
Kvinnotyperna i Grand Theft Auto V
En narrativ analys av kvinnliga karaktärer i tv-spelet Grand Theft Auto V.

Fredrik Bång Öberg & Jonas Johansson

Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidat 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Abstract 

In the thesis, the authors investigate how the women in the videogame Grand Theft Auto V are 

being portrayed in three different walkthrough videos on YouTube. With the aid of theorist 

Mieke Bal and her narratology terms, the authors of the thesis can examine the characters. 

The academic theories used for the thesis are gender, representation, videogame and the male 

gaze, as well as narratology. The issues being handled in this study are meant to answer how 

the portrayal of women characters are, and how the different portrayals differ from the 

represented characters. The third issue describes how women are being treated by the 

protagonists in the videogame. Over the course of the study, the authors found that the 

majority of the characters are described as flat in the videogame, and maintains a stereotypical 

image. This stereotypical portrayal commence from sexual references and treatment from the 

protagonists. However, a few characters can be described as round. These characters develops 

with time. There are also examples from the study that shows that there are characters who 

portray a dominant personality, therefore breaking the common pattern.  
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Sammanfattning  
Syftet med studien är att se hur kvinnliga spelkaraktärer porträtteras i tre stycken 

genomspelningar av tv-spelet Grand Theft Auto V på videoplattformen YouTube. Kvinnliga 

karaktärer har med hjälp av teoretikern Mieke Bals narratologiska kriterier varit grund till 

studien. Teorierna som används i studien är genus, representation, tv-spel och manliga 

blicken, samt narratologi. Frågeställningarna till studien är ämnade att besvara hur 

framställningen ser ut från ett narratologiskt perspektiv och huruvida framställningarna skiljer 

sig bland dem representerade karaktärerna. Vidare kommer bemötandet av kvinnorna att 

analyseras. I analysen kom vi fram till att majoriteten av karaktärerna är platta och förhåller 

sig till en stereotypisk bild. Denna stereotypiska bild bygger på sexuella anspelningar och 

bemötanden. Ett fåtal karaktärer kan beskrivas som runda och utvecklar sig med historien, det 

finns även exempel på karaktärer som bryter mönstret och är dominanta.  
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1. Inledning 
Sedan tv-spelet Grand Theft Auto V släpptes år 2013 till spelkonsolerna Playstation 3 och 

Xbox 360 har amerikanska medier gett kritik över dess representation av kvinnor (Rockstar 

Games, 2013). Dagstidningen The Telegraph publicerade en debattartikel den 4 oktober 2013, 

författad av tidningens videospelsredaktör Tom Hoggins (Hoggins, 2013). Hoggins visar 

exempel på hur tv-spelet upprätthåller en misogyni, det vill säga ett rättfärdigande och 

upprätthållande av underordnade kvinnor, när de kvinnliga karaktärerna porträtteras. Alla 

karaktärer som vistas i spelvärlden går att interagera med, bortsett från kvinnor som endast är 

bakgrundsfigurer. Hoggins kopplar det till ett exempel där huvudkaraktärerna, som alla är 

män, kan närma sig en strippare och kasta pengar mot henne. Personligheterna hos de 

kvinnliga karaktärerna kan beskrivas som tjatiga, menar Hoggins. En kvinnlig karaktär i 

tv-spelet har “skank” intatuerat, vilket översätts till slampa enligt onlinelexikonet tyda.se 

(Tyda, 2018). 

 

Läraren och debattören Cassie Rodenberg skrev en debattartikel i The Guardian (2013) där 

hon beskriver hur Grand Theft Auto V ger möjligheten för spelare att ta med sig prostituerade 

in i sina bilar för att sedan ha sex med dem. Rodenberg poängterar att hennes elever blir 

påverkade av tv-spelet och att studenternas kvinnosyn och handlingssätt anammas från Grand 

Theft Auto V.  När studenterna utför vissa handlingar i spelet så påverkas den manliga 

spelkaraktären på ett positivt sätt. Exempelvis ökar huvudkaraktärens livmätare genom att ha 

en sexuell kontakt (Rodenberg, 2013). Även konsumenter har visat negativa reaktioner mot 

hur kvinnor behandlas i tv-spelet. Den australiensiska detaljhandelskedjan Target fick då 

avsluta försäljningen, på grund av konsumenternas kritik mot innehållet (Makuch, 2014). 

 

Forskningen kring tv-spelserien Grand Theft Auto som är utvecklat av amerikanska Rockstar 

Games, fokuserar främst på våldet som används av icke-spelbara karaktärer och 

huvudkaraktärer som spelaren kan kontrollera. Det finns även forskning som skiljer sig från 

det ovannämnda området eftersom fokuset sätts på de virtuella och fiktiva radiokanalernas 

presentation i Grand Theft Auto: San Andreas. Radiokanalerna spelas upp i spelet när 

huvudkaraktären åker i en bil i tv-spelet (Miller, 2007). Författaren till uppsatsen nämner att 

diverse radioreklam kritiserar politiken och samhället i tv-spelet.  
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Professorerna Malkowski & Russworm har även tittat närmare på representationen av kön, 

etnicitet och sexualitet i andra tv-spel, såsom BioShock, Journey, The last of us, med flera. 

(Malkowski & Russworm, 2017) De menar att spelindustrin är ansvariga för en rutinmässig 

diskriminering av kvinnliga, homosexuella och färgade spelare.  

 

Den här studien avser att undersöka hur kvinnliga karaktärer framställs utifrån Mieke Bals 

narrativa analysmodeller och perspektiv. Spelet som ska analyseras är den senaste utgåvan i 

spelserien, Grand Theft Auto V (2013). Materialet kommer att inhämtas från filmer på 

videoplattformen YouTube, där inspelade klipp från tv-spelet finns tillgängliga. Vidare 

kommer författarna även att titta på huvudkaraktärerna Franklin, Michael och Trevor. Även 

om uppsatsens avsikt är att studera kvinnotyperna i tv-spelet, kommer huvudkaraktärerna att 

interagera med kvinnorna genom tal och fysiska kontakter. Studien behandlar ett tv-spels 

karaktärsdrag utifrån 2000-talets värderingar och narrativa uttryck.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att med fokus på genus och den manliga blicken analysera hur kvinnliga 

spelkaraktär i tv-spelet Grand Theft Auto V (2013) framställs och porträtteras utifrån 

YouTube-klipp. 

 

Frågeställningar 

● Hur framställs de kvinnliga karaktärerna narrativt? 

● Skiljer framställningarna bland de representerade karaktärerna? 

● Hur bemöts kvinnorna i relation till huvudkaraktärerna? 
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3. Tidigare forskning 
Forskningen kring tv-spelserien Grand Theft Auto fokuserar främst på våld och sexuella 

kontroverser. Utifrån denna forskning har vi valt att titta närmare på tre artiklar för studien. 

Första artikeln handlar om ett kritiserat minispel där spelaren kunde ha samlag med en kvinna. 

Nästa artikel beskriver spelarens möjligheter att träffa och döda en prostituerad. Den sista 

handlar om hur Rockstar Games använt sexuella läggningar i ett speltillägg som kom att 

förändra Xbox Lives forum för spelare.  
 

3.1 Tv-spel modifikationen Hot Coffee 

Forskaren Stefan Bauernschmidt berättar i Travels in Intermedia[lity]: Reblurring the 

Boundaries (Herzogenrath, 2012) om ett kritiserat moment i det femte spelet i serien, Grand 

Theft Auto: San Andreas. Författaren skriver att tidigare spel i Grand Theft Auto serien har 

blivit kritiserade för att porträttera våld på ett realistiskt sätt. En sekvens som har blivit 

kritiserad i Grand Theft Auto: San Andreas kallas för Spilling Hot Coffee (Rockstar Games, 

2005).  

 

Entertainment Software Rating Board (ESRB) är en amerikansk organisation som i huvudsak 

vägleder föräldrar vid spelinköp genom att sätta åldersmärkningar på tv-spel och appar. ESRB 

bestämde att Grand Theft Auto: San Andreas lämpade sig för en publik som är sjutton år eller 

äldre. Juli 2005 kom en modifikation till spelet som gjorde att minispelet av sexuell karaktär 

blev tillgängligt på PC, varav Rockstar Games sade följande:  

 

“So far we have learned that the ‘Hot Coffee’ modification is the work of a determined group 

of hackers who have gone to significant trouble to alter scenes in the official version of the 

game” (Bauernschmidt, 2012; Süss, 2012, p. 215).  

 

Denna sekvens väckte en kontrovers som inkluderade den dåvarande senatorn Hillary Clinton. 

Hon begärde då en utredning i och med denna modifikation och begärde att spelets 

åldersmärkning skulle ändras. ESRB tog då beslutet att förändra åldersmärkningen på spelet 

och bestämde att spelet passar en publik som är arton år eller äldre. Till skillnad från den 

föregående bedömningen då spelet passade en publik för sjutton år eller äldre. (ESRB, n.d.)  
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Detta gjorde att många återförsäljare slutade sälja spelet och Rockstar Games drog sedermera 

tillbaka produktionen för att ta bort koden från tv-spelet (Bauernschmidt, 2012; Süss, 2012). 

 

3.2 Grand Theft Auto IV: Öppenvärld och våld 

Doktoranden i film och medievetenskap Irene Chien skriver i forskningsboken Film 

Quarterely (2008) om skildringen av våldet och enligt henne de banala aktiviteterna ens 

spelkaraktär gör i tv-spelet Grand Theft Auto IV. Exempelvis kan man köra bil och lyssna till 

tv-spelets radiostationer, eller inspektera fotgängare på en livlig gata, bowla med kompisar 

eller surfa på internet. Hon berättar också att den som spelar kan träffa en prostituerad kvinna 

och döda henne i den virtuella spelvärlden, för att sedan ta tillbaka pengarna du gav henne 

från början (Chien, 2008).  

 

Under första veckan för spelet visades en vinst på 500 miljoner amerikanska dollar. Chien 

menar att detta innebär att det finns ett stort intresse för ungdomar att köra förbi passerande 

medborgare med bil och skjuta poliser. Dock menar hon att det inte är spelets blodiga inslag 

som gör det intressant, utan snarare dess öppna spelvärld. Chien kopplar resonemanget till att 

det finns  blodiga inslag , men även banala och oskyldiga aktiviteter. Hon lägger ett 

motargument mot kritiken som tv-spelserien har fått när Rockstar Games har porträtterat 

sociala situationer på ett oansvarigt sätt och menar att spelet faktiskt främjar sociala 

relationer. Spelarna bakom skärmarna får tackla olika känslor när de spelar såsom 

samvetskval, vemod och självtvivel (Chien, 2008).  

 

Chien menar att våld bara är ett av perspektiven i spelet, då spelaren kan hoppa mellan olika 

aktiviteter som gynnar spelarens olika intressen. Hon poängterar också att spelaren antingen 

kan välja att slaviskt följa huvudhandlingen, eller bortse helt från den och utforska den 

virtuella staden Liberty City på egen hand. Detaljerade sekvenser såsom fotgängares reaktion 

till regn när de täcker deras huvuden med tidningar eller taxichaufförer som fimpar sina 

cigaretter från bilen medan de kör. Dessa detaljerade sekvenser utgör en stor frihet i en 

icke-linjär spelupplevelse, menar Chien. Spelaren kan välja att råna folk på gatan, stjäla en 

bil, ta ut sin flickvän på en dejt eller utforska staden genom att åka taxi (Chien, 2008).  

 

7 



 

 

3.3 Tv-spel utvecklar sexuella läggningar 

Linzi Juliano, medieforskare vid University of California har skrivit en artikel om hur teater 

och tv-spel delar viktiga, men ouppmärksammade likheter. Hon menar att teater och tv-spel 

använder sig av konstruktioner kring identifiering och representation som informerar och 

informeras av etnifiering. Det vill säga bilder av människogrupper som bygger på fördomar, 

kön och sexualisering. För att exemplifiera detta talar Juliano om handlingen i Rockstar 

Games tv-spel Bully (2006). I korta drag handlar tv-spelet om att dominera ett amerikanskt 

high school genom att utföra olika uppdrag i skolan. I spelet kan spelkaraktären få mer hälsa 

genom att dricka läsk eller genom att kyssa beundrare. Beundrare får man genom att utföra 

tjänster och ge dem gåvor som exempelvis choklad.  

 

Beundrarna reagerar på dessa handlingar genom att säga “I’m hot, you’re hot. Let’s make 

out.” (Juliano, 2012, p. 597). “Jag är snygg, du är snygg. Vi kysser varandra” (författarens 

översättning). Dessa virtuella kyssscener sker vid sidan av narrativet istället för inom 

narrativet. Dessa scener resulterar inte i en relation med beundraren, sexuella scener och 

avskräcker inte till kärleksrelationer med kvinnliga karaktärer, menar Juliano (2012). 

Handlingar där spelarens hälsa kunde ökas med kyssar och läsk gjorde att Rockstar Games 

fick stämningsansökningar mot sig. Dessa stämningsansökningar innebar att ESRB skulle 

höja åldersmärkningen från Teen (Tretton år och uppåt) till Mature (Sjutton år och uppåt). 

Under tiden som stämningsansökningarna avslogs så blev Bully inofficiellt stämplat för att 

vara ett “gayme”, vilket mottogs väl av bland annat aktivister som talar för familjers 

värderingar. Detta gav en hög publicitet för både Rockstar Games och Bully. 

 

Juliano talar vidare om ett expansionspaket till Grand Theft Auto IV som uttnyttjade denna 

publicitet genom expansionspaketet The Ballad of Gay Tony. I expansionen får spelaren 

tillgång till ytterligare uppdrag och därmed en djupare inblick i tv-spelets historia (Juliano, 

2012). The Ballad of Gay Tonys protagonist är inte homosexuell, till skillnad från Bully. 

