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Sammanfattning 
 

Detta är en studie vilken har undersökt spelares uppfattning av en NPC:s funktion i en fiktiv 
1800-talskontext i relation till NPC:ens ansiktsbehåring. Människor har genom tiderna 
kategoriserat individer i form av stereotyper baserat på visuella aspekter, så som bland annat 
ansiktsbehåring. Stereotyper förväntas bete sig enligt specifika regler, och om en karaktär inte 
beter sig som dess publik förväntar sig uppstår dissonans (Loyall, 1997). Undersökningens 
artefakt bestod av en serie porträtt föreställandes en och samma NPC men med varierande 
uppsättningar ansiktsbehåring. Studiens respondenter ombads tilldela vart porträtt en NPC-
funktion baserade på Bartles (2004) lista med NPC-funktioner. Resultatet visade på trender 
där ett fåtal funktioner föredrogs för var form av ansiktsbehåring. I framtida arbeten skulle 
andra kontexter kunna undersökas. Även mer avancerade undersökningar skulle kunna 
genomföras där NPC:erna placeras i en spelsimulation.  

Nyckelord: NPC, ansiktsbehåring, NPC-funktion, stereotyp, social perception 
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1 Introduktion 
Denna studie, med grunden inom fältet social perception, inriktade sig mot NPC:er (Non-
Player Characters) samt potentiella icke-verbala budskap förmedlade av ansiktsbehåring i 
form av skägg, mustascher samt polisonger i olika utformningar. Människan har genom 
historien tolkat och genererat uppfattningar om individers kvalitéer utifrån visuella attribut. 
Kategoriserandet samt förenklandet av personligheter i form av stereotyper är ett fenomen 
som förekommer i media som dataspel bland annat. Ansiktsbehåring är ett exempel på ett 
visuellt attribut vilket kan förmedla icke-verbal information om bäraren, oavsett om den 
förmedlade informationen är medvetet uttryckt eller inte. 

NPC:er är de enheter som utöver spelarkaraktären befolkar en virtuell spelvärld. Dessa 
karaktärer gör den virtuella världen funktionell genom att erbjuda spelaren olika former av 
service som handel och beskydd. Olika NPC:er har olika funktioner vilka spelaren kan tänkas 
försöka utläsa från NPC:ernas utseende – en trovärdig karaktär är den karaktär som beter sig 
som den förväntas. Denna studie har undersökt om utbytet av en manlig, till utseendet 
mänsklig NPC:s ansiktsbehåring kunde få en spelare att uppfatta att NPC:en tillhandahåller 
en annan typ av service. Med andra ord, associerar spelaren specifika typer av ansiktsbehåring 
med specifika typer av NPC-funktioner? 

I denna undersökning placerades en NPC, vars ansiktsbehåring justerades, inom en fiktiv 
brittisk 1800-talskontext med anledningen att göra studien mer preciserad. 1800-talet var en 
tidsperiod där utbudet av ansiktsbehåring bland manliga individer kan uppfattas varit 
nyanserat i Storbritannien vilket gjorde en fiktiv brittisk 1800-talskontext till en god 
startpunkt. För att besvara undersökningens frågeställning skapades ett antal porträtt 
föreställandes ansiktskoncept av en och samma manliga spelkaraktär men med varierande 
ansiktsbehåring i form av skägg, mustascher och polisonger i olika stilar. Dessa bilder 
samordnas i en kvantitativ undersökning i form av en digital enkät utskickad till utövare av 
digitala spel via sociala medier. Respondenterna fick svara på frågor rörande NPC-funktion 
och data erhållen från enkäterna bearbetades därefter för att besvara studiens frågeställning. 
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2 Bakgrund 
Här nedanför följer ett antal rubriker vilka förklarar de begrepp som tas upp i denna 
undersökning. Först presenteras konceptet NPC (Non-Player Character). Denna studie 
kretsar kring NPC:er, deras funktioner i virtuella spelvärldar samt hur dessa funktioner 
potentiellt kan associeras med specifika utformningar av ansiktsbehåring. På grund av detta 
kommer NPC:en och dess funktioner introduceras först för att ge läsaren en utgångspunkt. 
Därefter presenteras begreppet stereotyp. Människan kan genom sin kognitiva förmåga tolka 
individer utifrån deras utseenden och kategorisera dessa i förenklade föreställningar. Dessa 
förenklade föreställningar av individers kvalitéer kallas för stereotyper. Stereotyper 
förekommer i varierande media så som film, litteratur och dataspel. NPC:er kan kategoriseras 
likt stereotyper och därför är stereotyper det begrepp som behandlas näst efter begreppet 
NPC. 

Det tredje begreppet som presenteras är ansiktsbehåring. Kärnan i denna undersökning 
utgörs av tolkning av en NPC utefter dennes ansiktsbehåring. Därför förklaras fenomenet 
ansiktsbehåring här. Definitionen av ansiktsbehåring, den definition som används för denna 
undersökning, klargörs. Även ett historiskt perspektiv berörs, samt den forskningen (gällande 
tolkning av ansiktsbehåring) denna undersökning baserar sig på. Forskning kring 
ansiktsbehåring och hur detta utläses faller under det vetenskapliga fältet social perception. 
Kognition och social perception är de processer genom vilka människor ämnar söka 
information om andra individer, och är även de begrepp som presenteras därnäst.  

Sist presenteras undersökningens kontext. Detta projekts artefakt presenterades i anslutning 
till en fiktiv brittisk 1800-talskontext, detta för att precisera undersökningen och för att 
erbjuda respondenterna en kontext att utgå ifrån. Under rubriken 1800-talets Storbritannien 
ges en beskrivning av perioden. Därefter ges en kort historik av de former ansiktsbehåring 
kunde anta i Storbritannien under 1800-talet. Två dataspel presenteras senare vilka är 
placerade inom en brittisk 1800-talskontext för att ge exempel på detta.  

2.1 Non-player character (NPC) 
NPC:er, eller Non-Player Characters, beskrivs som invånare av virtuella världar av Richard 
A. Bartle i dennes bok Designing Virtual Worlds (2004, s. 287). NPC:er kontrolleras av en 
dator och det är dessa karaktärer som, utöver de karaktärer vilka är kontrollerade av spelare, 
befolkar en värld samt gör världen funktionell i den mening att det är möjligt för spelaren att 
interagera med världen. NPC:er med deras varierande roller och funktioner beskrivs normalt 
vara ”fictional conveniences” av Bartle, eller utsmyckade varuautomat i fallet av handel (2004. 
s. 287). 

2.1.1 Olika typer av NPC-funktioner  
Enligt Bartle fyller NPC:er en rad med varierande funktioner genom deras närvaro i virtuella 
världar (2004. s. 287). Bartle menar att en virtuell värld är en avgränsad miljö som dess 
population upplever som fristående (2004. s. 1). Den virtuella världen realiseras via en dator 
som simulerar en miljö där vissa element kan påverkas av spelare. Följande är en lista på de 
funktioner Bartle skriver att en NPC kan uppfylla genom dess närvaro i den virtuella världen 
(2004. s. 287): 

• Köpa, sälja och skapa saker. 
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• Erbjuda service. 
• Vakta platser. 
• Bli dödad för att därefter plundras. 
• Ge uppdrag eller ledtrådar som kan leda till uppdrag. 
• Ge bakgrundsinformation berörande historia, kunskap och kultur. 
• Utför uppgifter åt spelaren. 
• Få platser att se befolkade ut. 

Med dessa uppgifter medföljer förväntningar berörande karaktärernas funktioner. En NPC i 
form av en vakt ska till exempel kunna avvärja en spelare samt hålla denne borta från vad som 
ämnas vaktas. En vakt som i emellertid inte kan vakta ett objekt eller område från en spelare 
är inte mycket av en vakt (Bartle, 2004. s. 288). Problem med trovärdighet kan uppstå när en 
karaktär inte beter sig som en spelare förväntar sig. Det spelar ingen större roll hur 
verklighetstrogen en karaktär är om karaktärens utseende och beteende inte stämmer överens 
med publikens förväntningar. Det är när en karaktär ser ut och beter sig som den förväntas 
som karaktären blir accepterad som trovärdig av dess publik (Loyall, 1997. s. 1 och 2). 

Bartle skriver att NPC:er vars funktioner är att köpa, sälja och skapa saker skulle lika gärna 
kunna vara försäljningsautomater (2004. s. 287). Detta gäller även för NPC:er med funktionen 
att erbjuda service i form av träning, reparationer och helande förtrollningar, för att bara 
nämna några exempel på service. Bartle menar att de NPC:er med dessa funktioner är 
vanligtvis fiktiva bekvämligheter. Dock behöver dessa NPC:er inte se ut som 
försäljningsautomater utan kan vara utklädda till gestalter som passar kontexten. Ett exempel 
på detta skulle kunna vara en NPC klädd som en mänsklig trollkarl vars funktion är att sälja 
trollformler till spelaren. 

NPC:er med funktionen att bete sig som vakter, enligt Bartle, existerar för att bevara 
spelarelement vilka behöver någon form av rättfärdigande för att inte framstå som godtyckliga 
till spelaren (2004. s. 288). Vakterna är verktyg skapade av en designer för att förhindra 
spelare från att inkräkta på områden eller bryta mot regler designern vill upprätthålla. 
Designern skulle samtidigt likaväl kunna skapa obrytbara regler vilka spelarna inte kan kränka 
för att spelet inte tillåter aktioner av det slaget. Detta menar Bartle inte skulle vara en 
tillfredställande lösning vilket vakter är. Med en vakt kan en spelare försöka att kränka en 
regel, men detta betyder inte att hen ville lyckas - vakter är vanligtvis svåra att besegra (2004. 
s. 288). NPC:er som däremot skapas för att besegras av spelare är de fientliga NPC:erna som 
dödas för att sedan plundras av spelaren. Bartle beskriver dessa NPC:er som vanliga fientliga 
monster vilka dödas av spelare, men som till utseendet kan se ut som människor (2004. s. 
288). 

Bartle skriver att NPC:er vars funktion är att ge spelare uppdrag kan ha andra funktioner vid 
sidan av, men att dessa NPC:er generellt har en speciell status i relation till andra NPC:er 
(2004. s. 288). Bartle menar att de uppdragsgivande NPC:erna kan vid tillfällen ses ha unika 
personligheter. Dock är dessa personligheter endast en typ av utsmyckning, skriver Bartle, då 
NPC:ernas huvudsakliga funktion är att ge spelaren något att göra samt belöna spelaren när 
uppgiften är slutförd. Dessa NPC:er är ett medel för spelaren att interagera med den virtuella 
världen utan att bli självmedveten, skriver Bartle (2004. s. 288). 

Medan spelare utför uppgifter åt uppdragsgivande NPC:er, existerar NPC:er som utför 
uppgifter åt spelaren. Bartle kallar dessa NPC:er för ”sidekick NPCs” (2004. s. 288). Bartle 
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menar att dessa NPC:er är som en förlängning av spelaren. Till exempel, om spelarens 
karaktär inte kan bära ett visst objekt eller inte vet hur en speciell trollformel utförs kan 
spelaren anlita en sidekick-NPC som utför dessa uppgifter åt spelaren. På likande sätt fungerar 
en NPC vars funktion är att förmedla information som en manual för spelaren. Dessa NPC:er 
existerar för att förse spelaren med information och kan konsulteras för kunskap om bland 
annat historia (Bartle, 2004. s. 289). 

Till sist finns den NPC-typ vars funktion är att få platser att se befolkade ut. Bartle beskriver 
dessa NPC:er som en del av bakgrunden samt en utbrodering då dessa NPC:er är för synes 
skull (2004. s. 289). I denna undersöknings digitala enkät var svarsalternativen baserade på 
Bartles taxonomi och kategorisering av NPC:er.   

2.2 Stereotyp 
Enligt Nationalencyklopedin är stereotyp ett begrepp inom socialpsykologin (stereotyp, u.å.). 
En stereotyp beskrivs som en förenklad samt ofta allmän föreställning om egenskaper hos 
individer vilka tillhör specifika grupper. Dessa grupper kan utmärkas genom religion, 
nationalitet, ras samt kön med mera. Under Nationalencyklopedins rubrik stereotyp (u.å.) 
står det även att stereotyper vanligen är baserad på ”viss faktisk kunskap” och förenklade 
intryck. Dock kan formandet av en stereotyp inte bara påverka uppfattningen av hur vissa 
individer är utan också hur de bör vara, enligt stereotypen. Uppslagsverket menar att 
stereotyper kan vara baserade på icke prövad fakta, samt att förenklingarna kan leda till 
fördomar och negativa attityder. 

En individs utseende påverkar definitivt hur denne uppfattas av andra människor. Människan 
tilldelar ständigt andra individer personlighetsdrag baserat på individernas utseende och 
beteende. Dessa bedömningar av karaktärsdrag kan vara grundade på fördomar baserade på 
intryck från tidigare erfarenheter berörande verkliga livet, konst och populärkultur. Detta står 
skrivet i Lars Vipsjö och Kevin Bergstens bok Tecknad Karaktär: Anatomi, Fysionomi och 
Psykologi (2014. s. 79).  

Med begreppet fysionomi, enligt ordets äldre mening, menas att individers karaktär är 
utläsbar genom dennes utseende. Fysionomin är en obekräftad historisk lära baserad på 
fördomar och stereotyper vilken hade stor popularitet under sent 1700-tal samt under hela 
1800-talet (Vipsjö, 2014. s. 33, 72-73). Detta är en tid som sammanfaller med industrialismen 
och snabbt växande städer. Att kategorisera individer efter stereotyper under denna tid kan 
ha varit en typ av försvarsmekanism, menar Vipsjö, vid mötet av många nya människor. Det 
vill säga, kategoriserandet i form av stereotyper kan ha varit en metod för att hantera det 
växande informationsflödandet (Vipsjö, 2014. s. 72-73). Dock har användningen av 
stereotyper under denna tid visat sig vara ett tveeggat svärd. Konsten att kategorisera 
människor i stereotyper har använts både för att skildra individer i negativt samt positivt ljus, 
oberoende av kategoriseringens korrekthet i relation till personlighet (Vipsjö, 2014. s. 72).   

2.2.1 Stereotyper i datorspel 
Stereotyper existerar även i datorspel skriver Vipsjö (2014. s. 77-78), ofta för att spelaren fort 
ska kunna identifiera vad det är för karaktär hen konfronterar. Dock på grund av fördomar 
kan stereotyper missbrukas även inom denna kontext menar Vipsjö, en risk som bör hållas i 
åtanke. Trotts negativa aspekter och risker anser Katherine Isbister i sin bok Better Game 
Characters by Design: a Psychological Approach (2006) att stereotype har en viktig uppgift. 
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Isbister menar att stereotyper kan användas för snabba bedömningar av människor och 
händelseförlopp vid kortvariga konfrontationer, vilket kan göra sociala sammanstötningar 
bekvämare för de involverade parterna (2006. s. 13). På samma vis kan det fungera för spelare 
under deras konfrontationer med spelkaraktärer så som NPC:er. I spel med högt tempo och 
snabba beslut är det hjälpsamt för en spelare om denne kan utläsa en karaktärs intentioner, 
funktioner och kommande aktioner utifrån karaktärens utseende. Därför används stereotyper 
inom datorspel. Dessa stereotyper kan emellertid brytas för att förse spelare med nya 
oförutsägbara karaktärer (Isbister, 2006. s. 13 och 14). Då spelare kan ha en vana av att tolka 
funktioner utifrån NPC:ers utseende är denna rubrik värd att nämna. På likande vis blev 
undersökningens respondenter ombedda att tolka funktion utifrån ett porträtt av en NPC. 

2.3 Ansiktsbehåring 
Ansiktsbehåring, eller skägg, är en term för hårväxt i ansiktet på män. Nationalencyklopedin 
(Birch-Jensen, 2017) menar att skägget har spelat en stor roll i historien berörande mäns 
mode både som en symbol för visdom och manbarhet. Genom historien har män burit – eller 
avstått från att bära – skägg i enlighet med deras roller i samhället samt den rådande trenden. 
Specifikt utformade skägg bars av assyriska kungar och egyptiska farao och gudar medan 
romarna var renrakade (Birch-Jensen, 2017). 

Malin Birch-Jensen skriver på Nationalencyklopedins sida skägg att skägg i olika storlekar 
och stilar var populärt från medeltiden fram till 1700-talets mitt. Omkring 1400- och 1500-
talet var det populärt med långt skägg medan 1600-talet föreskrev mindre skägg så som 
pipskägg. Därefter följde en period av skägglöst mode innan 1800-talets experimenterande 
satte igång. Under denna period tillät modet skägg, polisonger och mustascher i stort omfång. 
Dessa friserades och omformades med variation. Hjälpmedel så som vax, locktänger, speciella 
mustaschformare och mustaschkoppar togs till bruk vid friseringen. Under 1900-talet möttes 
skägget ytterligare en nedgång inom modevärlden (Birch-Jensen, 2017). 

Termen ansiktsbehåring fungera som ett paraplybegrepp i denna undersökning. Under denna 
term ingår alla typer och variationer av skägg, polisonger, mustascher samt dylikt. Med andra 
ord, ansiktsbehåring hänvisar i denna studie till den hårväxt som går att återfinna i manliga 
ansikten. Hårväxt i form av ögonbryn, ögonfransar samt likande är dock undantag. 

2.3.1 Forskning berörande ansiktsbehåring 
Litteratur rörande forskning av ansiktsbehåring och icke-verbala budskap finns att hitta på 
Internet. Forskning av detta slag faller under fältet social perception och har utförts vid 
flertalet tillfällen under 1900- och 2000-talet. Dock kan den forskning som presenteras vara 
motsägande. I vissa undersökningar ses ansiktsbehåring associeras med vad som kan 
uppfattas som positiva kvalitéer så som godhet (Hellström och Tekle, 1994) medan män 
bärandes skägg associeras med kvalitéer så som aggression i andra undersökningar 
(Cunningham och Muscarella, 1996). Samtidigt är flertalet forskningsresultat överens 
berörande andra icke-verbala budskap så som maskulinitet, vilket är ett budskap skägg verkar 
förmedla (Brooks och Dixson, 2013) (Feinman och Gill, 1997) (Roll och Verinis, 1971). 
Forskningsområdet har således en blandning av överenskommelse och motsägningar, något 
som kan tänkas höra samman med det föränderliga skäggmodet. 

Nedan följer en genomgång av den forskning rörande ansiktsbehåring som denna 
undersökning stödjer sig på. Notera att i dessa undersökningar har författarna använt sig av 
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generella begrepp för skäggväxt. Specifika utformningar av ansiktsbehåring förekommer med 
andra ord inte utan snarare paraplybegrepp för skägg, skäggstubb och mustascher.  

Stereotypes of Scalp and Facial Hair as Measured by the Semantic Differential är en 
vetenskaplig undersökning genomförd av Samuel Roll och J. S. Verinis år 1971. I sin 
undersökning förhörde Roll och Verinis 36 manliga samt 44 kvinnliga högskolestudenter i 
USA för att undersöka om visuella stereotyper är identifierbara. Studenterna fick visade för 
sig 15 olika teckningar föreställandes manliga ansikten (5 standard ansikten, alla med 3 olika 
variationer). Dessa ansikten hade varierande typer av hårtextur, hårfärg, hårlängd samt 
mängd. De olika ansiktena hade även varierande typer av ansiktsbehåring i form av skägg, 
mustascher eller renrakade. Högskolestudenterna fick värdera dessa teckningar utefter skalor 
med frågor som var kategoriserade under termerna Evaluation, Potency och Activity. 
Resultatet från undersökningen blev att de renrakade männen blev värderade som snällast, 
renligast och godast (Evaluation), men även femininast, mjukast och svagast (Potency) och 
samt trögare än männen med ansiktsbehåring (Activity). På liknande sätt värderades 
mustaschklädda män som bland annat mest elaka och smarta, medan män med skägg ansågs 
vara smutsiga och maskulina. 

