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Spelbranschen är en av de snabbast växande marknader men den är också kritiserad för att 

vara mansdominerad och sexistisk. Tidigare forskning om genus inom spel, visar att en 

majoritet av spelutvecklare är män och en effekt av detta är att spelen många gånger är gjorda 

för just män. Forskningen visar också att kvinnor är underrepresenterade i spelen och när de 

är med framställs de ofta som hjälplösa och svaga. Den forskning som är gjord kollar nästan 

uteslutande på spel som riktar sig mot en vuxen publik, men väldigt få studier har gjorts om 

genus i spel som är riktade mot barn. Därför undersöker denna studie hurvida kvinnliga 

karaktärer framställs i spelserien The Legend of Zelda, som är riktad mot barn. Genom att 

göra en semiotisk bildanalys har kvinnliga karaktärer i spelet analyserats. Analysen har gjorts 

med teorier som berör stereotyper, kroppslig mångald och The male gaze. Studien har även 

undersökt om hurvida framställningen förändrats över tid. Resultatet visar att spelserien 

nästan uteslutande framställer kvinnor, och deras kroppar, på ett stereotypsitk sätt. Analysen 

visar även att spelserien är riktad mot män och faller inom ramen för The male gaze. Analysen 

visar dock att framställningen av kvinnor har föränmdrats över tid, men att det fortfarande är 

en bit kvar innan de stereotypiska porträtteringarna inte längre en del av The Legend of Zelda. 
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Even tough the game industry is one of the fastest growing markets it´s still critized for 

being sexist and dominated by men. Previous research, about gender in video games, has 

shown that a majority of game developers are men, and due to that alot of the games are 

created to please men. Research also show that women are rarely portrayed and in the 

instances they are, they are often described as helpless and weak. The studys prior to this 

one are focused on games that are marketed for an adult audience but very few enlighten 

gender in games made for children. Therefor this study are focused on the portraying of 

women in the video games series, The Legend of Zelda, wich is a game targeted to 

children. With the use of a semiotic method women in the game serie have been looked 

upon, to answer the question with the help of various gender theorys. This study also tries 

to answer if the portraitation has change over a time period. The study shows that the 

game serie almost every time portray women, and their bodies, in a stereotypical way. The 

analysis also show that the games are made for a male audience, and therefor falls into the 

theory of The male gaze. Furthermore the portrating of women has changed over time but 

it´s still a long way to go until the stereotyped woman is no longer a part of The Legend of 

Zelda. 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

Spel har sedan start vuxit och är idag en stor del i mångas liv. Det digitala finns överallt i 

samhället och påverkar hur människor kommunicerar och utrycker sig kreativt. Dagens teknik 

gör det möjligt att framföra budskap till en stor massa på kort tid. 

Spel är ett medium som växt i takt med att tekniken utvecklats. Genom både bild, ljud och 

dramaturgi kan avsändaren förmedla känslor och idéer. Utifrån dessa utgångspunkter skulle 

därför spel kunna ses som en komplett konstform. I spelen lär spelaren känna karaktärer och 

får genom spelets gång en förståelse kring karaktärens liv och värderingar. Desto längre spelet 

går ju större bli identifieringen med karaktären, vilket gör att vissa menar att spel är en 

projicering av samhället, dess struktur och system. Trots spelens framgång i ett kommersiellt 

perspektiv så är de inte ännu accepterade som en kulturell form. Spelen förminskas till att 

vara ett medium endast skapat för barn och något som förknippas med att slöseri av tid. 

Djupare analyser visar att spel absolut inte endast är tillämpat för barn. Oavsett spelens 

målgrupp förtjänar de därför att granskas och studeras som vilket annat medium som helst 

(Bogost, 2007). 

Genusperspektiv och genus är starkt kopplat till identitet, och har länge varit en diskussion 

inom spel. Eftersom det sker identifiering med de spelbara karaktärerna bidrar dessa till 

spelarens identitetskonstruktion. Detta innebär att de spel en person spelar påverkar dennes 

identitet, vilket i sin tur kan vara skadligt om spelen reproducerar stereotypiska könsroller 

som kan leda till obalanserade maktpositioner och normalisering av ojämlikhet (Ito, M, 

Davidsson, C, Jenkins, H et.al. i Buckingham, D, 2008). 

 

1.2. Problemformulering 

För mig var det självklart att skriva om spelbranschen då jag hela mitt liv har varit en del av 

den, som konsument. Jag har alltid förstått att kvinnor i de spel jag spelar ofta representeras 

på ett sexistiskt sätt och blivit visualiserade på ett sätt som inte stämmer överens med 

verkligheten. Detta problem har även stundtals uppmärksammats av media, inte minst i 

samband med #Metoo, där kvinnor som är kring spelbranschen startade en egna hashtag - 

#Vispelarintemed (Sundell, 2018).  
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Att flertalet spel framställt kvinnor på detta sätt går att se som naturligt då de som jobbat med 

spel i alla år varit män. Dock har nu fler kvinnor tagit plats både på kontoren där spelen 

utvecklas, men även tagit kontrollen i händerna och upplevt spelen själva (Mölne & Billing, 

2017). 

Det har tidigare gjorts mycket forskning om genus i media, men genus inom spel är 

fortfarande ett område som i inte är i närheten av samma mängd forskningsunderlag. Den 

forskning som gjorts har många gånger tittat på genus utifrån spel som är riktade mot en äldre 

målgrupp. Spel som GTA (Grand Theft Auto) och Tomb Raider är spel som ofta återkommer i 

forskning och de båda har en åldersgräns på 18 år. (Common sense media, 2013). Denna 

forskning är viktig men den fokuserar på material som utsagt är till för vuxna människor. Hur 

ser det ut om en analys med genusteori görs på ett spel som är rekommenderat för barn, 

specifikt barn över tio år? På denna grund är materialet för denna studie två spel riktade till 

barn, mer specifikt The Legend of Zelda. Förutom att analysera spelen utifrån ett 

genusperspektiv är det även intressant att se om en förändring skett över tid. Det två spelen 

släpptes 19 år ifrån varandra och på dessa år har det självklart skett förändringar i världen 

men har det skett i spelen? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnliga karaktärer framställs i TV-spel. 

Frågeställning: 

- Hur framställs kvinnliga karaktärer ur ett genusperspektiv? 

- Har framställningen förändrats under tid? 

 

1.4. Avgränsning 

Denna studie ämnar analysera Spelserien Zelda. För att kunna svara på frågeställningen om 

det blivit en skillnad över tid, är materialet två spel. Valet av just dessa två spel landar i ett 

flertal anledningar. För det första spelar tidsperioden en stor roll. Det är 19 år mellan 

utgivningen dessa spel, vilket bidrar till att en diskussion med tidsaspekten kan göras. För det 
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andra är de båda spelen stora kommersiella framgångar, vilket gör att de når ut till en stor 

massa. För det tredje är de båda spelen riktade mot en ung målgrupp (tio år och över).  

Denna studie ämnar inte svara på vida hur Nintendo som företag ser på genus eller kön, utan 

bara hur dessa två spel i fråga framställt kvinnor. Nintendo är ett företag med ett hundratal 

varumärken under sig och The legend of Zelda är bara ett av dem. 

Den studie ämnar inte svara på frågan om varför det ser ut som det gör, utan bara hur det ser 

ut. 
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2. Bakgrund 

2.1. Nintendo 

Nintendo är ett världsledande, japanskt spelföretag. Nintendo startades redan 1889 och 

tillverkade och sålde då Hanafuda, som är japanska spelkort. Redan 1973 släppte Nintendo 

sitt första, elektroniska, spel där spelaren med hjälp av en laserpistol sköt ner lerduvor. Sedan 

dess har Nintendo varit ledande inom utvecklingen av spelkonsoller med maskiner som 

Gameboy, Nintendo 64 och Nintendo Wii. Nintendo startade sitt europeiska kontor 1990 i 

Tyskland. De utvecklar och publicerar även egna spel som uteslutande spelas på Nintendos 

egna konsoler. Nintendo har skapat flera världskända och kultförklarade spelserier såsom: 

Super Mario, Donkey Kong, The legend of Zelda och många fler (Nintendo, 2020). 

I Sverige är det företaget Bergsala som har skött distributionen av Nintendos produkter och 

har gjort sedan 1981. Bergsala har sitt kontor i Kungsbacka på Marios gata 21, namngett efter 

Nintendos starkaste varumärke den italienske rörmokaren Super Mario. Här hittas även ett 

muséum som visar Nintendos historia i kronologisk ordning (Nintendo, 2020). 

Många av Nintendos spelserier har blivit kritiserade för att ha en föråldrad syn på kvinnors 

roll. Ina Freid (2016) skriver att Nintendos mest ikoniska karaktär Super Mario fortfarande 

räddar prinsessan Peach år 2016, det har sett likadant ut i över 30 år. Freid sätter Marios 

utveckling i kontext med verklighetens utveckling och lyfter att över 50 kvinnor har varit i 

rymden, över två dussin har suttit i den amerikanska senaten och fler än 100 kvinnor har 

bestigit Mount Everest.  

  

 

2.2. The Legend of Zelda 

2.2.1. Ocarina of Time 

The legend of Zelda: Ocarina of time (OOT) är det femte spelet i serien och den första att 

släppas på Nintendo 64. Nintendo har skapat både spelet och konsolen. Spelet släpptes i USA 

november 1998 och var ett av de mest förväntansfulla spelen för sin tid. OOT är det första 

spelet i serien att visualiseras i en 3D-genererad värld, de tidigare spelen spelades framifrån 

eller uppifrån och ner. Ocarina of time är, även idag, ett av de bästa och mest prisade spelen 
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någonsin. Över 40 spelmagasin har rankat spelet som det bästa någonsin (Wiki, Zelda, 2019). 

Metacritic, som är en sida där spelrecensioner sammanfattas, rankade också OOT som det 

bästa någonsin (Metacritic, 2020). Spelet har även gjorts om och givits ut på senare konsoler 

av Nintendo. Spelets framgång beror på ett flertal faktorer. En del har att göra med den 

tekniska aspekten; att det är det första Zelda-spelet med 3D-grafik, men en stor del i det höga 

betyget ligger i den dynamiska tiden. Genom spelets gång fick man spela Link både som barn 

och sedermera som vuxen. Detta bidrog till att de interaktioner som gjordes under tiden Link 

var barn, påverkade hur världen såg ut sju år senare då karaktären blivit vuxen (Luckerson, 

2018). Spelet var också det första att standardisera sättet vi kontrollerar karaktärer och 

kameran i ett 3D-rum (Zelda Fandom, 2020). 

Spelaren kontrollerade Link ur ett tredjepersonperspektiv, vilket innebar att kameran är 

placerad bakom karaktären och ger ett helhetsperspektiv över både karaktär och miljö. All 

strid skedde med svärd, sköld och längdvapen såsom pilbåge och slangbella. Precis som sina 

föregångare i spelserien var även Ocarina of time fylld av pussel som måste lösas för att klara 

spelet (Zelda Fandom, 2020). 

Spelet utspelade sig i den fiktiva världen Huryle. Spelaren tog kontroll över pojken Link som 

gav sig ut på ett äventyr för att stoppa Ganondorf, spelseriens primära antagonist, från att hitta 

Triforce, en oerhört kraftfull relik. Genom resor framåt och tillbaka i tiden, med hjälp av det 

mytomspunna mästersvärdet, var Link tvungen att samla sex medaljonger för att kunna 

förgöra Ganondorf och skapa fred i Huryle (Zelda Fandom, 2020). 