Protagonisten i The Ballad of Gay Tony arbetar för karaktären Tony som är homosexuell. På 

detta sätt representerar Rockstar Games den manliga sexualiteten i tv-spelet, menar Juliano 

(2012).  
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4. Teori 

 

4.1 Genus 

Författaren Gunilla Jarlbro förklarar begreppen genus och kön på två olika sätt (2006). Jarlbro 

menar att genus representerar det sociala könet, medan kön syftar till människans biologiska 

kön, det vill säga man eller kvinna. Författaren pekar mot antropologen Gayle Rubin, mannen 

som skapade begreppen genus och kön. Rubin menar att genus utgår från en kulturell tolkning 

av de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män. Rubin menar att det är tolkningarna av 

de biologiska skillnaderna som utgör ett genus (Jarlbro, 2006). Förenklat menar den svenske 

antropologen Kulick som förklarar och tolkar Rubins resonemang, att “biologi upplevs genom 

kultur, genom “översättning” i termer av symboler och idéer som vi använder oss av i vårt 

vardagliga och rituella liv” (Jarlbro, 2006. s. 12). Vidare menar Rubin att tolkningarna måste 

stämma överens med andra människors kulturella uppfattningar om genus för att på så sätt 

framställas som naturlig. 

 

Genusteoretikern Judith Butler resonerar vidare om hur begreppet performativitet bygger på 

att handlingar och talet konstruerar könet. Uttryck som är performativa beskriver både saker 

och ting och ger uttrycken en mening. Den manliga slipsen tas som exempel. Slipsen bärs inte 

av mannen, för att det är män, utan det är genom att bära slipsen som män vill uttrycka en 

manlighet (Hammarén & Johansson, 2009). 

 

I anknytning till det ovanstående diskuterar Hammarén och Johansson vad som är maskulint 

och feminint. Handlingar som att sminka sig, raka sina ben och dansa balett skulle inte vara 

handlingar för det maskulina könet menar dem. Hammarén och Johansson menar istället att 

det som uppfattas att vara förknippat med det manliga och kvinnliga könet går hand i hand 

med handlingen, till exempel fotboll. Ett annat exempel på en sådan handling är barnafödande 

som är en typisk kvinnlig/feminin handling, om det förknippas med kvinnor. Egenskaper som 

förknippas med ett specifikt kön avgörs hur människor uppfattar begreppen (2009). 
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Däremot anses inte allt vara feminint bara för att en kvinna gör det, detsamma gäller män och 

manlighet. Istället görs handlingarna av könet som i kulturen bedöms vara manligt och 

kvinnligt. I litteraturen beskriver Duffett “masken” som ett klädesplagg, engelskans garment. 

Denna studie avser att beskriva det som en mask istället, för att begreppet ska vara tydligt och 

inneha en likadan innebörd och beskrivning av garment (Duffett, 2013).  

 

4.2 Den manliga blicken 
 

Filmteortikern Laura Mulveys teori om the male gaze ska också inkluderas som teori. The 

male gaze utgår från att spelfilmer positionerar kvinnor som objekt för “the male gaze” 

(Sturken & Cartwright, 2001, p. 76). Muley säger att Hollywoodfilmer har anpassat kvinnorna 

för att vara ett nöje för den manliga publiken i scenerna. 

 

“The male gaze” kan sammanfattas med att en bild eller film genererar olika reaktioner och 

uppfattningar om den typiska/idealistiska målgruppen. Vidare menar Mulvey att konst i 

historien har riktat sig mot manliga åskådare och att det nyligen var främst män som samlade 

på konst. Kvinnan har setts som en egendom till den manliga konstnären och tavlans ägare 

samt åskådare blir därför underförstådd att vara män (Sturken & Cartwright, 2001). 

 

I början av 1990-talet kom ett förslag om att männens synvinkel inte bara är tillgängliga för 

männen. Mulvey menar att det inte bara är män som kan ta positionen av “the male gaze” som 

erbjuds i film. Dominanta tolkningsperspektiv som erbjuds i filmtexter kan förnekas av en 

åskådare som väljer att använda texten för ett annat ändamål. Mulvey exemplifierar detta med 

en mörkhyad åskådare som förnekar identifiering med den positionen som ges av den 

mörkhyade karaktären i filmen. Konceptet av den manliga blicken har sedan utvecklats till att 

kvinnliga regissörer vill ge ett nytt perspektiv på film i jämförelse med en typiskt manlig 

regissör (Sturken & Cartwright, 2001). 

 

 

Mulvey förklarar vidare att två regissörer vid namn Christine Holmlund och Patricia White 

tagit fokuset från deras yrkesroll och förändrat blicken ytterligare ett steg. Regissörerna 
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föreslår att kritik ska riktas mot blicken som råder hos dem ledande biograferna, för att istället 

ge plats åt lesbiska regissörer som får omforma den rådande manliga blicken till en ny blick 

där film inte görs för att endast tillfredställa män (Sturken & Cartwright, 2001). Dessa filmer 

som har lesbiska regissörer har då den nya funktionen att analysera representationen hos 

kvinnor och sexualiteter. 

 

Kritik har dock riktats mot Mulveys the male gaze (Sturken & Cartwright, 2018). Kort efter 

att hennes klassiska uppsats Visual pleasure and narrative cinema (1975) publicerades, 

argumenterande filmforskaren Mary Ann Doane om 50-talets filmgenre “melodrama”. Doane 

menar att melodramas karaktärer överdriver känslor och utspel (Cambridge University Press, 

2018),  vilket erbjuder den kvinnliga publiken tillfällen att identifiera sig som inte stämmer 

överens med den manliga blicken av Mulvey. Elizabeth Cowie, professor i filmvetenskap, 

argumenterar för att den kvinnliga publiken inte ständigt behöver identifiera sig med 

filmkaraktärerna som presenteras. Istället kan kvinnan finna njutning i att endast titta på de 

manliga karaktärerna i filmen. Exempelvis kan kvinnan i publiken identifiera sig med 

spelfilmens kameravinkel eller den manliga protagonisten, vilket även beskrivs som att 

uppleva manlig njutning. Cowie menar alltså att män kan porträtteras som ett passivt objekt 

för den kvinnliga blicken (Sturken & Cartwright, 2018). 

 

Eftersom studiens avsikt inte är att analysera framställningen hos de manliga karaktärerna i 

tv-spelet, kommer inte denna kritik att tillämpas. I och med att den förstnämnda kritiken utgår 

från spelfilmer med genren melodrama, kommer inte kritiken kunna användas då tv-spelet 

utgår från en åldersmärkning med blodiga och våldsamma inslag (ESRB, 2018). 

Bedömningen från organisationen ESRB som leder föräldrar vid spelinköp,  tyder inte på att 

spelet har några överdrivna inslag.  

 

Författaren Arthur Asa Berger skriver om tv-spelsprotagonisten Lara Croft och hur hennes 

kroppsattribut har formats för att skapa en form av sexuell njutning hos spelaren. Termen som 

Berger använder sig av för att förklara detta är “scopophilia” vilket är en sammansättning för 

looking och loving (Berger, 2002, p. 87). Scopophilia finns både som passiv och aktiv form 

varav den aktiva innebär att njutningen uppstår i det ögonblick man tittar på varandra. Enligt 
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Berger handlar det vanligtvis om att titta på den andres sexuella organ. Den passiva formen 

innebär att njutningen tas emot genom att bli betraktad av andra, eller med andra ord 

exhibitionism. 

 

Fetischismen utgår från antropologin (Sturken & Cartwright, 2018). Ett objekt som innehar 

magiska krafter ges en ritualistisk mening. Exempel på ett sådant objekt är en totempåle som 

enligt den marxistiska teorin ges magiska krafter som gynnar personer ekonomiskt. Ett annat 

exempel är den amerikanska dollarsedeln som beskrivs som en bit papper utan värde i sin 

fysiska form, men som genom den amerikanska staten ges ett ekonomiskt värde. Fotografen 

Thomas Struth gjorde en fotoutställning med bilder på människor som betraktade konst i olika 

konsthallar runtom i världen. Struth föreslår att fotograferandet av dessa bilder har gjort 

människor i bilden till döda objekt. Men med hjälp av åskådningar eller interaktioner med 

konst kan objekten, i dessa fall människor, få tillbaka en del av sin livskraft. Struths 

fotografier pekar på att fotografierna och objekten har presenterats på en centralt dedikerad 

plats där de betraktas som värdefulla eftersom utställningen har fått majestätiska, fläckfria och 

råa förhållanden (Sturken & Cartwright, 2018). 

 

4.3 Tv-spel och blicken 

 

I boken Practices of looking (2018) skriver Marita Sturken och Lisa Cartwright att tv-spels 

genren “first-person shooter” (FPS) är av relevans till diskussionen om blicken. FPS genren 

ger spelaren möjligheten att uppleva protagonistens synvinkel genom en simulerad kamera. 

Denna genre ställer spelaren i centrum av det som händer i spelet menar Sturken och 

Cartwright, vilket i narrativa överenskommelser målar upp spelaren som att vara en kraftfull 

person. Vidare menar dem att tv-spel är känt för att inkludera få kvinnliga karaktärer som inte 

skapats för att tjäna den manligt identifierade blicken. Dominansen av män i tv-spelsindustrin 

har gjort att designers tenderat att överdriva och sexualisera kvinnornas kroppar (2018). Detta 

försvaras kraftigt trots allvarlig kritik utspridd över allmänna- och affärsinriktade forum. 

Denna fråga har lett till ett återkommande intresse för den äldre feministiska mediekritiken.  
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Författarna talar då om Anita Sarkeesian, en etablerad mediekritiker som fick hotfulla 

meddelanden skickat till sig efter lanseringen av en kickstarter kampanj för att stödja ett 

projekt där den manliga blicken och könsklyschor skulle bekämpas. Exempel på kommentarer 

som Sarkeesian fick skickat till sig är: “More games should have girl characters half naked 

such as ‘Tomb Raider’” och “Kill yourself feminists are a waste of air” (Sturken & 

Cartwright, 2018, p. 132).  

 

Denna händelse har rubricerats som GamerGate och visade sig inneha ett stort antal 

deltagande aktörer i spelforum, enligt Sturken och Cartwright (2018). Dessa aktörer ville med 

hjälp av hot och våld behålla den rådande tv-spelsblicken och håna motsatta alternativ. Till 

exempel att främja sociala rättvisor i tv-spel och skapa ett större spelrum för kvinnliga 

tv-spelskaraktärer. GamerGate visar på att tankesättet som Laura Mulvey presenterar med the 

male gaze fortfarande råder i nutiden (2018).  

 

4.4 Representation 
 

Stuart Hall beskriver representation som ett sätt att skapa mening till ett objekt genom språket, 

både symboliskt men även objektivt (2013). Exempelvis berättar Hall att två ihopspikade 

träplankor kan stå för en bredare mening på ett symboliskt plan. Träplankorna skulle kunna 

symbolisera korsfästningen av Guds son (2013). Detta koncept kan sedan uttryckas i ord och 

bilder där träplankorna getts en symbolisk mening i och med den kristna tron och dess lära.  

 

Ett vardagligt objekt kan ges samma mening och kommuniceras människor emellan bara 

genom att nämna saken i fråga. Förutsatt att dem båda har samma utgångspunkter och 

erfarenheter av objektet sedan innan då den mentala bilden är densamma hos båda parterna. 

På ett bredare plan menar Hall att det finns tre tillvägagångssätt för att förklara hur 

representationen och meningsbyggnaden fungerar genom språket. Dessa tillvägagångssätt 

kallas för reflektiv, det avsiktliga och formalisten, där samtliga kan ses för att besvara frågor 

som: Vart meningar härstammar ifrån, och hur människor kan berätta den sanna meningen 

bakom ett ord eller bild (Hall, 2013). 
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Det reflektiva tillvägagångssättet menar att tanken finns hos objektet (personen, idéen eller 

händelsen) och språket fungerar som en spegel för att reflektera den sanna meningen. 

 

Den avsiktliga tillvägagångssättet menar att en författare lägger hans eller hennes unika 

mening om omvärlden genom språket. Ord betyder vad författaren avser att det ska uppfattas 

som. 

 

Det formalistiska tillvägagångssättet menar att saker i sig själv eller individuella användare 

av språket kan ge en mening med språket. Saker betyder ingenting, utan det är med hjälp av 

människor som meningen läggs till genom användningen av representativa system som tar 

hjälp av koncept och tecken. Det är den sociala aktören som använder sig av koncept i deras 

kultur och det lingvistiska med andra representativa system för att konstruera en mening. 

Genom detta sätt görs världen meningsfull. Detta bidrar också till att människor kan 

kommunicera om världen på ett meningsfullt sätt med andra personer (2013). 

 

Vidare förklarar Hall att det finns två system av representation. Första systemet innefattar 

objekt, människor och händelser. Dessa är beroende av koncept som bygger på mentala 

föreställningar som människan bär med sig. Utan dessa koncept skulle inte människan kunna 

tolka världen på ett meningsfullt sätt, menar Hall (2013). Hall förklarar att meningen som 

byggs runt ett objekt beror på ett system som är fullt av koncept och bilder som formats i våra 

tankar. I sin tur kan dessa antingen stå för, eller representera världen. Utifrån dessa meningar 

ges människan möjligheten att referera till saker genom dess tankar utan att nödvändigtvis 

behöva se objektet direkt (2013). Hall påpekar dock att processen är komplex och att 

ovanstående förklaring är förenklad. Människan har även möjligheten att forma ett koncept 

utifrån ett objekt eller en varelse. Hall tar ett exempel med varelser som ett koncept av 

obskyra och abstrakta föremål som inte går att se: änglar, sjöjungfrur och djävulen (2013). 

 

Det andra systemet har inte individuella koncept. Istället innefattar de ett annorlunda sätt att 

organisera, samla och klassificera koncept för att kunna sätta dem i relation till varandra. 

Exempelvis använder människan principer för att bygga relationer mellan koncept eller för att 

skilja dem från varandra. En fågel skulle exempelvis kunna relateras med ett flygplan, 
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eftersom båda flyger. Det kan också skilja sig i meningen att fågeln ses som ett verk av 

naturen, medan flygplanet är konstruerat av människan. Att blanda och skilja på relationerna 

till olika koncept som kategoriserats gör det möjligt att forma komplexa idéer, menar Hall 

(2013).  

 

4.5 Narratologi 
 

Narratologin beskrivs av teoretikern Mieke Bal som en samling teorier kring narrativ, 

narrativa texter, bilder, spektakel, händelser och kulturella artefakter som berättar en historia. 

Denna teori ges som flera olika verktyg för att kunna bygga en förståelse, analysera och 

utvärdera narrativ. Bal beskriver ett av verktygen som karaktär. Karaktärens fysiska attribut, 

handlingar, personlighet och värderingar bidrar till den slutgiltiga bilden som publiken får i 

slutändan (2009). Vidare beskrivs Edward Morgan Forsters resonemang om runda och platta 

karaktärer. Forster säger att platta karaktärer är stereotypiskt porträtterade och att de inte 

utvecklas genom berättelsens gång. De runda karaktärerna utvecklar sig till skillnad från 

platta, och i vissa fall överraskar dem även publiken (Bal, 2009).  

