag existerar. Det finns få kvinnliga 

karaktärer med i spelseriens början, och de har ofta liknande kroppsform som Lara. Det är först 

senare i spelet som fler kvinnor (och män) av olika nationaliteter och etniciteter tar plats, men där 

är fortfarande kvinnorna oftast smala och männen muskulösa eller slanka. 

          Lara skapades av Toby Gard och var i början en sydamerikansk kvinna vid namn Laura 

Cruz som efterliknade Indiana Jones. Eftersom Eidos ville göra henne mer engelsk-vänlig så blev 

hon den vita, engelska adelsdamen Lady Lara Croft. Gard ville från början göra henne tämligen 

orealistisk drömkvinna, men då Eidos ville göra henne till en sexsymbol så lämnade han 

företaget. Från början var alltså Laras utseende styrd av den manliga blicken både från 

spelutvecklarna men även utifrån marknadslogiken där konsumenter av virtuella spel ansågs 

mestadels bestå av män. Det är även därför som Lara gestaltar sig, speciellt i de första spelen, 

feminint men på ett tufft sätt - likt en ladette. 

          I båda spelen rör sig Bayonetta sensuellt antingen genom att vicka på höfterna då hon går 

eller då hon dansar – detta hänvisar till en mer feminin performativitet. Kameravinklarna brukar 

speciellt i cutscenes koncentrera sig på hennes kropp och hur den rör sig och ofta ser vi att 

kameran centrerar på hennes byst, bak och långa ben. Denna sorts sexualisering sker även på 

andra kvinnor i spelet förutom Rosa och Cereza. 

          Mai Shimazaki är huvuddesigner för Bayonetta; regissören Hideki Kamiya ville att någon 

med ett kvinnligt perspektiv skulle skapa hennes design och mode. Däremot så hade Kamiya 

mycket att säga angående designen, vilket är orsaken till att Bayonetta exempelvis bär glasögon 

och att hennes kläder består genom magi av hennes hår som dras undan då hon gör attacker. 

Bayonetta har alltså gjorts av både en kvinna och en man, där en man tagit till stor del över och 

fört över sin manliga blick på karaktären. 

          I Dishonored 2 så är Emilys rörelser svårlästa eftersom i Dishonored-serien så spelar 

spelaren från första-persons-perspektiv. Vi ser henne endast i helbild i spelet vid cutscenes och 



102 

då spelaren får välja vilken karaktär hen vill spela med. Vi kan endast ibland se Emilys ben eller 

händer i spelet. Emily rör sig oftast smygande och är bra på att ta sig igenom staden oupptäckt. 

Hon är stark och klarar av att ta ner fullvuxna personer. Hennes vapen består av en armborst, en 

pistol och ett svärd. De krafter the Outsider ger åt henne är könsneutrala. Hennes kläder kan från 

spelets perspektiv ses som könsneutrala. Men eftersom spelet utspelar sig i en plats som tar stor 

inspiration från industrialismens London, så kan hennes kläder även ses som traditionellt 

maskulina. 

          Billie, likt Emilie, kan inte spelaren se i spelet förutom vid cutscenes och då vi ser hennes 

ben och armar. Eftersom Billie är lärling till en lönnmördare så har hon lärt sig egenskaper som 

att smyga sig, ta sig enkelt och osedd från ställe till ställe och döda folk. Hon har inte Outsiderns 

märke men får några övernaturliga egenskaper som inte är feminint kodade. I kapitlet undersöks 

även Billie som en svart kvinna i en annars vit värld och jag kommer fram till att hon bryter mot 

det vita västerländska skönhetsidealet på flera olika sätt på samma gång som hon är vacker. 

          På grund av att jag inte fått tag på Dishonored-böckerna eller annan information av 

designers till Emily och Billie, så kan jag inte svara på vad skaparnas könstillhörighet varit och 

om det påverkat skapandet av dessa karaktärer.  

          Uppsatsen avslutar med en komparativ jämförelse mellan alla karaktärer. Lara Croft, 

Bayonetta och Emily Kaldwin kan ses som starkast uppträda sina könsroller i sina egna spel 

genom att använda sig av olika uttryck som ses som feminint kodade i vår samtid. Lara har varit 

den som först brutit mot att spela sin könsroll i och med att hon är en av de första kvinnliga 

huvudrollerna i ett spel. Lara är i de tidigaste spelen sexualiserad med sin överdrivet kurviga 

kropp, lättkläddhet och personlighet, medan hon i de senare nyinspelningarna är smal men senig, 

smart och förfinad. Bayonetta är sexualiserad i de båda spelen, något som hon även spelar med i 

eftersom hon uppträder likt en dominatrix men också på grund av hennes kroppsformer och 

läderdräkt som visar eller förhöjer vissa kroppsdrag. Emily och Billie är klädda i könsneutrala 

kläder och deras rörelser kan inte ses mycket av, men rör sig likt ”lönnmördare”. Billie är den 

enda som inte gör sig feminint kodat enligt performativitetsteorin; delvis för på grund av 

västvärldens stereotypiserade syn på svarta kvinnor som offer för kolonisering, men även för att 

hon har proteser. Hon har visserligen vissa typiskt feminina skönhetsdrag såsom smink och 

stylad frisyr, men detta kan läsas mer queert eftersom Billie är bisexuell. 

          Alla karaktärer förutom Billie är under trettio års-gränsen, därmed även inräknat Bayonetta 

som är över femhundra år men ser ut att vara trettio eller yngre. Det ter sig ganska vanligt att 

kvinnor sällan avbildas som äldre huvudrollsinnehavare inte bara i spelvärlden utan även i andra 
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medier. Då det kommer till sexualitet så kan många av dem tolkas queert; Lara har aldrig ett 

kärleksintresse i spelserien, Billie kommer tydligare fram som bisexuell, könstillhörigheten på 

Emilys kärleksintresse Wyman sägs aldrig tydligt i spelet och Bayonetta porträtteras som alla 

heterosexuella mäns dröm, hon antyder dock att hon är heterosexuell. 

          Lara, Bayonetta och Emily tilltalas med kvinnliga titlar i spelet, exempelvis som ”häxa”, 

”kejsarinna” eller ”lady”, medan Billie innehar titeln ”kapten” som har länge i vår samtid varit 

manligt konnoterat yrke. 

          En diskussion angående madonnan-horan tas även upp. Bayonetta ses i det första spelet 

bokstavligen talat klä sig ut till en nunna – madonnan, men är i själva verket mer av en fallen 

kvinna med hennes sexualiserade karaktär. Emily går enkelt in på madonnan på grund av sin 

naiva personlighet, medan Lara rör sig någonstans mitt emellan eftersom hon bryter mot 

egenskaper som krävs att en kvinna hamnar i endera. Billie anser jag bryter totalt mot den här 

tropen och kan inte sättas i någon kategori – så som det ska vara. 

          Den manliga blicken kommer bäst fram i Tomb Raider och Bayonetta eftersom vi spelar i 

tredje-persons-perspektiv där vi kan snurra runt eller zooma in på karaktären för att se deras 

kroppar. Spelaren tar därmed kontroll över karaktären och vi kan anta att en kvinna ser det som 

att uppleva en annan kvinnas liv, medan det finns mörkare toner i att en man tar över en kvinna. I 

Dishonored-spelserien spelar vi i första-persons-perspektiv, så då förkroppsligar spelaren 

karaktären men tar inte över kontrollen – det är karaktärens historia vi får se och hennes 

upplevelser vi får uppleva. Uppsatsen visar att karaktärerna bryter på olika sätt mot könsnormer 

på samma gång som de håller sig till dem i olika grad. 
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