År 1994 utförde Åke Hellström och Joseph Tekle en studie om bland annat skägg och dess 
relation till fältet social perception. I denna undersökning granskades hur 32 olika fotografier 
av manliga ansikten - 4 för varje kombination av förekomst av/avsaknad av glasögon, hår och 
skägg – värderades av 75 respondenter (59 individer av dessa var av svensk nationalitet). 
Respondenterna fick värdera männen i fotografierna enligt 23 olika skalor och därav bedöma 
vilket yrke männen tycktes tillhöra utav 15 olika samt vilka personliga kvalitéer de tycktes ha 
utav 8 möjliga. Resultatet visade på att män med skägg uppfattades som okontroversiella, 
idealister och goda. Dessa män blev även tilldelade yrken så som professor, konstnär och 
psykolog. 

På liknande vis behandlar den vetenskapliga undersökningen Perception of Men’s Personal 
Qualities and Prospect of Employment as a Function of Facial Hair ett samband mellan 
ansiktsbehåring och anställning. Undersökningen är utförd och dokumenterad av Altay Alves 
Lino de Souza, Vera Baumgarten Ulyssea Baião och Emma Otta (2003). Denna studie är 
uppdelad i två olika undersökningar. I den första undersökningen fick ett antal av 106 
brasilianska studenter värdera ett av fyra olika fotografier med hjälp av en 7-gradig skala. 
Dessa fotografier föreställde 4 olika versioner av samma manliga ansikte – renrakad, med 
mustasch, med pipskägg och med ett fylligare skägg. Fullt skägg var associerat med bland 
annat högre ålder och bättre ansvarstagande. I den andra delen av Souza, Baião och Ottas 
undersökning värderade 50 brasilianska personalchefer samma fotografier utefter deras 
preferenser gällande anställning. Resultatet visade på att den renrakade mannen föredrogs i 
chefsposition medan skägg- och mustaschbärande män föredrogs som lägre anställda. 

Robert C. Brooks och Barnaby J. Dixson skriver i deras vetenskapliga rapport The Role of 
Facial Hair in Women & Perceptions of Men’s Attractiveness, Health, Masculinity and 
Parenting Abilities (2013) om en undersökning där respondenter (bestående av både män och 
kvinnor till att börja med) ombads värdera fotografier av 10 olika men, alla med 4 olika 
stadium av skäggväxt (Fullt skägg, renrakad, lätt stubb, och mycket stubb). Dessa ansikten 
blev värderade efter attraktivitet, hälsa, maskulinitet och deras förmågor som föräldrar. 
Därefter gjordes en andra undersökning med endast kvinnliga respondenter för att granska 
om kvinnors menstruationscyklar hade kunde påverka resultatet. Brooks och Dixon kom 
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bland annat fram till att en man med fylliga skägg uppfattades som hälsosammast och antogs 
vara bättre föräldrar än de män med mindre eller ingen skäggväxt. 

Undersökningen The Evolutionary Significance and Social Perception of Male Pattern 
Baldness and Facial Hair (1996) genomfördes av Frank Muscarella och Michael R. 
Cunningham, en studie där Muscarella och Cunninghams undersökte via sin vetenskapliga 
granskning huruvida manliga ansikten med varierande uppsättning hår och ansiktsbehåring 
uppfattades av 204 studenter vid University of Louisville (102 kvinnor och 102 män). Dessa 
studenter fick visade för sig 6 utav 36 olika fotografier föreställandes män med olika 
uppsättningar hår och ansiktsbehåring vilka studenterna fick värdera utifrån 32 olika adjektiv 
och kvalitéer. Resultatet visade på att de män som bar skägg och/eller mustascher uppfattades 
som äldre och aggressivare än renrakade män, samt inte lika lugna eller attraktiva. Män med 
någon typ av skäggväxt uppfattades även som mindre socialt mogna än män utan skägg. 

Män med skägg uppfattades som aggressivare än renrakade män i Barnaby J. Dixon och Paul 
L. Vaseys studie från år 2012. I denna undersökning rekryterades 19 män från två olika 
kulturer. Två fotografier togs av var man – ett där de bar ansiktsbehåring som inte hade rakats 
eller ansats på minst 6 veckor, samt ett där samma man syns renrakade. I dessa fotografier 
syns männen smila, grimasera på ett aggressivt vis samt posera med ett neutralt 
ansiktsuttryck. Denna studie genomfördes för att ta reda på om ansiktsbehåring har en roll i 
kommunikationen av de två emotionella tillstånden glädje och ilska. Undersökningens 
resultat visar på män med skägg uppfattades som aggressivare än renrakade män. Skägg 
associerades även med en högre social status. 

Dessa exempel på litteratur visar tydligt att forskning rörande ansiktsbehåring och icke-
verbala budskap existerar. Exemplen visar även på hur män kan tilldelas kvalitéer samt 
yrkesroller av respondenter baserat på utformningen av männens ansiktsbehåring. Resultaten 
från dessa undersökningar hölls i åtanke vid skapandet av denna undersöknings artefakt. 

2.4 Kognition  
Människan hanterar information och kunskap med hjälp av tankefunktioner kallade kognitiva 
funktioner. Funktionerna och de processer som faller inom termen kognition studeras inom 
det vetenskapliga fältet kognitionsforskning. Dessa processer är bland annat problemlösning, 
resonerande, minne, varsebildning, begreppsbildning och uppmärksamhet 
(Nationalencyklopedin, kognition, u.å.). 

Medan allmän kognitionsforskning - som presenterad här ovan – behandlar hur människor 
uppfattar ting som existerar omkring dem finns det en förgrening inom forskningen som 
kallas social kognition vilken behandlar ”den mellanmänskliga världen”. Detta skriver Bosse 
Angelöw, Thom Jonsson och Jonas Stier i deras bok Introduktion till Socialpsykologi (2015. 
s. 59). De skriver att inom social kognition studeras hur människan tänker om andra individer 
samt den sociala miljön de lever i. Forskningen inom detta fält ligger bland annat som grund 
för forskning inom fältet social perception (Angelöw m.fl. 2015. s. 59).  

2.4.1 Social perception 
Social perception är en term inom det vetenskapliga fältet socialpsykologi. Termen syftar på 
den process genom vilken människor ämnar söka kunskap om andra individer. Social 
perception grundar sig på de upplevelser människor får av individer eller gruppers beteenden, 
trovärdighet, emotioner samt mer där till vid de tillfällen dessa individer och/eller grupper 
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bemöts eller talas med/om (Angelöw m.fl. 2015. s. 59). Informationen som ger grunden till 
människors upplevelse av en individs känslor och sinnesstämning kan ofta ta formen av icke-
verbal information som kroppsspråk och utseende. I regel finns det tre olika aspekter av social 
perception. Dessa är hur människor genererar uppfattningar av andra individers 
sinnesstämningar, hur människor lär sig förstå orsaker till individers beteende, samt hur 
människor skapar intryck av individers personligheter (Nationalencyklopedin, 2017). Som 
nämnts tidigare faller den forskning denna undersökning grundar sig på inom fältet social 
perception. Därför ansågs det nödvändigt att ge en beskrivning av vetenskapen samt de 
processer som ligger bakom människors tolkande av individer.   

2.5 1800-talets Storbritannien 
Storbritanniens 1800-tal var ett århundrande under utveckling. Efter Napoleons fall vid 
Waterloo 1815 etablerades Storbritannien som det starkaste riket i världen med London som 
världens finansstad. Under de följande åren upplevde Storbritannien stora ökningar i 
population, urbanisering och utvecklingen av den industriella revolutionen. Detta skriver 
Michael Scott-Baumann i boken Years of Expansion – Britain 1815-1914 (1995. s. 6), vilket är 
en bok som består av självständiga kapitel skrivna av individuella författare. I kapitlet 
Introduction skriver Scott-Baumann att under 1800-talet genomgick Storbritannien 
dramatiska förändringar. Han menar att populationen hade mer än tredubblats vid 1914 och 
Britannien hade gått från att vara ett jordbrukssamhälle till ett industriland (1995. s. 1-2). 
Genom industrialiseringen gick britterna från att förlita sig på muskelkraft till att bygga 
maskiner vilka fick utföra det tunga arbetet. Detta resulterade i fabriker, arbete, 
massproduktion och billig arbetskraft (Scott-Baumann, 1995. s. 3-4). Detta ska ha varit en 
sådan kvick utveckling, menar Scott-Baumann, att det brittiska samhället, ekonomin och 
politiken fick problem med att hålla takten (1995. s. 2). 

Att identifiera de rådande normerna under ett specifikt tidsspann kan vara problematiskt. 
Likaväl söker Clive Behagg göra så berörande 1800-talets Storbritannien i kapitlet Victorian 
Values i boken Years of Expansion – Britain 1815-1914 (1995). Behagg menar att under 1800-
talet växte Storbritanniens medelklass (1995. s. 201-202). Detta var en optimistisk 
samhällsgrupp vilken ansåg sig själv som ledande inom utvecklingen. Samtidigt fanns det oro 
inom samhällsgruppen, menar Behagg. Utvecklingen som följd av urbaniseringen och den 
industriella revolutionen resulterade i förändringar inom det sociala samhället. Med den 
växande populationen ansågs det omöjligt samt oönskat att umgås på en ansikte-mot-ansikte-
basis, samtidigt som arbetsgivare förlorade inflytandet över sina arbetare. Under 1800-talet 
utvecklades britterna till att bli konkurrerande individer (Behagg, 1995. s. 202-203). 

Denna rubrik presenterades då NPC:en uppvisad i undersökningens artefakt tillhör en virtuell 
samt fiktiv spelvärld vilken är baserad på 1800-talets Storbritannien. Detta val gjordes med 
avsikten att precisera och smalna av undersökningen, men även för att erbjuda 
respondenterna en kontext att relatera till medan de gav sina svar.  

2.5.1 Ansiktsbehåring i Storbritannien under 1800-talet 
Ansiktsbehåringsmodet mötte flertalet vändningar i 1800-talets Storbritannien. Detta är ett 
fenomen som kan läsas om i Lucinda Hawksleys bok Moustaches, Whiskers & Beards (2014). 
Vid slutet av 1700-talet var britterna renrakade och skägg var föga populärt skriver Hawksley 
(2014. s. 43-44). Polisonger och mustascher ska dock ha varit populärt under tidigt 1800-tal, 
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inte minst på grund av de eftertraktade mustascherna baron Ferdinand de Géramb och Lord 
Byron uppvisade (2014. s. 44-50). 

Vid mitten av 1800-talet var skägget (det vill säga hårväxt på hakan vilket skiljer sig från 
mustascher och polisonger) fortfarande inte populärt menar Hawksley (2014. s. 61-63). Detta 
var dock på väg att ändras på grund av Krimkriget vilket Storbritannien anslöt till år 1854. 
Kriget ska ha utkämpats i ett kallt klimat vilket fick soldater till att spara ut skägg. Vid 
Krimkrigets slut 1856 hade skägget gått från att vara synonymt med arbetare, offentligt 
religiösa individer, uteliggare och galningar till att vara en heroisk symbol för maskulinitet. 
Män slutade att raka sig, soldat eller ej, och inom ett årtionde var det enligt normen att bära 
skägg. Detta var en trend som kom att hålla i sig till 1800-talets slut (Hawksley, 2014. s. 63-
66, 67). En annan orsak till skäggets plötsliga popularitet, menar Hawksley, var kvinnofrågan. 
De brittiska kvinnorna argumenterade för jämställdhet under denna tid, och i respons växte 
männens skägg tjockare (2014. s. 66-67, 69).  

När skäggens popularitet stod oförändrad och män avstod från att raka sig fick barberare finna 
andra metoder för att tjäna pengar. Produkter för ansning och skötsel av ansiktsbehåring 
började istället säljas för rakningar (Hawksley, 2014. s. 86). Dock så skulle skäggets 
popularitet minska under 1800-talets två sista årtionden och ett gap mellan generationerna 
ville visa sig – unga män började raka sig. Unga män föredrog mustaschen över skägget och 
vid 1800-talets slut bars skägg för det mesta endast av äldre män, menar Hawksley (2014. s. 
86-88, 93, 95). 

Ansiktsbehåringsmodet i Storbritannien under 1800-talet stod som inspiration och mall till 
de varierande formerna av ansiktsbehåring undersökningens NPC syntes bära i 
porträttbilderna (artefakten). Detta mode studerades vidare under skapandet av artefakten.   

2.5.2 Exempel på spel med brittisk 1800-talskontext 
The Order: 1886 (2015) utvecklat av Ready at Dawn och SCE Santa Monica Studio är ett 
actionäventyrsspel i tredjeperson. Spelet utspelar sig i ett alternativt London år 1886. I denna 
version av historien lever Kung Arthurs riddare (se Figur 1) tack vare ”Blackwater”, en vätska 
med helande och livsförlängande krafter. Under hundratals år har riddarna bekämpat halvras 
monster – en slags korsning mellan människa och djur. Det är ett krig som mänskligheten 
långsamt förlorar, fram till den industriella revolutionens intågande. Tack vare den tekniska 
utvecklingen kan avancerade vapen konstrueras vilka hjälper människorna i kriget.  

År 2015 släpptes spelet Assassin’s Creed Syndicate, utvecklat av Ubisoft Quebec (se Figur 1). 
Spelet är ett actionäventyrsspel i tredjeperson. Spelet utspelar sig i London år 1868 under den 
industriella revolutionen och dess berättelse är fiktiv. Dock tar berättelsen samtidigt plats 
inom samt presenterar verkliga historiska händelser och karaktärer. I Assassin’s Creed 
Syndicate (2015) tar spelaren kontrollen över två lönnmördare vilka kämpar mot organiserad 
brottslighet i London. Samtidigt utkämpas även ett hundraårigt krig mellan lönnmördarnas 
brödraskap och tempelriddarna vars kontroll London har fallit under, ett krig som har lämnat 
lönnmördarnas brödraskap näst intill tillintetgjort. 
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Figur 1 Kollage med skärmdumpar. Två bilder där den första föreställer 
spelarkaraktären Jacob Frye i spelet Assassins’ Creed Syndicate (2015). Den andra 

bilden föreställer riddarna i spelet The Order: 1886 (2015). 
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3 Problemformulering  
Intresset för denna studie uppstod år 2013 vid det tillfället en till utseendet anspråkslös bild 
publicerades samt spreds över sociala medier runt om internet. Denna bild föreställde en 
sammanställning med tre olika fotografier av en och samma man (se Figur 2). Det som skilde 
dessa tre fotografier åt var den fotograferade mannens ansiktsbehåring: i den första bilden bär 
han skägg, i den andra bilden mustasch och i den tredje bilden syns han renrakad. Vad som 
gav upphov till intresse var de kommentarer fotografierna hade främjat. Mannen i den första 
bilden beskrevs som attraktiv och manlig av de sociala medianernas användare medan 
mannen i den andra bilden – om ändå samma man i en snarlik pose – beskrevs som läskig och 
farlig. Samma man beskrevs som pojkaktig i det tredje fotografiet. Samma man fick med andra 
ord tilldelat sig varierande kvalitéer beroende på utformningen av hans ansiktsbehåring. 

 

Figur 2 Tre olika fotografier av samma man men med varierande utformning 
av ansiktsbehåring. Bilden är hämtad från weknowmemes.com. 

Människan har en kognitiv förmåga att tolka och dra slutsatser berörande mänskliga 
individers kvalitéer utifrån den information erhållen från individernas visuella aspekter, något 
hon har gjort genom historien. En människas utseende kan generera förutfattade idéer hos 
andra människor berörande hennes kvalitéer samt roller i samhället. Än idag kan individer 
ses kategoriseras utefter deras visuella egenskaper i form av stereotyper, det vill säga 
förenklade föreställningar av specifika grupper av människor. Dessa visuella egenskaper kan 
vara särdrag som visar sig i form av bland annat kroppshållning, ansiktsdrag och skäggväxt. 
Ansiktsbehåring i form av skägg, polisonger och mustascher har potentialen att påverka 
människors uppfattning av bärarens kvalitéer som litteraturen presenterad under rubriken 
Forskning berörande Ansiktsbehåring har givit en antydan av. 

NPC:er, eller Non-Player Characters, är utöver spelarstyrda karaktärer de enheter som 
befolkar virtuella spelvärldar samt får dessa världar att upplevas som mer levande med deras 
närvaro. NPC:er har dock fler funktioner utöver utsmyckning och population – NPC:er kan 
erbjuda spelare varierande typer av service i form av handel, assistans, skydd samt mer där till 
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(Bartle, 2004. s. 287). Det kan därför argumenteras att NPC:er är för spelare verktyg med 
varierande funktioner,  vilka  möjligen kan utläsas utifrån NPC:ernas utseende, i enlighet med 
de stereotyper som existerar i spel. Med andra ord, en NPC som vaktar ser ut som en vakt 
medan en NPC som beter sig som en doktor har ett utseende som förknippas med yrket – 
spelaren kan läsa funktion utifrån utseende. 

Utseende har en förmåga att förmedla icke-verbala budskap, vare sig medvetna eller ej och 
oberoende av budskapens exakthet. Därför ämnar denna undersökning att utreda vad för 
budskap olika utformningar av en NPC:ers ansiktsbehåring kan tänkas förmedla i relation till 
NPC:ernas funktion, och därigenom stärka förståelsen för det möjliga sammanhanget mellan 
NPC-funktion och NPC:ers ansiktsbehåring. En karaktärs trovärdighet, och därigenom en 
spelares engagemang, kan komma att påverkas om en karaktär (NPC) inte beter sig som 
spelaren förväntar sig. Om en karaktärs utseende och beteende inte stämmer överens med 
publikens förväntningar ifrågasätts karaktärens trovärdighet. Det är när en karaktär ser ut och 
beter sig som den förväntas som karaktären blir accepterad som trovärdig (Loyall, 1997. s. 1 
och 2). Denna studie ämnade därför att utreda hur ansiktsbehåring kan komma att påverka 
hur en spelare uppfattar en NPC samt tolkar dennes funktion inom en teoretisk digital 
spelvärld. Utöver detta kunde studien potentiellt leda till riktlinjer för ansiktsbehåring kopplat 
till karaktärskoncept samt en grund för vidare forskning berörande visuell tolkning av NPC:er 
och de icke-verbala budskapen karaktärernas ansiktsbehåring sänder spelaren. 
Undersökningens hypotes lyder likt detta: spelares uppfattning av en NPC:s funktion inom en 
virtuell spelvärld förändras jämsides designen av karaktärens (NPC:ens) ansiktsbehåring. 
Nedanför följer den frågeställning som undersökningen ämnade att besvara. 

Frågeställning: Kan utbytet av en spelkaraktärs ansiktsbehåring i en fiktiv brittisk 1800-
talskontext resultera i förändring av en spelares uppfattning av spelkaraktärens funktion i den 
virtuella världen? Om så, vilka funktioner är skägg respektive mustascher och polisonger 
oftast associerade med? Finns det ett samband mellan specifika stilar av ansiktsbehåring och 
NPC-funktioner? 

3.1 Metod- och teknikbeskrivning 
Det finns ett flertal metoder att bruka vid genomföranden av vetenskapliga studier. Rolf 
Ejvegård beskriver metod, i sin bok Vetenskaplig Metod, som ett vetenskapligt sätt genom 
vilket forskaren närmar sig ett ämne samt behandlar detta (2009. s. 33). Ett par av dessa 
metoder är deskription – vilket betyder att ämnet beskrivs just som det är – eller fallstudie 
där ett litet förlopp undersöks för att sedan få presentera verkligheten (Ejvegård, 2009. s. 34-
36).  

Denna undersökning besvarade frågeställningen presenterad under rubriken 
Problemformulering här ovanför genom en empirisk metod i form av kvantifiering. När något 
är kvantifierat betyder det att detta något kan räknas, menar Ejvegård (2009. s. 38).  Med 
andra ord, när något kan anges i siffror eller termer som motsvarar siffor anses det vara 
kvantifierat. Detta betyder att en kvantifiering inte nödvändigtvis är numerisk, även om det 
ofta är faller skriver Ejvegård (2009. s. 38). Ett exempel på en icke-numerisk kvantifiering 
vore att påstå att person A väger dubbelt så mycket (100 % mer) som person B. 