 

Filosofen Aristoteles menar att en berättelse behöver ett antal komponenter för att kunna 

forma en början, mitt och ett slut. Komponenterna innefattar en drivande agent eller en 

karaktär som genom berättelsens gång utvecklas på ett personligt plan. Förändringen 

förutsätter att agenten eller karaktären har blivit påverkade av en serie handlingar eller 

händelser. Anledningen varför denna teori används i denna studie är för att svara på 

frågeställningarna med hjälp av verktyget karaktär, utifrån exempelvis klädstil, personlighet 

och handlingar. Begreppen attribut, handlingar, personlighet och värderingar hjälper 

författarna till denna studie att få en helhetsbild över de kvinnliga karaktärerna och sedermera 

kunna visa hur de porträtteras i tv-spelet. Vidare kan platta och runda karaktärer ställas mot 

varandra, byggt utifrån hur dem är stereotypiskt lagda eller ej (Bergsten, 2002).  

 

Bergsten beskriver den ryske sagoforskaren Vladimir Propps som en av de viktigare 

inspirationerna till den klassiska narratologin och Propps arbete med att se mönster i sagor. 

Propps menar att alla sagor i grunden berättar en och samma historia även om de förekommer 
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i en mängd individuella särdrag (2002). Däremot poängterar Bergsten att det går se hur olika 

inslag kan bära samma funktion i berättelsen. Propps hittade då 31 möjliga typhandlingar, av 

honom namngett som funktioner. Typhandlingarna utfördes av agenter som Propps avskilde 

till sju roller utifrån speciella handlingssfärer i historien. Dessa namngavs skurken, givaren, 

hjälparen, den eftersökta personen, sändaren, hjälten och den falske hjälten (Bergsten, 2002, s. 

175).  

 

Teoretikern Seymour Chatman nämner två narratologiska begrepp som kan användas för att 

analysera texter: historia och berättelse/diskurs (Nikolajeva, 2004). Historiens 

huvudkomponenter är vad berättelsen handlar om. Diskursen handlar om sättet historien 

berättas på, till skillnad från vad det är som berättas. Huvudkomponenterna i historien är 

händelser, miljöer och personer. Berättelsen eller diskursens huvudkomponenter bygger 

istället på ett berättarperspektiv, det vill säga vem det är som berättar historien. 

 

Mieke Bal använder begreppet karaktär för att ge en personlighet till en karaktär med hjälp av 

mänskliga särdrag som givits särskilda egenskaper, dessa särdrag återges av berättaren till 

publiken. Särskiljande karaktärsdrag skapar effekten av en karaktär (2009).  

Bal betonar vikten av att skilja på karaktären och aktören som begrepp. Jämfört med varandra 

ses aktören som en person i en mer uppstyrd position. Karaktären ses istället som en mer 

komplex symbolisk enhet som ger bakgrunden till aktören som sedan koncentreras och spelas 

ut för läsaren/publiken. I historien skiljer sig karaktärer från varandra, i avseendet att de är 

individuella. Karaktären kan byggas och förstås utifrån tidigare händelser som presenterats i 

genomspelningen. Läsaren/publiken kan välja att antingen uppskatta eller ogilla den fiktiva 

karaktären utifrån dennes framställning och karaktärsdrag (2009).  
 

Mieke Bal går också igenom hur ett karaktärsporträtt byggs upp. Bal menar att ett 

karaktärsporträtt beskriver en karaktärs kroppsliga framställning. Exempelvis kommer en 

karaktär som är äldre att gör andra saker om man istället jämför en ung karaktär. Om en 

karaktär är attraktiv, lever den annorlunda än om den inte var attraktiv. Vidare menar Bal att 

karaktärens yrke formar berättelsen och hur den fortlöper eftersom det skapar en förväntan i 

berättelsen. I ett exempel beskrivs olika förväntningar av en soldat, som antingen dör på 
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frontlinjen av ett krig eller blir skickad till ett annat land än sitt ursprungliga för att delta i ett 

pågående krig (2009).  

 

Karaktärens kön, utomstående kroppsliga faktorer och märkbara personlighetsdrag bidrar till 

berättelsens förväntan. Denna förväntan kan komma att uppfyllas genom berättelsens gång 

menar Bal, men kan lika gärna gå emot förväntningarna hos läsaren. Bal fastslår i vilket fall 

att karaktärsegenskaperna i en berättelse aktiverar läsaren. Kriterierna nedan nämns som 

hastigast av Bal. Författarna till denna studie har därför utgått från synonymer och kopplingar 

som Bal gör i texten för att klargöra vad Bal menar med dessa uttryck (2009).  

 

Ett karaktärsporträtt kan kopplas an till de metodologiska verktygen fysiska attribut, 

personlighet och värderingar. Vidare kan åldrandet inkluderas som en karaktärs parameter, 

där karaktärens maner kan ges förståelse till porträttet. Fysiska attribut kommer att appliceras 

i analysen där spelkaraktärernas kläder och fysiska utseende analyseras. Handlingar utgår 

från en spelkaraktärs fysiska handlingar mot sig själv och andra karaktärer i tv-spelet. 

Personlighet syftar till en karaktärs personlighet –– Hur en kvinnlig spelkaraktär yttrar sig i 

tv-spelet, och hur de för sig. Värderingar kopplas an till tankesättet och tyckandet en 

spelkaraktär har gentemot andra spelkaraktärer i världen. Alla dessa begrepp kommer att 

figurera i analysen och förklaras därför utförligare i metoddelen (Bal, 2009). 
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5. Metod och material 
 

5.1 Metod 

Narratologin som tidigare beskrivits i teorikapitlet kommer användas för att analysera runda 

och platta karaktärer i materialet. Detta används för att kunna definiera karaktärstyperna hos 

kvinnorna och huruvida de innehar en statisk roll i tv-spelet, eller om de utvecklas under 

genomspelningen och dess berättelse. Det som särskiljer runda och platta karaktärer är att 

runda karaktärer utvecklas genom historiens gång och visar på en förändring som kan ses i 

karaktärens agerande. En rund karaktär kan även komma att överraska publiken, i meningen 

att karaktären gör något som strider mot publikens förväntan av hur karaktären egentligen ska 

föra sig. En platt karaktär har inte denna förändring och förhåller sig på ett stereotypiskt sätt 

från början till slut (Bal, 2009).  

 

Karaktärsdragen kan i denna analys användas för att definiera vilka som är platta respektive 

runda karaktärer, byggda utifrån en karaktärs personlighetsdrag. Generellt representerar 

karaktären en människa, inte nödvändigtvis men i de flesta fallen (Bal, 2009).  

 

Fysiska attribut - Med utgångspunkt från fysiska attribut och utseende kan dessa användas 

för att beskriva karaktärerna och dess porträttering. Porträtteringen exemplifieras med en 

kvinna vars identitet måste göra ett framträdande för att anses vara sann gentemot rollen. Om 

en man gömmer sin identitet och inte framträder kan rollen enligt Bal betraktas som en lögn. 

Utgår man istället från de fysiska attributen exemplifierar Bal en fadersgestalt utifrån ett 

semantiskt kodschema där han innehar egenskapen “strength”, av studiens författare översatt 

till fysisk styrka (Bal, 2009, p. 128). Vidare inkluderas även mental styrka då en kvinnlig 

karaktär beskrivs som stark med ett sinne för humor. Författarna till denna studie tolkar detta 

som att karaktären innehar en mer psykisk styrka som kan kopplas samman med mod eller 

liknande. 

 

Handlingar - Bal förklarar handlingar som något en karaktär gör fysiskt. Bal exemplifierar 

handlingar med att springa. Ordet refereras som en handling rent praktiskt. Engelskans rape 

är ett exempel där handlingen försöker undvikas av en karaktär vilket också styrker bilden av 

18 



 

 

att handlingen refereras som något fysiskt man gör i Bals beskrivning. Ordet rape har dock 

olika innebörd i olika kulturer och tidsepoker: ordets mening bygger på kvinnans relation till 

mannen och statusen av det individuella objektet i relation till samhället och dess juridiska 

organisation.  

 

Personlighet - Återkopplar man till läsarens förväntan så återkommer personligheten hos en 

karaktär. Personligheten utvecklas inte i sin beskrivning utan nämns som en del av karaktären. 

Personligheten är en nödvändig del för att läsaren ska kunna bygga en förväntan. Exempelvis 

kan läsarens förväntningar kopplas an till personligheten hos en soldat som förväntas att åka 

ut till krig. Bal nämner också att särdrag kan finnas i en personlighet, ett syndrom tas då som 

exempel där en person kan inneha ett flertal personligheter (Bal, 2009, p. 125). 

 

Värderingar - Värderingar omnämns i ett sammanhang för att beskriva karaktärer som är 

färgade av ideologier och dess kritik. Kritiken mot ideologin och kritikernas synpunkter är 

något som görs omedvetet (Bal, 2009). Konsekvensen av kritiken beskrivs med förklaringen 

att en omedveten justering av ens personliga värderingar äger rum. Karaktärer blir kritiserade 

eller försvarade och publiken väljer att antingen gilla eller ogilla de fiktiva karaktärerna 

utifrån kritiken mot karaktärens personliga värderingar (Bal, 2009). 

 

Om ett begrepp inte hittas hos en specifik spelkaraktär, kommer det nämnas i analystexten. 

Teoretikern Laura Mulvey och hennes resonemang om the male gaze kommer vidare att 

användas gentemot karaktärernas ytliga framställning, det vill säga val av kläder. Butlers 

tankar om performativitet kommer att användas i analyseringen av karaktärerna när manlighet 

och kvinnlighet är synligt i scenerna, exempelvis handlingar som är berikat med manlighet, 

till exempel fotboll (Hammarén och Johansson, 2009).  

 

För att förtydliga narratologin i denna studie kommer narratologiska verktyg att användas. 

Enligt filosofen Aristoteles behöver en historia en drivande karaktär som utvecklas på ett 

personligt plan, av Forster kallad runda karaktärer. Karaktärer som inte utvecklas kommer att 

presenteras som platt karaktär för att utveckla Forster. Vidare kommer Bergstens kriterier 

utgöra analysmodellen som karaktärerna i tv-spelet kommer placeras in i. Likt Propps synsätt 
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på sagor kommer personlighetsmönster att kunna urskiljas och med hjälp av dessa kan 

exempel på återkommande situationer och mönster för spelkaraktärerna att visas upp.  

Dessa verktyg kan sedermera visa karaktärsegenskaper och mönster hos de kvinnliga 

karaktärerna i tv-spelet.  

 

5.2 Material 
 

Videoklippen som ämnas att användas i studien har plockas ut genom ett tematiskt urval. 

Scenernas relevans i analysen baseras mot frågeställningarna och teman som stämmer överens 

med återkommande mönster hos karaktärerna i videomaterialet. Återkommande mönster 

syftar då till scener där den manliga blicken är tydlig, exempel på detta är en scen med en 

kvinnlig karaktär som dansar på ett sensuellt sätt. Vidare har mönster i de kvinnliga 

karaktärernas personlighet och agerande plockats med för analys där karaktärsdrag 

uppenbarats och upprepats. Dessa upprepningar stärker bilden av en typisk platt respektive 

rund karaktär. Beteende, klädstilar och andra typiska drag för en kvinnlig, respektive manlig 

karaktär, kommer kopplas an till performativitetsbegreppet. I och med att slipsen gör mannen, 

kommer kjolen att betraktas som ett typisk klädesplagg för kvinnan, eftersom kjolen 

huvudsakligen inte bärs av män. Dialogen som förs mellan karaktärer i scenerna kommer att 

transkriberas i den löpande analysen för att stärka karaktärsdrag. 

 

Videomaterialet kommer inhämtas från tre olika användare (Izuniy, GTA Series Videos och 

ThirstyHyena) på YouTube. Filmerna fokuserar på cutscenes från Grand Theft Auto V, vilket 

är färdigredigerade filmsekvenser i tv-spelet. Exempelvis kan bakgrunden till ett uppdrag/mål, 

som spelkaraktären blir tilldelad, inledas med en sådan filmsekvens där bakgrunden ges till 

uppdraget. När filmsekvensen är över får spelaren ta kontroll över spelkaraktären och slutföra 

uppdraget som filmsekvensen berättade om. Vad som händer efter och innan filmsekvensen 

kommer inte analyseras, med undantag från scener där en dialog förekommer under tiden 

spelaren rör sig. Detta förutsätter dock att scenen innehar de mönster som avses att analyseras. 

Under en sådan filmsekvens har inte spelaren någon möjlighet att kontrollera karaktären som 

annars är under spelarens fulla kontroll.  
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Dessa cutscenes följer den huvudsakliga berättelsen där de tre manliga spelkaraktärerna 

utvecklas och knyter an nya kontakter i spelet. Huvudhandlingen har ett tilldelat slut där 

tv-spelets utvecklare presenteras.  

 

Spelaren kan också ta del av sidouppdrag (random encounters och strangers and freaks) som 

avgränsar sig från huvudhandlingen. Detta material kommer författarna till denna studie även 

att titta på eftersom kvinnokaraktärer förekommer. När sidouppdragen random encounters 

(slumpmässiga möten) aktiveras, indikeras det på tv-spelets karta med en blå prick då 

spelaren är i närheten av platsen. Precis som benämningen ‘slumpmässiga möten’ antyder är 

dessa möten att betrakta som slumpmässiga i spelet. De andra sidouppdragen har namngetts 

Strangers and freaks. Det som skiljer dessa två emellan är att i ‘Strangers and Freaks’  

måste huvudkaraktären åka till en specifik ikon, i form av ett frågetecken, i den virtuella 

staden för att sidoppdraget ska starta. Samtliga sidouppdrag presenteras under spelarens fria 

tid inne i Grand Theft Auto V (2013), till exempel när denne kör bil på en gata.  

 

Sökorden som används för att hämta materialet är “ Grand Theft Auto V, all story cutscenes” 

,“ Grand Theft Auto random encounters” och “Grand Theft Auto V, strangers and freaks”.  

Flerspelarläget över internet kommer inte att inkluderas i detta material då spelaren måste 

abonnera på onlinetjänster för att onlinetjänsten ska bli tillgänglig, bortsett från PC användare. 