OOT är ett spel riktad mot en yngre målgrupp. Närmare bestämt för barn från tio år och uppåt 

(IMDB). 

 

2.2.2. Breath of the Wild 

Breath of the wild (BOTW) var den nittonde utgåvan i spelserien. Spelet släpptes på våren 

2017 i samband med Nintendos nya konsol Switch men fanns även tillgängligt på dess 

föregångare WiiU (Zelda Fandom, 2020). Spelet blev med det samma en klassiker i serien och 

fick 97 av 100 möjliga poäng på Metacritic (Metacritic, 2020) samt utnämnd till ”Game of the 

year”, vilket ansågs väldigt prestigefyllt i spelbranschen (Grayson, 2017). BOTW är 

rekommenderat för barn över tio år i USA (IMDB). 
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BOTW gick emot de traditionella konventionerna inom spelserien. Spelen innan har varit 

präglade av en linjär historia och händelseförlopp, designad av Nintendo för bästa 

spelupplevelse. Alla som spelar har därför haft ungefär samma upplevelse. BOTW bröt detta 

och utspelade sig i en öppen värld. Spelaren gjorde egna val vart de skulle gå och vad de 

skulle göra. Nintendo släppte därmed kontrollen över spelets händelseförlopp och varje 

spelare skapade sitt eget (Zelda Fandom, 2020). 

I BOTW tog spelaren kontroll över Link precis när han vaknade från en hundra år lång sömn. 

Minnesslös blev han ledd, av en kvinnlig röst, ur grottan där han sov. Han träffade då en 

gammal man som berättade att Prinsessan Zelda i 100 år kämpat mot Ganon inne i Huryle 

castle. Trots att Ganon varit instängd hade hans krafter blivit starkare, och Zelda skulle inte 

kunna hålla honom i schack länge till och det blev därför Links uppdrag att förgöra Ganon 

innan han skulle kunna slå sig fri och förgör världen (Zelda Fandom, 2020). 

Som tidigare skrivet skapade spelaren, genom sina val, en egen historia. Den historia 

Nintendo berättade var baserad på minnen spelaren samlade på sig. Detta var minnen från 100 

år tillbaka innan Link somnade som berättade historien om Zelda, Link och deras öde. 

I Zelda-serien var alla de olika spelen en del av en invecklad tidslinje. Detta innebar att trots 

att många av karaktärerna fanns med i flera olika spel, var de inte samma utan de kunde vara 

en del av en annan tidslinje. Tidslinjen var oerhört invecklad och det var därför inte relevant 

för denna studie att förklara den, men det viktiga var att veta att en karaktär som är med i både 

OOT och BOTW har två olika tolkningar. De två spelen hade inte samma kronologi (Zelda 

Wiki, 2020). 

 

2.3. Genus 

2.3.1. Genusforskning 

Nina Lycke (2009) menar att genusforskning är ett relativt nytt kunskapsfält men har under de 

senaste 30 – 40 åren utvecklats till att bli ett etablerat kunskapsfält. Genusforskningen är 

sprunget ur den feministiska rörelsen och politisk aktivism. Utvecklingen har sett annorlunda 

ut beroende på vilket land man tittat på. Sedan 1990-talet har frågor om genus och feminism 

fått stark uppbackning ifrån politiken här i Sverige, och detta hände i samband med att ordet 

feminism förändrade hur det användes. Lena Gemzöe (2014) menar att ordet började användas 

annorlunda i och med att svenska, politiska partier åt vänster och i mitten började deklarera 
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sig själv som feministiska partier. I vissa länder och på vissa universitet är genusforskningen 

fortfarande marginaliserat och hänvisat till informella nätverk bestående av forskare och 

studenter. På andra ställen, till exempel Norden, så har fältet blivit institutionerat med 

professorer, utbildningar, publikationer, konferenser och så vidare (Lykke, 2009). 

 

2.3.2. Genus i Tv-spel 

I Tv-spelens begynnelse var de gjorda av och för män. De spelbara karaktärerna samt de 

datoriserade rösterna var uteslutande män. Genom att få in fler kvinnor i spelvärlden skapades 

till slut en kvinnlig spelbar karaktär i den kända spelserien Pac-Man, nämligen Ms. Pac-Man. 

Det enda som definierade hennes kön var den rosett hon bar på huvudet och detta blev den 

första, spelbara kvinnan (Dill & Thill, 2007). 

De få kvinnor som varit med har ofta varit begränsade till icke spelbara karaktärer, NPC (non-

playable character). Inte allt för sällan var dessa karaktärers syfte att bli räddade av den 

manliga protagonisten för att styra handlingen framåt och många gånger var det hela spelets 

handling, som i till exempel Mario Bros-serien där Princess Toadstool är spelets mål. Detta 

sätt att driva en handling framåt var så pass vanlig, och inte bara i Tv-spel, att det har fått ett 

eget ord, Damsel in Distress. Eller på svenska - Jungfru i nöd (Sarkeesian, 2016). 

Den första, spelbara, kvinnan var Samus Aran i spelserien Metroid som släpptes första gången 

1986. Samus var en intergalaktisk prisjägare som bar rustning och hjälm i metall. Från början 

hade spelaren intrycket att Samus var en kille då det var normen samt att den medföljande 

instruktionsboken gav det intrycket. Klarade man däremot spelet under en viss gräns tog 

karaktären av sig hjälmen och visade sig vara en ung kvinna (Metroid Fandom, 2020). 

Den kvinnliga karaktär som har varit mest inflytandesrik är Lara Croft från spelet Tomb 

Raider. Utvecklat av Core Design Company debuterade Tomb Raider 1996. Lara Croft är i 

stort sett Indiana Jones fast i en kvinnlig version. Toby Gard ville från början göra Lara Croft 

till en realistisk karaktär. Han slopade snabba animationer för att istället använda mjuka och 

verklighetstrogna. Han hoppades detta skulle hjälpa spelaren att kunna identifiera sig bättre 

med karaktären. Medan Gard redigerade karaktärsmodellen råkade han förstora Lara Croft 

bröst med 150%. Gard tyckte det såg overkligt ut med designteamet ville ha kvar det, och så 

blev det (Wolf, 2008). 
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I maj 2018 släppte den svenska spelstudion Dice den första trailern för det nya spelet i 

Battlefield-serien, Battlefield 5. Många av fansen blev uppröra och besvikna då Dice valde en 

mer lättsam tonalitet än tidigare spel, och vissa fans tyckte även att Dice inkludering med en 

kvinna i trailern var att gå över gränsen. #NotMyBattlefield startades där vissa fans berättade 

att de inte kommer att köpa spelet om Dice implementerar kvinnor i det. Oskar Gabrielsson 

gick ut med ett löfte att de kvinnliga karaktärerna inte, under några omständigheter, skulle tas 

bort (Burke, 2018). 

Missnöjet med trailern visade sig också i gillamarkeringarna på Youtube. Battlefield 5 har i 

skrivande stund 349 000 gillamarkeringar respektive 534 000 ogillamarkeringar (Battlefield, 

Battlefield 5 Official Reveal Trailer, 2018). Detta är majoritet ogillamarkeringar vilket är 

uppseendeväckande om man jämför med trailern för Battlefield 1, det föregående spelet. Den 

trailern har 2.3 miljoner gillamarkeringar respektive 45 000 ogillamarkeringar (Battlefield, 

Battlefield 1 Official Reveal Trailer, 2016). 

Nintendo är inte befriade får kritik och blir då och då kritiserade för sin sexism och förlegade 

användning av troper i sina spel. Geoffrey Bunting (2019) kritiserar, i en krönika, Nintendo 

som inte visar starka kvinnor utan att göra dem med maskulina drag. Han menar att göra 

kvinnor inte nödvändigtvis behöver vara ett problem, men när detta återupprepas gång på 

gång devalverar man kvinnors värde och förminskar de till troféer för männen att vinna. Han 

riktade stor kritik mot prinsessan Peach, som är med i Super Mario serien, och skriver att ända 

sen hon först introducerades på 80-talet fram tills nu har hon varit en dam i nöd vars enda 

syfte har varit att ge Mario ett uppdrag. Zelda tas även upp och Bunting (2019) skriver om 

Ocarina of Time då de använde en reklamslogan som löd “Willst thou get the girl, or play like 

one?”. Han menar att Nintendo ser på feminism på samma sett som en pojke på 70-talet 

gjorde (Bunting, 2019). 
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3. Tidigare forksning 

Våld i spel  

Nationella institutet för media och familjen (Walsh, Gentile, VanOverbeke, & Chasco, 2002) 

har karaktäriserat nyutgivna Tv-spel och kommit fram till att många utav dessa glorifierar 

våldet mot och objektifieringen av kvinnor, och har i allmänhet en krass kvinnosyn. De tog 

upp Grand Theft Auto (GTA) som exempel. GTA, som är ett av de mest populära spelen 

genom historien, framställer oftast kvinnor som prostituerade och män som kriminella. En 

manlig karaktär kan ha sex med en prostituerad, för att sedan döda henne och ta tillbaka 

pengarna. Nationella institutet för media och familjen (Walsh et al. 2002) skriver om 

problematiseringen med att i GTA: Vice city finns det en kvinnlig karaktär vid namn Candy 

Sux som är porrstjärna. När en manlig karaktär slår henne i ansiktet svarar hon med ”I like it 

rough.”. När Rockstar, som producerat GTA, har presenterat sina nya spel har de betalat 

riktiga tjejer till att klä sig lätt och ta kort med de manliga besökarna.  

Dietz (1998) har analyserat både våldet mot och karaktäriseringen av kvinnor i Tv-spel. Hon 

kom fram till att 79% av de analyserade spelen var aggressiva och en femtedel av dessa 

porträtterade våld mot kvinnor. Trots att de flesta spelen inte ens innehåller några kvinnor så 

porträtteras över en fjärdedel av dessa som sexobjekt. Andra vanliga roller de kvinnliga 

karaktärerna hade var dam i nöd, vacker kvinna eller som hinder som mannen i fråga behövde 

ta sig förbi. Dill, Gentile, Richer & Dill (2005) kompletterade Dietz forskning med sin egen 

och menar att 60% av de mest sålda PC-spelen var aggressivt lagda och kvinnor var 

underrepresenterade. I Dills et al. (2005) analysmaterial var även här bara en femtedel av 

karaktärerna som var kvinnor och en tiondel som var huvudkaraktären. När väl kvinnor var 

med blev de ofta sexualiserade vilket Mulvey (1999) problematiserade i sin forskning om ”the 

male gaze”, men då i film och inte spel.  De både Dill et al (2005) och Mulvey (1999) menade 

är att kvinnor i allt större utsträckning gestaltas av objektifiering till skillnad från männen som 

aldrig blev det. 

 

Spelares beteende  

Den traditionella synen på gruppen gamers är att den exklusivt består av män. Denna bild av 

en gamer som manlig förstärks också av kända innehållsskapare på Youtube. Maddox sa i en 

av sina klipp: ”Video games are created by men for men” (Maddox 2013, 0:17), och detta är 
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varför spelutvecklare många gånger utvecklat spel med starka manliga karaktärer och sexiga 

kvinnliga karaktärer för att på så sätt tilltala en manlig målgrupp (Paaßen, Morgenroth, & 

Stratemeyer, 2017) Men bilden av att kvinnor bara är en liten minoritet av alla som spelar är 

ifrågasatt av ett flertal stora undersökningar som konsekvent visat att minst 40% av alla som 

spelar är kvinnor (Entertainment Software Association 2008, 2019). 