Ejvegård argumenterar för att det kan vara bra, i möjligaste mån, att kvantifiera data. Data 
som är kvantifierad kallas hårddata och kan bearbetas statistiskt. Ejvegård menar att med 
hjälp av statistiska datorprogram kan komplicerade analyser genomföras vilka i sin tur kan 
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förhindra att slutsatser motsägelsefulla den insamlade data dras (2009. s. 38). Utöver detta 
skriver Ejvegård att kvantifierad data innehar en pedagogisk fördel. Mycket information som 
skulle ta stor plats att förklara i text kan beskrivas utförligt med en tabell istället. På grund av 
detta kan stora mängder data göras överskådlig för läsare som då tillåts göra sina egna 
tolkningar, beräkningar och analyser (Evjegård, 2009. s. 38). På grund av dessa argument 
hanterades denna undersöknings data genom en kvantifierande metod. Undersökningen 
ansågs även passande i statistisk form i och med dess natur. 

Surveyundersökning är ett samlingsord för ett flertal olika tekniker för datainsamling. Detta 
skriver Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland och Leif Ove Larsen i Metodbok för 
Medievetenskap (2003. s. 132). De skriver att vanligtvis används surveyundersökningar för 
att inhämta information om respondenterna, samt att undersökningarna genomförs genom 
intervjuer och/eller enkäter (2009. s. 132-135). En intervju är en teknik för att införskaffa data 
muntligt, medan införskaffandet av data genom en enkät sker skriftligt, skriver Ejvegård 
(2009. s. 49).  Dessa två olika tekniker har sina olika fördelar vilka Ejvegård listar på sidan 63 
i sin bok (2009). Han menar att intervjuer kan leda till fullständigare och mer utvecklade svar 
då syftet med en intervju är att tekniken ska vara utforskande och inte allt för standardiserad 
(2009. s. 54-55 och 63). En intervju kan, i kontrast till en enkät, ses som en formell diskussion. 
Utöver detta menar Ejvegård att en intervju gör det möjligt för intervjuaren att omedelbart 
utreda missförstånd samt ställa frågor som inte var planerade från början utan som först 
under intervjun förekommer relevanta (2009. s. 63). 

En effektiv teknik för insamling av data är genom enkäter, menar Ejvegård som skriver att 
med enkäter kan många respondenter nås på en gång (2009. s. 55). Han skriver att ett stort 
antal respondenter kan delta oavsett hur utspridda de är geografiskt. Med många deltagare 
blir det lättare att statistiskt bearbeta införskaffad data samtidigt som svaren kan enkelt 
sammanställas då alla respondenter har fått exakt samma frågor (Ejvegård, 2009. s. 63). 
Ejvegård skriver även att respondenterna kan ge sina svar i lugn och ro när de fyller i en enkät 
utan behöva visa hänsyn till andra. När respondenter till exempel deltar i en intervju finns 
risken att deras svar påverkas av intervjuaren, ett fenomen som undviks genom enkäter 
(Ejvegård, 2009. s. 63). Utöver detta skriver Ejvegård att enkäter lämpar sig bättre när 
undersökningen ämnar nå ”vanligt folk” för att ta del av deras åsikter, attityder och smak 
medan intervjuer passar bättre vid utfrågning av experter (2009. s. 55). Med detta i åtanke 
argumenterades det för att en enkätundersökning passade denna studie bättre då den ämnade 
att nå många individer för att införskaffa data angående deras åsikter. Samtidigt skulle 
respondenternas åsikter ha kunnat undersökas djupare genom de explorativa egenskaper en 
intervju erbjuder, en brist hos enkäten som ämnades mildras genom ett tillägg av öppna 
frågor. 

Frågor i en undersökning kan struktureras på olika vis. Dessa frågor kan vara öppna eller 
bundna. Med en bunden fråga menas att respondenten får välja mellan ett antal redan 
existerande svar medan en öppen fråga tillåter respondenten att skapa sitt egna svar 
(Ejvegård, 2009. s. 51). Østbye m.fl. beskriver bundna frågor som frågeformuleringar med 
svarsalternativ som förväntas vara relevanta av enkätkonstruktören. Ett exempel skulle kunna 
vara en ja/nej-fråga eller en fråga där svarsalternativ räknas upp. I öppna frågor så formulerar 
respondenten svarskategorierna själv (Østbye m.fl., 2003. s. 142). Både öppna och bundna 
frågor har sina för- och nackdelar, menar Østbye m.fl. I vissa fall kan dessa två tekniker även 
blandas i en och samma undersökning (Østbye m.fl., 2003. s. 142-143). 
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Bundna frågor har funktionen att begränsa samt precisera möjliga utfall, skriver Østbye m.fl. 
(2003. s. 143). Bundna frågor används i de situationer de möjliga utfallen är överskådliga samt 
kan resultera i data vilken kan bearbetas statistiskt. I kontrast ger öppna frågor nyanserade 
svar vilka kan citeras i rapporter, menar Østbye m.fl. De skriver att öppna frågor används när 
det möjliga utfallet är okänt samt för att undersöka respondentens kunskapsvidd och fantasi 
med mera (Østbye m.fl., 2003. s. 143-144). Utöver detta skriver Ejvegård att öppna frågor 
tillåter respondenter att påpeka brister i enkäten eller oklarheter kring frågeställningar (2009. 
s. 58). 

Denna undersökning utnyttjade en blandning av bundna samt öppna frågor i sin enkät. 
Undersökningen granskade ett begränsat antal NPC-funktioner vilket gjorde svarutfallet 
överskådligt. Data införskaffad genom bundna frågor är även förmånligt för kvantifiering samt 
kan bearbetas statistiskt. Utöver detta fick 6 öppna frågor tillkomma som ett tillägg där 
respondenten ombads att motivera sina svar eller dela sina tankar, detta i mån för ökad 
förståelse och en mer nyanserad bild. Dessa öppna frågor var i emellertid inte obligatoriska då 
respondenten kunde ha anledning att avstå från att utveckla sina svar. 

3.1.1 Arbetsmetod 
Inför arbetet med undersökningens artefakt studerades olika former av ansiktsbehåring burna 
av män under 1800-talet via foton tagna under denna tid. Detta skedde genom ikonografiska 
principer. Även ansiktsbehåring hos spelkaraktärer, vars virtuella kontext inspirerats av 1800-
talet, studerades för inspiration samt vetskap. De observationer gjorda under detta förlopp 
applicerades därefter under skapandeprocessen av undersökningens artefakt. 6 olika 
illustrationer i form av porträtt av en och samma manliga NPC (karaktärens ansikte, nacke 
samt bit av dennes axlar syns i bilderna) skapades. Dessa porträtt framställdes digitalt samt 
är identiska i grunden. Dock ses karaktären (NPC:en) bära ansiktsbehåring med en för var 
bild unik utformning. Mer om detta går att läsa i del 4: Genomförande. 

Till dessa illustrationer skapades ett antal frågor berörande NPC-funktion. Frågornas 
svarsalternativ är baserade på Bartles lista med NPC-funktioner (2004. s. 287). Dessa frågor, 
tillsammans med de illustrerade karaktärsporträtten sammanställdes i en digital enkät. Det 
är denna enkät som distribuerades till samt besvarades av undersökningens respondenter. 

3.1.2 Utvärderingsmetod 
Inför denna undersökning skapades en artefakt vilken består av 6 olika porträtt. Dessa porträtt 
sammanställdes i en digital enkät tillsammans med tillhörande frågor vilka ämnades besvaras 
av undersökningens respondenter. Till skillnad från icke digitala enkäter behöver inte 
distributionen av digitala enkäter kosta något. Inte heller finns det ett behov av att finna 
individuella adresser utan digitala enkäter kan spridas till större grupper individer över 
internet. Därför använde sig denna undersökning av en digital enkät. Samtidigt medför 
postenkäter en viss säkerhet. Genom att skicka enkäter till individuella adresser vet 
enkätkonstruktören med säkerhet vilka individer det är som besvarar enkäten, ett faktum som 
blir oklarare vid spridning över internet. Detta är en osäkerhet som avsågs mildras i denna 
undersökning genom frågor berörande respondenterna själva samt genom spridning i sociala 
grupper där digitala spel är huvudtemat. 

Den digitala enkäten skapades med hjälp av hemsidan Google Forms (Google, 2017), en 
hemsida som tillåter användare införskaffa data genom egengjorda surveyundersökningar. 
Skapandet och spridandet av dessa undersökningar i form av digitala enkäter är kostnadsfritt. 
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Dessutom sammanställer Google Forms (Google, 2017) automatiskt de data 
surveyundersökningen införskaffar i statistiska diagram, vilket var att föredra då denna 
undersökning avsågs vara kvantitativ. 

Denna digitala enkät spreds till respondenterna över internet via det sociala mediet Facebook 
(2017). Facebook (2017) är en social plattform samt knutpunkt där stora grupper människor 
interagerar inom flertalet kontexter. Vissa av dessa kontexter kan vara grupper skapade för att 
sammanbringa individer med specifika intressen. Undersökningens enkät spreds bland annat 
i grupper över Facebook (2017) där kontexten var datorspel. På så vis förväntades enkäten nå 
respondenter med spelvana vilket var att föredra då undersökningen avsåg att ta reda på 
spelares åsikter. Respondenter av detta slag nåddes även genom enkätens spridning via 
personliga kontakter. 

För att enkäten skulle inneha så få språkliga hinder som möjligt var den digitala enkäten 
skriven på engelska. Engelska är ett internationellt språk och var därför det språk 
undersökningen nyttjade. Utöver detta lovades respondenterna anonymitet samt försäkrades 
att ifyllandet av enkäten var frivilligt. Ejvegård menar att genom att utlova anonymitet kan en 
intervjuad individ våga öppna upp och dela sina åsikter (2009. s. 52-53). Detta kan även gälla 
för respondenter som besvarar en enkät. Därefter efterfrågades respondentens ålder, könsroll, 
spelvanor samt var hen bodde. Detta för att samla in data om respondenterna som potentiellt 
kunde visa på företeelser vilka var intressanta för studien. Samtliga världsdelar fanns som 
svarsalternativ för att inte utesluta någon. Denna studie riktade sig mot spelare och dessa 
individers åsikter. Samtidigt kunde kulturella aspekter påverka respondenternas svar. Om så 
var fallet kunde möjligen trender inom respondenternas svar, som gick att koppla till specifika 
världsdelar, ha uppstått. 

Illustrationerna föreställandes NPC-porträtt sammanställdes i den digitala enkäten. Dessa 
porträtt var som nämnts 6 till antalet, ett antal som inte ansågs göra enkäten för lång samtidigt 
som antalet potentiellt var stort nog att utreda undersökningens frågeställning. Østbye m.fl. 
menar att ju längre en enkät blir desto färre respondenter kommer svara. Dock tillägger de att 
om respondenterna tillhör en motiverad grupp kan enkäten vara längre (2003. s. 134). Detta 
var ytterligare en anledning att rikta undersökningen mot individer med spelvana. Porträtten 
presenterades i en ordning som ansågs separera de utformningar av ansiktsbehåring med 
liknande aspekter, detta till förmån för variation. 

Varje porträtt presenterades tillsammans med en frågeställning vilken besvarades genom ett 
val av 8 redan givna svarsalternativ. Dessa svarsalternativ var baserade på Bartles lista med 
NPC-funktioner (2004. s. 287). Enkäten strukturerades på så sätt att respondenterna 
presenterades med en illustration i taget vilken respondenterna fick kategorisera via dessa 
redan givna alternativ utefter deras individuella åsikter. Då det möjliga utfallet var identifierat 
var svarsalternativen bundna. Samtidigt fanns det inget svarsalternativ för ”vet ej” utan 
respondenterna var tvungna att svara med det alternativ som upplevdes som mest 
överensstämmande med deras åsikter. Enligt Østbye m.fl. finns det både nackdelar och 
fördelar med att inkludera ett ”vet ej”-alternativ (2003. s. 146). Ett ”vet ej” alternativ är bra att 
ha i det avseendet att respondenterna utan ståndpunkt inte blir tvingade att välja ett alternativ 
de inte nödvändigtvis håller med om. Samtidigt kan ett alternativ av detta slag missbrukas av 
respondenter som faktiskt har en åsikt men som av någon anledning tvekar att svara (Østbye 
m.fl., 2003. s. 146). ”Vet ej”-alternativet valdes bort i denna undersökning då enkätens frågor 
kunde ge upphov till tvekan. Det fanns inget rätt eller fel svar i denna undersökning då det var 
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åsikter som söks, vilket kunde tänkas få respondenter att tveka. Om respondenterna hade 
tankar kring en fråga kunde de dela med sig av dessa genom den öppna frågan som medföljde 
varje NPC-porträtt. 

Frågorna presenterade i undersökningens enkät var bundna och ledde därigenom till bundna 
svar. Bundna frågor är fördelaktiga för kvantitativa undersökningar då detta är en metod som 
leder till nummerbaserade data. Nummerbaserad, eller numerisk, data kan bearbetas 
statistiskt. Dessa bundna frågor kompenserades med ett antal öppna frågor med avseendet att 
ge en mer nyanserad bild av respondenternas val. 

Under skapandet av ett frågeformulär kan fel uppstå. Dessa fel kan vara i form av frågor som 
är formulerade på ett sådant vis att de missuppfattas av respondenterna. På grund av möjliga 
fel som dessa menar Østbye m.fl. att det är gynnade att genomföra pilotstudier innan den 
officiella undersökningen genomförs (2003. s. 152). De skriver att med hjälp av en pilotstudie 
kan missförstånd elimineras samt längden på enkäten prövas. Även frågor som visar sig vara 
onödiga kan tas bort (Østbye m.fl. 2003. s. 152). På grund av de fördelar en pilotundersökning 
för med sig har en sådan genomförts inom denna studie. Resultatet från pilotundersökningen 
presenteras senare i denna rapport.  

3.1.3 Enkätens utformning 
Den digitala enkäten introducerades med en kort beskrivning av undersökningen. I denna 
beskrivning ingick en sammanfattning av vad en NPC är samt hur dessa karaktärer fungerar i 
virtuella världar. Därefter informerades respondenterna om enkätens upplägg för att 
förbereda dem. Respondenterna försäkrades även om full anonymitet samt frivilligt 
deltagande. 

Därefter följde ett antal frågor om respondenterna berörande deras ålder, könsroll och 
boplats. Åldersalternativen var 0-17 år, 18-29 år, 30-49 år, 50-64 år samt 65 år eller äldre. När 
respondenterna ombads ange sin könsroll fanns svarsalternativen ”Male” (Man), ”Female” 
(Kvinna), ”Prefer not to say” (Föredrar att inte säga), samt ”Other” (Annan). Samtliga 
världsdelar fanns som svarsalternativ till frågan som efterfrågade respondenternas boplats. 
Respondenterna frågades även om hur ofta de spelar digitala spel. Svarsalternativen varierade 
från några gånger per år till varje dag. Även ett alternativ för de respondenter som aldrig spelar 
digitala spel förekom. För detaljer se Appendix A – Utdrag från Enkät.  

Efter respondenterna hade besvarat frågorna berörande dem själva presenterades de med det 
första NPC-porträttet. Varje NPC-porträtt presenterades enskilt samt ett i taget. Med varje 
porträtt medföljde samma fråga med desamma svarsalternativ. Respondenterna ombads välja 
en NPC-funktion åt karaktären (se Appendix B – Utdrag från Enkät). Följande punkter var 
svarsalternativen: 

• He buys, sells, and makes stuff - e.g. he is a vendor or a craftsman. 
• He provides services – e.g. repairment, training or healing. 
• He guards places - e.g. he is a police officer, a royal guard or a soldier. 
• You kill him for items – e.g. he is an enemy. 
• He dispenses quests. He gives the player assignments to complete, or clues about 

where to find quests. 
• He supplies background information - like history, lore and cultural attitudes. 
• He does stuff for the player - e.g. he is an assistant, a valet or a companion. 
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• He makes places look busy. He is a face in the crowd. 

Dessa frågor efterföljdes av en öppen fråga, en för var NPC-porträtt (totalt 6 stycken), där 
respondenterna ombads utveckla sina svar eller dela övriga tankar vilka kunde visa sig 
relevanta för undersökningen. Allra sist tackades respondenterna för deras medverkan. 

3.1.4 Urval 
Østbye m.fl. skriver att ett urval av respondenter görs då en totalundersökning skulle vara för 
omfattande. Svaren från ett urval ses som ett generaliserat resultat som appliceras till en större 
del av befolkningen (2003. s. 151). Till detta ska tilläggas att Ejvegård menar att en 
undersöknings frågor ska vara av det slag att det är rimligt att anta att respondenterna har 
åsikter och kännedom om det ämne de utfrågas om (2009. s. 60). Då denna undersökning 
berörde uppfattningen av en NPC i en digital spelmiljö gjordes valet att låta undersökningens 
urval bestå av individer med erfarenhet av digitala spel. Om respondenterna har interagerat 
med digitala spel och NPC:er sedan tidigare är chansen större att deras svar är grundande i 
kunnande. Dock tillägger Ejvegård att det inte går att helt utesluta att en del av 
respondenterna saknar kunskap och erfarenhet av ämnet i fråga (2009. s. 60), ett faktum som 
ämnades minimeras genom att uttryckligen efterfråga respondenter med spelvana. 
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4 Genomförande  
I denna del presenteras undersökningens artefakt. En beskrivning av de designval samt de 
processer som ligger bakom skapandet av artefakten ges. Även det faktorer som inspirerade 
till artefaktens utseende, samt den metod genom vilken fakta inhämtades, presenteras här 
nedanför för att ge en utförlig beskrivning av skapandeprocessen. 

Allra först presenteras den arbetsmetod genom vilken ett antal av 15 referensbilder, där 
ansiktsbehåring är framträdande, analyserades. Referensbilderna består utav en blandning av 
historiska fotografier samt bilder föreställandes karaktärer från digitala spel. Analysmetoden 
som nyttjades var ikonografisk. Därefter uppvisas referensbilderna - sorterade efter 
utformningen utav ansiktsbehåringen i bilderna - tillsammans med artefaktens motsvarighet. 
Det är dessa referensbilder som gav inspiration till artefaktens utformning och det är därför 
de presenteras här. Därefter ges en genomgång av artefaktens skapandeprocess. Steg för steg 
ges en förklaring av hur artefakten uppkom samt vilka beslut som ligger till grund för dess 
utseende vid sidan av referensbilderna av ansiktsbehåring. 

4.1 Ikonografisk analys som arbetsmetod 
Ikonografi är läran om bilders innehåll samt bildmotivs uppkomst, innebörd, utveckling och 
spridning. Så beskriver Sixten Ringbom termen ikonografi (1988. s. 173). Ringbom skriver 
även att ikonografi används mestadels inom områden så som konsthistoria, teologi samt 
historia och baseras på arbetsmetoder som har vuxit fram under de cirka 150 år som 
ikonografin hade existerat vid tidpunkten för Ringboms skrivande (1988. s. 173). Roelof Van 
Straten beskriver ikonografi som en gren inom konsthistoria vilken berör teman samt bilders 
innehåll och djupare betydelser (1994. s. 3). Van Straten menar att ikonografi behandlar ett 
alster både som en helhet men även som en sammansättning av detaljer. 