 

Videomaterialet kommer också presenteras i en matematisk uträkning i procent. Anledningen 

bakom uträkningen är för att visa upp resultatet på ett transparent plan och således kunna 

påvisa hur lång tid kvinnorna medverkar i scenen. Tidpunkterna som är inkluderade i den 

matematiska uträkningen kommer från bilagorna. Bilagorna visar alla scener där kvinnor 

förekommer och bidrar till scenen genom konversationer eller där kvinnor enbart agerar.  

 

Resultatet kommer att göras tillgängligt för läsaren som bilaga där författarnas beräkningar 

skrivits ut i programmet Microsoft Excel för att ge studien en transparens i materialet. Utöver 

det kommer även bilagor med tidskoder från de totalt tre olika filmerna att göras tillgängliga, 

också detta för att upprätthålla en transparens till materialet.  
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Tiden kommer avrundas till den närmaste sekunden och utgå från scenens början och slut, 

inkluderas en spelarens rörelser i tv-spelet kommer detta inkluderas som en del av scenen.  

Kvinnors medverkan bedöms utifrån vilken betydelse de har i materialet. Kvinnan räknas med 

från det att hon syns i scenen. Ett exempel där en kvinnlig karaktär inte har en betydelse är om 

kvinnan inte bidrar till att berättelsen utvecklas, inte heller om hon avstår från att prata med de 

andra karaktärerna i scenen.  

 

Anledningen varför YouTube valts är på grund av att en YouTube användare visar upp spelets 

icke-linjära spelupplevelse. Denna icke-linjära spelupplevelse fann också Irene Chien i sin 

forskning gällande den tidigare utgåvan i Grand Theft Auto-serien (2008). Med tv-spelets 

icke-linjära uppbyggnad ges materialet autencitet då författarna kan hitta de flesta kvinnliga 

spelkaraktärerna som en spelare kan tänkas mötas i tv-spelet. Tillhörande 

användarkommentarer till genomspelningen bekräftar videons autenticitet vidare eftersom de 

kommenterar innehållet i tv-spelet (Izuniy, 2014, GTA Series Videos, 2015, ThirstyHyena, 

2015). Äktheten i videomaterialet som publicerats av YouTube-användarna kommer av oss 

som författare att kunna intygas då de båda tidigare har spelat igenom spelet och således även 

vet hur dessa cutscenes ser ut. YouTube-användarna ger studien ett statiskt material som är 

tillgänglig för vem som helst att beskåda. 

 

De kvinnliga spelkaraktärerna ställs emot hur genus representeras genom den manliga 

blicken. Studiens författare avser att analysera så många kvinnliga spelkaraktärer som möjligt. 

I och med tv-spelets karaktär, med ett antal olika valmöjligheter som förändrar handlingen, 

ges materialet en oföränderlig presentation. Med hjälp av dessa videoklipp där tv- och 

datorspel spelas igenom, även kallat genomspelningar (engelskans gameplay), kan författarna 

och framtida forskare ta del av samma material, då det finns tillgängligt på internet. 

 

Videoklippen som är uttagna ur huvudhandlingen för analys är: Tracey De Santa bråkar med 

sin lillebror och kritiserar hans penisstorlek (Tidskod: 18:13), Tracey De Santas intima dans 

(Tidskod: 1:27:16), två scener med en maffialedarens fru (Tidskoder: 2:48:38 och 2:53:40), 

scen vid strippklubb (Tidskod: 3:32:24), psykologsamtal (Tidskod: 4:05:36), rånare i 

Michaels hus (Tidskod: 4:37:56), bråk med Floyds flickvän (Tidskod: 3:29:15), kampsång 
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med Franklins moster (Tidskod: 3:43:58). Vidare kommer också scener ur random encounters 

att analyseras: Bråk mellan sambos (Tidskod: 59:52), kvinna som söker lift (Tidskod: 

1:16:55). Till sist har scener valts ut ur “stranger and freaks”: Uppdrag åt Tanya (Tidskod: 

3:50:52) samt huvudpersonen Franklins fotograferande av sexscen (Tidskod: 3:13:36) Totalt 

ska 13 stycken scener analyseras ur tv-spelet.  

 

5.3 Kvinnornas förekomst i procent  

  
TID / 
TIM 

TID / 
MIN 

TID / 
SEK  TOTAL / TIM TOTAL / MIN TOTAL / SEK 

Bilaga 1 / 
KVINNA  0 52 47  0 52.78 3167 

Bilaga 2 / 
KVINNA  0 32 43  0 32.71 1963 

Bilaga 3 / 
KVINNA  0 39 44  0 39.73 2384 

  
TID / 
TIM 

TID / 
MIN 

TID / 
SEK  

TOTAL EXKL. 
EFTERTEXT 

% KVINNA EXKL. 
EFTERTEXT 

% KVINNA INKL. 
EFTERTEXT 

Bilaga 1 / 
TOTAL  5 53 9  5 TIM, 10 MIN, 12 SEK 0.17 0.14 

Bilaga 2 / 
TOTAL  1 40 58  1 TIM, 40 MIN, 58 SEK 0.32 0.32 

Bilaga 3 / 
TOTAL  4 8 44  4 TIM, 8 MIN, 44 SEK 0.15 0.15 

Bilaga 4 

 

Utifrån drygt elva timmar totalt material, förekommer kvinnliga karaktärer strax över två 

timmar. I översta kolumnerna ges antalet minuter som kvinnorna förekommer i respektive 

bilaga, denna siffra har sedan jämförts med materialets fulla speltid med och utan eftertexter. 

Exempelvis visar siffrorna att kvinnorna i huvudhandlingen (Se bilaga 1) är med till sjutton 

procent, exklusive eftertexterna. Inklusive eftertexterna är siffran på drygt 15 procent. Med 

dessa scener som analyserats har en handfull plockats ut till analysen för att exemplifiera och 

visa på kvinnornas olika framställningar under scenerna. Rånuppdrag inkluderas inte då dem i 

regel inte har en betydelse för analysen eftersom presentationerna av kvinnorna är knappa.  
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5.4 Metoddiskussion 
 

Metoden vi har valt att använda i denna studie är narratologi, som beskrevs ovan av Mieke 

Bal. Fördelen med metoden i relation till studien är att materialet som analyseras är film. 

Det som talar emot metoden och studien är det filmiska innehållet och relationen till 

författarna, då filmsekvenserna anammar de amerikanska kulturella förhållandena som inte de 

svenska författarna kan relatera till och diskutera kring. Därför ges en svårighet att förstå den 

amerikanska kulturen som tv-spelet utspelar sig i.   

Förhållandena mellan de olika skikten (skådespelare, berättarröst och det narrativa 

perspektivet) ska enligt Bal vara svåra att förstå enskilt vilket går emot metoden i denna 

studie. Det finns inte en typisk berättarröst i materialet, utan skådespelarna pratar endast med 

sig själva. Därav kan det bli svårare att se några klara samspel mellan de olika skikten.  

 

Fördelen med att inhämta materialet från videoplattformen YouTube är tillgängligheten då 

användare publicerar det tänkta materialet. Förutsatt att materialet inte utelämnat delar från 

historien i genomspelningen som kommer analyseras kan författarna ta del av en variant av 

historien. Genomspelningen syftar till att en användare på YouTube har spelat tv-spelet från 

början till slut. I vårat fall har spelarens agerande utanför alla cutscenes exkluderats. Historien 

har annars flera möjliga slut som beror på spelarens val. Användarens val blir i detta fall den 

synvinkel som författarna till denna studie förhåller sig till. 

 

I och med att det tänkta videomaterialet publicerats på videoplattformen YouTube får 

författarna även möjligheten att gå tillbaka i materialet. Nackdelen med materialet är att 

videoklippen enbart ger en vinkel på tv-spelets berättelse, därav finns det flera scener att se. 

Genomspelningen spelas endast igenom en gång, på ett sätt (Izuniy, 2014). I tv-spelet Grand 

Theft Auto V (2013) finns det olika avslut på dels uppdrag, men också huvudhandlingen. 

Dock påverkar inte dessa faktorer insamlandet av materialet och inte heller analysen, eftersom 

faktorerna inte påverkar de kvinnliga karaktärerna, förutom i en scen där spelaren kan välja en 

kvinnlig eller manlig brottsling som ska delta i ett rånuppdrag. (GTA Series Videos, 2015).  
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En annan nackdel är att skaparen till filmen har möjlighet att redigera materialet som 

publiceras och därav påverka bilden över tv-spelet. För att motverka detta kommer de tidigare 

erfarenheterna av spelet hos studiens författare att vara till godo för att bekräfta att materialet 

är sant till den produkt som analyseras. Med erfarenheter här menas att författarna själva har 

spelat det nämnda tv-spelet från början till slut.  
 
5.5 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabiliteten beskrivs av Torsten Thurén (2007) som en synonym till tillförlitlighet. Detta 

innebär att en mätning ska vara korrekt utförd, utan att slumpmässiga händelser påverkar 

resultatet. Thurén exemplifierar detta med en opinionsundersökning som måste ha ett 

representativt urval av personer, detta är viktigt eftersom tillfälligheter inte får påverka 

resultatet. Tillförlitligheten kan enligt Thurén först betraktas som hög om andra forskare kan 

genomföra samma studie och få samma resultat. Den mänskliga faktorn kan inverka på 

studiens reliabilitet då tidskoderna tagits fram med hjälp av ett digitalt stoppur. Från det att 

den kvinnliga karaktären syns i scenen har stoppuret startat och stoppats först då karaktären 

inte är med på bild, ofta scenens slut. Men eftersom studiens avsikt är att undersöka hur de 

kvinnliga karaktärerna porträtteras kommer inte tidsavvikelser ha någon inverkan på resultatet 

i studien. Vidare kan bedömningen av de utvalda scenerna variera mellan oss som författare 

till studien och en annan forskare. Författarna till studien är medvetna om detta och har därför 

valt att öka transparensen med hjälp av citat från dialoger och skärmdumpar från tv-spelet.  

 

Det andra begreppet validitet innebär att studiens ursprungliga avsikt överensstämmer med 

resultatet. Med andra ord ska författarna till en studie undersöka det som är tänkt och inget 

annat (Thurén, 2007). Denna studies validitet kan styrkas med hjälp av skärmdumpar och citat 

från tv-spelet som visar på olika mönster i personligheten för den kvinnliga karaktären. 

Mönster som har tagits ut till analys är kategoriserade i analysavsnittet för att öka tydligheten. 

Metodologiska begrepp kan därefter appliceras och diskuteras vad gäller tv-spelets scener 

kopplat till frågeställningar och teorier. I diskussionsavsnittet är studiens frågeställningar 

rubriksatta för att öka transparensen och tydligheten. Det blir tydligt för läsaren vad som har 
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påträffats och vad resultatet sedermera betyder för samhället i stort. Ur ett validitets 

perspektiv kan studien betraktas som giltig då studiens frågeställningar kopplas an till teorier 

och metodologiska verktyg som kopplats till narratologin för att besvara det studien är ämnad 

att undersöka i analysdelen.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 



 

 

6. Analys 

I analysen kommer platta och runda karaktärer att presenteras från både huvudhandlingen och 

sidouppdragen. Dessa kommer analyseras med underlag från teorierna och de metodologiska 

verktygen som grundar sig i den narratologiska teorin. Typexempel för handlingar som är 

återkommande ska presenteras i form av skärmdumpar med inledande resonemang.  

 

6.1 Runda och platta karaktärer 

Utifrån Forsters beskrivning av platta och runda karaktärer går det på Tracey de Santa, dotter 

till huvudkaraktären Michael, se att hon följer beskrivningen av en platt karaktär (Bal, 2009). 

Forster berättar att det som skiljer en rund och platt karaktär ifrån varandra är dels en 

karaktärs utveckling genom det narrativa berättandet, men också att den runda karaktären kan 

överraska publiken med karaktärens handlande i berättelsen (Bal, 2009). Tracey De Santas 

levnadssätt visar på hur hon är mån om sitt utseende och utvecklas inte genom historien till 

skillnad från huvudkaraktärerna som stundom utvecklas utanför familjen. Amanda de Santa, 

hustru till huvudkaraktären Michael, kan istället ses som en rund karaktär utifrån Bals 

beskrivning då hon kommer att förändras i historien (2009). Vidare anspelas sexuella element 

som kan ses som ett sätt att bejaka en uttänkt manlig publik inom teoriramen för konstens 

historia där kvinnorna tas för egendom och framställs för att stimulera publiken genom 

Duffetts resonemang om klädval (2013). 

 

Den matematiska uträkningen om kvinnliga spelkaraktärers framkomst i procent visar på en 

underrepresentation av kvinnorna i materialet och består till stor del av platta karaktärer 

genom alla bilagor. Kvinnornas inverkan har generellt inte någon betydelse, bortsett från 

rånuppdrag i huvudhandlingen (Se bilaga 1) där medlemmar handplockas av spelaren och 

ökar chanserna till att lyckas med rånuppdraget. Kvinnor som exempelvis Maude och Tanya i 

sidouppdragen Strangers and Freaks (Se bilaga 3) är även de platta karaktärer men driver i 

detta fall scenen då de presenterar bakgrunden till uppdragen för spelaren. Korta sekvenser är 

det som generellt genomsyrar kvinnornas medverkan i tv-spelet varav merparten av scenerna 

ligger under en minut. I random encounters (Se bilaga 2) utgör sig både män och kvinnor för 

att vara offer. Majoriteten av dessa sidouppdrag går ut på att ge skjuts eller ta tillbaka något 

som en tjuv har tagit från ett rånoffer. Kvinnorna i random encounters utgör över trettio 
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procent och porträtteras som hjälplösa i diverse situationer runtom i spelvärlden. I 

huvudhandlingen så har majoriteten av kvinnorna bestått av platta karaktärer som inte ger 

någon större förändring, medans få karaktärer kan definieras som runda karaktärer.  

 

6.2 Sex, strippor och silvertejp 

Scenerna som presenteras i denna del inriktar sig mot platta karaktärer och sexuella teman i 

huvudhandlingen. Exempelvis kommer Tracey de Santa, dotter till huvudkaraktären Michael, 

att analyseras i och med att hon inte utvecklas under huvudhandlingen. Likaså kommer en 

äldre kvinna att analyseras i rollen som fru och gisslan, Patricia Madrazo. De narratologiska 

kriterierna som förekommer i denna del är fysiska attribut, handlingar, personlighet och 

värderingar.  