Även fast kvinnor nästan består till hälften av alla spelare anses de inte vara riktiga gamers. 

Det påstås att kvinnor bara spelar lätta spel som till exempel Candy crush saga eller 

Farmville, som inte räknas som riktiga spel. Till skillnad från kvinnor ser samhället män som 

”hard-core gamers” som spelar mer komplexa och tävlingsinriktade spel på dedikerade 

konsoler, identifierar sig med spelgemenskapen, och ibland även engagerar sig i tävlingar 

inom E-sport (Elektronisk sport) där de kan tjäna prispengar på internationell nivå (Taylor, 

2012).  

Resultatet i en studie om hur spelare själva ser på sin speltid visade att kvinnor, generellt, 

spenderar mindre tid åt att spela än män (Hartmann & Klimmt, 2006). Denna studie var som 

sagt baserad på testdeltagarnas egen uppfattning där kvinnor ofta underdriver sin egen speltid. 

Nazneen Kahn (2014) visade i sin studie att män underdriver sin speltid med en timma per 

vecka, medan kvinnor underdriver den med tre timmar per vecka. Forskarna kopplar 

underdriften av speltid med kognitiv dissonans och balansteori där testdeltagare som inte 

passar in i stereotypen, spelare i tonåren, var mer benägen att underdriva sin speltid. Vidare på 

speltid mellan könen visade Winn och Heeters (2009) studie att kvinnor generellt sett har 

mindre fritid att spendera på spel, och detta föreslår att kvinnor inte spelar mindre på grund av 

intresse, utan på grund av tidsbegränsning. Speltiden skiljer sig också åt vilken typ av 

spelgrupp man ser på. Paaßen, Morgenroth, & Stratemeyer, (2017) menade att när det kom till 

högpresterande spelare som medverkar i E-sport, där flera timmars övning krävs varje dag, är 

kvinnor kraftigt underrepresenterade. Till exempel är de 100 bäst betalda E-sportare 

uteslutande män (e-Sports Earnings 2016). 

 

Stereotypisk gestaltning inom spel  

Beasly och Collins-Stanley (2002) analyserade spel från Nintendo och Playstation för att se 

hur de porträtterar kvinnor. Deras studie visade att kvinnliga karaktärer i en mycket större 

utsträckning var lättklädda och var mer fokuserade på att visa hud. Dessutom var kvinnor 
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frekvent porträtterade med stora bröst och som sexobjekt. Beasly och Collins-Stanleys studie 

(2002) kom även den fram till att kvinnliga karaktärer var underrepresenterade. 

Shannon Lawlor (2018) spann vidare på kvinnornas underminerad roll i tv-spel men lyfte in 

ett annat perspektiv. Det hon menade var att det blivit allt vanligare att kvinnor numera 

framställs som oskyldiga barn vilket deras fäder nu behöver rädda. Hon lyfte således, precis 

som Maddox (2013) att spelen endast riktar sig till män där de framstår som hjältar efter att de 

till slut lyckats rädda den oskyldiga flickan från ondskan. Lawlor (2018) menade att det gått 

att se dessa tendenser redan i exempelvis Super Mario Bros (Nintendo, 1985) där Princess 

Peach gestaltats som en ung flicka, fast i ett slott vaktat av den ondskefulle Bowser. Spelet går 

således ut på att Mario, den modige mannen ska rädda den oskyldiga flickan men varje gång 

han besegrar ondskan blir moroten att prinsessan finns i ett annat slott.  Med detta sagt 

menade Lawlor (2018) dock att fadersfiguren inte heller behöver utesluta kärleksrelationen, 

även om den kan göra det, utan vill snarare belysa det faktum att spelen i stor utsträckning 

bygger på en ung kvinna som ska räddas och en äldre man som spelar hjälte.  

En studie som Drinks (2015) gjorde visade även den på kvinnors underrepresentation och 

förklarade hur de gestaltats i de få avsnitt som de faktiskt är hjältinnor eller huvudpersoner. 

Utöver sexualiseringen som ständigt sker i tv-spel menade Drinks (2015) på att kvinnor sällan 

framställs som starka. Istället påvisar de ofta intelligens och vinner med hjälp av list, 

alternativt med hjälp av magiska krafter. Utöver detta menade hon på att kvinnan i allra 

högsta grad innehar en roll som ska spegla svaghet, hjälplöshet och rädsla till vilken istället 

ska lyft den starke mannen för att påvisa hans makt och styrka. Drinks (2015) lyfter, precis 

som Lawlor (2018) att kvinnor i spel så som exempelvis Princess Peach i Super Mario Bros 

eller Zelda i Legend of Zelda alltid har en biroll till den manliga huvudkaraktären och inte ens 

är en valbar karaktär att spela. Ytterligare en tanke som Drinks (2015) lyfte i sin artikel var 

det faktum att i de spel där en kvinna faktiskt innehar en huvudroll, exempelvis i Tomb Raider 

där man spelar Lara Croft, handlar det till stor del om att skydda henne från faror. Artikeln 

pekade på ett uttalande från Luke Wilson där han menade på att spelarens uppdrag är att 

skydda Lara ifrån de faror hon möter. Även här införlivades det faktum att kvinnor gestaltas 

som hjälplösa snarare än heroiska.  

Nazneen Khan (2014) lyfte i sin studie det faktum att kvinnors underordning män är något 

som funnits med oss sedan tiderna begynnelse. Kvinnor har enligt henne alltid setts som det 

sämre könet som inte klarar sig på egen hand. Hon menade på att den sfären kvinnor alltid fått 

förlika sig med har varit familjesfären, vilket kan vara allt ifrån mödrar och döttrar till 
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älskarinnor eller andra roller kopplat till män. Att gestalta kvinnor som hjältinnor, ledare eller 

starka individer har under historiens gång varit något som varit säreget eller rent av 

obefintligt. I sin artikel lyfter Khan (2014) ett citat av Sushila Singh vilket lyder:  Menar att 

den mänskliga upplevelsen har i hundratals år varit synonym med en maskulin upplevelse 

vilket lett till att den kollektiva bilden av mänskligheten har varit ensidig och inkomplett. Och 

här har kvinnan alltid varit ett subjekt vid sidan av mannen. 

Detta styrker det faktum att kvinnan alltid setts som en biroll till mannen och förkroppsligas i 

de spel som både Drinks (2015) och Lawlor (2018) belyst. Khan (2014) menar på att det 

självklart blivit en förbättring genom tiden där kvinnor har fått ta en större plats med hjälp av 

feministisk teori eftersom denna strävar efter att med hjälp av dess teoretiska utgångspunkt 

belysa den kunskap som finns om kvinnors underordning för att kunna ändra deras sociala 

ställning i samhället. Likt de studier som bland annat Mulvey (1999), Dietz (1998), Dill et al. 

(2005), Lawlor (2018) och Drinks (2015) utfört baserat på tv-spel kommer det krävas att det 

feministiska perspektivet belyses även i tv-spel för att kunna ändra på den snedvridna 

gestaltningen som kvinnor fått baserat på Kahns (2014) feministiska perspektiv.  

Vilken roll har då denna stereotypiska gestaltning för unga kvinnor och män i samhället? Dill 

och Thill (2007) pekar på en enkätstudie som genomfördes på ungdomar som bekräftade att 

även personer som inte spelar har en bild av att kvinnor är sexualiserade och män heroiserade. 

Utifrån detta har därför sexismens betydelse i media ifrågasatts. Kahn (2014) lyfte vikten av 

att ta in det feministiska perspektivet för att kunna ändra uråldriga vanföreställningar av 

kvinnans oförmåga att kunna ta hand om sig själv. På samma sätt problematiserar Dill och 

Thill (2007) hur medias framställning av män och kvinnor kan bidra till den problematiska 

syn som Kahn (2014) menar på att vi måste jobba bort. I artikeln lyfter Dill och Thill (2007) 

att bland de tio mest köpta sakerna av ungdomar är tidningar och tv-spel och menar därför på 

betydelsen av deras budskap. 

Om man ser till porträtteringen av kvinnor i media så som vid reklam eller liknande finns det 

en överrepresentation av lättklädda kvinnor som säljer en produkt snarare än själva produkten 

i sig. Dill och Thill (2007) menar på att män som utsätts för reklam där kvinnor ses som 

sexobjekt i mindre utsträckning fördömer våldtäkter. På samma sätt påvisade Dill och Thill 

(2007) att det finns en positiv korrelation mellan personer som spelar våldsamma spel där 

kvinnor är förtryckta och stöd för våldtäktsmyter så som att kvinnor vill bli våldtagna eller 

förtjänar att bli våldtagna. Vidare pekar även deras forskning på att personer som spelade 

våldsamma spel generellt sätt har en mer stereotypisk syn på könsroller så som att män är mer 
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kapabla till att bli ledare eller inneha chefspositioner och att kvinnor inte förtjänar samma 

respekt utan bör ses som undergiven mannen (Dill & Thill, 2007). Att jämföra denna 

forskning med det Kahn (2014) ville belysa gällande att kvinnan alltid setts som en biroll till 

mannen, oförmögen att ta hand om sig själv blir skrämmande verkligen sett till det Dill och 

Thills (2007) forskning pekar på. Att samtidigt sätta det i relation till att 60% av de mest sålda 

spelen är aggressivt lagda blir också skrämmande när man tänker på hur många som spelar 

(Dill et al., 2005).  

 

Massmedias påverkan på ”verkligheten”  

I relation till den forskning som Dill och Thill (2007) lagt fram handlar det om att förstå den 

inverkan som massmedia har på den verklighet vi upplever. Gerbner (1999) förklarar det 

genom att belysa de tre psykologiska funktioner massmedia har i uppfattningen om 

verkligheten. Först och främst förklarar media hur saker och ting fungerar, därefter förklarar 

det vad olika saker är och slutligen vad vi ska göra åt dem. Utifrån detta menar Gerbner 

(1999) att media kommer hjälpa oss att förklara en verklighet som inte ens behöver stämma 

överens med den verklighet vi lever i. Om Gerbners teorier sätts i relation till Banduras 

(2001) teori om hur kognitiv dissonans påverkas av massmedias framställning av 

”verkligheten”, kan vikten av positiva stereotyper verkligen diskuteras. Det de båda forskarna 

vill belysa är det faktum att medias inverkan på våra liv influerar människor uppfattning, 

tankar, beteende och känslor gentemot olika förutbestämda attityder. Om dessa stereotyper då 

dessvärre är att kvinnor är underlägsna och män dominanta, kommer det undermedveten bli 

den uppfattning man bär med sig genom livet. Detta ger inte bara en inverkan på hur man ser 

på kvinnorollen, utan bidrar också till det faktum att män exempelvis inte bör visa känslor 

vilket blir problematiskt i alla avseenden (Banduras, 2001. Dill & Thill, 2007 Gerbner, 1999.).  