Både Ringbom och Van Straten menar att ikonografi är en process där ett alsters betydelse 
undersöks i flertalet steg eller på olika nivåer. Enligt Van Straten finns det tre olika nivåer där 
den första nivå handlar om att identifiera vad som finns i ett alster. Alla objekt, i till exempel 
en målning, uppmärksammas men sätts ej i relation till varandra. Inte spekuleras det under 
detta steg heller om vad för symbolik eller underliggande mening dessa objekt kan tänkas ha 
(Van Straten, 1994. s. 4). Det är istället i steg två som de observerade objekten ställs i relation 
till varandra för att bestämma tema, medan det tredje steget behandlar de djupare budskapen 
konstnären har lämnat i alstret med avsikt (Van Straten, 1994. s. 4). På liknande sätt beskriver 
Ringbom det första steget i en ikonografisk undersökning som en process där det bestäms vad 
för element – så som personer och händelser med mera – som utgör motivet i ett alster. Med 
andra ord, i detta steg besvaras frågan ”Vad föreställer bilden?” (Ringbom, 1988. s. 173). 

Inför skapandet av denna undersöknings artefakt studerades ansiktsbehåring i form av skägg, 
mustascher och polisonger. Detta skedde genom en undersökning av ansiktsbehåringens 
utformning hos män i fotografier tagna under 1800-talet. Männen i fotografierna bär stilar av 
ansiktsbehåring vilka bars i Storbritannien under århundrandet. Utöver detta studerades även 
det utbud av ansiktsbehåring som går att finna i de två dataspelen presenterade under 
rubriken 2.5.2 Exempel på Spel med Brittisk 1800-talskontext; The Order: 1886 (2015) samt 
Assassin’s Creed Syndicate (2015). Dessa undersökningar skedde genom ikonografiska 
principer. Fokus lades på det första steget i den process som utgör en ikonografisk analys 
medan övriga ikonografins nivåer, eller steg, inte nyttjades till samma nivå. I ikonografins 
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första steg, som nämnt, identifieras de objekt som är synliga i ett alster, vilket är en metod 
grundlig nog för att definiera utformningen av ansiktsbehåringen i fotografierna samt 
datorspelen. Övrig information som går att utvinna genom nyttjandet av ytterligare steg inom 
ikonografisk analys var således inte lika nödvändig för att skapa undersökningens artefakt 
som de var för att finna referensmaterial. Den information som utvanns genom denna 
ikonografiska studie bearbetades och tillämpades under arbetet med artefakten, där 
informationen tjänade som inspiration. 

4.2 Analys av stilar av ansiktsbehåring 
Denna analys har utförts enligt ikonografins första steg i enlighet med Van Stratens (1994. s. 
4) och Ringbloms (1988. s. 173) beskrivningar vilka presenterades under föregående rubrik. 
Analysen fokuserades på utformningen av ansiktsbehåring i ett antal av 15 bilder. Övrig 
anatomi – till exempel benstruktur i ansiktet och frisyrer– har ej inkluderats i analysen då 
denna undersökning behandlar ansiktsbehåring samt fokuserar på endast en version av ett 
NPC-ansikte (artefakten). Även ytterligare attribut så som kläder och bakgrunder har ej 
analyserats av samma anledning. 

Referensbilder (presenterade här nedanför) som har analyserats i denna undersökning är en 
blandning av fotografier tagna under 1800-talet samt bilder föreställandes karaktärer från de 
båda spelen Assassin’s Creed Syndicate (2015) och The Order: 1886 (2015). Fotografierna 
(med undantag av Figur 6:s tredje bild) föreställer celebritet vilka levde under 1800-talet. 
Hawksley skriver i sin beskrivning av ansiktsbehåringens historia om hur baron Ferdinand de 
Géramb var ett populärt namn på de mest fashionabla gatorna i London under år 1810 (2014. 
s. 44). Géramb var bäraren av en extravagant mustasch samt polisonger, menar Hawksley, ett 
mode som spred sig genom landet genom mode- och nyhetstidningar. Män började odla 
likande ansiktsbehåring med önskan att kopiera samt tävla med den populära baronens stil 
(Hawksley, 2014. s. 44-46). Den manliga delen av populationen hade med andra ord en 
tendens att kopiera den ansiktsbehåring buren av celebriteter. Därför har fotografier från 
1800-talet föreställandes celebriteter valts till artefaktens referensmaterial. En andra 
anledning till detta val är faktumet att det är lättare att ta reda på under vilken tidsperiod 
celebriteter levde och kunde bli fotograferade, något som kan bli svårare att ta reda på för 
anonyma individer. 

Här nedanför följer analyserna av de 15 bilder som gav underlag till utvecklingen av denna 
undersöknings artefakt. Dock börjar analysen med en stil av ansiktsbehåring som inte krävde 
några referensbilder.  
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4.2.1 Renrakad 

 
Figur 3 Artefakt: renrakad. 

I denna undersöknings artefakt ingår ett porträtt där NPC:en är renrakad. I Figur 3 har 
karaktären ingen ansiktsbehåring i form av polisonger, mustascher eller skägg. Denna bild 
ansågs neutral i det avseendet och inkluderades i undersökningen som en typ av kontrast till 
de övriga porträtten. Detta likt de undersökningarna presenterade tidigare under rubriken 
Forskning berörande Ansiktsbehåring där renrakade män har satts i kontrast till män med 
skägg och/eller mustascher. Exempel på detta är bland annat Cunningham och Muscarellas 
undersökning (1996). Cunningham och Muscarella kom fram till att renrakade män uppfattas 
som mindre aggressiva än män med skägg eller mustascher. De menar även att deras data 
tyder på att renrakade män värderas högre än skägg- och mustaschprydda män inom 
kategorier med kvalitéer så som fromsinthet, blygsamhet, ärlighet och hjälpsamhet. 

Andra studier, så som de genomförd av Souza m.fl. (2003) visar på att renrakade män anses 
kreativare än män med skägg och mustascher samt föredras i chefsroller. Samtidigt uppfattas 
de renrakade männen som inte lika ansvarstagande som män med skägg och mustascher. I 
Hellström och Tekles undersökning från år 1994 antyder införskaffad data att en renrakad 
man antogs mer troligen vara en försäljare än en professor eller kriminell. 

Med detta i åtanke kan det spekuleras över vad för resultat detta porträtt skulle kunna tänkas 
få i en undersökning som denna. Som hjälpsam och försäljare skulle NPC:en kunna ha en 
funktion där han hanterar varor eller erbjuder service och/eller assistans. Fromsinthet och 
blygsamhet i kombination med lägre betyg i ansvarstagande antyder att NPC:en inte skulle 
uppfattas som en vakt eller som en karaktär som ger spelaren uppdrag att slutföra åt honom. 
Då renrakade män inte tros vara professorer, vilka är lärda människor, kanske denna NPC inte 
heller förväntas kunna erbjuda spelaren historia och/eller information. Parallellt, olikt de 
resterande NPC-porträtten har denna version av NPC:en ingen ansiktsbehåring som utmärker 
honom. Detta kunde tänkas få karaktären att framstå som neutral och generisk, kvalitéer som 
kunde ge honom rollen som populationsutfyllnad, eller rent av en fiende på grund av det 
generiska utseendet – han är inte en person utan ett hinder som dödas för att sedan plundras.  
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4.2.2 Polisonger 

 
Figur 4 Bildkollage med polisonger. 

Figur 4 här ovanför är en sammansättning av tre bilder. I bilderna syns tre olika män bärandes 
en form av ansiktsbehåring som anses vara av den samma sort. Ansiktsbehåringen i dessa 
bilder kan definieras som polisonger eller mutton chops. Ansiktsbehåringen syns här som en 
förlängning av håret på hjässan. Polisongerna ses fortsätta ned under örat och längs männens 
käke vilket bidrar till en typ av inramning av ansiktena. Polisongernas nedersta fästen tycks 
vara placerade vid deras käklinjer. 

Samtidigt som det finns likheter mellan dessa tre olika exemplar finns det även skillnader. 
Polisongerna i fotografiet (bild 1.) har onekligen ett större omfång än de två exemplar som 
syns i den andra och tredje bilden (2. och 3.). Den första bildens polisonger sträcker sig 
längdmässigt förbi bärarens haka medan resterande exemplar avstannar vid bärarnas 
käklinje. Därtill har även det första exemplaret en betydligt större brädd och spretighet. 
Samtidigt är positioneringen av ansiktsbehåringen samt den generella formen den samma i 
de tre bilderna vilket kvalificerar polisongerna som tre olika exempel av en och samma stil. 
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Figur 5 Artefakt: polisonger. 

Figur 5 är resultatet av den analys som genomfördes av bilderna i Figur 4. Bilden här ovan är 
ett av de 6 porträtt som utgör denna undersöknings artefakt. I bilden syns undersökningens 
NPC bära polisonger, eller mutton chops som denna typ av utformning även kallas. Likt 
exemplen i Figur 4 är polisongerna här en typ av förlängning av bärarens frisyr. Polisongerna 
fortsätter ned längs bärarens käke och inramar hans ansikte. Ansiktsbehåringens lägsta fäste 
hittas vid NPC:ens käklinje. 

De polisonger som presenterades i Figur 4 visade på en variation i längd och utbredning. 
Längden och utbredningen av polisongerna i bilden här ovanför kan ses som ett mellanting 
mellan de tre exemplaren i Figur 4. Artefaktens polisonger är mindre än de som syns i bild 1. 
i Figur 4, men samtidigt är de mer framträdande än de resterande två alternativen. Tanken är 
att artefaktens polisonger ska vara tydliga samtidigt som de ej tar all fokus från NPC:en. 

Denna NPC kan tänkas, trots sina polisonger, tolkas liknande den renrakade NPC:en i Figur 
3 då karaktären saknar hårväxt i form av skägg och mustasch. I Figur 5 är NPC:ens 
ansiktsbehåring placerad längs med sidorna av hans ansikte istället för i ansiktet vilket kan 
betyda att polisonger inte är lika framträdande som till exempel skägg. Detta skulle kunna 
betyda att NPC:en kan uppfattas fylla funktioner liknande de potentiella funktioner NPC:en i 
Figur 3 spekulerades få tilldelad sig, så som service, handel eller assistans. Dock har NPC:en 
i Figur 5 ansiktsbehåring i viss mån vilket kan betyda att han ej uppfattas som ett ansikte i 
mängden – populationsutfyllnad blir inte NPC:ens tilldelade funktion.  
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4.2.3 Friendly mutton chops 

 
Figur 6 Bildkollage med friendly mutton chops. 

I Figur 6 syns tre olika bilder. Dessa är två fotografier tagna under 1800-talet (1. och 3.) samt 
en bild föreställandes en karaktärsmodell från spelet Assasin’s Creed Syndicate (2015). Det 
dessa tre bilder har gemensamt är den typ av ansiktsbehåring de tre männen syns bära i dem. 
Ansiktsbehåringens utformning påminner om de polisongerna presenterade under rubriken 
4.2.1 Polisonger. Dock olikt Figur 4:s polisonger syns här (i Figur 6) polisongerna på var sida 
av ansiktena förenas genom en mustasch. Denna utformning av ansiktsbehåring kallas 
friendly mutton chops. 

Som nämnts liknar ansiktsbehåringen i Figur 6 på den presenterad i Figur 4. 
Ansiktsbehåringen, i form av polisonger, ses fortsätta längs kanterna av bärarnas ansikten likt 
en förlängning av håret de bär på hjässorna. Polisongerna ramar in bärarnas ansikten och 
sträcker sig en bit förbi deras käklinjer innan behåringen avtar. Ansiktsbehåringen på vardera 
sida av ansiktena förenas i en båge över bärarens överläpp i form av en fyllig mustasch medan 
hakan lämnas bar. 

Likt exemplaren presenterade i Figur 4 finns det både likheter och skillnader mellan de tre 
versionerna av friendly mutton chops presenterade här ovanför. I bild 2. och 3. kan 
ansiktsbehåringen på var sida av bärarnas ansikten anses vara inte fullt lika vid och mer 
hängande än den version som går att de i den första bilden (1.). Dessa skillnader togs det 
hänsyn till under skapandet av artefakten. Samtidigt var det de tre versionernas likheter som 
fokusen lades på. 
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Figur 7 Artefakt: friendly mutton chops. 

Resultatet från analysen blev Figur 7 som syns här ovanför. Figur 7 visar undersökningens 
NPC med den stil av ansiktsbehåring som kallas friendly mutton chops. Karaktären har 
polisonger som sträcker sig ned längs hans käke för att sedan mötas i en mustasch. 

Exemplen i Figur 6 visade på en variation i längd och utbredning av ansiktsbehåring även om 
den generella formen överstämde. Figur 7 är en tolkning av de tre bilderna med varierande 
element från samtliga. Resultatet blev en behåring med en något rundad form likt den i Figur 
6:s första bild och en aning hängande likt polisongerna i den andra bilden. Den tredje bilden 
inspirerade till längden på NPC:ens friendly mutton chops där bärarens bara haka utgör den 
lägsta punkten i ansiktet.  

Friendly mutton chops är en stil av ansiktsbehåring som kan tolkas som en sammansättning 
av polisonger och en mustasch. Med detta i åtanke kan det spekuleras om en man bärandes 
friendly mutton chops skulle komma att tolkas på liknande sätt som de mustaschbärande 
männen i undersökningarna presenterade under rubriken Forskning berörande 
Ansiktsbehåring. I Cunningham och Muscarellas undersökning från år 1996 framgick det att 
män med mustascher ansågs av respondenterna vara mer ansvarstagande än män med skägg 
eller renrakade män. Roll och Verinis (1971) menar att deras respondenter associerade 
mustaschklädda män med adjektiv så som ovänlig, dålig och smart. 

Samtidigt resulterar denna kombination av polisonger och mustasch (Figur 7) i en relativt stor 
mängd ansiktsbehåring med stora delar av ansiktet täckt. Det kan tänkas att detta ville betyda 
att NPC:en i Figur 7 tolkas liknande de skäggprydda männen i undersökningar presenterade 
under rubriken Forskning berörande Ansiktsbehåring, trots den renrakade hakan. Dessa 
män uppfattas vara - enligt införskaffad data - aggressiva (Cunningham och Muscarella, 1996) 
(Dixon och Vasey, 2012) och maskulina (Brooks och Dixson, 2013) (Feinman och Gill, 1997) 
(Roll och Verinis, 1971), samt smutsiga (Roll och Verinis, 1971). 

Det kan spekuleras kring vad för funktion denna NPC kan tilldelas. Associerad med kvalitéer 
så som ovänlig, dålig och aggressiv skulle NPC:en kunna identifieras som en fiende vars 
funktion är att dödas för att därefter plundras. Samtidigt kan en kombination av aggressivitet 
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och ansvar peka mot en funktion som innebär att NPC:en fysiskt håller spelaren undan från 
områden hen inte är menad att närma sig, likt en vakt. Därtill framstår friendly mutton chops 
som en typ av ansiktsbehåring som kräver regelbunden uppmärksamhet – bärarens haka 
behålls renrakad samt längden på hans polisonger modererade. Detta i kombination med att 
mustaschbeklädda män potentiellt uppfattas som ansvarstagande och smarta kan ge NPC:en 
i Figur 7 en auktoritär uppsyn. Karaktären kan uppfattas som en ledare vars funktion är att 
förse spelaren med träning, information och/eller uppgifter att slutföra. 

4.2.4 Handlebar-mustasch 

 
Figur 8 Bildkollage med handlebar-mustasch. 

En mustasch vars ändar är krökta uppåt i en typ av halvcirkel kallas en handlebar-mustasch. 
Det är en form av mustasch som förefaller vid en anblick kräva en viss mängd av omvårdnad 
och frisering för att bibehålla dess böjda samt stilrena form. De tre mustascher som syns i 
Figur 8 skulle kunna identifieras som handlebar-mustascher med deras krökta former. Dock 
kan det tredje exemplaret anses vara ett gränsfall då dess ändar inte visar på en större uppåt-
krökning. Denna bild har dock valts ut för att erbjuda ett bredare spektrum. 

De exemplaren av mustascher i Figur 8 visar på en variation i tjocklek, längd och krökning av 
ändar - mustascherna har synbara olikheter. Samtidigt kan en gemensam trend identifieras 
hos de tre bilderna. Ansiktsbehåringen har en överensstämmande utformning, om ändå till 
varierad utsträckning. 
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Figur 9 Artefakt: handlebar-mustasch. 

Den mustasch som här visas i Figur 9, applicerad på undersökningens NPC, är en tolkning av 
en handlebar-mustasch. Utformningen av karaktärens mustasch är inspirerad av samtliga tre 
bilderna i Figur 8. Mustaschen är krökt vid ändarna likt referensbilderna. Därtill är den 
välformad och inte spretig vilket tillsammans med krökningen får mustaschen att framstå som 
bearbetad i motsats till ovårdad. 

Som nämnts tidigare har mustaschklädda män associerats med ansvarstagande (Cunningham 
och Muscarella, 1996) och adjektiv så som ovänlig, dålig och smart (Roll och Verinis, 1972) i 
tidigare undersökningar. Utifrån detta kan det spekuleras om vad för funktion karaktären i 
Figur 9 kan associeras med. Kvalitéer så som ovänlig och dum kan få karaktären att uppfattas 
som en fiende som dödas för att sedan plundras. Emellertid saknar NPC:en i Figur 9 skägg, 
den typ av ansiktsbehåring som har associerats med aggressivitet, något flertalet av de studier 
under rubriken Forskning berörande Ansiktsbehåring redogör för, vilket kan betyda att 
karaktären inte nödvändigtvis uppfattas som ett hot. Kanske karaktären istället uppfattas som 
en NPC vars funktion är att bedriva handel med spelaren. Karaktärens mustasch förefaller 
välvårdad vilket kan läsas som att karaktären är ansvarstagande. Om karaktären därtill är 
smart och inte aggressiv skulle han i teorin kunna passa som en försäljare. 
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4.2.5 Stort skägg 

 
Figur 10 Bildkollage med stort skägg. 

Ett av artefaktens porträtt var tänkt att föreställa denna undersöknings NPC med ett stort 
skägg. Därför sammanställdes bildkollaget Figur 10. Detta kollage består av tre sammansatta 
bilder med varierande ursprung. Den första bilden är ett fotografi taget år 1884 medan de 
övriga bilderna föreställer karaktärer från de båda spelen The Order: 1886 (2015) och 
Assassin’s Creed Syndicate (2015). Männen i bilderna bär alla tre stora skägg vilka sträcker 
sig nedanför deras hakor och skyler deras halsar. Skäggen täcker männens hakor, kinder, 
käklinjer och överläppar som en unison helhet istället för som en uppenbar sammansättning 
av skägg, polisonger och mustascher. 

Dessa tre exemplar av stora skägg liknar på varandra i fråga om längd och utbredning över 
bärarens ansikte. Dock finns det även drag som skiljer de tre skäggen åt. Exemplar 2. kan 
anses förefalla mindre spretigt än de två resterande skäggen, och skägget i den tredje bilden 
(3.) förefaller ha en rundare form än de andra två exemplarens mer avlånga utformning.  
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Figur 11 Artefakt: stort skägg.  

Genom observation av Figur 10:s tre bilder införskaffades den information som behövdes för 
att skapa det artefaktporträtt som här presenteras som Figur 11. I detta porträtt bär 
undersökningens NPC ett stort skägg. Skägget täcker karaktärens kinder, käke, överläpp och 
haka. Skägget är långt nog till att skyla NPC:ens hals samt är något spretigt likt det första och 
tredje exemplaret i Figur 12, dock fortfarande med något av den välformade utformningen hos 
det andra exemplaret (2.).  

Studier genomförda av Cunningham och Muscarella (1996), samt Dixon och Vasey (2012), 
visar på att män med skägg uppfattas som aggressivare än sina renrakade motsvarigheter. 
Därtill indikerar Dixon och Vasyes undersökning att män med skägg uppfattas ha högre social 
status än renrakade män. Parallellt gav Hellström och Tekles undersökning från år 1994 data 
vilken tydde på att män med skägg har större chans än renrakade män att uppfattas som 
högutbildade och intelligenta individer med professioner så som psykolog och professor. 