 

(Izuniy 2014)  

 

Tracey De Santa, dotter till den yrkeskriminella Michael De Santa. Ur materialet har två av 

hennes scener tagits med för analys. Den första scenen visar Tracey som, efter ett bråk där 

brodern namngav henne som en “bitch”, pratar i telefon med en kompis till henne. Under 

telefonsamtalet kommenterar Tracey sin broders penis, en som hon kritisterar för att vara 

liten. Efter kritiken refererar Tracey till sina egna erfarenheter, där hon menar att en mans 

genitalier inte ska vara små. I Bergstens förklaring om Propps funktioner kan detta kopplas 

samman med funktion 8 som exemplifieras med skurken. Två meningsexempel förklarar 

funktionen som att : “Skurken orsakar skada för en medlem av familjen” (Bergsten, 2002, s. 

175).  
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Denna förklaring kan därför beskrivas som ett illdåd. I det här fallet skulle Tracey kunna 

tolkas som skurken med avsikt att skada en medlem av familjen. Inte nödvändigtvis på ett 

fysiskt plan med slag och sparkar, utan snarare på ett psykologiskt plan där broderns 

självkänsla istället skadas. Funktionen beskrivs också av Bergsten som att  “en medlem av 

familjen antingen saknar något eller önskar sig något” (2002, s. 175). Det nämnda styrker 

bilden av att Tracey bör betraktas som en skurk i Propps mening. Bergsten förklarar att sakna 

något kan anses vara en brist, vilket Tracey också antyder.  

 

Utifrån Mieke Bals karaktärsattribut/kriterier om personlighet, med hjälp av scenens början 

när Tracey stormar ut ur lillebroderns rum skrikandes “Dad, Jimmy called me a bitch!” 

(Izuniy, 2014) går det att fastställa hennes personlighetsdrag som kan antyda på en hård 

jargong mellan brodern och henne själv:  

 

J - It’s ‘cause you got a massive gaper, bitch. 

 

A -  You fucking homo. You’re dead. Dad, he said I got a massive… Jimmy called me a bitch! 

(Izuniy, 2014) 

 

När brodern anklagar henne för att vara stor i munnen, svarar Tracey med att lillebrodern 

kommer få konsekvenser på grund av anklagelsen. Detta mynnar ut i att Tracey skvallrar på 

brodern och går in till sitt rum, vilket också kommer slå tillbaka senare i huvudhandlingen då 

han avsiktligt skvallrar på henne.  
 

Kriteriet fysiska attribut går inte att hitta i denna scen, hennes fysiska framställning går inte 

att poängtera i denna scen, eftersom scenen endast fokuserar på dialogen mellan brodern och 

systern, och sedermera broderns genitalier. Tracey bär en pyjamas under scenens gång och 

visar inte på någon antydan att hon vill framhäva sin kropp i scenen i jämförelse med en 

annan scen där hon framhäver sin kropp i en audition för ett tv-program. Denna scen visar 

också första gången som karaktärerna presenteras för spelaren, varav personlighetsdrag är 

svåra att plocka fram då denna scen presenterar relationerna i familjen med hintar av hur dem 

för sig i språket med varandra. Eftersom presentationen är kort kan hennes personlighetsdrag 

fastställas först senare i huvudhandlingen.  
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Den hårda jargongen mellan brodern och systern fortlöper genom huvudhandlingen utan att 

något oförväntat händer, därav kan det tolkas som en typisk familjerelation där syskon har 

svårt att komma överens med varandra. Om inte minst att det går varandra på nerverna.  
 

Tracey De Santas värderingar finns i scenen, eftersom hon diskuterar broderns penisstorlek 

med hennes kompis per telefon. Hon säger i scenen att “penises are not meant to be that small. 

I’d fucking know right? I’ve seen enough of them.” (Izuniy, 2014) –– Det Tracey menar är att 

hennes tidigare erfarenheter med större penisstorlekar ligger till grund för nedvärderingen av 

sin broders penis. När systern Tracey kommenterar broderns penisstorlek förminskas 

manligheten hos brodern, dock visar inte brodern på att han köper denna kritik.  

 

Hammarén och Johansson säger att ungdomlighet bär med sig symboliska värden, däribland 

en ung och vacker kropp. Ungdomligheten är synonymt till sexualitet och kroppslighet Detta 

har blivit ett dominerat samhällsideal, där en vacker kropp ses som vältränad. (2009) Enligt 

Tracey De Santa har Jimmy gått emot samhällsidealet om en vacker kropp som är vältränad 

genom att ha en förminskad penis eftersom han är av större kroppslig karaktär (Izuniy, 2014). 

 

Brodern Jimmy De Santas rum är utifrån en performativ ståndpunkt klätt med manligt 

dominerande färger. Hela hans rum är svart med tillhörande affischer, gardinerna är fördragna 

och innehar stora högtalare. Han spelar även ett våldsamt TV-spel tillsammans med andra 

spelare över internet där han genom sitt headset bråkar med dem:  

 

J - I’ll cut your dick off if you call the administrator. Hey, you know what? I am the 

administrator! (Izuniy, 2014) 

 

Jimmys kläder visar på en ungdomlig och manlig stil, med löst åtsittande kläder och mörka 

färger. Tracey De Santas rum är, utifrån performativiteten, klätt och inrett i typiskt feminina 

färger: rosa och lila med blommor som detaljer på tapeten. Vid sidan av sängen har Tracey 

modemagasin riktade till kvinnor. Detta stärker den feminina karaktärer som Tracey 

porträtterar. Jämfört med systerns tidningar, har brodern en pizzabit och vad som ser ut att 

vara serietidningar vid sin säng.  
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(Izuniy 2014) 
 

Ett vidare exempel är när Tracey De Santa gör audition för tv-programmet Fame or shame. 

Hennes framträdande består av dans med tillhörande musik. Dansen, där Tracey putar fram 

sin byst i takt med musiken, kan genom the male gaze diskuteras, eftersom programledaren 

väljer att dansa intimt mot Tracey framför juryn till programmet, varav pappan Michael De 

Santa bryter in och avslutar dotterns audition efter programledarens agerande. Dessa scener 

kan kopplas ihop med hur fokus ligger på Traceys kropp och hennes dans. Eftersom pappan 

stoppar dansen och en separat dialog förs mellan Michael och Trevor, där de bestämmer sig 

för att avsluta den sexuellt inspirerande akten, stärker det resultatet att Tracey framställs på ett 

provokativt, och endast på ett visuellt och njutningsbart sätt för spelaren. Michael följer då 

stereotypen av att en far vill skydda sina respektive. Vidare kan Sturken och Cartwrights 

resonemang om tv-spelets manliga blick: Att kvinnliga spelkaraktärer i regel skapas för att 

tjäna den manliga blicken, också appliceras på denna scen, eftersom den manliga blicken 

råder. (2018) 

 

Vidare kan personlighet ses på Traceys karaktär. I genomspelningen med Tracey visar hon en 

önskan om att bli sedd i någon form av media. Utöver det nämnda visar hon ytterligare tecken 

på att hon vill exponera sin kropp, genom att skaka av sig trosorna under dansakten, och 

sedermera bege sig mot jurybordet där hon börjar interagera med programledaren på ett 

erotiskt sätt.  
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Dessa personlighetsdrag hos Tracey kommer i genomspelningen att utvecklas till att förstärka 

dessa antydningar. Innan ovanstående scen tar plats figurerar Tracey i ett uppdrag där hon 

umgås med personer från porrindustrin på en lyxjakt utan pappans vetskap, vilket även kan 

knytas an till personlighetsbegreppet. Propps resonemang (Bergsten, 2002) går även att 

använda då hon kan ses som offer när programledaren till talangshowen förnedrar henne i 

presentationen av henne:  

 

“Tracey’s a “dancer”. But she also likes acting, modeling and working with children.  

 

That’s... that’s beautiful. You’re so original, like a basket full of puppies, or a rainbow, or a… 

pile of puke.” (Izuniy, 2014) 

 

Mieke Bals fysiska attribut kan appliceras på ovanstående scen när fadern Michael De Santa 

avbryter Traceys sexuella dans, pappan utgår då från det semantiska kodschemat där en 

fadersfigur gestaltas som att inneha fysisk styrka. Detta har även påvisats tidigare i tv-spelets 

gång då Michael simmar ut till dottern Tracey på en lyxjakt där hon enligt sonen Jimmy ska 

befinna sig för att socialisera med filmproducenter och människor från porrindustrin (Izuniy, 

2014). I en vidare tolkning exponerar Tracey sina fysiska attribut med hennes rörelser och 

förstärker en typisk kvinnlig karaktär. Kopplat till Johansson och Hammaréns resonemang 

(2009) om att handlingar är kopplat till det biologiska könet, kan Traceys dans och hur hon 

avsiktligt framhäver sin byst och bakdel ses som ett försök att framhäva kroppen. Hennes 

klädstil och de till synes rakade benen visar på att hon är mån om sitt yttre. Detta kan även 

styrkas med Hammarén och Johanssons resonemang om att rakade ben och balett är kopplat 

till det typiskt feminina (2009). Utifrån Hammarén och Johanssons tankesätt om det rådande 

samhällsidealet för ungdomar där en kropp anses vara vacker om den är vältränad (2009), går 

det att se att Traceys framhävande av sin egna kropp förmedlar att hon själv tycker den är 

vacker. Programledaren för tv-showen bekräftar att kroppen följer samhällsidealet, då han 

dansar intimt mot Tracey och säger följande:  

 

“Shake what your daddies gave ya, honey. Look at that, I should stuff a twenty in this.” 

(Izuniy, 2014) 
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Karaktärskriteriet värderingar kan ses i denna scen med Tracey De Santa då hon fokuserar på 

sitt dansnummer för talangjuryn i det virtuella tv-programmet Fame or Shame. Hennes 

värderingar om omvärlden och andra karaktärer kommenteras inte, utan istället skämtar 

programledaren om Traceys intressen för skådespeleri, dansa, arbeta som modell och jobba 

med barn. Hon besvarar inte dessa skämt utan fortsätter istället med dansnumret. Hon blir 

senare frustrerad över faderns sätt att försöka skydda henne från att exponera sig i tv på det 

sexuella sättet. Tracey försöker då med skrik och klagande stoppa pappan.  

 

(Izuniy 2014) 

 

Ett annat exempel från huvudhandlingen är när spelaren får träffa Martin Madrazo och hans 

fru Patricia tillsammans med två av spelets huvudkaraktärer, Michael och Trevor. I scenes 

början går det uttyda att Trevor finner Patricia som attraktiv, vilket senare bekräftas i 

handlingen då Trevor kidnappar henne. I dialogen mellan Martin och Patricia uttrycks 

följande när huvudkaraktärerna står väntades vid entrédörren till Martins hus:  

 

“Patricia! For fuck´s sake, just let’em in!” (Izuniy, 2014)  

 

I denna scen går det till en början att se en dold karaktär och en del av hennes personlighet. 

Patricia väljer att inte visa sin fulla karaktär utan anpassar sig istället efter mannens önskemål. 

Om man jämför denna dolda karaktär i ovanstående scen, med scenerna efter när hon 

kidnappas av Trevor, så kan man se en mer öppen och social karaktär.  
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Enligt Mieke Bals kriterium om personlighet, porträtterar Patricia hennes egna personlighet 

på ett falskt sätt (2009). Karaktären väljer dock att göra detta själv framför hennes man. Hon 

utvecklas senare framför Michael och Trevor genom att öppna upp sig mer och visa upp 

personlighetsdrag som hon håller i skymundan för sin man Martin. Sett utifrån de fysiska 

attributen agerar hon på ett, i jämfört med Tracey, föråldrat och långsamt sätt. Patricias 

personlighet blir därför till en början svår att beskriva i denna scen eftersom hon väljer att 

framställer sig själv som dold.  

 

(Izuniy 2014)  
 

Mulveys resonemang kan i huvudhandlingen appliceras i ovanstående scen när Trevor antar 

Patricia för sin egendom i och med en kidnappning han utfört. Detta efter att Trevor haft en 

diskussion med Martin om en betalning som Trevor inte tyckte var tillräcklig. I scenen ses 

Michelle flyttas från bagaget till framsätet och i dialogen mellan Michael och Trevor uttrycker 

Michael en oro över Trevors kidnappning. Istället för att bära Patricia över axeln så exponeras 

hon mot spelaren/skärmen. Patricia tas som Trevors egendom, vilket överensstämmer med 

synsättet som ägaren till ett konstverk getts av Mulvey under förutsättningen att tavlans publik 

är manlig (Sturken & Cartwright, 2018). Till en början kan Patricia antas för att vara dold när 

hon umgås med sin man Martin. Hon anpassar sig dock senare i berättelsen efter det att hon 

blivit kidnappad och sätter krav på Trevor.  
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Ett exempel på en dialog från en annan scen med Patricia är: 

P - Gasolina? No.  

T - Sorry, mrs. M. Jesus.. (Izuniy, 2014)  

 

När Patricia har sagt ovanstående örfilar hon Trevor, vilket visar på en tillrättavisning 

eftersom Trevor har gjort något dåligt enligt Patricia (Izuniy, 2014). Anledningen varför 

Patricia örfilar Trevor är på grund av att han sniffar bensin ur en plastmugg. Tidigare har hon 

dock visat uppskattning mot Trevor för sin ärlighet och uttrycker därför att han är en god man 

(Izuniy, 2014). Karaktärskriterierna är svåra att applicera till ovstanstående skärmdump och 

scen eftersom hon inte deltar aktivt genom att socialisera med de andra karaktärerna, eller på 

något annat sätt uppfyller kraven. I och med de fåtal scener hon medverkar i, där hon till en 

början döljer sin personlighet, är det svårt att dra en utförligare analys av just denna karaktär.  

 

(Izuniy 2014)  

 

Huvudkaraktären Trevor besöker tillsammans med sin kompanjon Wade Hebert en 

strippklubb i den virtuella staden Los Santos. Inne på strippklubben ber Trevor de kvinnliga 

dansarna att ge Wade “en bra stund”, vilket dansarna tackar ja till genom att föra bort Wade 

från Trevor. Dansarna säger ingenting, mer än att uttrycka fnitter och skratt. Genom att 

applicera the male gaze i denna scen kan dansarnas deltagande med Wade och Trevor, samt 

att kvinnorna inte har några repliker, tolkas som att de enbart porträtteras som sexuella objekt 

för åskådning. 
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Deras personlighet eller tyckanden är inte vitala för scenens innehåll, utan kvinnorna finns 

endast där för att leda bort Wade från Trevor för att ge Wade “en bra stund”, vilket kan 

associeras med antingen sexuella tjänster eller intim dans. 