 

Könsfördelning inom spelindustrin  

Ytterligare ett intressant perspektiv att lyfta är den forskning som Lynch, Tompkins, Driel & 

Fritz (2016) lyfter gällande bristen på kvinnor inom spelindustrin. 2014 la nämligen IGDA 

fram siffror som visar på att endast 22% av alla anställda inom spelvärlden är kvinnor. Det 

Lynch et al. (2016) menar blir problematiskt i detta handlar i stora drag om det faktum att det 

kvinnliga perspektivet uteblir och istället baseras spelen på den manliga perceptionen av 
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verkligheten. Om man ser till vad Kanter (1977) konstaterade redan under 70-talet så handlar 

det om att yrkesverksamma kvinnor i mansdominerande industrier, så som spelvärlden, 

anpassar sitt beteende mot antingen en normativ könsroll alternativt mer maskulina normer 

för att lyckas i en underrepresenterad miljö. Med detta menar Lynch et al. (2016) att sexism i 

allra högsta grad finns redan innan spelen är producerade eller utvecklade vilket bidrar till att 

det speglas i spelen.  Så inte bara är kvinnor underrepresenterade i spelen utan även i 

utvecklingen och framtagningen av spelen vilket ger en snedvriden bild på grund av bristen i 

perspektiv och infallsvinklar (Lynch et al. 2016). 
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4. Teoretiskt ramverk 

4.1. Filmteorier och spel 

Konstaterandet av att film och TV-/datorspel är två skilda medier är ett faktum, men med 

tanke på den mängd forskning som finns inom filmteori är frågan – går det att applicera den 

filmteoretiska utgångspunkten på TV-/datorspel för att analysera innehållet? I boken Video 

Game Theory Reader 2 (Perron & Wolf 2009:349–350) beskrivs likheter i studier gällande 

film och tv-/datorspel. Dessa likheter förefaller främst genom att tv-/datorspel i stora drag 

delar många utav de audiovisuella elementen som film gör. Exempelvis delar de både 

medierna element så som kameravinklar, ljus, inramning och sammansättning. Genom att 

använda dessa element menar författarna att användaren/utövaren blir inbjuden till att utgå 

ifrån samma perspektiv som karaktären i spelet, vilket brukar beskrivas som ”point of view-

perspektiv”, och genom detta delar det digitala utrymmet och den digitala världen som 

karaktären ser. I detta fall ges användaren/utövaren val under spelets gång, vilka avgör hur 

huvudpersonen kommer påverka historien på ett sätt som inte finns inom film. Detta bidrar till 

likheter mellan de två medierna eftersom tv-/datorspel i allt större uträckning liknar en film 

med tydlig story-telling där enskilda val varvas med förutbestämda filmiska scener för att 

driva spelet framåt. Dock beskriver författarna att det finns forskare som undviker att använda 

filmteori när de beskriver tv-/dataspel av det enkla skälet att det är två olika medier. Perron & 

Wolf (2009) menar dock på att många utav de spelen som görs idag har så pass mycket 

filmkaraktär att i kombination med andra teoretiska utgångspunkter så blir 

filmteoriperspektivet applicerbart på tv- och datorspel så väl rent formellt som 

innehållsmässigt. 

Med Perron och Wolfs (2009) resonemang, om att film och spel är väldigt lika och den enda 

skillnaden är att de just är två olika medier, så kommer filmteorier som The Male Gaze 

användas i analysen.  

4.2. Stereotyper 

Stereotyper blev introducerat i vetenskapen 1922 när forskare försökte förklara den ”typiska 

bilden” en får upp när man tänker på en speciell social grupp. En stereotyp kan ses som en 

process för att simplifiera en komplex ström av information. Från detta perspektiv är en 

stereotyp en metod för att förstå genom att klassificera individer in i en kategori (Pilcher & 

Whelehan, 2006, ss. 166-168). 
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Denna definition utelämnar dock problematiken med stereotyper. En ”typisk bild” av en 

social grupp kan vara positiv eller negativ, riktig eller felaktig, berättigad eller oberättigad. 

Och det är just de negativa, felaktiga och oberättigade stereotyper som blir problematiska 

(Pilcher & Whelehan, 2006, ss. 167-168). 

Pilcher och Whelehan (2006, s. 8 - 9) menar att de kläder kvinnor bär är anpassade för att 

förneka de likheter mäns och kvinnor kroppar ändå har, genom att överdriva dess skillnader. 

Kjolar, högklackat, och handväskor, allt för att göra skillnad på män och kvinnor och bringa 

ljus på antingen feminint eller maskulint. I och med detta menar de två att den stereotypa 

kroppen är en produkt av vår kultur och inte biologi. De menar också att redan som unga blir 

vi uppmanade att förstärka våra skillnader. Killar blir exempelvis i högre grad uppmuntrade 

att vara självsäkra och fysiskt starka. För att en kvinnlig kropp ska kunna likställas en mans, 

behöver den efterlikna de drag en manlig kropp har; alltså med betydligt mer muskler. 

Dietz (1998) menar att förutom att porträttera kvinnor sexualiserande, är tropen damsel in 

distress (dam i nöd) en återkommande trop inom spel. Efter avvarandet av kvinnliga 

karaktärer är denna trop det vanligaste sättet att porträttera kvinnor på. 21% av spelen innehöll 

en dam i nöd. Antingen var de prinsessor av ett kungadöme eller så blev kvinnorna offer för 

en kidnappning utförd av monster eller ett kriminellt gäng. 

 

4.3. Kroppslig mångfald 

Dill (2005) skriver att en stor del av spelen som släpps inte ens innehåller kvinnor och att de 

få som gör det ofta gestaltar dem på ett sexualiserat sätt. De har ofta smala kroppar, är 

lättklädda och porträtterade med stora bröst. Det är sällan kvinnor blir gestaltade med kroppar 

som är förankrade i verkligheten, kroppar som många kvinnor har. 

Tillskillnad från kvinnor är män gestaltade i en rad olika fysiska attribut som kompletterar 

deras karaktärsdrag. När Blizzard 2014 presenterade sitt nästa spel Overwatch, var det klart 

att spelet byggde på olika karaktärer med olika och unika förmågor. De manliga karaktärerna 

varierade i sina kroppsbyggnader från att vara korta, långa, starka, smidiga, et cetera. 

Samtidigt var de kvinnliga karaktärerna exklusivt slanka. Trots att de hade olika förmågor och 

personligheter var alla, utan undantag, slanka i sin kroppsbyggnad. Detta är inte exklusivt för 

Overwatch utan kan hittas i flera spel. I det populära spelet League of Legends (LOL) syns 

samma mönster. De manliga karaktärerna porträtteras i olika kroppar såsom, den starka 
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riddaren Taric, Den stormagade Gragas och den serieliknande Dr. Mundo. Det går inte att 

hitta en standard på kroppar när man ser till de manliga karaktärerna. Sett till de kvinnliga 

karaktärerna speglas dock något annat, de är nämligen oavkortat karakteriserade med stora 

bröst och smala midjor och trots att de strider – alltid otroligt lättklädda. (Sarkeesian, 2016). 

Den monotona visualiseringen av kvinnor stannar inte vid kroppen, utan sträcker sig även in 

på andra områden, såsom ålder. Sarkeesian (2016) menar att förutom att vara smala är nästan 

alla, spelbara, kvinnliga karaktärer även unga. Saarkesian (2016) hävdar att detta beror på 

samma anledning som att de gestaltas som smala - för att vara sexuellt tilltalande till 

heterosexuella män. De gånger kvinnor faktiskt porträtteras som överviktiga görs det många 

gånger som ett skämt. Frånvaron av äldre kvinnor som är spelbara, antyder felaktigt att en 

kvinnas värde är direkt kopplat till hennes skönhet och ungdom. På den andra sidan har vi 

flertal exempel på spelbara män som ser ut att vara i 40 till 50-års åldern, till och med äldre. 

Detta antyder att män kan, till skillnad från kvinnor, vara aktiva, vitala och kraftfulla under 

hela deras liv (Sarkeesian, 2016). 

 

4.4. Male gaze 

Laura Mulvey myntade uttrycket ”the male gaze” och syftar till hur karaktärer framställs i 

media (Mulvey, 1999). Främst syftade det till att förklara hur kvinnor gestaltas utifrån ett 

manligt perspektiv. Det vill säga att vid så väl tv- och datorspel som filmer fanns det 

tendenser av att kvinnor och män med likande karaktärer framställts på helt olika sätt. Detta 

utifrån den manliga blicken eller ”the male gaze”. Det Mulvey (1999) ville belysa med henens 

artikel var det faktum att det finns scener och vinklar som har för avsikt att beskriva hur 

protagonisten – i det här fallet en kvinna, besegrar antagonisten. Det som sker är dock i själva 

verket en slowmotionscen som låter sig fokusera på hur hjältinnans briljans istället 

förkroppsligas till hennes sexualitet genom hennes bröst och rumpa i huruvida hon rör sig på 

ett sexuellt sätt samtidigt som hon dödar sina fienden. 

Mulvey skrev först om detta 1975 vilket innebär att det är skillnad på de filmer hon 

analyserade och senare filmer. David Gauntlett (2008) har fortsatt att skriva om the male gaze 

i sin bok media, gender and identity. Han menade på att enligt Mulvey är den hjälte som 

driver historien framåt alltid är en man medans kvinnor är passiva, erotiska objekt. Gauntlett 

(2008) menar att om man ser på filmer släppta på 2000-talet går det att nämna ett flertal filmer 

där en kvinna statuerar som hjältinna och få där de bara är förminskade till erotiska, passiva 
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objekt. Men han skrev också att trots kvinnors roll som hjältinnor är de fortfarande många 

gånger visualiserade med erotik i tanken. Han menar att de kvinnor som innehar huvudroller 

är kodade för en stark visuell erotisk påverkan (Gauntlett, 2008, ss. 42-43) 

Den feministiska TV-spelsbloggaren och mediakritikern Anita Sarkeesian har använt teorin 

för att analysera TV-spel. Hon menade att många spel är uppbyggda på den manliga blicken 

då de ofta använder kameravinklar för att zooma in på kvinnors bröst och rumpa eller har valt 

att fokusera på vilka kläder de har på sig. Dessa fenomen menade Sarkeesian är lätta att 

identifiera men nämner också mer subtila sätt för spelutvecklare att animera kvinnliga 

karaktärer för män. Hon nämnde sättet kvinnor rör sig på som ett återkommande fenomen i 

spel. Då utvecklare valt att använda sättet en karaktär rör sig på som ett sätt att bygga 

karaktären, är detta en viktig aspekt. Även fast en kvinnlig hjälte jobbar som rymdprisjägare, 

är tuff och bär samma kläder som hennes manliga kollegor, så rör hon sig på ett överdrivet 

och generaliserat, feminint sätt. Hennes höfter vickar för att skapa fokus mot rumpan och 

sättet hon sitter på associeras till en Disneyprinsessa och detta trots att hennes karaktär är hård 

och tuff. Sarkeesian menar även att den manliga blicken inte är exklusiv för heterosexuella 

män, utan att nästan alla kan identifiera sig med den eftersom spelare tvingas in i perspektivet. 
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5. Metod och material 

5.1. Semiotisk bildanalys 

En semiotisk analysmetod grundar sig i tecken och dess betydelser. Utmärkande i metoden är 

att allt kan tolkas som ett tecken som bär sitt eget budskap och hjälper åskådaren skapa 

mening i materialet (Esktröm & Larsson, 2010). 