NPC:en presenterad i Figur 11 har ett långt skägg som har låtits växa under lång tid. Skägget 
har inga klara tecken på att vara omhändertaget genom regelbunden ansning och klippning. 
Det kan tänkas att denna karaktär läses som en fiende på grund av sitt ovårdade utseende 
samt de signaler av aggression ett skägg kan förmedla. Karaktären skulle även kunna tänkas 
läsas som en NPC vars funktion är att förmedla historia och information till spelaren. Skägg 
har i de presenterade studierna här ovan associerats med intelligens, hög utbildning, högre 
social status och professioner så som professor. Med kvalitéer som dessa kan NPC:en 
förväntas ha information och kunskaper vilka kan visa sig nyttiga för spelaren att veta. 
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4.2.6 Kort skägg med mustasch 

 
Figur 12 Bildkollage med kort skägg med mustasch. 

Figur 12 är en sammansättning av tre olika bilder. I dessa bilder syns tre män – två vilka är 
karaktärer från dataspelet The Order: 1886 (2015), medan den första bilden är ett fotografi 
taget år 1893 föreställandes George V. Dessa tre bilder har valts ut för att representera en 
utformning av ansiktsbehåring vilken utgörs av kombinationen mellan ett kort, vårdat skägg 
samt en mustasch. Med ”vårdat” menas att skäggen förefaller vara omhändertagna genom 
ansning och frisering. Skäggen är inte spretiga eller långa utan tycks vara påpassade. 

Figur 12:s bild 1. och bild 2. visar på utformningar av ansiktsbehåring som liknar på varandra 
till utseendet. Detta är korta (dock fortfarande fylliga) skägg som följer formen av bärarens 
haka. Skäggen är sammankopplade med bärarnas frisyrer via deras polisonger och är åtföljda 
av framträdande mustascher. Bild 3. skiljer sig något från dessa två. I bild 3. syns en mustasch 
men ackompanjerad av ett skägg med ett mindre omfång. Medan detta skägg har viss fyllighet 
vid kinder, under hakan och längs käklinjen lämnas bärarens haka näst intill bar, med 
undantag för ett område nedanför underläppen. Även detta skägg förefaller vårdat samt 
friserat likt de exemplar presenterade i Figur 12:s två första bilder.  
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Figur 13 Artefakt: kort skägg med mustasch. 

Inspiration har hämtats från samtliga bilder i Figur 12 vilket ledde till skapandet av det 
artefaktporträtt som syns här som Figur 13. NPC:en i Figur 13 har ett kort skägg som följer 
formen av karaktärens haka samt en framträdande mustasch. Därtill har karaktären den tofs 
av hår nedanför underläppen och kinder med högklättrande stubb vilket går att ses i Figur 
12:s tredje bild.  

Likt NPC:en med långt skägg i Figur 11 kan denna karaktär (Figur 13) tolkas vara aggressivt 
lagd vilket kan associeras med en fientlig funktion så som att dödas för att plundras. NPC:en 
kan likaså anses vara en högutbildad karaktär vilken förser spelaren med information, 
kunskap och historia. Dock olikt Figur 11:s långa skägg uppvisar denna karaktär ett skägg som 
är kort med en definierad mustasch. Figur 13:s ansiktsbehåring framstår som välvårdat och 
omhändertaget vilket kan ge karaktären en känsla av ansvarstagande. Denna kombination av 
ansvar och högre utbildning kan tänkas förse NPC:en med funktioner där han förväntas ge 
spelaren träning och/eller uppdrag att slutföra. Detta likt en fadersfigur vilket 
överensstämmer med Dixon och Brooks (2013) studie som visar på att män med fullskägg 
uppfattas vara bättre föräldrar än renrakade män eller män med stubb. 

4.3 Artefakt – porträtt 

4.3.1 Arbetsprocess 
Artefakten i denna undersökning var en serie av 6 porträtt föreställandes en och samma NPC 
men med varierande uppsättningar ansiktsbehåring. Dessa porträtt framställdes digitalt. 
Porträttseriens skapades med hjälp av en ritplatta tillverkad av företaget Wacom Co., Ltd. 
(2017) samt datorprogrammet Adobe Photoshop CC (2015). Ritplattan är ett verktyg som 
tillåter användaren att överföra drag med en digital penna över en yta med sensorer till en 
dator medan Adobe Photoshop CC (2015) är ett datorprogram som kan översätta dessa drag 
till linjer med mera på digitala kanvas. Adobe Photoshop CC (2015) kan även imitera flertalet 
traditionella penslar och pennor och erbjuder användaren ett standardsett med penslar vid 
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uppstart av programmet. Endast standardpenslar har använts vid skapandet av denna 
undersöknings artefakt. 

 
Figur 14 En steg-för-stegbeskrivning av hur ett manligt ansikte kan tecknas. 

Framställandet av undersökningens artefakt började med ett stadie av skissande. Figur 14 
som syns här ovanför användes under detta stadium som en bildreferens. Bilden visar en 
teckningsprocess bestående av fyra steg. Resultatet från processen blir en teckning 
föreställandes ett manligt ansikte med naturliga proportioner, det vill säga proportioner som 
är överensstämmande med verkligheten. Denna steg-för-stegbeskrivning gav inspiration till 
den process som undersökningens artefakt togs fram genom. 

 
Figur 15 Arbetsprocessen bakom undersökningens artefakt. 
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Figur 15 här ovan demonstrerar denna process med en bildserie bestående av fyra separata 
bilder. Den fjärde bilden i serien (4.) visar på hur den slutgiltiga artefakten ser ut utan 
applicerad ansiktsbehåring. Med Figur 14 som inspiration och guide skapades artefakten 
genom dessa fyra olika steg som visas i Figur 15. I det första steget, markerad med ”1.”, 
skissades den huvudsakliga formen av ansiktet ut och riktlinjer tecknades med avsikten att ge 
det slutgiltiga ansiktet naturliga proportioner vilka kunde mäta sig med de hos en verklig 
människa. I steg 2. fortsatte skissarbetet och flertalet detaljer adderades. Ansiktet fick ögon, 
hår, näsa, mun och en nacke. I steg 3. övergavs riktlinjerna och de skissarbete som utfördes 
under steg 2. förseddes med nya, synligare linjer. Dessa linjer skapades med en pensel med 
mjuka kanter från Adobe Photoshop CC:s (2015) standardutbud. Linjerna är svarta och mer 
bearbetade än de linjer som ses i steg 1 och 2. 

I steg 4. visas den slutgiltiga artefakten (dock utan ansiktsbehåring). I detta steg har olika 
nyanser av grått och vitt applicerats. NPC:ens ansikte har försätts med lätt skuggning för att 
ge porträttet en känsla av tredimensionalitet. NPC:ens hår har givits en mörkare nyans än 
hans hud för att skilja dessa material åt. Även drag av ljus har applicerats till håret för att 
stärka känslan av tredimensionalitet. Utöver detta har även bakgrunden gjorts mörkare än 
karaktären för att skilja denna från sin omgivning med intentionen att sätt NPC:en i bildens 
fokus. 

Den process som ligger bakom framtagandet av illustrationerna föreställandes olika 
utformningar av ansiktsbehåring kan liknas vid den process beskriven här ovanför. 
Artefaktens 5 olika versioner av ansiktsbehåring skissades ut direkt ovanpå den renrakade 
versionen av NPC:en (steg 4.). Därefter applicerades tjockare och mer bearbetade linjer och 
skisslinjerna togs bort. Skäggen, mustascherna och polisongerna försågs med nyanser av grått 
samt en ljussättning för att därefter applicerats på den renrakade versionen av artefakten. 

4.3.2 Estetiska val 
Karaktären (NPC:en) som presenteras i en serie porträtt, och som utgjorde denna 
undersöknings artefakt, skapades i gråskala. Det vill säga, porträtten är gjorda i olika nyanser 
av grått och helt utan någon färg. Detta är ett estetiskt val som gjordes för att respondenternas 
enkätsvar i så stor grad som möjligt skulle vara baserade på kombinationen av NPC:en 
tillsammans med utformningen av dennes ansiktsbehåring i bilderna. Genom att färglägga 
porträtten adderas ytterligare en faktor vilken kunde ha att påverka respondenternas svar. 
Färg – vare sig det är ögonfärg eller likande – kan för en individ komma med medföljande 
associationer. Därför var undersökningens artefakt gjord i gråskala.  

Med denna typ av resonerande i åtanke gjordes ytterligare estetiska val vilka bidrog till 
artefaktens utseende. NPC:en i porträtten hade ett ansikte utan ärr, födelsemärken eller 
liknande företeelser vilka kunde tilldra uppmärksamhet. Karaktären avbildades därtill med 
ett neutralt ansiktsuttryck samt en frisyr som inte ansågs vara uppseendeväckande. Likt valet 
av färgschema (eller bortvalet av detta) gjordes dessa estetiska val för att sätta 
ansiktsbehåringen, i kombination med dess relation till karaktären, i fokus. Ett leende kunde 
exempelvis påverka resultatet, vilket Dixon och Brooks spekulerade kring i deras 
undersökning från år 2013. Samtidigt som dessa val ämnade att sätta NPC:en tillsammans 
med dennes ansiktsbehåring i fokus, utan ytterligare faktorer som kunde komma att påverka 
undersökningens resultat, tillkom potentiella nackdelar med valen. NPC:er är sällan gjorda i 
gråskala utan färg i spel. Karaktärerna kan även ha ärr eller liknande kännetecken som 
utmärker dem, samt livfulla ansiktsuttryck. I denna studie valdes faktorer av detta slag bort 
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på grund av de argument som nämndes tidigare. Så få faktorer som möjligt ämnades påverka 
respondenternas svar, och allra helst endast NPC:ens utseende i kombination med dess 
ansiktsbehåring. 

Karaktären i porträtten var skapad med vad som ansågs naturliga proportioner, det vill säga, 
proportioner vilka stämde överens med verkligheten. De proportioner som de mänskliga 
karaktärerna har i de båda spelen The Order: 1886 (2015) och Assassin’s Creed Syndicate 
(2015) är vad som kan kallas naturliga proportioner. Detta är ett estetiskt val som gjordes i 
denna undersökning då den grafiska stilen ej skulle ligga i fokus. Karaktärens proportioner 
skulle inte ta uppmärksamhet från undersökningens frågor, utan skulle vara diskreta för att 
inte påverka respondenternas fokus.  

De versioner av ansiktsbehåring (de presenterade under rubrikerna 4.2.1 – 4.2.6) vilka 
karaktären i undersökningens porträttserie bar valdes till förmån för variation. Artefaktens 
NPC sågs bära ansiktsbehåring på hakan och käken i form av skägg, på överläppen i form av 
mustascher, och även på sidorna av ansiktet i form av polisonger. Därtill förekom korsningar 
av dessa utformningar av ansiktsbehåring, samt en version där karaktären var renrakad. 
Totalt presenterades 6 olika versioner av samma NPC för respondenterna, versioner vilka 
visade på en varierad distribution av behåring i ansiktet. Detta utbud omfattade dock inte alla 
typer av skägg, mustascher och polisonger som bars under 1800-talet, utan en gräns drogs vid 
antalet 6 porträtt. Detta antal ansågs vara stort nog då den digitala enkäten inte fick bli för 
lång. Respondenterna riskerade att tappa intresse och fokus om enkätens frågor blev för 
många. I allmänhet, ju fler frågor som ställs, desto färre svar får man menar Rolf Ejvegård i 
boken Vetenskaplig Metod (2009. s. 55). Samtidigt, som nämnts tidigare, erbjöd artefakten 
en varierande distribution av ansiktsbehåring trotts denna begränsning. 

4.3.3 Sammanfattning 
En ikonografisk analys genomfördes på 15 olika bilder. Detta var bilder föreställandes 
spelkaraktärer från spelen Assassin’s Creed Syndicate (2015) och The Order: 1886 (2015) 
samt fotografier tagna under 1800-talet föreställandes celebriteter. Varje bild uppvisade en 
man med någon typ av uppsättning av ansiktsbehåring. Bilderna sorterades efter 
utformningen av ansiktsbehåringen och delades in i fem olika kategorier: polisonger, friendly 
mutton chops, handelbar-mustasch, stort skägg samt kort skägg med mustasch. Den 
genomförda ikonografiska analysen resulterade i observationer vilka inspirerade till 
artefaktens utseende. 

Undersökningens artefakt bestod utav 6 digitala porträtt. Dessa porträtt föreställde en och 
samma manliga NPC med en för vart porträtt unik utformning av ansiktsbehåring. I dessa 
porträtt syntes NPC:en renrakad, samt bärandes polisonger, friendly mutton chops, 
handelbar-mustasch, stort skägg och kort skägg med mustasch (se Figur 16). Porträtten 
framställdes med datorprogrammet Adobe Photoshop CC (2015) samt en ritplatta från 
företaget Wacom Co., Ltd. (2017). Detta skedde genom en tolkning av den steg-för-
stegbeskrivning som syns i Figur 14. Tolkningen ses här ovanför som Figur 15. 

Ett antal estetiska val gjordes i relation till artefakten. Artefakten valdes att framställas utan 
färg, utan utmärkande ansiktsdrag och/eller attribut samt med ett neutralt ansiktsuttryck. 
Detta var bortvalda faktorer som vanligen kan återfinnas i NPC:er. Dock gjordes dessa 
estetiska val med avsikten att lägga fokus på NPC:en i kombination med dennes 



 
34 

ansiktsbehåring. Artefakten valdes även att utformas enligt naturliga proportioner vilka 
överensstämde med verkligheten med samma argument som grund. 

 
Figur 16 Artefakten. 

Som nämnts tidigare ämnade denna undersökning att rikta sig mot respondenter med 
spelvana. Detta för att respondenterna önskades ha någon form av kunskap samt erfarenhet 
av NPC:er sedan tidigare. Med detta i åtanke kunde det resoneras att respondenter med 
spelvana även har erfarenhet av NPC:ers kontexter. Detta kunde betyda att de spelvana 
respondenterna hade stött på NPC:er med den typ av ansiktsbehåring som presenteras här 
ovanför tidigare, samt att de genom NPC:ernas kontext hade en relation till ansiktsbehåringen 
vilken skilde sig från den individer utan spelvana hade.  Samtidigt var de antaganden gjorda 
om artefaktens olika porträtt här ovanför baserade på nutida forskning berörande 
ansiktsbehåring - ett föränderligt forskningsområde vilket, som nämnts tidigare, inrymmer 
både överrensstämmanden och motsägelser. Det är möjligt att det fanns en skillnad mellan 
den allmänna uppfattningen av ansiktsbehåring (så som den är presenterad i vetenskapliga 
studier) samt den uppfattning individer med spelvana hade av gammeldags stilar av 
ansiktsbehåring på en NPC i en fiktiv 1800-talskontext. Dock var detta en avgrening denna 
undersökning inte var designad för att undersöka utan avgreningen fick stå som ett möjligen 
intressant område för framtida studier. Denna undersökning hade avsikten att ta reda på om 
det fanns, hos spelare, uppfattningar av en koppling mellan specifika utformningar av en 
NPC:s ansiktsbehåring samt dennes funktion i den virtuella världen. Här nedanför följer 
studiens resultat. 
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5 Utvärdering 
Under denna del presenteras undersökningens resultat. Den digitala enkätens utformning och 
svarsresultat uppvisas. Först genomgås de svar respondenterna lämnade om sig själva följt av 
data insamlad från svaren berörande respektive NPC. NPC-porträtten presenteras i den 
ordning de förekom vid deras uppträdande i den digitala enkäten. Därefter följer en analys av 
respondenternas svar samt en slutsats. Till sist genomförs en diskussion berörande arbetet.  

5.1 Presentation av undersökning 
Undersökningens digitala enkät publicerades i spelrelaterade samt sociala grupper på 
Facebook (2017) tisdagen den 11 april 2017 klockan 13:08. Enkäten stängdes igen den 21 april 
2017 klockan 15:00. Vid denna tidpunkt hade den digitala enkäten varit publicerad i 10 dagar. 
Under detta tidsspann publicerades två separata påminnelser vid två olika tillfällen. Dessa 
tillfällen var den 14 april 2017 klockan 18:10 samt den 18 april 2017 klockan 12:40. 

Henry Olsson och Stefan Sörensen skriver i boken Forskningsprocessen (2011. s. 153) om 
frågeformulär skickade via post samt svarsfrekvens. Enligt författarna besvaras ungefär 60 % 
av formulären inom 10 dagar. Därefter bör resterande respondenter påminnas (Olsson & 
Sörensen, 2001. s. 153). Den enkät som användes inom denna undersökning var emellertid 
digital och svarsprocessen är effektivare än vid användning av postenkäter – respondenten 
besvarar enkäten genom enkla klickningar och behöver inte fysiskt posta svaren. Därför 
ansågs 10 dagar vara en tillräckligt lång tid för att insamla data. Olsson och Sörensen skriver 
därtill att 2-3 påminnelser till respondenterna kan bidra till en svarsfrekvens på ungefär 90 % 
(2011. s. 153). Därför publicerades även påminnelser i denna undersökning. 

Vid stängningen av undersökningens digitala enkät hade enkäten insamlat data från 124 
respondenter. Införskaffad data presenteras senare i denna rapport.   

5.1.1 Pilotundersökning 
Inför publiceringen av denna undersöknings digitala enkät ansågs det fördelaktigt att först 
genomföra en pilotundersökning. Som nämnts tidigare kan fel och/eller missförstånd 
uppdagas vid pilottester av enkäter. Fel av dessa slag är förmånliga att upptäcka så tidigt som 
möjlig så att de kan korrigeras innan den slutgiltiga versionen av enkäten publiceras för att 
samla in det data som undersökningen därefter kommer bearbeta samt uppvisa. Genom 
pilotundersökningar kan även enkätkonstruktören få förslag på förbättringar av de 
respondenter som provar den initiala enkäten, vilket är fördelaktigt. Kanske finns det till 
exempel ett svarsalternativ som har uteblivit men som respondenterna gärna ser finns med i 
den slutgiltiga enkäten. Därtill kan en pilotundersökning visa på om undersökningen är 
genomförbar och om data kan inhämtas genom den.  

Pilotundersökningen genomfördes därför med syftet att undersöka om enkäten tillsammans 
med artefakten kunde resultera i användbar data. Därtill kunde de respondenter som testade 
den första versionen av enkäten komma med förslag på förbättringar samt lyfta potentiella 
problem. Som nämnts riktar sig den officiella enkäten mot respondenter med spelvana. Därför 
ansågs det passande att även pilotundersökningen besvarades av individer med spelvana. 7 
individer prövade enkäten varav 6 av dessa var elever vilka studerar spelutveckling på 
gymnasial nivå. Den kvarvarande respondenten var en student vilken studerade 
spelutveckling på högskolenivå. Dessa respondenter kan därav antas ha haft vana av digitala 
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spel, vilket de även påstod i enkäten genom besvarandet av den fråga som ämnade ta reda på 
hur ofta de spelade digitala spel.  

Ett fåtal förslag på förändringar i enkäten framfördes av respondenterna. Dessa var förslag på 
införandet av ett svarssystem vilken ville låta respondenterna tilldela varje NPC-porträtt mer 
än en funktion. Detta förslag togs i åtanke men valdes att förkastas. Anledningen är att med 
detta system kan vissa NPC:er få fler röster än andra vilket resultera i snedvriden data. Istället 
ombads respondenterna att välja de alternativen som bäst stämmde överens med deras 
uppfattningar av NPC:erna. 

Ett andra förslag på en förändring av enkäten, berörde den fråga där respondenterna ombads 
klicka i vilken världsdel de bodde i, lyftes fram. En respondent menade att när alla världsdelar 
finns som legitima alternativ finns det risk för oseriösa svar i form av skojande där respondenter 
klickar i ett felaktigt svar medvetet. Trotts detta fick alla världsdelar stå kvar på grund av risken 
av att annars utesluta respondenter. I pilotundersökningen förekom det likaväl ett oseriöst svar 
i relation till en respondents ålder och boplats, något som gick att verifiera då 
pilotundersökningens respondenter inte var helt anonyma, om ändå frivilliga. Det visade sig 
att anledningen till de oseriösa svaren var att pilotundersökningen inte hade framgått som 
officiell i och med att den var ett test. För att undvika oseriösa svar av detta slag i den officiella 
undersökningen publicerades en kort text tillsammans med den slutgiltiga enkäten. Texten 
förklarade att enkäten var del av ett examensarbete och respondenterna ombads ge ärliga svar. 