 

Genusteorin kan även appliceras till denna scen och Duffetts tankar kring “masken” där 

kvinnor kan framhäva njutning för män (2013). Detta eftersom de framhäver sina kvinnliga 

kroppar för männen. Till denna scen går det se hur kvinnorna har på sig en mask för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter och sedermera attrahera potentiella kunder som besöker klubben. 

Kriterierna som hittas i denna scen bygger endast på fysiska attribut och handlingar. 

Bakgrunden till de få kriterierna är för att presentationen hålls kortfattad utan en fortsatt 

utveckling av de kvinnliga karaktärerna i scenen. Anledningen varför presentationen hålls 

kort är för att dansarna leder bort Wade från Trevor. Trevor får senare hjälp av en annan 

exotisk dansare att hitta rätt inne på klubben. Gällande fysiska attribut är de kvinnliga 

karaktärerna enbart klädda i underkläder.  
 

6.3 Trubbel i paradiset 

Scenerna som är samlade under detta avsnitt innehåller endast runda karaktärer. Ett 

återkommande tema för samtliga sekvenser är bråk mellan karaktärerna i någon form. 

Exempelvis finns ett bråk mellan Debra, Trevor och Floyd eller Michael och Amanda vid ett 

samtal hos en psykolog. De runda karaktärerna utvecklas på olika plan, vare sig det är genom 

att göra slut med sin pojkvän, eller börja demonstrera för kvinnors rättigheter i den virtuella 

staden. 

 

Värderingar, handlingar och personligheter är karaktärskriterier som genomsyras i samtliga 

scener nedanför. Fokuset på de fysiska attributen tycks till skillnad från de platta karaktärerna 

inte vara i fokus för de runda och förändrande karaktärerna. Detta bygger studiens författare 

på att ingen av de runda karaktärerna får kommentarer om sitt utseende till skillnad från de 

platta.  Även om den platta karaktären Tracey syns i en av bilderna som presenteras så är hon 

inte i fokus i scenen. Hon framställs som ett offer, men förändrar sig inte i scenen till skillnad 

från Amanda De Santa som kommer att förändra sig senare i detta avsnitt.  
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(Izuniy 2014) 
 

I scenen ovan ses Michael och Amanda de Santa med resterande familjemedlemmar hos 

psykologen Isiah Friedlander, kort efter att familjen blivit återförenad. Stuart Halls 

representation (2013) kan appliceras i scenen för sin symboliska karaktär då pengar används 

som ett sätt att beskriva Amandas personlighet. Pengar som betalningsmedel används då för 

att beskriva Amandas levnadssätt och som ett försvarsargument till hennes ståndpunkt om 

Michaels sätt att tjäna pengar på ett illegalt sätt:  

 

“Oh! All I do is whine? Michael, could you please stop murdering people. Michael, could you 

please stop endangering me and the both of your children? 

 

You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it! That is not 

work!” (Izuniy, 2014) 

 

I början kunde Amanda tolkas som en karaktär vars särdrag kan beskrivas utifrån det 

amerikanska uttrycket “golddigger”. Definitionen av uttrycket är “someone, usually a woman, 

who tries to attract a rich person, usually a man, in order to get presents or money.” 

(Cambridge University Press, 2018).  
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Ett exempel på en situation där Amanda målas upp som en gold digger innan psykologscenen 

är när hon och Michael bråkar med varandra om ansvaret för deras barn. Amanda anklagar då 

Michael för att endast dricka alkohol och miserabelt titta på molnen. Michael svarar att han 

räddade Amanda från en husvagnscamping och tog henne till en stor herrgård i tv-spelets 

stadsdel Rockford Hills där de två nu bor. Michael tillägger att det enda Amanda behöver 

bekymra sig över är vilken kroppsdel hon vill förändra på sig själv (Izuniy, 2014).  

 

Först när Michael söker upp familjen med lovord om att bättra sig, förändrar Amanda sitt 

synsätt om sin man. Först hos psykologen berättar Amanda om sin egna värderingar kring 

huvudkaraktären Michael: 

 

M - You know, for someone who spends every waking moment working on themselves “inside 

and out,” I gotta tell you, the progress has been really fucking slow. 

 

A - How would you know what progress is like, you stupid murdering shit!? (Izuniy, 2014) 

 

Tidigare har Amanda kunnat ses som en platt karaktär som förhåller sig till rollen av att vara 

en gold digger. Ett exempel på att hon gått ifrån sin personlighet som gold digger är när hon 

inte längre vill vara tillsammans med Michael. Bakgrunden till att Amanda lämnar Michael är 

när han ifrågasätter hennes förhållande med en yogainstruktör som tydligt närmat sig henne 

på ett sexuellt sätt. Amanda anser inte att handlingen är av sexuell karaktär, medan Michael 

tolkar det som att vara det motsatta (Izuniy, 2014). Dock kommer hon att återförenas med 

Michael efter samtalet hos psykologen. Nedanstående scen visar på att Amanda har frångått 

sitt personlighetsdrag som gold digger eftersom hon visar omtanke om Michael. 
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(Izuniy, 2014) 
 

Förändringen av Amandas synsätt kan ses under ett segment där Michaels familj är i fara då 

beväpnade soldater brutit sig in i deras hem. I den föregående scenen antyder antagonisten 

Devin Weston att Michaels fru kan vara i fara i samband med att hon inte är närvarande vid 

en filmpremiär som betyder mycket för Michael. Scenen byts då till att Tracey står skrikandes 

i sin blodiga morgonrock, varav Amanda rusar in till henne för att trösta. Michael kommer in i 

rummet och undersöker den soldat som ligger utanför bild för att sedan ta skydd vid trappan.  

 

Amanda visar då en empati för Michael som inte varit genomgående i historien där hon ber 

Michael att ta det försiktigt. Under tidigare delar av berättelsen har Amanda inte visat denna 

sympati mot Michael utan snarare förakt, exempelvis scenen hos psykologen. Detta segment 

visar på en utveckling i Amandas beteende gentemot Michael. Värderingarna har förändrats 

eftersom Amanda och Michael inte längre bråkar med varandra, utan istället uttrycker 

Amanda en omtanke för Michael när han väljer att avväpna rånarna i huset.  

 

“Be safe, baby.” (Izuniy, 2014)  

  

Ovanstående exempel visar också på att Amanda har utvecklats till en rund karaktär då 

hennes egna värderingar om en annan karaktär har förändrats. Tidigare påminde Amanda 

mycket om Tracey i sitt agerande, förutom att vilja visa upp sin kropp visade hon ändå på 
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samma språkbruk som Tracey har mot sin bror, exempelvis i den första analysscenen för 

Tracey. .  

 

(Izuniy 2014) 
 

Under huvudhandlingen fanns ett fåtal sekvenser där kvinnan tar mer plats än mannen, i 

situationen ovan vill flickvännen Debra att pojkvännen Floyd och huvudkaraktären Trevor 

lämnar hennes lägenhet. Detta är också det enda tillfälle hon förekommer och till synes lever, 

då Trevor efter konversationen kommer ut med blodiga kläder och händer från lägenheten 

utan att Debra och Floyd följer med. Detta antagande bygger på en konversation i anslutning 

till att Trevor lämnat lägenheten och träffar Wade. 

 

W - Did you meet Debra?  

T - Interesting lady… 

W - I should probably go say hi. 

T - I wouldn´t. 

W - Why not?  

T - Let´s go get in the car, alright? Let´s go have the time of our lives! 

(Izuniy, 2014) 

 

Under scenens gång inträffar en vändpunkt för karaktären Debra. Hon uttrycker att hon 

äntligen lyckats svära, något som Debra inte kunnat göra förut. Samt att hon har hittat styrka 

att lämna pojkvännen Floyd.  
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Denna utveckling kan jämföras med Forsters tankesätt om runda och platta karaktärer (Bal, 

2009). Debra är en rund karaktär då hon själv är delaktig i en utveckling, som nämnt ovan. 

Debras utbrott mot Trevor och Floyd kan upplevas som en överraskning, eftersom hon är den 

enda kvinnan som visar på ett sådant fysiskt beteende mot dem. Utifrån det som har nämnts, 

lyckas karaktären fylla i alla kriterier för Fosters runda karaktärer. 

 

D - And you go too, Floyd! I told you, I’ve got a career. I don’t need this.. this..  this.. crap! 

T - Yes! 

D - There. You made me swear! You’re crap, Floyd. Crap! You’re not a man at all.  

Bob’s right about you! 

T - Woah, who’s Bob? 

D -  I want both of you to go, now! You and your weird friend. 

T - My name is Trevor, sweetheart. 

D - I could give a fuck what your fucking name is! 

 

Efter ovanstående konversation väljer Debra att rikta en pistol mot Trevor och Floyd, varpå 

scenen avslutas och Trevor lämnar lägenheten med blod på sina händer och kläder (Izuniy, 

2014). Att rikta pistolen som en handling är ett ovanligt inslag för att komma från en kvinnlig 

karaktär i tv-spelet. I huvudsak är det männen som bär vapen (exempelvis i samtliga 

rånscener. Se bilaga 2). Att nu se en kvinna bära vapen utmärker sig för att överraska 

spelaren. Hennes sätt att uttrycka sig påminner mycket om Amanda De Santas tidigare 

agerande innan psykologen då hon uttrycker ett starkt hat mot Trevor och Floyd. När Debra 

gör slut med Floyd i scenen, visar hon på sina egna värderingar då hon anklagar Floyd för att 

vara en sämre person än henne själv. “You’re crap, Floyd. Crap” (Izuniy, 2014) Floyd varken 

försvarar eller förnekar detta. I kroppsspråket kan man ana hur Floyd både backar men också 

hur han genom sitt kroppsspråk uttrycker en förvåning över Debras anklagelser.  

 

Utifrån performativiteten, kritiserar hon Floyds beteende för att inte vara manligt, detta säger 

hon också Bob håller med om, varken spelaren, Floyd eller Trevor får veta vem Bob är. När 

Debra riktar ett vapen mot Floyd och Trevor, svarar Floyd på ett nedvärderande sätt om Bob, 
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samtidigt som Floyd tar upp en kniv för att försvara sig. Utifrån performativiteten kan detta 

tolkas som ett sätt för Floyd att bygga upp sin maskulinitet igen.  

 

(Izuniy 2014) 

 

Ett annat exempel på en rund karaktär är med Franklins moster Denise. Scenen börjar med att 

Denise och hennes väninnor stormar ut ur huset medan de sjunger i kör, en kampsång för 

kvinnans frihet. Sången avbryts senare av huvudkaraktären Trevor när han ber kvinnorna att 

hålla tyst, något som de också gör, och fortsätter jogga förbi honom. Denna konfrontation kan 

kopplas an till Stuart Halls representation (2013) och Mieke Bals värderingar och handlingar 

(2009). Genom Trevors konfrontation av kampsången som främjar kvinnors frihet och 

liberala inställning, går det att se att tv-spelets karaktärer förlöjligar detta beteende genom 

Trevors kommentar om att kvinnorna ska upphöra med kampsången. Vidare till Bals 

resonemang om värderingar kan försöket att framföra sin kampsång ses som ett sätt att 

uttrycka kritik mot kvinnors sociala plats i spelvärlden. Kvinnorna väljer att köpa denna kritik 

från Trevor då de väljer att avsluta sin sång. Handlingar används här för att uttrycka en 

ståndpunkt i en fråga för det kvinnliga könet. Att utföra den offentligt ute på gator visar på en 

handling som ett försök att ändra grannskapets värderingar och öppet visa sin ståndpunkt 

gällande frågan.  

 

Kampsången sjungs i följande ordning: 

“We are women and we are free, 

42 

https://www.youtube.com/watch?v=JF8t4ygOZwo&feature=youtu.be&t=3h43m58s


 

 

We are bringing an end to the patriarchy. 

We are women, hear our pain. 

We are women, hear our shout. 

We are women, we have no doubt.” (Izuniy, 2014) 

 

Kopplar man Duffetts resonemang med kvinnan och “masken”, går Denise att tolka som en 

kvinna utan mask, åtminstone i de tidigare scenerna. I tidigare scener byggs karaktären upp 

som en självständig kvinna som kämpar för kvinnans frihet. Masken kan här tolkas som att 

den sätts på då Trevor gör entré i bilden, inte i det sexuella resonemanget utan att underkasta 

sig mannens order om att vara tyst.  

 

Anledningen till att Denise har tolkats som en rund karaktär är för att hon tydligt särskiljer sig 

från övriga karaktärer. Även om hon inte visar på en utveckling genom berättelsen så 

överraskar hon publiken med sitt agerande med kampsången. Denna typ av uttryck för en 

samhällelig förändring för kvinnor sker endast i denna scen. Ingen karaktärsutveckling sker 

med Denise, utan hennes ståndpunkt om kvinnors lika värde i samhället är återkommande i 

hennes scener.  

 

Om man jämför kvinnorna i denna scen med kritiken i och med GamerGate och den manliga 

blicken i tv-spel, går det att se en liknelse där båda parter vill belysa kvinnornas porträttering i 

tv-spel. Scenen ovan kan ses som ett sätt för utvecklarna till Grand Theft Auto V att belysa 

problemet gällande porträtteringen av kvinnliga spelkaraktärer.  

 

6.4 Kvinnorna i random encounters 

Genom bilaga två kommer materialet att bestå av rånoffer, tourguide, rånare/bete till ett 

uppkommande rån, kvinna som söker skjuts längs vägen och offer i nöd. Förutom det nämnda 

är det en tourguide och en arg flickvän som särskiljer sig från det återkommande i denna 

bilaga. Det rådande innehållet hos exempelvis rånoffren är korta och utan väsentlig dialog att 

analysera, vilket förklarar bakgrunden till varför inte dessa är uttagna till analys av studiens 

författare. I rånsituationerna kan spelaren välja huruvida de vill ge tillbaka objektet till den 
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rätta ägaren, eller ta tillvara på det själv.  