En av de första att använda sig av semiotiken var den franske forskaren Roland Barthes. Han 

utvecklade en semiologisk analysmodell för att förstå och bringa ljus till mer eller mindre 

uppenbara meningar i vardagliga fenomen. Barthes använde sin metod för att mestadels 

analysera reklam men den kunde även appliceras på andra medier. Barthes menade även att en 

semiotiskbildanalys utförs bäst med hjälp av denotation och konnotation (Hansen & Machin, 

2019). 

 

5.2. Denotation och konnotation 

För att kunna analysera en text krävs det först och främst att det görs en granskning om vad 

materialet är för något. Även om det är en reklamfilm eller en nyhetsartikel, är det viktigt att 

förstå i vilken genre och sammanhang texten förekommer. De betydelsebärande elementen 

ska gå igenom och beskrivas för att få med alla detaljer, detta kallas denotation (Esktröm & 

Larsson, 2010). 

Berger (2014) menar att denotationen är den första och omedelbara betydelsen. Det är vad ”vi 

ser” från en text utan djupare analys. En denotativ beskrivning av en Bic Mac är en 

hamburgare från McDonald´s som väger X och har en speciell sås. Denotationen är alltså 

beskrivande och objektiv.  

Konnotation är den kulturella association som bilden för med sig. Den associationen är 

individuell och påverkad av våra kulturella erfarenheter, konnotationen kan därför variera 

beroende på vem som läser materialet. Så en Bic Mac kan betyda mer än bara en produkt från 

McDonald´s. Den kan syfta till, och stå för, en del av det amerikanska samhället, snabbmat, 

tidsbrist eller industrialiseringen av vår mat (Berger, 2014). 

 



25 

 

5.3. Bärare av konnotationer 

Enlig Hansen & Machin (2019) utgår den semiotiska bildanalysen ifrån en fragmentering av 

analysobjektet. De bygger på Barthes skrifter och menar att i ett analysmaterial finns det olika 

bärare av konnotationer. Alltså vissa delar i en bild som gör sig intressanta för analys. Dessa 

är: 

- Poser 

- Blickar 

- Scenografi 

- Objekt 

- Kameravinklar 

- Vad är i för- och bakgrund? 

Dessa kommer vara de byggstenar i materialet som kommer analyseras.  

 

5.4. Material 

Materialet som har valts för analys är två spel i Zelda-serien. Ett som är utgivet 1998 och ett 

från 2017. Just dessa spel valdes ut baserat på ett antal grunder. De båda spelen är så kallade 

”Launch titles” och innebär att de släpptes i samband med en ny spelkonsol. Båda spelen har 

blivit populära och hyllade för sitt sätt att omdefiniera sättet vi ser på både Zelda-spel samt 

spel över huvud taget. Båda spelen utspelar sig i en 3D-miljö. Spelen är släppta drygt 20 år 

ifrån varandra, vilket gör att en analys av förändringen över tid möjlig. Zelda som spelserie 

riktar sig emot en ung publik. En stor del av den forskning som gjorts om spel och genus 

använder material som är klart riktat emot en äldre publik. 

Dessa spel har tillsammans en speltid på cirka 75 timmar och då allt inte varit relevant för 

denna studie har ett urval gjorts. I Ocarina of time har filmklipp och bilder som är tagna ur 

spelet varit grunden för analysmaterial. Urvalet i BOTW har skett på samma sätt men 

eftersom mycket av det spelet sker i form av filmklipp har en del av analysmaterialet bestått 

av dessa. Materialet har, i största möjliga mån, varit detsamma i de båda spelen. Karaktärer 

som funnits med i båda spelen har varit av intresse, då direkta jämförelser kunnat göras. Men 
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eftersom det inte är samma spel har undantag gjorts där karaktärer bara funnits med i ett av 

spelen. 

 

5.5. Disposition av analys 

De karaktärer som analyserats har gjort det var för sig. Först gjordes en kortare beskrivning av 

karaktären för att få en kontext. Därefter gjordes en denotativ respektive konnotativ analys för 

varje spel. Först OOT sen BOTW. Därefter kom en kortare analyserande sammanfattning om 

vad som gick att läsa av den semiotiska analysen. När alla karaktärer hade analyserats gjordes 

en slutdiskussion där frågeställningen besvarades. 

 

5.6. Forskningskvalitet 

Tillförlitligheten i studien baserades på fyra antaganden, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Samtliga fyra punkter har tagits i åtanke 

vid studiens utformande.   

Trovärdigheten och möjligheten till att styrka och konfirmera baseras på det faktum att 

studien inte är vinklad, för att undvika detta har relevanta teorier studerats för att ge en så 

trovärdig utgångspunkt som möjligt. Studiens design har även anpassats till studiens syfte och 

forskningsfråga för att på ett så logiskt sätt som möjligt samla in och analysera data som ger 

ett trovärdigt resultat. Då det finns olika sätt att tolka den sociala verkligheten på, är det 

viktigt att författaren gjort detta på ett så godtyckligt och trovärdigt sätt som möjligt (Bryman 

& Nilsson, 2011). Eftersom stora delar av studiens syfte var baserat på perceptioner av 

verkligheten har författaren fått väga in olika infallsvinklar för att inte rikta studien åt ett visst 

håll och således förlora möjligheten att styrka och konfirmera. Det är dock fortfarande 

omöjligt att garantera en absolut objektivitet då den mänskliga faktorn varit oundviklig. 

Författaren har även försökt skapa en god forskningskvalitet genom att undvika att övertolka 

eller undertolka materialet som analyserats. 

Överförbarheten handlade om i vilken utsträckning studien kunnat generaliseras till andra 

kontext. I det här avseendet handlade det om ett enskilt spel som analyserats och utifrån det 

kopplats ihop till olika perspektiv. Utifrån det är studien inte generaliserbar i andra kontext 

men bör kunna användas som utgångspunkt vid analysering av andra spel med liknande tema.  
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Pålitligheten baserades på den mängd tidigare forskning inom ämnet som studerades och ett 

stort antal artiklar har lästs för att se hur tidigare forskning ser på ämnet och således få en så 

bred bild av ämnet som möjligt både innan och under studiens genomförande. Detta för att 

hitta en relevant forskningsfråga som genom metoden ledde till korrekta slutsatser som kunnat 

analyseras i relation till tidigare forskning. 

 

5.7. Metodkritik 

Kvalitativa metoder blir ofta kritiserade då det alltid finns en subjektivitet närvarande. 

Subjektiviteten uppkommer eftersom forskaren gjort sina egna tolkningar. Kritiken riktas 

många gånger från forskare som använt en kvantitativ ansats. De lyfter problematiken med att 

i en kvalitativ studie är det forskaren själv som är det primära redskapet för datainsamling och 

att ett kvalitativt resultat är svårt att replikera då två forskare subjektivt inriktar sig på olika 

saker beroende på dess olika intressen (Bryman, 2008, s. 369). 

 

5.8. Metodreflektion 

Jag har valt att använda en metod som jag redan är insatt i och jobbat med tidigare. Fördelen 

med att använda en metod jag redan hade erfarenhet av var att den används på ett korrekt sätt, 

och därmed blev mer objektiv. Nackdelen med en väl införstådd metod är att en går miste om 

nya infallsvinklar och faller in i mönster.  

Som tidigare skrivet bygger metoden jag använde i grunden på forskarens egna tolkningar. 

Trots att alla tolkningar i studien gjorts med en så stor objektivitet som möjligt, går det inte att 

komma ifrån den mänskliga faktorn helt och hållet. Jag har skrivit denna uppsats på egen 

hand, vilket kan ha förstärkt problematiken med forskarens egna tolkningar, då de tolkningar 

jag gjort inte har kunnat processats mellan två personer.  

Det material som analyserat är något som jag har spenderat mycket tid med både som ung och 

vuxen. Det faktum att Zelda-serien står mig nära kan göra att min analys har blivit mer 

partisk.  

För att göra studien så objektiv som möjligt har jag under hela processen haft ett öppet sinne 

och inte gjort den för att bevisa något. Jag har även låtit kurskamrater läsa igenom mina 

tolkningar i kontext med materialet för att säkerställa att mina analyser inte är felaktiga. 
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6. Analys 

6.1. Zelda 

Zelda är den person, tillsammans med Link, som hela spelserien kretsar kring. Hon är 

prinsessa över det fiktiva landet Huryle där spelen utspelar sig i. Detta är återkommande i alla 

spel i serien. I OOT är Zelda med, till och från, under hela spelet. Man träffar henne först som 

barn och hon är även med i slutet när bataljen mot Ganon händer. I BOTW är Zelda inte 

fysiskt med under själva spelet utan hon tar sig plats i de minnen Link samlar på sig. Zelda är 

under tiden spelet äger rum inne i slottet och slåss med Ganon och har gjort i 100 år. 

6.1.1. Ocarina of Time 

Bilaga: 1 

Bilden här är inte tagen direkt från spelet utan är en officiell bild från Nintendo för att visa hur 

Zelda ser ut i spelet. Denna bild speglar hur Zelda ser ut i spelet fast i bättre grafik. Kläder 

och utseende är samma som i spelet men den tidens hårdvara klarade inte av att rendera denna 

kvalité. På detta sätt ser Zelda ut under slutet av spelet, till exempel under den sista striden 

med spelets antagonist.  

På ett denotativt plan ser man en kvinna i rosa klänning. Hon har långa öron och blont hår och 

på huvudet vilar en tiara i guld. Hon har även detaljer i guld som till exempel ett axelskydd, 

örhänge och en livrem. Ifrån livremmen hänger ett skynke med ett flertal olika tecken och hon 

har även på sig ett par rosa handskar som täcker hela armen. Hennes kropp är slank och 

hennes ansikte är smalt och spetsigt med blåa ögon. Hon står rak i ryggen med huvudet en 

aning böjt neråt.  

På det konnotativa planet förstår vi att denna kvinna är viktig. Hennes rosa klänning och 

utsmyckningar i guld förtäljer en klassisk porträttering av en prinsessa. Kläderna ser ut att 

bäras under ceremoniella tillfällen. De långa öronen visar på att hon inte är människa utan av 

någon alvliknande härkomst.   

Med kontexten i hand, att dessa kläder bär Zelda när hon hjälper Link att förgöra spelets 

antagonist, blir hennes utstyrsel ifrågasatt. Klänningen hon bär för associationerna till 

ceremonier och inte till strid. Men trots att Zelda är högst delaktig i striden, får hon bära 

kläder som associeras till skönhet. Det går att argumentera att axelskyddet är till för strid, men 
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det är trots allt sådan liten del av utstyrseln och de är gjorda av guld vilket är ett mjukt och 

vackert material som inte lämpar sig för strid utan mer för ceremonier. 

6.1.2. Breath of the Wild 

Bilaga: 2 

Även denna bild är officiell från Nintendo för att visa hur Zelda ser ut i spelet. Denna 

utstyrsel bär Zelda under de filmer som visas när Link hittar ett minne. Dessa filmer utspelar 

sig 100 år innan spelet sker och visar hur Link och Zelda lärde känna varandra. För att 

förtydliga kontexten går det att säga att ett flertal av dessa klipp visar när Zelda är ute och 

forskar om landets natur och de mystiska maskinerna som är utspridda. 