Enkäten som användes under pilotundersökningen ansågs ha fungerat bra och dess 
respondenter ska ha uppfattat frågorna korrekt utan några missförstånd. Ett fåtal 
grammatiska korrigeringar genomfördes sedan den första versionen av den digitala enkäten. 
Annars var det i stort sett samma enkät som även användes i den officiella undersökningen. 

5.2 Data berörande respondenterna 
I den digitala enkätens första del blev respondenterna ombedda att besvara frågor angående 
dem själva samt deras vanor. Frågorna samt respondenternas svar är synliga i form av 
cirkeldiagram i Figur 17. Dessa frågor ställdes för att ge en antydan av vilka de individer som 
besvarade enkäten var. Resultatet presenteras utförligare här nedanför.  

5.2.1 Ålder 
Ett antal av 124 respondenter besvarade undersökningens digitala enkät. Utav dessa 
respondenter klickade 109 (87.9 %) i att de var i åldrarna 18-29 år. Därtill fanns det ett fåtal 
respondenter som indikerade att de var i åldrarna 30-49 år. Dessa respondenter var 14 (11.3 
%) till antalet. Endast 1 respondent (0.8 %) menade att hen platsade i åldersgruppen 0-17 år 
medan ingen respondent identifierade sig med åldersgrupperna 50-64 år och 65 år eller äldre. 

Detta resultat pekar mot en stark lutning där majoriteten av undersökningens respondenter 
menar att de tillhör åldersgruppen 18-29 år. Det kan spekuleras varför resultatet ser ut på 
detta vis. En anledning kan vara den digitala enkätens spridning. Enkäten publicerades i olika 
sociala grupper på webbsidan Facebook (2017). Dessa grupper bestod av privata kontakter, 
grupper med högskoleelever samt grupper med digitala spel som tema. Det är möjligt att dessa 
grupper, speciellt de två typer som nämndes sist, besöks mest av individer i åldrarna 18-29 år. 
Individer yngre än 18 år kan till exempel inte studera vid en högskola. Resultatet kan även ha 
påverkats av den allmänna åldersvariationen hos Facebooks (2017) användare. En andra 
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anledning för denna lutning i ålder kan vara intresse. Det är möjligt att det i åldersgruppen 
18-29 år spelas mest digitala spel medan intresset av digitala spel inte är lika stort hos de äldre 
samt yngre. Troligtvis är det en kombination av flertalet faktorer som har påverkat resultatet, 
något som diskuteras utförligare i den kommande diskussionen.  

5.2.2 Könsroll 
Majoriteten av de respondenter som besvarade undersökningens digitala enkät identifierade 
sig med könsrollen man. Dessa respondenter var 87 (70.2 %) till antalet. De respondenter som 
identifierade sig som kvinnor var 32 (25.8 %) till antalet, vilket utgör endast en fjärdedel av 
det totala antalet av 124 respondenter. Därtill var det 2 respondenter (1.6 %) som föredrog att 
inte ange sin könsroll samt 3 respondenter (2.4 %) som identifierade sig med en könsroll som 
inte kan definieras genom valet man eller kvinna.  

I vardagen identifierar sig individer vanligtvis som antingen man eller kvinna vilket förklarar 
varför de flesta av undersökningens respondenter identifierade sig med dessa två könsroller. 
Dock så representerar inte relationen mellan antalet kvinnliga samt manliga respondenter 
verkligheten. Antalet manliga respondenter som besvarade enkäten är betydligt större än 
antalet kvinnliga respondenter. Denna lutning kan vara ett resultat av spridning och/eller 
intresse vilka är anledningar som diskuterades under rubriken 5.2.1 Ålder.    

5.2.3 Geografisk fördelning 
Undersökningens digitala enkät besvarades endast av respondenter som vid tidpunkten bodde 
i Europa eller Nordamerika. Av 124 respondenter svarade 121 att de bodde i Europa (97.6 %) 
och 3 att de bodde i Nordamerika (2.4 %). Detta resultat kan bero på en begränsning i den 
digitala enkätens spridning. Det flesta av de grupper som enkäten initialt publicerades i var 
svensktalande. 

5.2.4 Hur ofta respondenterna spelar digitala spel 
Detta är hur ofta respondenterna (124 stycken totalt) angav att de spelar digitala spel: 

• Antalet respondenter som spelar digitala spel några gånger om året: 6 st. (4.8 %). 
• Antalet respondenter som spelar digitala spel några gånger i månaden: 3 st. (2.4 %). 
• Antalet respondenter som spelar digitala spel några gånger i veckan: 25 st. (20.2 %). 
• Antalet respondenter som spelar digitala spel nästan varje dag: 49 st. (39.5 %). 
• Antalet respondenter som spelar digitala spel varje dag: 39 st. (31.5 %). 
• Antalet respondenter som aldrig spelar digitala spel: 2 st. (1.6 %). 
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5.2.5 Sammanfattning 

 
Figur 17 Data insamlad om respondenterna. 

Majoriteten av de respondenter som besvarade undersökningens digitala enkät bestod av 
europeiska män i åldrarna 18-29 år. Detta gör urvalet av respondenter vinklat. En jämnvikt 
mellan män och kvinnor samt en större spridning bland åldersgrupperna skulle behövts för 
att urvalet bättre skulle representera verkligheten, dock möjligen inte den samhällsgrupp som 
ägnar tid på digitala spel. Genom en större geografisk spridning skulle även undersökningens 
data kunnat ha representerat en mer världslig bild och inte endast en europeisk. 

Statistiken för spelvana visar på att majoriteten av undersökningens respondenter hade 
tidigare erfarenhet av digitala spel. Endast ett antal av 2 respondenter (1.6 %) menade att de 
aldrig spelade digitala spel. Med denna statistik kan det konstateras att undersökningens 
respondenter hade spelvana. 

5.3 Data berörande NPC-porträtten 
Här nedanför följer resultaten för undersökningens NPC-porträtt. Porträtten är 6 till antalet 
och presenteras i samma ordning som de introducerades för respondenterna i 
undersökningens digitala enkät. Resultaten är indelade under separata rubriker. Två 
underrubriker medföljer varje porträtt under vilka porträttens kvantitativa samt kvalitativa 
data har gjorts synlig. 
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5.3.1 Resultat för Bild 1: Handlebar-mustasch 

 
Figur 18 Resultat: handlebar-mustasch. 

Följande är kvantitativ samt kvalitativ data insamlad från respondenternas svar berörande det 
NPC-porträtt som syns i Figur 18 här ovanför: 

Kvantitativ data 
Nedan följer de kvantitativa svarsresultaten för Bild 1: Handlebar-mustasch. Totalt besvarade 
124 respondenter denna fråga. 

• Antalet respondenter som svarade “He buys, sells, and makes stuff - e.g. he is a vendor 
or a craftsman”: 45 st. (36.3 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He provides services – e.g. repairment, training or 
healing”: 17 st. (13.7 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He guards places - e.g. he is a police officer, a royal 
guard or a soldier”: 31 st. (25 %). 

• Antalet respondenter som svarade “You kill him for items – e.g. he is an enemy”: 1 st. 
(0.8 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He dispenses quests. He gives the player 
assignments to complete, or clues about where to find quests”: 11 st. (8.9 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He supplies background information - like history, 
lore and cultural attitudes”: 6 st. (4.8 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He does stuff for the player - e.g. he is an assistant, 
a valet or a companion”: 11 st. (8.9 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He makes places look busy. He is a face in the 
crowd”: 2 st. (1.6 %). 

Kvalitativ data 
54 respondenter besvarade Bild 1:s öppna fråga. Likt svarsresultatet för Bild 1:s bundna fråga 
syns även här en trend. NPC:en bärandes en handlebar-mustasch beskrevs som prydlig, stark 
och kompetent av respondenterna genom kommentarer så som ”He looks authorative, 
"manly", strong” (anonym respondent, 2017) och ”He looks collected and tough. Polished look 
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so I imagine he could be a royal guard or someone of higher importance” (anonym respondent, 
2017). Karaktären ansågs vara händig och möjligen en auktoritet på grund av det välvårdade 
utseendet vilket associerades med makt och/eller god inkomst. Dock fick karaktärens 
kroppsbyggnad, vilken talade om god fysisk form, respondenterna att tänka på vakter. 
Föreslagna yrken var kunglig vakt, polis, någon form av kunglighet, butiksinnehavare och 
hantverkare. Ett förslag på yrke som förekom 9 gånger var smed. Vissa respondenter ansåg att 
karaktären var pålitlig medan ett fåtal tyckte att han såg ut som en skurk. NPC:ens mustasch 
nämndes även som typisk för en vakt, en köpman eller en skurk: 

The character looks very well groomed for any typical merchant in a game, and 
his eyes don't look "evil" enough for the cliché of "the bad guy with a mustache". 
I could see him with a police helmet- or a royal guard hat on. The musctache 
[sic!] fills a purpose. It often belongs on a character who is either highly 
regarded royally, or a barber. 

Anonym respondent, 2017 

5.3.2 Resultat för Bild 2: Polisonger 

 
Figur 19 Resultat: polisonger. 

Följande är kvantitativ samt kvalitativ data insamlad från respondenternas svar berörande det 
NPC-porträtt som syns i Figur 19 här ovanför: 

Kvantitativ data 
Nedan följer de kvantitativa svarsresultaten för Bild 2: Polisonger. Totalt besvarade 124 
respondenter denna fråga. 

• Antalet respondenter som svarade “He buys, sells, and makes stuff - e.g. he is a vendor 
or a craftsman”: 27 st. (21.8 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He provides services – e.g. repairment, training or 
healing”: 11 st. (8.9 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He guards places - e.g. he is a police officer, a royal 
guard or a soldier”: 25 st. (20.2 %). 
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• Antalet respondenter som svarade “You kill him for items – e.g. he is an enemy”: 23 
st. (18.5 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He dispenses quests. He gives the player 
assignments to complete, or clues about where to find quests”: 6 st. (4.8 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He supplies background information - like history, 
lore and cultural attitudes”: 14 st. (11.3 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He does stuff for the player - e.g. he is an assistant, 
a valet or a companion”: 8 st. (6.5 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He makes places look busy. He is a face in the 
crowd”: 10 st. (8.1 %). 

Kvalitativ data 
Ett antal av 46 respondenter besvarade Bild 2:s öppna fråga. Respondenterna beskrev NPC:en 
med polisonger som alldaglig och som en karaktär som troligen inte hade någon viktig roll i 
den digitala världen. Flertalet respondenter menade att karaktären var för dem icke 
iögonfallande: 

The mutton chops, sans any other real quality and still a friendly face, makes 
him feel like a random NPC. If he had something else to go with his mutton 
chops, then maybe he would have felt more unique and tailored to some 
profession. But right now he looks like a crowd-person. 

Anonym respondent, 2017. 

Karaktären ansågs även ha ett vänligt utseende med snälla ögon vilket gjorde honom till en 
NPC som gärna hjälper spelare med olika uppgifter. Karaktären uppfattades samtidigt vara av 
låg rang i form av en handelsman, lågt stående polis eller en vakt: ” Those mutton chops 
scream guard duty” (anonym respondent, 2017). Även här föreslogs yrket smed, dock denna 
gång endast 4 gånger. 

Samtidigt kunde polisonger associeras med rikedom eller illvilja och opålitlighet. Flertalet 
respondenter menade att polisonger bärs av elaka karaktärer med kommentarer så som 
”Sideburns are evil” (anonym respondent, 2017), något vissa förklarade att de hade lärt sig 
sedan tidigare genom erfarenhet och konfrontationer med polisongprydda karaktärer. Detta 
gjorde att NPC:en med polisonger antogs vara en skurk vid sidan av polis, en person med god 
inkomst, icke iögonfallande och hjälpsam med mera. 
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5.3.3 Resultat för Bild 3: Kort skägg med mustasch 

 
Figur 20 Resultat: kort skägg med mustasch.  

Följande är kvantitativ samt kvalitativ data insamlad från respondenternas svar berörande det 
NPC-porträtt som syns i Figur 20 här ovanför: 

Kvantitativ data 
Nedan följer de kvantitativa svarsresultaten för Bild 3: Kort skägg med mustasch. Totalt 
besvarade 124 respondenter denna fråga. 

• Antalet respondenter som svarade “He buys, sells, and makes stuff - e.g. he is a vendor 
or a craftsman”: 28 st. (22.6 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He provides services – e.g. repairment, training or 
healing”: 25 st. (20.2 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He guards places - e.g. he is a police officer, a royal 
guard or a soldier”: 26 st. (21 %). 

• Antalet respondenter som svarade “You kill him for items – e.g. he is an enemy”: 7 st. 
(5.6 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He dispenses quests. He gives the player 
assignments to complete, or clues about where to find quests”: 13 st. (10.5 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He supplies background information - like history, 
lore and cultural attitudes”: 8 st. (6.5 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He does stuff for the player - e.g. he is an assistant, 
a valet or a companion”: 8 st. (6.5 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He makes places look busy. He is a face in the 
crowd”: 9 st. (7.3 %). 

Kvalitativ data 
Ett antal av 42 respondenter besvarade Bild 3:s öppna fråga. Karaktären med kort skägg och 
mustasch uppfattades som viktig av flertalet respondenter. De menade att NPC:en framstod 
som att ha en unik roll i den virtuella världen med kommentarer så som ” Looks like an 
important npc [sic!]” (anonym respondent, 2017) och ” His facial hair makes him hard to 
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"recycle" in the game” (anonym respondent, 2017). Respondenterna skrev även att karaktären 
framstod ha ett fysiskt tungt arbete - dock ofta i kombination med en hög rang - och/eller ett 
auktoritärt yrke då karaktären ansågs vara en ledartyp. Förslag på yrken var kapten, kung, 
vakt och hantverkare. Yrket smed nämndes utav 6 respondenter. 

NPC:en i Figur 20 beskrevs som snäll, pålitlig, äldre, en fadersfigur och vis av respondenterna. 
De menade att detta var en karaktär som kunde styra och bestämma rättvist samt skicka 
spelare på viktiga uppdrag. Dock ansåg vissa respondenter att kombinationen av skägg och en 
mustasch gjorde NPC:en svårplacerad. Dessa respondenter skrev att skägg får individer att se 
ut som skurkar medan den välvårdade mustaschen gav en känsla av det motsatta: 

Thia [sic!] gave me an anti-hero feel. A guy that works for the wrong side, but 
he's too charming to be mad at. I think it's the combonation of rhe [sic!] kept 
mustache with a rough beard. 

Anonym respondent, 2017. 

5.3.4 Resultat för Bild 4: Renrakad 

 
Figur 21 Resultat: renrakad. 

Följande är kvantitativ samt kvalitativ data insamlad från respondenternas svar berörande det 
NPC-porträtt som syns i Figur 21 här ovanför: 

Kvantitativ data 
Nedan följer de kvantitativa svarsresultaten för Bild 4: Renrakad. Totalt besvarade 124 
respondenter denna fråga. 

• Antalet respondenter som svarade “He buys, sells, and makes stuff - e.g. he is a vendor 
or a craftsman”: 2 st. (1.6 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He provides services – e.g. repairment, training or 
healing”: 4 st. (3.2 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He guards places - e.g. he is a police officer, a royal 
guard or a soldier”: 13 st. (10.5 %). 
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• Antalet respondenter som svarade “You kill him for items – e.g. he is an enemy”: 9 st. 
(7.3 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He dispenses quests. He gives the player 
assignments to complete, or clues about where to find quests”: 10 st. (8.1 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He supplies background information - like history, 
lore and cultural attitudes”: 5 st. (4 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He does stuff for the player - e.g. he is an assistant, 
a valet or a companion”: 17 st. (13.7 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He makes places look busy. He is a face in the 
crowd”: 64 st. (51.6 %). 

Kvalitativ data 
Den öppna frågan tillhörande den renrakade NPC:en besvarades av 36 respondenter. Dessa 
respondenter ansåg att den renrakade NPC:en hade ett generiskt ansikte som inte stack ut i 
mängden. Detta fick respondenterna att anta att karaktären inte var viktig utan fungerade som 
en typ av utfyllare i form av population, generiska vakter och oviktiga fiender: 

Without facial hair he could be used many times sincd [sic!] it's the most 
basic/standard facial hair type which is the absence of facial hair. 

Anonym respondent, 2017. 

Nothing special about him, just someone in a crowd, could also be a guard or 
an enemy. But then just someone you see in the background[.] 

Anonym respondent, 2017. 

Vissa respondenter ansåg att den renrakade NPC:en framstod som en ung och oerfaren 
karaktär, om ändå välbyggd. Den unga ålder förknippades med en irriterande personlighet 
och assisterande yrken så som medhjälpare och kompanjon. Andra respondenter påstod att i 
en 1800-talskontext kändes renrakade karaktärer som oviktiga då ansiktsbehåring på något 
vis signalerade högre status för dem: 

If it were a modern setting, I would say that he's a bad guy, with the the [sic!] 
19th century setting, the lack of facial hair makes him lose importance. I'd say 
he's just a vendor or a face in the crowd. 

Anonym respondent, 2017. 
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5.3.5 Resultat för Bild 5: Friendly mutton chops 

 
Figur 22 Resultat: friendly mutton chops. 

Följande är kvantitativ samt kvalitativ data insamlad från respondenternas svar berörande det 
NPC-porträtt som syns i Figur 22 här ovanför: 

Kvantitativ data 
Nedan följer de kvantitativa svarsresultaten för Bild 5: Friendly mutton chops. Totalt 
besvarade 124 respondenter denna fråga. 

• Antalet respondenter som svarade “He buys, sells, and makes stuff - e.g. he is a vendor 
or a craftsman”: 33 st. (26.6 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He provides services – e.g. repairment, training or 
healing”: 25 st. (20.2 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He guards places - e.g. he is a police officer, a royal 
guard or a soldier”: 30 st. (24.2 %). 

• Antalet respondenter som svarade “You kill him for items – e.g. he is an enemy”: 3 st. 
(2.4 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He dispenses quests. He gives the player 
assignments to complete, or clues about where to find quests”: 8 st. (6.5 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He supplies background information - like history, 
lore and cultural attitudes”: 19 st. (15.3 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He does stuff for the player - e.g. he is an assistant, 
a valet or a companion”: 5 st. (4 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He makes places look busy. He is a face in the 
crowd”: 1 st. (0.8 %). 

Kvalitativ data 
Ett antal av 40 respondenter besvarade den öppna frågan tillhörande NPC:en med friendly 
mutton chops. Denna karaktär beskrevs som pålitlig och händig. NPC:en ansågs passa som en 
kompanjon till spelaren vilken hjälper spelaren genom sin expertis och som håller denne trygg 
och skyddad:  
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This look somehow conveys trust and confidence. This is a guy that's on your 
side and provides a good service.  

Anonym respondent, 2017. 

He looks like a guardian and companion to the player. He looks lika [sic!] a 
sturdy precense [sic!] in the game[.] 

Anonym respondent, 2017 

Flertalet respondenter menade även att karaktärens skägg gjorde honom till en polis eller en 
soldat, gärna med hög rang då karaktären förmedlade en känsla av auktoritet: 

Certainly has the looks of a somewhat high-ranking army man, either an officer 
in the military (possibly a cavalry regiment) or the royal navy. 

Anonym respondent, 2017. 

Ett flertal respondenter menade att de associerade karaktären med hantverk då NPC:en 
framstod som händig för dem. Yrket smed nämndes utav 10 respondenter. Ett flertal ansåg 
även att karaktären skulle platsa i en affär eller i en bar då han framstod som social. Som 
försäljare av något slag som interagerar med spelaren skulle karaktären kunna dela med sig 
av historier och/eller uppdrag, menade respondenterna.  