 

(GTA Series Videos, 2015) 

 

Bakgrunden till detta sidouppdrag är att två sambosar bråkar med varandra. Mannen i 

förhållandet står vid biluppfarten och blickar upp där hans partner slänger ner hans kläder på 

marken framför honom. Bråket grundar sig i att mannen alltid är på golfkurs, istället för att 

spendera tid med hans flickvän. Huvudkaraktären Michael ombeds att skjutsa mannen till 

golfklubben han ska konsumera alkoholhaltiga drycker. När Michael frågar vad som hände 

mellan de två förklarar han att kvinnan anklagar honom för att vara otrogen. Mannen menar 

då att hon håller på med “usual psycho female stuff” (Izuniy, 2014). Citatet kan kopplas an till 

Stuart Halls representation (2013). Mannen som Michael skjutsar menar att det beteendet som 

hans flickvän visade gentemot honom är vanligt hos kvinnor och att alla kvinnor misstänker 

sin man för att vara otrogen.  

 

Detta skulle kunna betraktas som en förändring i Bals semantiska kodschema (2009), då 

aggressivitet skulle kunna sättas in som en parameter för att förklara kvinnorna, enligt 

mannen i förhållandet (Izuniy, 2014). Citatet från mannen kan även kopplas ihop med 

performativitet. Det kvinnan säger, som enligt honom var “usual psycho female stuff” (Izuniy, 

2014), fastslås av karaktären som ett återkommande personlighetsdrag hos de kvinnliga 

karaktärerna enligt mannen i förhållandet. Karaktärskriteriet handling går att hitta i denna 

scen då kvinnan i förhållandet väljer att kasta ut mannens ägodelar ut på gatan. Resten av 

kriterierna går inte att fastslås, eftersom dialogen mellan mannen och kvinnan är kort. 
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(GTA Series Videos, 2015) 
 

Något i sidouppdragen som är mer vanligt jämfört med huvudhandlingen är att skjutsa 

kvinnor från punkt a till punkt b. I denna scen har kvinnan varit ute på fest och söker skjuts 

till sin man. Kvinnan är till synes lätt klädd, vilket hon även kommenterar på väg till mannen:  

 

“Short dress, boobs, vulnerable but playful demeanor… what more does a girl have to do 

these days?” (GTA Series Videos, 2015) 

 

Denna kommentar kan jämföras med Mulveys “the male gaze” eftersom kvinnan i klippet 

associerar kortare kjolar, bröst och ett sårbart men lekfull beteende till något som män borde 

finna attraktivt. Med dessa attribut menar kvinnan att det borde hjälpa henne i jakten på skjuts 

från platsen av den generella mannen. Utifrån dessa kläder som liftaren har på sig som ger  en 

attraktiv bild, kan det kopplas som en del av masken som Duffet benämner “garment”. 

Masken är i det här fallet kläderna som kopplas som det feminina, utifrån Duffetts tankar. 

Kvinnans citat ovan styrker även detta resonemang då hon undrar över vad mer en tjej måste 

göra än att klä sig i korta kjolar och ha en byst för att kunna få skjuts. Kopplar man vidare 

hennes klädval och hennes egna resonemang till Hammarén och Johanssons tankar om det 

rådande samhällsidealet och sexualiteten för ungdomar, kan tjejen i bilen ses följa idealet och 

tanken om sexualitet. Till skillnad från Tracey ifrågasätter hon dessa rådande ideal, varav en 

kritik uppstår på vad en kvinna mer måste göra för att upprätthålla idealet. Hon menar att det 

borde räcka med en kort kjol och bröst för att få skjuts. (Izuniy, 2014).  
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6.5 Främlingar och galningar 

Sidouppdragen strangers and freaks har en annan uppbyggnad i uppdragspresentationen än i 

random encounters, då dem inleds med en cutscene. Exempelvis i ett specifikt strangers and 

freaks-uppdrag ombeds spelaren att fota en kvinna som idkar samlag. Strangers and Freaks 

utmärker sig på det sättet att personerna som presenterar uppdragen kan antas för att vara 

märkliga i spelvärlden, därav namnet strangers and freaks.  

 

(ThirstyHyena 2015) 

 

Tanya är till synes påverkad av droger vilket också styrks i den första scenen där Franklin 

träffar Tanya i en dialog mellan dem. Sättet hon rör sig på i scenen kan bekräfta att hon är 

påverkad av en drog som påverkar hennes balans som även kommenteras av Franklin (Izuniy, 

2014). Tanya påpekar även att Franklin har förflyttat sig till Vinewood-delen av staden, vilken 

ses som en högt uppsatt stadsdel. Hon kritiserar även Franklins kärlek till slummen som har 

försvunnit (Izuniy, 2014).  

 

Karaktären Tanya är den enda återkommande karaktären som är frekvent brukare av illegala 

droger i tv-spelet. Franklin påpekar efter att han har accepterat Tanyas vädjan om hjälp, att 

Tanya har gått och blivit galen på grund av drogerna. Jämförs Tanya med övriga karaktärer 

kan hon närmast ses som en platt karaktär då hon efter uppdragen inte förändras.  
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Handlingar kan vidare kopplas samman till scenen då Tanya berättar om anledningen till att 

hon behöver Franklins hjälp. Hon skulle i huvudsak agerat chaufför till en karaktär som kallas 

för “JB”, men ber nu om hjälp då hon själv påstår sig vara i en period där hon försöker sluta 

röka. Då liknande uppdrag med henne är återkommande, går det att bedöma henne som en 

platt karaktär, även om hon redogör för problemen i förhållanden med denna “JB” gör hon 

inte något åt saken (Izuniy, 2014).  

 

(ThirstyHyena 2015) 

 

 

Ett annat exempel där kvinnans kropp framställs på ett sexuellt sätt är när huvudkaraktären 

Franklin får som uppdrag att smygfota den kvinnliga skådespelerskan Poppy Mitchell vid 

hennes hus. Franklin dirigeras av en paparazzifotograf att filma Poppy Mitchell när hon har 

samlag med en annan man utan hennes vetskap. Fotografen ska senare sälja filmen och få en 

summa pengar för att ha avslöjat Poppy Mitchell och hennes sexuella akt. Under scenen 

överväger Franklin att inte hjälpa fotografen då han har en annan bild av Poppy Mitchell: 
 

“America’s newest sweetheart? Man, she likes cotton candy and puppies.”, uttrycker Franklin 

(ThirstyHyena, 2015) 
 

Fotografen svarar med att filmen som Franklin ombeds att filma kommer gynna både Franklin 

och fotografen ekonomiskt. 
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“One shot of that dirty little slut monkey and we are in the money, homie.” 

 (ThirstyHyena, 2015) 

 

Utifrån karaktärskriterierna går det att se att fotografens värderingar visar att det anses vara 

okej för honom att smygfilma den sexuella akten för att senare kunna tjäna en stor summa 

pengar för bilderna. Denna värdering kan betraktas som ett utnyttjande då Poppys kändisskap 

tycks vara den enda egentliga anledningen för intresset av att filma den sexuella akten. 

Skådespelerskan Poppy Mitchell säger under sexakten att hon endast är oskuld för 

marknadsföringssyften. Detta indikerar på att hon värderar mediaframställningen högt, och 

för att hon ska fortsätta vara populär, måste hon ljuga.  

 

När Franklin och fotografen blir upptäckta, resulterar det i att Poppy Mitchell börjar jaga 

männen med bil. Under biljakten yttrar Poppy Mitchell: “I was working on my quads, you 

idiots!” (ThirstyHyena, 2015). Detta visar på att hon försöker behålla sin medieframställning 

som oskuld. Poppy Mitchell vill inte att andra personer ska få veta att hon inte är oskuld, 

eftersom det skulle skada hennes mediaprofil. Handlingen med att sätta sig i en bil och riskera 

sitt egna liv för att få tag i fotografen och Franklin sträcker sig som ett ytterligare bevis för att 

hennes mediala profil är av stor vikt för hennes karaktär.  
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7. Diskussion 
7.1 Hur framställs de kvinnliga karaktärerna narrativt?  

Utifrån scenerna som har analyserats har kvinnorna i tv-spelet framställts på ett för mannen 

njutningsbart sätt för majoriteten av de kvinnliga karaktärerna. Få kvinnliga karaktärer har 

porträtterats på ett sätt som överraskat spelaren, utan de kvinnliga karaktärerna har följt ett 

återkommande mönster som genomsyrar majoriteten. I endast ett fall finns det exempel på en 

kvinnlig karaktär som går emot den återkommande framställningen av kvinnorna. Kvinnan 

visar sitt motstånd genom en kampsång, men blir sedan nedtystad av en manlig karaktär.  

 

Detta kan ha att göra med en manligt dominerad tv-spels industri som vill upprätthålla en 

gamergate kultur där kvinnor porträtteras med stor byst och andra överdrivna kroppsattribut. 

De överdrivna kroppsattribut som finns hos karaktären Lara Croft i Tomb Raider, har inte 

författarna kunnat hitta i Grand Theft Auto V. Istället fokuserar framställningen ur andra 

vinklar, exempelvis via karaktärsattributen personlighet och värderingar hos Amanda De 

Santas som har en golddigger personlighet.  

 

I och med att denna kultur valt att håna motsatta alternativ där man vill främja sociala 

rättvisor och skapa ett större spelrum för kvinnliga tv-spelskaraktärer. Så kan utvecklarna 

gjort ett aktivt valt att behålla den rådande tv-spelsblicken för att undgå de hot och våld från 

det stora antal deltagare som vill behålla den rådande blicken. Utvecklarna kan även byggt 

tv-spelet utifrån förväntningar hos publiken om spelserien. Sexuella anspelningar och 

nedvärderande av kvinnor kan vara förankrat med spelserien till den grad att ett borttagande 

av dessa element skulle kunna ses som ett snedsteg från utvecklarnas sida hos spelarna. Hade 

tv-spelsserien exempelvis fått en kvinnlig protagonist hade synsättet eventuellt förändrats. De 

våldsamma inslagen kan även det ha en inverkan på valet av (i detta fall) protagonistens kön. 

Kopplat till förväntningarna hos ett kön kan en kvinnlig karaktär i denna spelserie inte 

kopplas med fysiskt våld då de ofta utmålas för att vara försvarslösa. Att sätta ett vapen på en 

kvinna för att göra samma saker som de manliga protagonisterna kan göra i spelvärlden skulle 

kunna ställa sig emot det kvinnliga könets förväntningar. Detta resonemang förutsätter då att 

man har en tidigare inblick i Grand Theft Autos tidigare porträtterande av kvinnor.  
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Om studiens syfte var att studera hur framställningen skiljer sig mellan män och kvinnor, hade 

det kunnat gå att se en tydligare skillnad mellan de två könen, eftersom den matematiska 

uträkningen visade att män utgör en större del av materialet i jämförelse med kvinnor.  

 

Valet av metod för att kunna besvara studiens frågeställningar har visat sig vara goda. Utifrån 

de metodologiska verktygen har det kunnat gå att besvara frågeställningarna.  

 

7.2 Skiljer framställningarna bland de representerade karaktärerna? 

Utifrån de olika mönster som har kategoriserats i analysavsnittet går det att se en skillnad i 

framställningen hos de kvinnliga karaktärerna. Majoriteten av karaktärerna upprätthåller den 

rådande manliga blicken i tv-spelet. Framställningens största skillnader ligger i utvecklingen 

hos karaktären som i studien särskiljts som platta och runda karaktärer. I och med att de runda 

karaktärerna är menad till att överraska publiken är dessa också att betrakta som de karaktärer 

som skiljer sig mest från mängden. Tittar man istället till de platta karaktärerna så är de enda 

utmärkande skillnaderna byggda på personlighetsdrag och utseende.  

 

Kopplat till det nämnda, kan en yngre spelare få en skev verklighetsbild över hur man ska 

förhålla sig till kvinnor. Även om den europeiska märkningsorganisationen PEGI stämplar 

Grand Theft Auto V med 18 år och uppåt (PEGI, 2018), kan yngre ta del av tv-spelet i och 

med att det endast är en rekommendation. Debattören och läraren Cassie Rodenberg 

argumenterade för att tv-spelets skildring av våld och prostitution påverkade hennes elever 

(The Guardian, 2013). Rodenberg menar att relationen mellan eleverna och de kvinnliga 

spelkaraktärerna fortsätter till det riktiga livet, vilket resulterar i att eleverna kopierar det 

negativa synsättet mot riktiga kvinnor. 

 

Debattartikeln fokuserade på en specifik handling där spelare kan ta betalt av en prostituerad 

kvinna i spelet, för att sedan köra över henne med spelarens bil och ta tillbaka pengarna. 

Denna studie fokuserar istället på cutscenes där dialoger mest framförs mellan kvinnor och 

män. Om läraren Cassie Rodenberg har sett en förändring i sina elever efter det ovannämnda, 

då borde tankesättet kring kvinnor, på grund av cutscenernas framställning, också förändras 

till det negativa för den yngre spelaren. Det kan även ge (i vår mening) skeva förväntningar av 
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respektive kön hos en yngre publik som tar del av tv-spelet. Pojkar kan efter att ha spelat 

tv-spelet fått en uppfattning om att män ska vara våldsamma mot andra. Kvinnor kan likaså få 

en bild av att en attraktiv kvinna måste se ut på ett specifikt sätt för att bli attraherad hos män.  

 

Trevors nedsättande attityd mot Denise och hennes kampsång för kvinnornas rättigheter 

skulle då kunna ses som ett acceptabelt agerande från mannens sida då inte kvinnan säger 

emot detta. Skulle då en tjej bli ifrågasatt i det verkliga livet på samma sätt och med Denise 

agerande i åtanke kan då kvinnorna välja att tysta ner sig själv. Resonemanget bygger mycket 

på att barnen inte är kritiska till dessa intryck och direkt köper agerandet hos de manliga och 

kvinnliga karaktärerna, för att sedan ta vidare det ut till verkligheten. Just för att hela spelet är 

byggt på att efterlikna verkligheten utan överdrivna kroppsattribut kan det därför vara lättare 

att köpa porträtteringen från tv-spelet. Korta kjolar och hud som är ett återkommande klädval 

hos de kvinnliga karaktärerna, kan också medföra en sexualisellt inspirerad bild över kvinnor 

till den yngre publiken. Kläderna som de manliga karaktärerna bär varierar inte på samma 

sätt, utan det är antingen kostym eller t-shirt och jeans, för att nämna några exempel.  

 

7.3 Hur bemöts kvinnorna i relation till huvudkaraktärerna? 

Generellt sätt blir kvinnorna nedtryckta psykologiskt av männen genom olika kommentarer. 