Denotativt ser vi en ung, slank kvinna som tittar bort ifrån kameran. Hon har långt blont hår 

som är delvis uppsatt i en fläta. Hon har en blå och vit tröja med guldiga detaljer, ett par bruna 

byxor och över det en brun livrem. Hon har ett par handskar utan fingrar och även ett par 

stövlar, även dessa bruna. I sin hand har hon något som ser ut att vara en bok. Hon står rak i 

ryggen med benen brett isär och kollar bort ifrån kameran. 

Med en konnotativ analys ser man att Zelda går ifrån den traditionella bilden av en prinsessa, 

trots att hon är det även i detta spel. Utan kontexten går det inte att urskilja att Zelda är en 

prinsessa, utan hon ser mer ut som en äventyrare. Hon har inte på sig någon klänning utan ett 

par byxor som ser ut att vara gjorda av läder, och gjorda för en aktiv utomhusmiljö. Även 

stövlar, livrem och handskarna ser ut att vara gjorda av läder och för fysiska aktiviteter. 

Handskarna har avklippta fingrar vilket används för att skydda händerna samtidigt som man 

behåller smidigheten, så även dessa ger associationer mot fysiskt krävande aktiviteter. Även 

de grövre stövlarna gör detta. Det går att sammanfatta hennes kläder till att de har som syfte 

att skydda och underlätta hennes arbete och inte för att göra henne fin eller vacker. Även 

hennes hår kommunicerar detta. Hon har långt, blont hår som är uppsatt i en fläta som 

förhindrar att det kommer ner över ansiktet. Det bokliknande föremålet för associationerna till 

visdom och lärdom. Hennes blick går utåt vilket går att tyda som att hon blickar framåt eller 

emot något. Hennes breda ben och bakåtdragna axlar med utskjutande bröstkorg tyder på att 

hon är kraftfull och redo för utmaningar som kommer. 

6.1.3. Diskussion 

Med analysen i hand går det att se stora skillnader på hur Nintendo framställer Zelda i de 

olika spelen. I OOT framställs hon som den klassiska prinsessan med klänning och smycken. 



30 

 

Och trots att hon deltar i strider bär hon fortfarande dessa ceremoniella kläder som inte alls 

lämpar sig för det. Detta kommunicerar att tjejer döms på deras utseende och skönhet och inte 

på det de åstadkommer. Zelda i BOTW skiljer sig från detta då hon inte bär kläder för att 

kommunicera skönhet, utan hennes kläder visar på äventyr och aktivitet. Kläderna passar för 

det hon gör, då hon i flera av klippen vandrar runt i landet och forskar. Hon går emot den 

stereotyp som oftast förknippas med kvinnor i media. Att de ska vara vackra, sexiga och 

behaga män. Hon tar även plats i sitt kroppsspråk på ett sätt Zelda i OOT inte gör. 

Sammanfattningsvis vid en närmre analys går det att se skillnader på de två olika versionerna 

av Zelda. OOT visualiseras Zelda som den klassiska prinsessan med klänning och smycken, 

en enligt Sarkeesian klassisk stereotypisk bild av en kvinna i spel. BOTW väljer att göra sin 

Zelda som en mer aktiv och tuffare tjej och går därmed ifrån den klassiska stereotypen om hur 

kvinnor ska vara i spel. Ett av de minnen Link hittar visar just en ceremoni där Zelda är med 

(Se bilaga 3). I detta klipp bär hon en mer ceremoniell klädsel passande till tillfället till 

skillnad från Zelda i OOT som alltid bär dessa, även i strid. 

 

6.2. Fairys 

Fairys är ett återkommande element i Zelda-spelen och OOT och BOTW är inga undantag. 

fairys hittas vid sina källor kallade Fairy Fountains. Det finns ett flertal fairys i varje spel och 

det krävs en motprestation för att antingen hitta eller öppna dem. Syftet med dessa är att ge 

spelaren någon form av fördel i spelet. Det kan vara en uppgradering av kläder, vapen eller en 

ny kraft som underlättar spelet. 

6.2.1. Ocarina of Time 

Bilaga: 4 

I OOT är källorna gömda och spelaren behöver klura ut varit de är och hur man kommer in. I 

OOT finns det sex olika källor med två olika animationer, tre stycken har den ena och tre har 

den andra. Båda två kommer analyseras. 

Denotativt flyger en kvinna upp från en pool av vatten. Hon och Link verkar befinna sig i 

någon form av grotta. Samtidigt som hon flyger upp så ljuder ett skrik. Hon svävar till en 

liggande position och kameran panorerar över hennes smala kropp. Hon har långt rött hår som 

är uppsatt i tre flätor och hennes kläder verkar vara gjort av något växtliknandematerial. Hon 

vänder sin överkropp ner mot Link, samtidigt som hennes rumpa är högt i luften, och skickar 
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en boll av ljus mot honom. Efter att Link har fångat bollen försvinner hon ner tillbaka in i 

poolen. Under hela denna tid kommer det skratt ifrån fairyn. 

Den enda skillnaden på den första och andra animationen är vilken pose fairyn gör, miljön 

och vilka kameravinklar som används, annars är allt likadant. På ett denotativt plan flyger 

fairyn upp från vattnet och sätter sig i luften med benen i kors. När hon gör detta är kameran 

placerad under henne så rumpan syns. Kameran sveper sedan hennes kropp nedifrån och upp 

och avslutar på rumpan igen innan den zoomar ut och visar Link som står där nere. För att ge 

Link sin nya kraft särar hon på benen samtidigt som hon blåser en kyss till honom. Kameran 

avslutar nedifrån och zoomad på hennes gren innan hon försvinner ner tillbaka i poolen igen. 

Via konnotation går det att fastställa att dessa scener handlar om sex och sexualisering. Det 

första som avslöjar det är hennes kropp. Om vi bortser från det trekantiga utseendet då det är 

en produkt av den tidens teknik, så är hon slank med långa ben. Hon har en onaturligt smal 

midja och stora bröst. Hon har oerhört tajta kläder; det ser nästan ut som det bara är sjögräs 

som ligger på kroppen samtidigt som hennes läppar är röda. Hennes kropp passar in på den 

typiska bilden vi har av en översexualiserad kvinna. 

Den andra bärare av konnotation i dessa klipp är också kameravinklar. I de båda klippen går 

kameran längs hennes kropp för att visa upp den. Kameran fastnar även ofta på rumpan, 

brösten eller skrevet. Om man ser till maktrelationen i kameravinklarna är Link i en 

undergivande position. Kameran ser antingen ner på honom eller upp till henne. Fairyn 

skrattar också på ett stönande sätt som även det för tankarna till sex. För att ge Link sin nya 

kraft slänger hon en kyss till honom samtidigt som hon särar på benen. Detta går att se som en 

invit till sex. Sammanfattningsvis kan man se att sexualiseringen av denna karaktär är stark. 

Både sättet hon ter sig på, hur hon ser ut och hur kameravinklarna är monterade för tankarna 

till sex. 

6.2.2. Breath of the Wild 

Bilaga: 5 

I BOTW är dessa källor inte gömda men de är stängda. För att öppna dem behöver Link 

betala en summa pengar. Det finns fem källor spridda runt världen och de hjälper Link att 

uppgradera sin utrustning. Alla de fyra fairys är lika i sina utseenden och animationer så 

endast en kommer analyseras. 
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Med en denotativ analys ser man att Link går fram till en stor puppa. Genom puppan hör han 

en röst som ber honom lyssna på en historia. Puppan berättar att hon är den stora fairyn 

Cotera och att stället de står på en gång var en vacker källa, men med tiden slutade det komma 

äventyrare som gav henne pengar så hennes en gång stora kraft har sinat. Hon fortsätter sen 

med att fråga Link om han kan hjälpa henne få tillbaka sin kraft genom att erbjuda 100 rupees 

(Spelets valuta) och sträcker ut sin hand från puppan. När Link sträcker fram pengarna tar 

fairyn dem och tar in sin hand igen. Puppan börjar sedan pulsera för att sedan öppna sig. Inne 

i puppan ser man en pool med vatten som börjar bubbla och marken skakar. Med ett tjut 

flyger en kvinna upp med uppsträckta armar. Tiden går långsammare och kameran zoomar in 

på kvinnans mage och hals där stora och blänkande juveler hänger. Kvinnan är stor i 

jämförelse med Link. Hon är lättklädd och juveler pryder hela hennes kropp. Hennes 

kroppsform är normal kanske till och med åt det överviktiga hållet. Hon lutar sig framåt och 

frågar om Link vill uppgradera något. Efter uppgraderingsprocessen frågar hon om Link redan 

måste gå och därefter ljuder samma tjut som när hon kom fram och hon försvinner sedan ner i 

poolen. 

Vid en konnotativ analys ser man att även detta klipp kretsar kring sex. Den stängda puppan 

som sedan, på ett pulserande sätt, öppnar sig när Link ger pengarna går lätt att associera med 

en klimax. Även det tjutet hon gör när hon flyger upp från poolen tyder på en klimax. Och när 

klimaxen är uppnådd är fairyn villig att hjälpa Link att uppgradera sin utrustning. Även de 

lätta och uppvisande kläderna avslöjar budskapet. Kameravinklarna säger dock något annat. 

De zoomar inte in på vare sig rumpa eller bröst, utan på ädelstenarna hon bär. Juvelerna för 

associationer till att hon är förmögen och mäktig. Denna maktrelation förstärks också genom 

hennes storlek och att hon alltid tittar ner på Link. Hennes storlek på kroppen går emot 

normen om att kvinnor måste vara smala för att vara sexiga. För trots att de flesta stereotyper 

om att kvinnor är sexobjekt i spel uppfylls, går kroppen emot det vi är vana med. Hennes 

kropp är vad man i modebranschen skulle kalla för plus size, alltså en kropp som är större en 

den smalhetsnorm som ändå råder för kvinnor och framförallt kvinnor i media. Hennes bröst 

är inte övernaturligt stora, utan är trovärdiga. Men trots hennes kropp lyckas hon att bli 

sexualiserad. 

6.2.3. Diskussion 

Det går att se likheter mellan de båda spelen. Man ser att fairyn från 2017 är baserad på den 

från 1998. Båda gör samma entré och ljuder ifrån sig ett liknande skrik när de gör den. 
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Kläderna liknar varandra med åtsittande och utelämnande växtliknande tyg. De båda ter sig på 

ett stereotypiskt kvinnligt och sexigt sätt, men i OOT går detta till sin överdrift då onaturliga 

poser görs för att förstärka sexualiseringen. Den stora skillnaden är varit de väljer att fokusera 

kameran när de ska visa upp fairyn. I OOT görs valet att fokusera kameran på hennes bröst, 

hennes rumpa och i vissa fall skrev. I BOTW är inte detta fall utan här fokuserar kameran på 

hennes ägodelar istället. Så istället för att använda kameran till att fortsatt sexualisera används 

den till att visualisera andra egenskaper hos henne, som till exempel girighet, då hon precis 

bett Link om pengar trots att hon besitter redan stora rikedomar. Det andra som skiljer de två 

spelen är kroppen. I OOT är hon slank och storbystad. Hennes bröst är onaturligt stora samt 

att de ser väldigt trekantiga ut men detta kan också bero på dåtidens teknologi. Och på detta är 

hon oerhört smal med en onaturligt smal midja. Här väljer BOTW att inte följa efter utan 

väljer att göra en karaktär som är inom normen överviktig eller, för att välja orden bättre, 

normalviktig. Och trots att hon är större så utstrålar hon ändå sex vilket går emot det 

Saarkesian säger om kvinnor i spel som bortgår ifrån smalhetsnormen ofta görs till ett skämt. 