5.3.6 Resultat för Bild 6: Stort skägg 

 
Figur 23 Resultat: stort skägg. 

Följande är kvantitativ samt kvalitativ data insamlad från respondenternas svar berörande det 
NPC-porträtt som syns i Figur 23 här ovanför: 

Kvantitativ data 
Nedan följer de kvantitativa svarsresultaten för Bild 6: Stort skägg. Totalt besvarade 124 
respondenter denna fråga. 

• Antalet respondenter som svarade “He buys, sells, and makes stuff - e.g. he is a vendor 
or a craftsman”: 11 st. (8.9 %). 
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• Antalet respondenter som svarade “He provides services – e.g. repairment, training or 
healing”: 19 st. (15.3 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He guards places - e.g. he is a police officer, a royal 
guard or a soldier”: 2 st. (1.6 %). 

• Antalet respondenter som svarade “You kill him for items – e.g. he is an enemy”: 3 st. 
(2.4 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He dispenses quests. He gives the player 
assignments to complete, or clues about where to find quests”: 28 st. (22.6 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He supplies background information - like history, 
lore and cultural attitudes”: 44 st. (35.5 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He does stuff for the player - e.g. he is an assistant, 
a valet or a companion”: 5 st. (4 %). 

• Antalet respondenter som svarade “He makes places look busy. He is a face in the 
crowd”: 12 st. (9.7 %). 

Kvalitativ data 
38 respondenter besvarade den öppna frågan tillhörande NPC:en med ett stort skägg. En 
vanlig uppfattning var att denna karaktär var gammal, vis och erfaren. Flertalet respondenter 
menade att ett långt skägg betyder visdom och kunskap för dem: 

Gut reaction: Long beard = wisdom, so I instantly felt like this is some sort of 
person that can tell you about places and history. 

Anonym respondent, 2017. 

The long beard signals either wisdom, or loss of one's way. Like wisdom, beard 
grows with age, and that's why many old master trainers and mentors often 
have beards. I'm having a little trouble picturing what kind of training one 
would get in a 19'th [sic!] century England environment, but hey, I'm sure 
developers could figure something out. 

Anonym respondent, 2017. 

 NPC:en med det stora skägget skulle kunna vara en erfaren mentor som bor utanför samhället 
och som vägleder samt skickar spelare på uppdrag, menade flertalet respondenter. Samtidigt 
ansåg vissa respondenter att det fanns en dissonans mellan det långa skägget och karaktärens 
unga ansikte. Det menades att NPC:en såg för ung ut för sitt skägg som respondenterna 
associerade med högre ålder. De respondenter som inte läste det långa skägget som ett tecken 
på hög ålder och visdom såg NPC:en som en hårt arbetande karaktär som troligen utförde 
fysiskt ansträngande arbete: 

His facial hair indicates that he is a manly man that "knows his stuff". I would 
probably cast him as a skilled blacksmith. 

Anonym respondent, 2017. 

5.3.7 Sammanfattning 
Ett antal av 124 respondenter besvarade undersökningens digitala enkät. Vid genomgång av 
insamlad data berörande de 6 NPC-porträtten syntes individuella trender. För var NPC-
porträtt fanns det tydliga preferenser, även om svarsresultaten var något mer spridda för 



 
48 

somliga porträtt. Ett flertal respondenter motiverade sina val av funktioner genom de öppna 
frågorna som medföljde varje porträtt.  

5.4 Analys 
Här nedanför följer en fristående analys för vart NPC-porträtt. Undersökningens 6 NPC-
porträtt har placerats under separata rubriker under vilka kvantitativ data respektive 
kvalitativ data analyseras samt jämförs. Därefter följer en rubrik under vilken resultatet från 
de varierande NPC-porträtten jämförs med varandra innan analysen sammanfattas i form av 
en slutsats. 

5.4.1 Handlebar-mustasch 
Handlebar-mustaschen är en skulpterad samt vårdad mustasch med ändar som är krökta 
uppåt. I Figur 8:s första bild syns denna stil av ansiktsbehåring bäras av den österrikiska 
ärkehertigen Franz Ferdinand. Ärkehertigen hade stort inflytande inom militära samt 
politiska områden. Franz Ferdinand mördades i Sarajevo 1914 vilket resulterade i första 
världskrigets utbrott (Nationalencyklopedin, Franz Ferdinand). 

Forskning inom området social perception visar på att individer med mustascher läses som 
ansvarstagande (Cunningham och Muscarella, 1996), och även som ovänliga, dåliga och 
smarta (Roll och Verinis, 1972). Under rubrik 4.2.4 Handlebar-mustasch spekulerades det om 
vilken funktion respondenterna kunde tänkas tilldela NPC:en bärandes en handlebar-
mustasch. Tanken var att karaktärens välvårdade mustasch i kombination med en uppfattning 
av intelligens och ett ansikte fritt från skägg skulle ge honom en funktion som försäljare. 

En majoritet av undersökningens 124 respondenter tilldelade NPC:en med en handlebar-
mustasch funktionen He buys, sells, and makes stuff. Även svarsalternativen He guards 
places och He provides services var populära. Detta resultat stärks av de motivationer 
lämnade av respondenterna i den öppna frågan där de påstod att de såg karaktären arbeta som 
någon form av vakt eller polis med hög rang, handelsman eller kompetent hantverkare. Dock 
beskrevs även karaktären vara en kunglighet eller ledare, likt Franz Ferdinand, vilket kan 
motivera de 11 röster alternativet He dispenses quests blev tilldelat i undersökningen. 
Respondenternas motivationer föreslog en koppling mellan hög status och förmågan att 
skicka spelare på uppdrag, likt befallningar. NPC:ens höga status motiverades genom 
karaktärens prydliga utseende. Det menades att en sådan välvårdad mustasch var tecken på 
fritid, ansvar och hög inkomst. Mustascher associerades med ansvar även i Cunningham och 
Muscarellas under sökning från år 1996, likt hur individer med mustascher i Roll och Verinis 
undersökning (1972) ansågs vara ovänliga, dåliga och smarta. En minoritet av respondenterna 
menade att NPC:en med handlebar-mustasch var en fiende eller elak. Detta med 
motivationerna att karaktären såg elak ut, eller att hans mustasch var en typisk 
skurkmustasch.  

Som resultatet från den bundna frågan visar så finns det en trend. En majoritet av 
respondenterna ansåg att NPC:en bärandes en handlebar-mustasch hade funktionen He buys, 
sells, and makes stuff; He guards places eller He provides services. Under tidigare 
spekulationer antogs det att NPC:en med handlebar-mustasch skulle bli tilldelat en funktion 
som handelsman, detta på grund av kombinationen mellan det välvårdade utseendet, bristen 
på skägg som signalerar aggression samt intelligens. Dock har en annan motivation för 
respondenternas val återkom regelbundet. Respondenterna sade att de kunde spontant känna 
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att det val de gjorde var korrekt. Andra respondenter menade att det inte var mycket av ett val 
då karaktärens ansiktsbehåring gjorde valet åt dem – NPC:en bar en mustasch som var för 
respondenterna en typisk mustasch för en vakt, en polis, en handelsman eller en hantverkare 
- gärna smed vilket kan bero på att karaktären ansågs stark. Respondenterna menade att de 
hade sett mustaschen sedan tidigare på andra karaktärer vilka fyllde dessa funktioner och 
valde därför att följa samma exempel. 

De två funktioner som respondenterna inte tyckte passade in på NPC:en med handlebar-
mustasch var He makes places look busy och You kill him for items. Endast 2 respektive 1 
respondent röstade på dessa två funktioner. De två funktionerna kan sammankopplas. 
Flertalet gånger respondenterna tilldelade en NPC funktionen He makes places look busy 
motiverades valet genom förklaringen att karaktären framstod som oviktig för 
respondenterna. De menade även att karaktären hade ett sådant utseende att han enkelt skulle 
kunna användas flera gånger om utan att spelaren skulle lägga märke till denna återvinning. 
Samtidigt, om karaktären är generisk, oviktig eller inte speciell – mer ett verktyg än en 
karaktär med rik personlighet – borde denne också bli lättare att avveckla. Om spelaren hade 
en personlig relation till varje fiende hen mötte i ett spel skulle spelet snabbt kunna bli 
utmattande. Det skulle kunna sägas att NPC:er som befolkar platser samt NPC:er som poserar 
som fiender består av samma sorts karaktärer men med olika funktioner och därav syften. 

Det kan spekuleras varför NPC:en med handlebar-mustasch framstår som iögonfallande för 
respondenterna. Karaktären beskrevs flertalet gånger som prydlig och välvårdad vilket fick 
respondenterna att tro att karaktären var viktig och/eller hade en unik roll i den digitala 
världen. Prydlighet betydde hög status för respondenterna, vilket i sin tur gjorde NPC:en viktig 
och troligtvis inte återvinningsbar likt fiender eller populationsutfyllare. Samtidigt kan en 
mustasch så som handlebar-mustaschen vara svår att missa. Det är en sådan mustasch som 
sällan syns i samhället idag vilket gör den anmärkningsbar. En spelare som såg mustaschen 
skulle troligtvis komma ihåg den, vilket gör mustaschen opassande för återkommande 
karaktärer.  

5.4.2 Polisonger 
Polisonger är en typ av ansiktsbehåring som löper längs sidorna av bärarens ansikte. I Figur 
4:s första bild syns polisonger bäras av författaren Donald Grant Mitchell. Författaren, även 
känd under namnet Ik Marvel, var skaparen bakom den populära boken Reveries of a 
Bachelor publicerad för första gången år 1850 (Encyclopædia Britannica, 2015). I brist på 
mustascher och skägg spekulerades det under rubriken 4.2.2 Polisonger om den 
polisongbeklädda NPC:en kunde tänkas värderas liknande den renrakade NPC:en. 
Polisongerna skulle dock troligtvis förhindra att NPC:en uppfattades som generisk och 
karaktären blir istället tilldelad funktionen som populationsutfyllare. Därför antogs det att 
den polisongsbeklädda NPC:en skulle tilldelas funktioner relaterade till handel, assistans och 
service. 

Svarsresultaten för den polisongbeklädda NPC:en är något spridda. I den öppna frågan 
beskrev respondenterna karaktären som alldaglig och troligtvis oviktig. De menade att NPC:en 
förmodligen var av låg status. Detta kan förklara det spridda resultatet karaktären med 
polisonger fick. Om karaktären är oviktig och alldaglig har den kanske samtidigt ingen given 
eller uppenbar roll vilket gör honom svår att placera. Samtidigt syns det fortfarande en trend 
där de tre populäraste svarsalternativen var funktionerna He buys, sells, and makes stuff; He 
guards places och You kill him for items. Respondenterna skrev i den öppna frågan att de 
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antog att NPC:en med polisonger hade ett yrke med låg status så som handelsman eller 
poliskonstapel. Detta motiverar respondenternas val av funktionerna He buys, sells, and 
makes stuff och He guards places. Med en gnutta vilja skulle också en parallell kunna dras 
mellan låg status och författare på 1800-talet, så som Donald Grant Mitchell. Dock är detta 
ingen parallell som kommer undersökas vidare här då sambandet bedöms vara långsökt. 

Somliga respondenter ansåg att den polisongbeklädda NPC:en såg vänlig ut och tilldelade 
honom därför roller i form av assistent eller kompanjon, troligtvis då vänlighet kan förväxlas 
med hjälpsam natur. I kontrast till detta ansåg flertalet respondenter att karaktären var elak 
och opålitlig. Dessa respondenter menade att polisonger bärs av skurkar och elaka karaktärer. 
Ett antal respondenter menade att polisongerna gjorde karaktären till rik eller möjligen en 
handelsman av något slag, men majoriteten av de gånger polisongerna nämndes var det 
tillsammans med ett skurkaktigt beteende. Även här sade respondenterna att tidigare 
konfrontationer med denna form av ansiktsbehåring gjorde valet av funktion åt dem – 
polisonger bärs av fiender, och därför tilldelades karaktären funktionen You kill him for items.  

De funktioner som fick minst antal röster var He dispenses quests med 6 röster, He does stuff 
for the player med 8 röster och He makes places look busy med 10 röster. Tidigare drogs en 
koppling mellan funktionen He makes places look busy och You kill him for items. Det 
spekulerades om dessa två funktioner utfördes av likande NPC:er. Dock motsäger resultatet 
för den polisongprydda NPC:en denna teori. Karaktären har beskrivits som alldaglig och 
oviktig men blev samtidigt inte värderad som en populationsutfyllande NPC. Emellertid 
ansågs karaktären vara en fiende. I båda fallen motiverade respondenterna detta val genom 
att nämna karaktärens polisonger. De menade att polisongerna gjorde att karaktären inte 
kunde vara en populationsutfyllnad samt att polisongerna gjorde karaktären till skurk. 
Polisongerna separerade dessa två funktioner. 

Även en motstridig natur kan ses mellan funktionerna He dispenses quests och He does stuff 
for the player. Att ge en spelare uppdrag och på sätt befalla runt denne kan ses som en 
funktion vilken passar en auktoritär NPC. På likande vis kan det tänkas att en NPC med låg 
status fungerar bra som en karaktär som gör saker för spelaren, likt en assistent. Det kan 
funderas över varför dessa två funktioner inte blev valda. NPC:en med polisonger blev av 
flertalet respondenter kallad oviktig samt ansågs vara av låg rang vilket skulle kunna 
kvalificera honom till funktionen He does stuff for the player. Något färre respondenter 
menade att karaktären såg rik ut vilket kan kopplas till en högre status och en roll som lämpar 
sig för att utdela uppdrag. Ändå blev inte dessa funktioner valda. Kanske är det så att 
resterande funktioner föredrogs på grund av att de helt enkelt ansågs passa bättre. 

5.4.3 Kort skägg med mustasch 
I denna undersökning definierades kort skägg med mustasch som ett kort, vårdat skägg i 
kombination med en prominent mustasch. I Figur 12:s första bild syns George V bära denna 
stil av ansiktsbehåring. George V planerade att initialt anskaffa sig en karriär inom den 
brittiska flottan men blev istället Storbritanniens kung år 1910 efter sin bror Alberts död. 
George V sägs ha vunnit sitt folks lojalitet genom stor dedikation till sitt land (Biography.com, 
2017).  

Under rubriken 4.2.6 Kort skägg med mustasch spekulerades kring om NPC:en med kort 
skägg och mustasch skulle värderas likande NPC:en med stort skägg av respondenterna. De 
båda karaktärerna bär skägg vilket är associerat med aggression (Cunningham och 
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Muscarella, 1996), högre social status (Dixon och Vasey, 2012) samt hög utbildning och 
intelligens (Hellström och Tekle, 1994). Dock så har NPC:en med kort skägg även ett skägg 
som framstår mer välvårdat än det långa skägget. Det resonerades att det välvårdade skägget 
skulle ge karaktären ett sken av ansvarstagande. Kvalitéer som dessa kunde tilldela NPC:en 
med kort skägg och mustasch funktionerna att träna spelaren och/eller skicka spelaren på 
uppdrag, likt en fadersfigur i enlighet med Dixon och Brooks studie från år 2013. 

I enkätundersökningen blev NPC:en med kort skägg och mustasch tilldelad funktionerna He 
buys, sells, and makes stuff; He guards places och He provides services av respondenterna. 
Dessa var de tre populäraste svarsalternativen medan funktionen He dispenses quests, som 
det spekulerades kring tidigare, var endast det fjärde populäraste valet. Dock ska nämnas att 
NPC:en med kort skägg fick näst högst röster för funktionen He dispenses quests efter NPC:en 
med stort skägg.  

I den öppna frågan beskrevs NPC:en som viktig och det sades att karaktären troligtvis hade en 
unik roll i den digitala världen. Detta i kombination med att NPC:en med kort skägg beskrevs 
som snäll, pålitlig, äldre, vis och en fadersfigur kan föra tankarna mot ledarskap, likt George 
V. Yrken så som kung och ledare föreslogs vilket stämmer överens med funktionen He 
dispenses quests,  en funktion som kan ta formen av befallningar spelaren får utföra. Samtidigt 
var funktionen He dispenses quests respondenternas fjärde val vilket skapar en viss dissonans 
mellan svaren från den bundna frågan och den öppna. NPC:en med kort skägg tilldelades 
funktioner där han förväntas arbeta i en affär eller vakta platser samtidigt som respondenterna 
menade att karaktären platsade som en ledare eller kunglighet. Dessa svarsresultat säger dock 
inte nödvändigtvis emot varandra då en karaktär kan till exemplet ha funktionen att bedriva 
handel och samtidigt ha en auktoritär status i form av en chef eller ägare, till exempel.  

Somliga respondenter påstod att de hade svårigheter att placera karaktären då skägget 
betydde fiende och opålitlig för dem, likt hur aggression associerades med skägg i tidigare 
studier, medan den välvårdade mustaschen pekade mot ansvar och pålitlighet. Det kan 
spekuleras var ifrån dessa negativa associationer till skägg kommer ifrån. Även om det idag 
möjligtvis kan ses en växande kultur där skägget än en gång når modestatus syns kanske en 
annan bild i media. Kanske är det hur skäggbeprydda män framställs på film och i popkultur 
som har motiverat negativa associationer, något mustascher hade i tidigare forskning. Denna 
svårighet med att placera karaktären, grundad i den påstådda dissonansen mellan välvårdad 
mustasch och det opålitliga skägget, skulle kunna förklara en del av spridningen hos 
svarsresultaten.  

Vid sidan av dessa respondenter fanns de som påstod att NPC:ens skägg och ansiktsbehåring 
var typisk för hårt arbete av fysisk sort. Det sades att karaktären passade som hantverkare. 
Annars menade respondenterna att NPC:ens ansiktsbehåring i kombination med karaktärens 
pålitlighet och kompetens som ledare gjorde honom till en soldat eller vakt med hög rang, även 
detta fysiskt krävande arbeten. 

De tre funktioner som fick minst antal röster var You kill him for items med 7 röster samt He 
supplies background information och He does stuff for the player, båda med ett antal av 8 
röster var. NPC:ens skägg sades flertalet gånger göra karaktären opålitlig. Det korta, ovårdade 
skägget fick karaktären att se ut som en skurk, menade respondenterna - detta trotts att 
skägget designades för att se välvårdat ut. Samtidigt röstade de inte på funktionen You kill him 
for items vilken föreslår att NPC:en är en fiende. Kanske var det dissonansen med den 
välvårdade mustaschen som även här påverkade valet. Dock, i tidigare forskning har 
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mustaschklädda män uppfattats som ovänliga och dåliga (Roll och Verinis, 1972), vilket är två 
kvalitéer som kan tänkas går att hitta hos en fiende. Ändå motverkade den välvårdade 
mustaschen känslan av skurkaktighet. Kanske var det just det välvårdade utseendet som 
avgjorde saken samt den kombination av det välvårdade utseendet, den vänlighet och 
pålitlighet som respondenterna associerade med karaktären. 

NPC:en med kort skägg och mustasch ansågs inte passande för funktionen He does stuff for 
the player, kanske då denna funktion ser ut att motsäga respondenternas idé om att 
karaktären är en äldre, vis ledartyp. En ledartyp är inte menad att göra saker för spelaren i 
form av en kompanjon, tjänare eller assistent. Samtidigt kvalificerade inte NPC:en för 
funktionen He supplies background information vilket kan tänkas är en funktion som passar 
en äldre vis karaktär. Flertalet respondenter menade att skägg representerade kunskap och 
intelligens. Kanske NPC:en med kort skägg inte ansågs tillräckligt gammal, likt NPC:en med 
stort skägg, för att dela med sig av kunskap och information. 