Ett exempel som inte finns med i analysen men visar på en nedvärderande kommentar är när 

Trevor möter Franklins moster Denise för första gången och ger pengar för att köpa kläder till 

henne. Denise säger att Trevor endast gav henne sju dollar, vilket av hennes tonläge går att 

bedöma som att det är för lite pengar, varpå Trevor svarar:  

 

“ I said something nice, not expensive. You gonna be a greedy fucking cow now, huh?  

 

No, now get the fuck outta here, alright?” (Icecoldkilla2k9, 2013)  

 

Denise svarar då Trevor med att alla män är likadana och går sedan in i sitt hus. Attityden som 

Trevor visar mot Denise går även att se hos Michael och Amanda och deras förhållande till en 

början. Michaels synsätt förändrar sig dock till att bli av en mer beskyddande och känslofylld 

karaktär som bryr sig om sin fru Amanda. Dock sker det först långt in i huvudhandlingen.  

51 



 

 

Ett annat exempel där kvinnan i scenen blir nedtystad av mannen är första scenen när 

huvudkaraktärerna Trevor och Michael möter Patricia och Martin Madrazo. När Patricia 

öppnar dörren ber Martin henne, med en otrevlig och nedlåtande ton, att låta Trevor och 

Martin komma in i huset, istället för att stå vid dörren. Att döma av attityden i slutet av 

samma scen kan deras förhållande tolkas som en situation där kvinnan hunsas av mannen.  

Patricia som senare får kontakt med huvudkaraktären Trevor i och med kidnappningen blir 

ändå i scenerna behandlad med mer respekt än Martin. Hon får då hunsa med Trevor i sitt 

försök att inhalera bensin och sätta upp regler för honom, vilket han också accepterar.  

 

Michael De Santa porträtterar en fadersgestalt mot Tracey De Santa, en som styr och ställer i 

hushållet medan Tracey trotsar fadern i vissa fall. Ett exempel på detta är när Tracey 

medverkar i tv-programmet Fame or Shame utan föräldrarnas vetskap. När Michael senare får 

reda på det och stoppar hennes audition skriker hon ut sin frustration (Izuniy, 2014).  

 

De olika förhållandena mynnar ut i en bild av att männen har makt, vilket kanske inte heller är 

så konstigt då protagonisten är man. Spelaren vill enligt de tidigare studierna ha en makt och 

känna sig övermäktig, vilket också har speglat sig i hur karaktärerna beter sig mot kvinnan. 

Åtminstone i huvudhandlingen hålls en generellt hård attityd som avtar i sidouppdrag och 

efter det att huvudhandlingen är klar, med få undantag bland sidouppdragen. Som tidigare 

diskuterat hade en kvinnlig protagonist eventuellt kunnat ge en annan attityd mot mannen, 

samtidigt som de strider mot könets förväntningar i spelserien. Därför vore det av intresse att 

se hur en kvinna tolkar attityden som protagonisterna har mot kvinnorna i tv-spelet. Hur en 

kvinnlig protagonist hade kunnat påverka slutresultatet av produkten och vad det i sådana fall 

skulle krävas av den karaktären för att de våldsamma inslagen skulle hållas kvar. I och med 

att kvinnan sällan bär vapen, med undantag från en karaktärs flickvän Debra, vad skulle då 

krävas av en kvinnlig protagonist? Vilken attityd skulle i sådana fall den kvinnliga 

protagonisten ha mot män i denna typ av tv-spel? Skulle en spelare kunna acceptera en 

kvinnlig protagonist i gta-serien som en del av huvudhandlingen? Dessa är bara några av de 

frågor som har väckts under skrivandet av denna studie.  
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7.4 Vidare forskning  
I och med att kvinnor som protagonister är tämligen sällsynt i dagens tv-spelsutbud anser 

studiens författare att det vore intressant att se hur protagonisterna målas upp i framtida 

tv-spel. Förutsätter man att framtidens tv-spelsindustri fortsätter ha en manligt dominerad 

blick vore det därför intressant att se om den manliga blicken fortfarande råder. På spelforum 

och artiklar går det att se en efterfrågan på kvinnor som spelbara karaktärer för titlar som 

tidigare haft en manlig protagonist. Ett exempel på en spelserie där kvinnliga spelkaraktärer 

kommit att inkluderas som spelbar karaktär är internetbaserade flerspelarläget i Battlefield 1 

(Sarkar, 2017). Därav vore det intressant att se hur spelare reagerar på detta i och med 

gamergate kulturen som tycks vara emot förändringar i den rådande blicken.  

 

Vidare forskning för Grand Theft Auto V kan vara hur framställningen ser ut för manliga 

karaktärer, då resultatet blir övergripande över tv-spelet och bidrar ytterligare till den 

utomvetenskapliga relevansen eftersom Grand Theft Auto V är ett populärt spel. Det skulle 

även vara intressant att veta vad publiken anser om framställningen hos karaktärerna, vare sig 

det är kvinnliga eller manliga karaktärer.  

 

Tv-spelsutvecklare tycks numera även ha i åtanke att spelaren ska ha valfriheten att välja 

vilket kön den spelbara karaktären ska vara. I en intervju  med Far Cry 5´s kreativa regissör 

Dan Hay förklaras varför det nämnda tv-spelet inte kommer ha en förutbestämd karaktär som 

spelaren tvingas axla rollen på: 

 

“We absolutely said right from the beginning that in this game we wanted you to be able to 

pick who you are and we didn’t want the voice of what we were thinking to get in the way of 

what you were thinking. If you’re playing the game and you have an experience and you want 

to tell ‘Holy s***!’ it does no good to have [your character] go ‘golly gosh.” (Henry, 2017) 

 

Med tanke på att spelen Battlefield och Far Cry väljer att inkludera möjligheten att spela som 

en kvinna i sina tv-spel, hur påverkar det konsumenterna? En fokusgrupp skulle därav kunna 

vara av intresse, eller en analys av kommentarer till nyhetsartiklar som rapporterar om att fler 

tv-spelsutvecklare utökar karaktärsmöjligheterna till sina tv-spel.  
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Vidare vore spelinriktade forum intressanta att bevaka för att se om den manliga blicken 

fortfarande är något man vill försvara eller om tiden har förändrat dessa värderingar.  
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9. Bilagor  
1. Huvudhandlingen  
https://www.youtube.com/watch?v=JF8t4ygOZwo  

Klippets totala längd med eftertexter: 5 timmar, 53 minuter, 9 sekunder. 
Klippets totala längd utan eftertexter: 5 timmar, 10 minuter, 12 sekunder. 

 

00:00:19 - Bankrånsoffer          0 min, 35 sek 
00:04:50 - Gissla vid flykt          0 min, 20 sek 
00:05:40 - 3 stycken sörjande personer vid begravning          0 min, 16 sek 
00:12:53 - Huvudkaraktären Franklins moster/aunt          0 min, 16 sek 
00:18:13 - Huvudkaraktären Michaels dotter  
Tracey med brodern James - Lösaktig            1 min, 8 sek 
00:19:25 - Huvudkaraktärens Michaels fru Amanda med tenniscoach          1 min, 22 sek 
00:24:24 - Michaels fru Amanda          0 min, 45 sek 
00:28:03 - Gangstermedlem Natalia            1 min, 9 sek 
00:30:33 - Franklins moster och hennes kompis          0 min, 40 sek 
00:31:44 - Kvinna som gängmedlem raggar på          0 min, 43 sek 
00:37:01 - Butiksbiträde          0 min, 29 sek 
00:40:51 - Michaels dotter Tracey          0 min, 12 sek 
00:43:26 - Franklins moster och hennes vänninor          0 min, 33 sek 
00:50:21 - Michaels dotter Tracey på fest          0 min, 25 sek 
00:53:29 - Kassör vid juvelbutik          0 min, 50 sek 
00:54:25 - Karaktären Lesters assistent            0 min, 3 sek 
00:57:53 - Butikrånsmedlem till ett uppdrag          0 min, 57 sek 
00:58:52 - Kassör vid juvelbutik          0 min, 15 sek 
1:00:35 - Franklins föredetta flickvän i telefon          0 min, 20 sek 
1:02:07 - Huvudkaraktären Trevor med kvinna. De har samlag.          0 min, 27 sek 
00:03:20 - Johnnys flickvän Ashley            1 min, 3 sek 
1:07:47 - Bartender          0 min, 50 sek 
01:15:30 - Bartender          0 min, 15 sek 
01:22:31 - Michaels fru Amanda            4 min, 0 sek 
01:27:16 - Michaels dotter Tracey porträtteras som lösaktig/slampig.          1 min, 25 sek 
Dansar på ett provokativt sätt för kändisskap. 
01:44:02 - Michaels fru Amanda            8 min, 5 sek 
01:55:24 - Drogscen med Michael, spelaren hör kvinnliga röster.          1 min, 56 sek 
01:57:45 - Familjen, däribland frun och dottern,  lämnar Michael via ett brev       0 min, 45 sek 
02:03:37 - Återkommande karaktär från Grand Theft Auto 4:  
FIB agent “Michelle”          0 min, 42 sek 
02:06:06 - Franklins moster Denise          0 min, 24 sek 
02:41:19 - Maffiamedlem          0 min, 35 sek 
02:43:36 - Maffiamedlem          1 min, 42 sek 
02:47:05 - Maffiamedlem            0 min, 3 sek 

59 

https://www.youtube.com/watch?v=JF8t4ygOZwo


 

 

02:48:38 - Maffialedares fru Patricia Madrazo - Förminskning av kvinna          1 min, 50 sek 
02:53:40 - Maffialedares fru Patricia Madrazo : KIDNAPPAD          0 min, 37 sek 
02:56:50 - Maffialedares fru Patricia Madrazo : HOT MOT KVINNA            1 min, 6 sek 
03:06:19 - Maffialedares fru Patricia Madrazo          2 min, 59 sek  
03:29:15 - Floyds flickvän Debrah : KVINNA SOM HANDELSKRAFTIG            2 min, 3 sek 
03:32:24 - Exotisk dansare :          0 min, 18 sek 
NYA HÖGKVARTERET, KVINNOR SOM NJUTNING. 
03:42:56 - Maffiamedlem          0 min, 54 sek 
03:43:58 - Franklins moster Denise och hennes vänninor          0 min, 19 sek 
FÖRMINSKNING AV KVINNA 
04:01:04 - Michaels fru Amanda med yogacoach          1 min, 24 sek 
04:02:47 - Michaels dotter Tracey          2 min, 38 sek 
04:05:36 - Michaels fru med familj hos terapeut : PROBLEMEN I FAMILJEN        2 min, 6 sek 
04:26:54 - Franklins exflickvän Tanisha :          1 min, 46 sek 
SPELAR PÅ EMPATI FRÅN FLICKVÄNNEN  
04:37:45 - Michaels dotter Tracey och frun Amanda :          0 min, 59 sek 
VISAR PÅ MICHAELS FÖRÄNDRING 
04:44:42 - Rånmedlem i uppdrag          0 min, 15 sek 
05:10:12 - Eftertexter.. 
 
2. Random Encounters 
https://www.youtube.com/watch?v=RFHcFCDGck0&feature=youtu.be&t=3m52s 
Klippets totala längd: 1 timme, 40 minuter, 58 sekunder 
 
00:03:52 - Kvinnlig tourguide SNABBSPOLADE MOMENT          9 min, 22 sek 
00:16:24 - Bete till rånare          0 min, 33 sek 
00:20:44 - Rånoffer            0 min, 7 sek 
00:21:38 - Rånoffer            0 min, 8 sek 
00:26:31 - Rånoffer          0 min, 53 sek 
00:27:50 - Kidnappningsoffer SNABBSPOLADE MOMENT          2 min, 20 sek 
00:39:40 - Begravningsoffer SNABBSPOLADE MOMENT          3 min, 23 sek 
00:44:08 - Rånoffer LÄMNADE EJ TILLBAKA STÖLDGODS          0 min, 56 sek 
00:45:17 - Rånoffer            1 min, 3 sek 
00:54:43 - Bilkrasch med kvinna som förare          2 min, 26 sek 
00:59:52 - Arg flickvän          0 min, 23 sek 
01:13:43 - Hajkare          2 min, 47 sek 
01:16:55 - Kvinna som söker skjuts efter vägen          3 min, 24 sek 
01:20:52 - Kvinna som söker skjuts efter vägen          3 min, 24 sek 
01:24:35 - Rånoffer          1 min, 21 sek 
01:26:25 - Rånare / Bete          0 min, 13 sek 
 
3. Strangers and Freaks  
https://www.youtube.com/watch?v=5Az9bbhFxts 
Klippets totala längd: 4 timmar, 8 minuter, 44 sekunder.  
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00:16:08 - Atlet / Tävlingsinriktad tjej          7 min, 32 sek 
00:23:49 - Atlet / Tävlingsinriktad tjej          2 min, 49 sek 
00:49:42 - Trevors mamma          2 min, 56 sek 
00:55:21 - Maude / Prisjägare?           0 min, 51 sek 
00:59:41 - Maude / Prisjägare?          0 min, 26 sek 
01:03:40 - Maude / Prisjägare?          0 min, 28 sek 
01:07:52 - Maude / Prisjägare?            1 min, 7 sek 
01:59:32 - Fru till Frank Mathers / Ubåtsjägare           1 min, 39 sek  
02:21:36 - Fru till Frank Mathers / Ubåtsjägare          1 min, 29 sek 
03:08:44 - Paparazzi - Fotar Miranda i Limousine          1 min, 30 sek 
03:13:36 - Paparazzi - Poppy Mitchell idka samlag          1 min, 20 sek 
03:21:28 - Poppy Mitchcell flykt från polisen          0 min, 56 sek 
03:24:01 - Princess köper droger          1 min, 20 sek 
03:46:40 - Tanya, bekant till Franklin             4 
min, 3 sek 
03:50:52 - Tanya, bekant till Franklin SNABBSPOLADE MOMENT!          4 min, 46 sek 
03:55:54 - Tanya, bekant till Franklin per telefon                      0 min, 26 sek 
03:59:13 - Tanya, bekant till Franklin per telefon                                  0 min, 11 
sek  03:59:36 - Tanya, bekant till Franklin per telefon                      0 
min, 13 sek 
04:02:36 - Tanya, bekant till Franklin per telefon          0 min, 13 sek 
04:03:01 - Tanya, bekant till Franklin                                 5 min, 
29 sek  
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