Trots att den gamla typen av sexualisering går det att argumentera att valet att ha en större 

kvinna att representera den går att se positivt. 

6.3. Impa 

Impa är en karaktär som finns med i både OOT och BOTW. I OOT är hon en ung Zeldas 

tjänare. Innan Link dök upp var Impa den enda som trodde på Zeldas visioner om att ett stort 

mörker var på väg. Impa möter Link första gången när han har smugit in för att träffa Zelda. 

Hon hjälper honom sen att komma ifrån slottet och berättar samtidigt varit han ska gå för att 

komma vidare. Impa var också den som tog hand och uppfostrade Zelda under de sju åren 

Ganon härjade. 

I BOTW är Impas roll annorlunda men ändå ganska lik. Här är hon en gammal, liten tant. 

Impa är Kakarikobyns äldre. Hon är bland de första Link möter efter sin 100-åriga sömn. Hon 

frågar Link om hon känner igen henne vilket innebär att hon är äldre än 100 år. Impa hjälper 

Link och berättar vad han ska göra för att kunna förgöra Ganon. 

6.3.1. Ocarina of Time 

Bilaga: 6 

Denotativt ser man en kvinna. Hon har blått hår, långa öron och stora röda läppar. På 

överkroppen bär hon en rustning som täcker brösten men inte bröstet. Även axlar och händer 
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är täckta av en rustning. På underkroppen bär hon korta, tajta byxor som når över halva låret. 

På fötterna har hon stövlar som även de ser ut att vara gjorda av någon form av stål. Över 

bröstet hänger det en symbol med hjälp av två remmar. Den kropp som inte täcks av 

skyddsutrustningen ser muskulös ut. Hon står rakt i ryggen med händerna på höfterna 

samtidigt som hon kollar rakt in i kameran.  

Konnotativt kommunicerar Impa en styrka. För det första är hon muskulös. Hennes lår, biceps 

och axlar är väldefinierade. Det andra som förtäljer hennes styrka är kroppsspråket. Hon står 

rak i ryggen med armarna på höfterna, en pose som kommunicerar styrka. Och detta förstärks 

då hennes blick är spänd rakt in i kameran. Men Impa stannar inte vid att vara en stark 

karaktär utan associationer till sex letar sig ändå in. Det första som tyder på detta är 

rustningen. En rustning har som syfte att skydda men Impas är öppen så hennes bröst syns. 

Det tecken som hänger ner över bröstet gör att det bara är brösten som visas. Och även det 

hon har över rumpa och höfter ser ut att inte följa resten av rustningen och vara i metall utan 

gjort i något tyg för att kunna vara tajt. Detta gör att hennes höfter och rumpa blir väldigt 

framhävande i kontext med hennes smala midja. Även hennes stora röda läppar associeras till 

en kvinnlig skönhet samt sexualitet. 

6.3.2. Breath of the Wild 

Bilaga: 7 

Denotativt ser man en äldre kvinna sittandes ner på en kudde. Hon bär en beige klänning med 

blåa och orangea detaljer, samt en stor hatt på huvudet och ett band runt halsen. Från hatten 

hänger det fyra tecken från kedjor. Under hatten hänger det ner två vita hårstumpar. Hennes 

ansikte är rynkigt och händerna vilar på knät. 

Med en konnotativ analys ser vi en gammal kvinna med asiatiska tendenser. De asiatiska lyser 

igenom via hennes hatt som är en traditionell asiatisk, samt hennes klänning som vikt på 

samma sätt som en kimono är. Även sättet hon sitter på knäna associeras till de japanska 

geishorna. Så det vi ser är en liten, asiatisk kvinna och detta har i västerländsk popkultur 

många gånger kopplats till visdom. Framförallt kampsportsfilmer använder sig inte sällan av 

en äldre asiatisk, oftast, man för att driva historien framåt genom att han berättar något som 

hjälper protagonisten. Och på samma sätt här så personifierar Impa den gamla visdomen som 

Link behöver för att kunna slutföra sitt uppdrag. 
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6.3.3. Diskussion 

Impa är en intressant karaktär i de båda spelen om man ser till teorin om den kvinnliga 

kroppsliga mångfalden. I OOT presenteras Impa som en kraftfull kvinna genom sin 

muskulösa kropp och går ifrån tropen om att kvinnor är slanka. Detta gör även Impa i BOTW 

då hon tar form som en gammal kvinna och detta utan att det görs till ett skämt som 

Sarkeesian (2016) menar många gånger blir fallet. Hon tillåts vara kompetent och viktig trots 

att hon inte faller inom den ramen som kvinnor i spel oftast formas i. Men det är ändå viktigt 

att pointera att Impa i OOT ändå lyckas att bli sexualiserad. För trots hennes kraftfulla utryck 

så framhävs ändå hennes bröst på ett onaturligt sätt. 

6.4. Sheik 

Sheik är en karaktär som bara finns med i OOT. Och trots att det inte går att jämföra så är 

Sheik en intressant karaktär att analysera. Sheik är en nyckelperson i historien och för att det 

inte ska bli ett för stort material kommer en kortare kontext för Sheik förklaras. 

Sheik blir refererad som en man i spelet. Han är en karaktär som dyker upp lite då och då och 

hjälper Link och lär han magiska sånger som han kan använda för att klara spelet. Han dyker 

upp snabbt, berättar för Link vad han måste göra och sen försvinner han snabbt i ett moln av 

rök. Sheik hjälper Link ända fram till en punkt i slutet av spelet när Link har gjort allt som 

krävs för att kunna förgöra Ganon. Då kommer vändningen. Sheik berättar att han hela tiden 

har varit prinsessan Zelda men maskerad som en man. Och just detta klipp, med kontexten i 

hand, blir analysmaterialet för Sheik intressant. 

6.4.1. Ocarina of Time 

Bilaga: 8 

Den denotativa analysen är att en man står och pratar. Han har tajta, blåa kläder och vita 

tygstycken över munnen och huvudet så bara hans ögon syns. Kameran zoomar in på mannen 

och han gör ett tecken med sina händer och ett ljus illumineras bakom honom. Ljuset bländar 

en pojke som håller för ögonen, och när han väl kan se igen står där en kvinna i rosa klänning. 

Kvinnan berättar att hon är Zelda, prinsessan över Huyrule. Hon fortsätter sen att be om 

ursäkt för att hon träffade pojken utklädd men att det var nödvändigt för att inte bli upptäckt.  

Denna scen blir intressant med kontexten och en konnotativ analys. Mannen i början är Sheik, 

han har tajta kläder och är maskerad. Det går att se att karaktären är inspirerad av en ninja. 



36 

 

Sheik fortsätter sen med att göra en trollformel som förvandlar tillbaka honom till Zelda. Och 

med kontexten vet vi att Sheik har varit en nyckelperson genom hela spelet då han på ett 

kompetent sätt har hjälpt Link på flera olika sätt. Han har lärt Link magiska sånger, berättat 

vad som behöver göras och även själv deltagit i strid. När det sen uppdagas att det hela tiden 

varit Zelda, utklädd till man, som gjort detta blir det intressant. 

6.4.2. Diskussion 

Faktum att Sheik egentligen är Zelda kommunicerar att för att kunna göra dessa viktiga 

handlingar så krävs det att du är en man. Att som kvinna kunna göra kompetenta saker krävs 

det att du klär ut dig till man. Detta gör att Zelda fortsätter att vara den vackra prinsessa som 

hon alltid varit. Detta går i hand med det Pilcher och Whelehan (Pilcher & Whelehan, 2006) 

skriver om kvinnors kroppar. För att en kvinnlig kropp ska vara likvärdig en mans krävs det 

att den ser ut som en. Här är kroppen densamma men med den kulturella aspekten är det vi ser 

en man. Det går tydligare att se de manliga dragen på en bild (se bilaga 9). Där ser man 

tydligare en muskulös kropp men framförallt manliga bröstmuskler. 

 

6.5. Gerudo 

Gerudo är ett folkslag i Huryle som bara består av kvinnor. Det födds en Gerudo-pojke en 

gång vart 100 år, och Zeldaseriens antagonist Ganon är just en sån här manlig gerudo. 

Gerudostammen är ett nomadiskt ökenfolk. I OOT beskrivs de som ett tjuvgäng och 

krigarfolk som ibland kommer in till stan för att leta män att gifta sig med. I BOTW beskrivs 

de som ett fredfullt folk men låter aldrig några män komma in i deras stad. Link måste här klä 

ut sig till kvinna för att ens komma in i staden. 

De båda bilderna som analyseras är officiella konstverk som Nintendo använder för att visa 

upp sitt spel. 

6.5.1. Ocarina of Time 

Denotativt är bilden på en kvinna. Hon är slank och bär ett par stora rosa byxor. Hennes 

ansikte är smalt med en spetsig näsa. Hon har långt, rött hår som är uppsatt med en ädelsten. 

Ädelstenar pryder också ett smycke på pannan, ett halsband, ett skärp och ett armband. 

Förutom de stora byxorna har hon ett tyg över sina bröst, handskar och ett par spetsiga skor. 
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Hennes midja är smal och hennes höfter går inte att se då de täcks av byxorna. Hon står snett 

med händerna på benen och blicken in i kameran samtidigt som hon ler. 

Konnotativt går det att hennes midja är ohälsosamt smal och hennes bröst är inte överdrivet 

stora men väldigt fasta. Hennes kvinnliga drag är därmed överdrivna. Hennes kvinnlighet 

förstärks ännu mer med hennes kläder. Det enda hon har på sig på överkroppen är ett 

tygskynke över brösten vilket exponerar hennes kropp. Byxorna hon bär är rosa vilket 

traditionellt sätt är sedd som en feminin färg. De juveler hon bär blir en förstärkning för 

kontexten att Gerudos är ett tjuvfolk. Sättet hon står på i symbios med hennes blick går att 

associeras till att hon är klurig och finurlig. 

6.5.2. Breath of the Wild 

Denotativt ser man en kvinna med stort rött hår i en uppsättning. På överkroppen har hon en 

rustning och över höfterna bär hon en blå kjol. På ryggen hänger en sköld pryd av juveler och 

även det svärd hon håller i pryds med juveler. Hon har stora örhängen och på fötterna bär hon 

högklackade skor med vingar på. Hon står frånvänd med ryggen emot kameran och ena 

handen på höften och den andra utsträckt med ett svärd. Hon har benen brett isär, huvudet 

lutar bakåt och ögon är fästa i kameran.  

Konnotativt ser man att kvinnan är en krigare. Skölden och svärdet tillsammans med 

rustningen på överkroppen tyder på detta. Hon ser ut att vara inspirerad av krigare från 

mellanöstern då hennes svärd, trots att det syns dåligt, verkar vara en scimitar som är ett 

traditionellt vapen från mellanöstern. De juveler som pryder henne associeras till rikedom. 

Hennes position tyder på att hon svingar sitt svärd då kjolen flyger i luften och svärdet är 

blurrat som om de vore i rörelse. Sättet hon svingar sitt svärd på är graciöst. Nästan allt på 

henne tyder på en stark krigare förutom skorna. Trots att hon framställs som en krigare bär 

hon klackskor som inte på något sätt är optimalt för fysisk aktivitet. Klackskorna associeras 

till kvinnlig skönhet då de ger illusionen av längre ben. Klackskorna blir även intressanta för 

analys med kontexten om att Gerudo är ett folk som bor i öknen. I sand är klackskor värdelösa 

och de blir självklart att hon bär dem för att tydligare anspela på femininitet och 

hyperfemininitet. 
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6.5.3. Diskussion 

Det framgår snabbt att den senare versionen är en fortsättning på den äldre. De båda är en 

tolkning på hur Gerudos ser ut. Gerudon från OOT går i den ram som Sarkeesian (2017) 

menar om hur man traditionellt framställt kvinnor i spel; smal och lättklädd. De båda bär 

flertal juveler som tydligt kommunicerar skönhet och rikedomar. Det som skiljer de två är hur 

BOTW framställer henne som en kraftfull krigare med svärd, rustning och sköld. Men trots 

denna visualisering av en kvinnlig ökenkrigare väljer Nintendo att ge henne ett par opraktiska 

klackskor, för att ändå visa att hon i första hand är en kvinna.  
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7. Resultat  

Denna studies syfte har varit att undersöka hur Nintendo framställer kvinnor i sin spelserie 

The Legend of Zelda. En semiotisk bildanalys har gjorts på två olika spel, ett från 1998 och 

ett från 2007. Teorier som berör genus inom media har använts för att kunna identifiera 

representationen av kvinnor.  

Detta är frågeställningen som studien är sprungen ur 

- Hur framställs kvinnliga karaktärer i spelserien The Legend of Zelda? 

- Har framställningen förändrats under tid? 

Nedanför kommer frågeställningen besvaras. 

 

Hur framställs kvinnliga karaktärer i spelserien The Legend of Zelda? 

Efter den semiotiska analysen av de två spelen går det att se hur kvinnor många gånger 

framställs på ett stereotypiskt sätt. Ofta blir det feminina överdrivet och belyst på ett sätt som 

Pilcher och Whelehan (2006) menar är stereotypiskt för kvinnor i media. Ett tydligt exempel 

på detta är Gerudokvinnan i BOTW som framställs som en stark krigare i alla aspekter utom 

hennes klackskor. Detta är ett typexempel på hur Pilcher och Whelehan (2006) menar att 

feminina stereotyper ofta implementeras för att belysa skillnaden på kvinnor och män. Detta 

återkommer också på Zelda i OOT, som trots sin delaktighet i strider, bär en rosa klänning. -

Inte nog med det för när Zelda är en viktig del i storyn och agerar kompetent, gör hon detta 

utklädd till en man, i form av Sheik. Även fairys i båda spelen blir karikatyrer på hur spel ofta 

framställer kvinnor stereotypiskt. Deras syfte är att behaga Link, den manliga protagonisten, 

med en stark underton av sexualitet. I det stora hela framstället Nintendo kvinnor 

stereotypiska till det Pilcher och Whelehans teorier men inte alla karaktärer faller här under. 

Impa är en karaktär som inte framställs typiskt kvinnlig i något av spelen. I OOT är hon 

muskulös och i BOTW är hon gammal.  

Impa är en naturlig övergång till att ta upp den kroppsliga mångfalden hos kvinnor, eller 

avvarandet av den. Impa framställs inte som slank, smal och med stora bröst som Dill och 

Thill (2007) skriver att kvinnor oftast görs i spel. Impa i BOTW är heller inte ung som 

Sarkeesian (2016) skriver att kvinnor nästan uteslutande framställs. Fairyn som BOTW har är 

inte heller slank, utan har en mer verklig kropp. Men här tar mångfalden slut. De resterande 
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karaktärerna är uteslutande unga, slanka kvinnor i de båda spelen och Nintedo gör som så 

många andra spelutvecklare gjort innan, stöper kvinnor i samma form som man alltid har 

gjort. Det enda som skiljer de åt är på vilket sätt de hjälper den manliga protagonisten i sitt 

uppdrag. 

Det går att fastställa att de båda spelen är till för vad Mulvey (1999) menar är den manliga 

blicken. För det första spelar du alltid som den manliga protagonisten Link. För det andra 

träffar Link under sin resa kvinnor, som är med i analysen, och många gånger framställs dessa 

kvinnor på ett sätt som tilltalar heterosexuella män. Ett tydligt exempel på detta är när han 

träffar fairyn i OOT och kameran fokuserar på enbart på hennes kropp och då framförallt 

rumpa, bröst och gren.  

 

Har framställningen förändrats under tid? 

Möjligheten att besvara denna frågeställning görs genom att två spel har analyserats. Om man 

börjar att kolla på OOT så går det att se en tydlig linje där kvinnor framställs sexualiserande 

och de feminina dragen är överdrivna. En karaktär som Zelda bär i detta spel uteslutande en 

rosa klänning, oberoende på vad hennes uppdrag är. Medan i BOTW väljer Nintendo att 

framställa henne på ett annat sätt. Här framställs hon som en äventyrare med ett eget syfte och 

egna mål. Hon är inte den stereotypiskt feminina karaktären och går därmed ifrån Pilcher och 

Whelehans teori. Trots att hon inte framställs hyperfeminint är hennes öde detsamma som 

alltid, att bli räddad av Link. Här faller de båda spelen in i Damsel in distress tropen. 

Skillnaden är att i OOT blir Zelda kidnappad, och i BOTW går hon på eget bevåg in i slottet 

för att slåss mot Ganon. Men trots detta behöver hon ändå bli räddad av en man, vilket är det 

Dietz (1998) menar är dam i nöd. Och detta är ett återkommande fenomen i BOTW, att de 

verkar medvetna om den kritik de har fått och har försökt åtgärdat det men bara halvdant. 

Gerudokvinnan är ett återkommande exempel på detta. Hon är inte framställd på ett 

sexualiserat sätt som i OOT, utan som en krigarhjältinna. Men Nintendo klarar inte att hålla 

detta spår hela vägen, utan sätter på henne ett par feminint stereotypiska klackskor för att ändå 

visa att hon i första hand är kvinna och i andra hand en krigare. Ett till exempel på ett 

halvdant försök till att inte framställa kvinnor stereotypiskt är fairys. Här ser man att 

framställningen ändå har förändrats mellan de två spelen om man ser till den kroppsliga 

mångfalden. I OOT är hon slank och har stora bröst medan i BOTW framställs hon ändå med 

en normal kropp. Hon är här inte smal och hennes bröst är normalstora. Och ser man enbart 
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till det Sarkeesian (2016) skriver om den kroppsliga mångfalden, är detta en förändring från 

de två spelen då hennes större kropp inte görs till ett skämt. Även kameravinklarna skiljer sig 

från de två spelen. I OOT är kameran fokuserad på hennes bröst och rumpa, medan i BOTW 

är fokus på hennes smycken. Men trots att de båda framställs med en stark sexuell underton, 

görs det på olika sätt. I OOT görs det via hennes kropp och kameravinklar, medan i BOTW 

görs det på ett mer subtilt sätt i och med puppan som sprängs i eufori.  

 

8. Slutdiskussion 

Sammanfattningsvis är det klart att de båda spelen framställer kvinnor stereotypiskt, använder 

den traditionella mallen för kvinnors kroppar och de är skapade för den manliga blicken. Det 

går att se en liten förändring över tid. Nintendo verkar vara medvetna om kritiken som riktats 

emot dem och gör försök att förändra framställningen utav kvinnor till det bättre men lyckas 

inte att göra det fullt ut. 

 

8.1. Framtiden för kvinnor i Zelda 

Efter att basspelet BOTW släpptes 2017 har Nintendo även släppt DLC (Downloadable 

content). I detta DLC blir prinsessan Zelda fortsatt framställd som en kompetent äventyrare då 

hon reser runt i Huryle och samlar ihop landet inför den katastrof som ska ske. 

Debatten om att göra Zelda till en spelbar karaktär för första gången har länge diskuterats 

mellan Zelda-fans och spelbranschen. Detta hade utan tvekan varit ett stort steg för det arbete 

genus ändå är inom spel. Det finns även förhoppningar att Link någon gång ska porträtteras 

som kvinna istället för pojke eller man. Det sistnämna har spelets producent Eiji Aonuma 

dementerat då han menar att det hade gjort den story som redan finns obalanserad. Men en 

uppföljare till BOTW är planerad till 2021 och många spelare har förhoppningen att i detta 

spel kommer de att kunna ta kontroll över Zelda och på samma sätt som de alltid har räddat 

världen med Link, göra det med Zelda (Hernandez, 2019). 
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8.2.  Förslag till vidare forskning 

Denna studie analyserade hur kvinnor framställs i The Legend of Zelda, men jag ser att en 

liknande analys av de manliga karaktärerna, i samma material, hade varit intressant. I min 

sökning efter material stötte jag på flera fall av vad jag anser vara stereotypiska porträtteringar 

av män. Om så är fallet gör det inte de stereotypiska framställningarna av kvinnor okej, men 

trots det intressant. 

Eftersom The Legend of Zelda är en spelserie som konsekvent har släppt spel från 1986 och 

framåt ser jag att en studie där alla spel är med för att tydligare kunna se hur framställningen 

har förändrats. 

Jag ser även att fortsatt forskning om den media barn konsumerar är fortsatt väsentlig. Jag ser 

det som en självklarhet att det som konsumeras som ung blir det man förväntar sig som äldre, 

och just därför är det viktigt att kunna se de problem som finns i den media som är riktad mot 

en yngre publik. 

Denna studie analyserar bara materialet i sig men det hade varit intressant att göra en studie 

på spelarnas egna uppfattningar om genus i de tv-spel de konsumerar. Som tidigare skrivet 

fick Battlefield 5 stark kritik för den trailer de släppte som en kvinna var med i. Jag tror att 

den stora majoriteten av spelare absolut inte har något problem med att kvinnor är med i deras 

spel, utan mer med sättet det görs det på. I detta fall på ett lekfullt och flamsigt sätt i en annars 

väldigt seriös spelserie. Detta är förstås vad jag tror och därför hade jag gärna sett mer 

forskning på spelares attityd gentemot dessa frågor. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: 

 

(Zelda, Ocarina of Time 1989) 

 

Bilaga 2: 

 

(Zelda, Breath of the Wild 2017) 
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Bilaga 3: 

 

(Zelda i ceremoni, Breath of the Wild, 2017) 

 

Bilaga 4: 

 

(Fairy, Ocarina of  Time, 1998) 

https://www.youtube.com/embed/lB7ShWAfpmg?feature=oembed
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Bilaga 5: 

 

(Fairy, Breath of the Wild 2017) 

 

Bilaga 6: 

  

(Impa, Ocarina of Time 1998) 

 

https://www.youtube.com/embed/LrR77wTHemE?feature=oembed
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Bilaga: 7 

 

(Impa, Breath of the Wild, 2017) 

 

Bilaga: 8 

 

 

(Sheik visar att han är Zelda, Ocarina of Time 1998) 

 

Bilaga: 9 

https://www.youtube.com/embed/g9cuOZjiWao?feature=oembed
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(Sheik, Ocarina of time 1998) 

 

 

Bilaga: 10 

 

 
(Gerudo kvinna, Ocarina of Time 1998) 

Bilaga: 11 
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(Gerudo kvinna, Breath of the Wild 2017) 