5.4.4 Renrakad 
Med renrakad menas det i denna undersökning en individ utan ansiktsbehåring i form av 
skägg, mustascher och polisonger. Inom forskning har renrakade män, i kontrast till män med 
ansiktsbehåring, uppfattats som mindre aggressiva (Cunningham och Muscarella, 1996). 
Renrakade män har även uppfattats som kreativare och mindre ansvarstagande än män med 
skägg och mustascher (Souza m.fl., 2003). Under rubriken 4.2.1 Renrakad diskuterades det 
om dessa kvalitéer kunde ge den renrakade NPC:en en roll som köpman eller assistent – någon 
form av funktion där NPC:en slutför uppgifter åt spelaren, och inte tvärt om. Med ett renrakat 
ansikte, vilket skapar en kontrast mot resterande NPC-porträtt, skulle den renrakade NPC:en 
även kunna uppfattas som en generisk platsfyllare vilket skulle ge honom funktionen som 
fiende eller populationsutfyllnad. 

Likt den tidigare spekulationen ansåg majoriteten av respondenterna att den renrakade 
NPC:en var en populationsutfyllnad. Karaktären blev tilldelad funktionen He makes places 
look busy, följt av funktionerna He does stuff for the player och He guards places. Den 
renrakade NPC:en beskrevs av respondenterna som alldaglig, generisk och icke iögonfallande. 
Vissa av respondenterna menade att detta berodde på karaktärens brist av ansiktsbehåring, 
ett innehav de associerade med hög status i koppling till en 1800-talstkontext. Den renrakade 
karaktären blev något av en kontrast eller motpol i relation till de tidigare NPC-porträtten. Att 
karaktären uppfattades som generisk och av låg status motiverar den tilldelade funktionen He 
makes places look busy. Vissa respondenter menade även att vakter kunde bestå av generiska 
NPC:er, samt att bristen på ansiktsbehåring gjorde karaktären svårplacerad. Samtidigt var 
NPC inte ett särskilt populärt val till funktionen You kill him for items, en funktion som 
tidigare kopplades samman med funktionen He makes places look busy. Det är möjligt att 
NPC:ens brist på ansiktsbehåring gjorde att karaktären inte framstod som ett hot då just skägg 
har associerats med aggression i tidigare studier (Cunningham och Muscarella, 1996) (Dixon 
och Vasey, 2012). 

Att funktionen He does stuff for the player fick näst flest röster kan förklaras genom NPC:ens 
uppfattade ålder. Vissa respondenter påstod att den renrakade NPC:en såg ung ut vilket gjorde 
honom opassande för funktioner så som att dela kunskap med spelaren. Istället passade den 
unga åldern bra för roller där NPC:en jobbade för spelaren, i form av till exempel en assistent 
eller kompanjon med god fysik, påpekade respondenterna. 
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När respondenterna ombads kategorisera den renrakade NPC:en nämndes bristen på 
ansiktsbehåring upprepade gånger. Det sades att karaktären var svårplacerad på grund av 
denna brist, eller att karaktären tilldelades en funktion just på grund av denna brist. 
Funktionen He makes places look busy föredrogs tydligt över resterande funktioner. De 
funktioner som var minst populära denna gång var He buys, sells, and makes stuff med 2 
röster, He provides services med 4 röster och He supplies background information med ett 
antal av 5 röster. Den renrakade NPC:en medföljde i undersökningen som en typ av 
kontrollkaraktär. Karaktären är med sitt renrakade ansikte en motsatts till de resterande 
karaktärerna. Denna typ av motsatts kan även läsas i undersökningens resultat. Två 
funktioner som varit relativt populära val för de övriga NPC:erna är He buys, sells, and makes 
stuff samt He provides services. Dessa två funktioner, olikt resultaten för resterande NPC:er, 
har i den renrakade karaktärens fall fått minst antal röster. Detta kan vara en återspegling av 
karaktärens motsatts. 

Även funktionen He supplies background information fick ett lågt antal röster. 
Respondenterna menade att karaktären såg ung ut.  Likt tidigare spekulationer kanske den 
renrakade NPC:en framstod för ung för att kunna dela med sig av viktig information och 
kunskap. Funktionen He supplies background information är enligt respondenterna mer 
passande för karaktärer så som NPC:en med stort skägg, en karaktär som uppfattas som 
gammal och vis. 

5.4.5 Friendly mutton chops 
Friendly mutton chops är en form av ansiktsbehåring bestående av en kombination mellan 
polisonger och en mustasch där dessa två komponenter är sammanväxta. I Figur 6:s första 
bild ses denna stil av ansiktsbehåring bäras av Ambrose Burnside. Ambrose Burnside var en 
generalmajor mest känd för sitt ledarskap inom Nordstatsarmén under det amerikanska 
inbördeskriget. Burnside är även känd för att ha initierat polisongmodet i USA 
(Biography.com, 2016). 

Tidigare spekulerades det under rubriken 4.2.3 Friendly mutton chops om stilen friendly 
mutton chops kunde tänkas bedömas likande skägg och mustascher i en form av kombination 
av dessa. Om så skulle denna stil av ansiktsbehåring kunna associeras med aggression 
(Cunningham och Muscarella, 1996) (Dixon och Vasey, 2012) och maskulinitet (Brooks och 
Dixson, 2013) (Feinman och Gill, 1997) (Roll och Verinis, 1971), men även adjektiv så som 
ovänlig, dålig och smart (Roll och Verinis, 1971). Detta ansågs kunna leda till att NPC:en med 
friendly mutton chops blev tilldelad funktionen som fiende eller vakt. Dessa kvalitéer i 
kombination med ett välvårdat utseende och ansvar kunde samtidigt ge karaktären en roll som 
någon form av tränare eller en ledare som ger spelaren uppdrag eller kunskap.  

Respondenterna tilldelade NPC:en med friendly mutton chops funktionerna He buys, sells, 
and makes stuff; He guards places och He provides services. Dessa var de tre populäraste 
valen följt av funktionen He supplies background information. I den öppna frågan beskrevs 
karaktären som pålitlig och händig och ansågs passa som en kompanjon till spelaren. 
Respondenterna sade att NPC:en med friendly mutton chops såg ut att kunna hjälpa spelaren 
genom kunnande, samt hålla spelaren trygg och skyddad. Flertalet respondenter menade även 
att karaktärens ansiktsbehåring gjorde honom till en polis eller en soldat, gärna med hög rang 
då ansiktsbehåringen gav respondenterna en känsla av auktoritet. Friendly mutton chops är 
en form av stil som kräver omvårdnad vilket kan ge karaktären en känsla av ansvar, vilket i sin 
tur fick respondenterna att tänka på hög status. Detta stämmer överens med generalmajor 
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Burnsides person men även med resultatet från den bundna frågan där NPC:en blev tilldelad 
funktionen He guards places. Dock så motsäger resultatet tidigare forskning samt de 
spekulationer baserade på forskningen. Istället för att uppfattas som en aggressiv och ovänlig 
fiende sågs NPC:en som en pålitlig kompanjon. Samtidigt kan rollen som soldat ha motiverats 
av misstänkt aggression. 

De respondenter som inte ansåg att ansiktsbehåringen gjorde NPC:en till en vakt, polis eller 
soldat menade att stilen av ansiktsbehåring passade bra på en handelsman eller hantverkare. 
Smed var ett populärt yrke bland respondenterna, troligtvis då karaktären även såg stark ut. 
Respondenterna sade även att NPC:en såg social ut vilket fick honom att platsa bakom disken 
i en affär. Från den positionen tänktes det att karaktären kunde skaffa sig information som 
han senare delade med spelaren. Detta bekräftar resultatet för funktionen He supplies 
background information. Det kan frågas varför karaktären uppfattades som social. En 
respondent menade att ansiktsbehåringen fick NPC:ens ansiktsdrag att se rundare ut samt 
fick det att se ut som om karaktären log.  

De funktioner som fick minst antal röster var He makes places look busy med 1 röst, You kill 
him for items med 3 röster samt funktionen He does stuff for the player med 5 röster. I tidigare 
diskussioner gjordes en koppling mellan de NPC:er som fyller funktionen He makes places 
look busy och de NPC:er som i sin tur fyller funktionen You kill him for items. Det 
spekulerades om dessa två funktioner är nära besläktade då det verkar som om de båda 
uppfylls av NPC:er som är generiska och/eller icke iögonfallande. På så vis kan dessa NPC:er 
användas om och om igen utan att spelaren blir misstänksam. Genom denna observation kan 
slutsatsen att NPC:en med friendly mutton chops är en iögonfallande karaktär dras. 
Karaktärens ansiktsbehåring gjorde honom minnesvärd. 

Att NPC:en med friendly mutton chops uppfattades av respondenterna som auktoritär kan 
också ha påverkat att karaktären inte blev tilldelad funktioner där han är en i mängden. 
Auktoritet kan betyda att karaktären har en viktig samt unik roll. Det kan även betyda att 
karaktären inte förväntades att utföra uppgifter åt spelaren likt en assistent eller tjänare. Det 
skulle förklara varför funktionen He does stuff for the player fick så få röster. Dock faller rollen 
som kompanjon under denna funktion, en roll som nämndes flertalet gånger av 
respondenterna.  

5.4.6 Stort skägg 
I denna undersökning definierades stilen stort skägg som en ansiktsbehåring som täcker stora 
delar av bärarens ansikte, samt skyler dennes hals. I Figur 10:s första bild bärs ett stort skägg 
av Charles Darwin. Charles Darwin var en brittisk naturforskare som levde under 1800-talet. 
Darwin forskade bland annat om evolutionsteorier samt publicerade år 1859 sitt livsverk On 
the Origin of Species by Means of Natural Selection (Hans Krook, u.å.). 

Som nämnts tidigare har studier genomförda av Cunningham och Muscarella (1996), samt 
Dixon och Vasey (2012), visat på att män med skägg uppfattas som aggressivare än sina 
renrakade motsvarigheter. Män med skägg har också uppfattats ha en högre social status än 
renrakade män (Dixon och Vasey, 2012), samt har en större chans att uppfattas som 
högutbildade och intelligenta individer med yrken så som professor (Hellström och Tekle, 
1994). Dessa resultat ledde till en diskussion under rubriken 4.2.5 Stort skägg där det 
spekulerades kring vilken funktion NPC:en med stort skägg kunde tänkas få tilldelad sig av 
respondenterna. Det långa ovårdade skägget i kombination med aggression pekade mot 
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funktionen fiende, medan hög intelligens, hög utbildning och hög social status kunde betyda 
en funktion där NPC:en delar med sig av kunskap och information.  

Enligt respondenternas svar passade funktionen He supplies background information för 
NPC:En med stort skägg, följt av funktionen He dispenses quests och även funktionen He 
provides services. Dessa tre funktioner var de populäraste svaren. I den öppna frågan beskrevs 
karaktären som gammal, vis och erfaren. Respondenterna menade att ett långt skägg var 
tecken på dessa kvalitéer vilka gjorde att NPC:en med stort skägg passade som en mentor för 
spelaren eller som en lärd man som delar med sig av kunskap. Likt Darwin förväntades 
karaktären vara intelligent lagd och kunskapsrik. Detta resultat stämmer överens med den 
tidigare spekulationen samt forskning om ansiktsbehåring. 

Hög ålder och intelligens gjorde även att karaktären passade till att ge spelare uppdrag 
(funktionen He dispenses quests) enligt respondenterna. Det kan vara den typ av status en 
individ får genom hög ålder och intelligens som kvalificerade karaktären till en auktoritär roll, 
en roll som tillåter NPC:en att skicka spelaren på uppdrag. Samtidigt fanns de respondenter 
som menade att skägget inte passade NPC:en då karaktären såg allt för ung ut för att bära ett 
sådant skägg. Även här var skägget medvetet avgörande för respondenternas svar, dock denna 
gång på ett sådant vis att respondenterna endast nämnde funktionerna He supplies 
background information och He dispenses quests samt den höga ålder och visdom stora skägg 
antas signalera. Dessa två funktioner blev medvetet bortvalda av de respondenter som 
påpekade en dissonans mellan skägg och bärare. Istället föreslog respondenterna ett yrke där 
NPC:en utsätts för hårt samt fysiskt ansträngande arbete, ett yrke som föll under funktionen 
He provides services. Detta kan möjligtvis kopplas med hur skägg har associerats med 
maskulinitet i tidigare studier. 

Denna gång var det funktionerna He guards places, You kill him for items och He does stuff 
for the player som fick minst antal röster. Mängden röster de fick var 2, 3 samt 5 till antalet. 
Likt tidigare spekulationer kan NPC:ens ålder ha hindrat respondenterna från att rösta på 
funktionen He does stuff for the player. Det långa skägget fick flertalet respondenter att 
uppfatta karaktären som en äldre herre. Det råder en orksriven regel att yngre individer ska 
visa respekt för sina äldre. Med denna norm i åtanke kan det resoneras kring varför 
respondenterna inte förväntade att NPC:en med stort skägg skulle arbeta för spelaren. Kanske 
karaktären ansågs för gammal för att kunna hjälpa spelaren på annat sätt än att dela med sig 
av information och kunskap. Respondenterna tilldelade inte heller karaktären funktionen He 
guards places. Majoriteten av respondenterna påstod att de såg NPC:en som gammal. Det är 
möjligt att karaktären ansågs för gammal för att jobba som vakt vilket är ett fysiskt arbete. De 
respondenter som såg NPC:en med stort skägg som en relativt ung samt stark man sade 
samtidigt att skägget fick dem att tänka på hantverk. 

Tidigare spekulerades det om det stora skägget kunde få respondenterna att se NPC:en som 
en fiende. Detta ansåg respondenterna emellertid inte, utan endast 3 respondenter utav 124 
ansåg att NPC:en med stort skägg passade för funktionen You kill him for items. Även detta 
val kan tänkas motiveras av ålder. Om karaktären uppfattas som äldre kanske han samtidigt 
uppfattas som mindre aggressiv vilket leder till att NPC:en inte ses som ett hot. 

5.4.7 Komparativ analys 
Vid jämförelse mellan det olika stilarna av ansiktsbehåring kan ytterligare observationer 
göras. Till exempel syns en trend hos de stilar vilka består av likande beståndsdelar i form av 
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skägg, mustascher och polisonger. Stilarna handlebar-mustasch, kort skägg med mustasch 
och friendly mutton chops är alla tre stilar av ansiktsbehåring som uppvisar en mustasch. I 
alla tre fallen blev He buys, sells, and makes stuff funktionen med flest röster, följt av 
funktionen He guards places på andra plats samt funktionen He provides services på tredje. 
Denna rangordning kan endast observeras hos de stilar av ansiktsbehåring där en mustasch 
ingår. Det är därför möjligt att respondenterna associerar mustaschbeklädda NPC:er med 
funktioner där karaktärerna förväntas arbeta i affärer samt vakta platser. Det kan ifrågasättas 
varför det ser ut på detta vis. I flertalet fall motiverade respondenterna sina val genom att 
nämna ansiktsbehåringen. Till exempel ansågs en handlebar-mustasch vara en 
handelsmansmustasch, likt hur en kung bär en krona eller som en polis bär uniform.  

På likande vis associerade respondenterna inte NPC:erna - med de tre stilar av 
ansiktsbehåring där en mustasch ingick - med funktionen You kill him for items, vilket kan 
tyckas motsäga tidigare forskning som visar på att mustaschbeklädda män upplevs vara 
ovänliga och dåliga (Roll och Verinis, 1972). Kanske är en mustasch för iögonfallande för att 
passa på en fiende som är tänkt att återanvändas flera gånger om. Det är möjligt att dagens 
mode, ett mode där mustascher sällan ses, har gjort mustascher påfallande för spelare. Detta 
gör mustaschbeklädda NPC:er opassande för roller så som fiende och populationsutfyllare. 
Både stilen handlebar-mustasch och friendly mutton chops fick även låga poäng gällande 
funktionen He makes places look busy. Också detta kan motiveras med faktumet att dessa två 
stilar av ansiktsbehåring är för uppenbara för dagens mode. Kanske ansågs funktionen He 
makes places look busy opassande på grund av att stilarna även upplevdes av respondenterna 
som välvårdade och passande för auktoritära karaktärer snarare än generiska sådana. 

Även den polisongbeprydda NPC:en ansågs av vissa respondenter vara en karaktär av högre 
status. Det menades att polisongerna fick karaktären att se rik ut. Likt de NPC:er med 
mustascher fick den polisongbeprydda karaktären höga poäng i kategorierna He buys, sells, 
and makes stuff och He guards places. Dock, olikt övriga NPC:er, fick denna karaktär även 
höga poäng i kategorin You kill him for items, ett val som motiverades av respondenterna 
genom förklaringen att polisonger bärs av elaka karaktärer. Den NPC som fick näst flest röster 
för funktionen You kill him for items var den renrakade. Denna karaktär var även överlägset 
det populäraste valet för funktionen He makes places look busy. Den renrakade NPC:en 
medföljde undersökningen som en typ av kontrollkaraktär och motsatts till de övriga 
NPC:erna, och även den renrakade NPC:ens resultat blev en form av motsatts till de resterande 
NPC:ernas resultat. Det är möjligt att respondenterna registrerade NPC:ens avvikelse och 
medvetet valde funktioner som skilde sig från deras tidigare val. Det är också möjligt att 
ansiktsbehåringen hade en så stor inverkan att valen naturligt blev motstridiga. 

Respondenterna ansåg att den renrakade NPC:en såg ung ut, något som kvalificerade 
karaktären för funktionen He does stuff for the player. Det kan antas att bristen på 
ansiktsbehåring fick karaktären att se yngre ut än resterande karaktärer. Som ung tycktes det 
att NPC:en skulle jobba för spelaren vilket motiverade valet av funktionen He does stuff for 
the player. Det tycktes också att karaktären inte passade ihop med funktioner He supplies 
background information, en funktion som var näst intill självklar för NPC:en med stort skägg. 
Troligtvis anses det behövas en viss ålder samt erfarenhet för att kunna dela med sig av 
användbar information, något som den renrakade karaktären ansågs vara för ung för. 
Emellertid, NPC:en med stort skägg förknippades med hög ålder och visdom. Det sades att ett 
långt skägg är tecken på kunskap. Det visade sig att även ett kortare skägg kan ge samma typ 
av signaler, om ändå inte i lika stor grad. Respondenterna påstod att NPC:en med kort skägg 
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och mustasch var vis och kunnig på grund av karaktärens skägg. Han ansågs även vara en 
ledartyp, något som inte föreslogs berörande karaktären med stort skägg. Det är möjligt att en 
karaktär med kort skägg uppfattas som gammal nog för att besitta viss visdom samtidigt som 
han är ung nog för att vara en ledare. Med ett längre skägg, vilket blir en form av indikator av 
ålder och visdom, blir karaktären mer erfaren och kunskapsrik men kanske för gammal för att 
leda andra.  

Efter en genomgång av respondenternas svar och motivationer i de öppna frågorna framgår 
det att respondenternas val av funktion ofta var baserade på tidigare erfarenheter. På likande 
vis var utformningen av ansiktsbehåringen som syns i artefakten baserad på förlagor 
bestående av bland annat foton tagna under 1800-talet. Dessa foton föreställde celebriteter 
med mustascher, skägg och polisonger. Ändå kunde inte någon pålitligare koppling göras 
mellan 1800-talets syn på ansiktsbehåring och undersökningens resultat, även om denna 
undersöknings artefakt var placerad i en fiktiv 1800-talskontext. Människor under 1800-talet 
hade en tendens att döma individer efter utseende, ett faktum som visar sig vid läsning av till 
exempel Samuel R. Wells bok How to read Character: A new illustrated hand-book of 
Phrenology and Physiognomy, for students and examiners; With a descriptive chart 
publicerad år 1877. I denna bok ges en beskrivning av hur karaktär kan utläsas utifrån en 
individs utseende. Illustrationer av både fiktiva individer men även celebriteter används för 
att koppla huvudformer och ansiktsdrag till beteende och personlighet. Frenologi och 
fysionomi var pseudovetenskaper som användes både för gott och ont. För exempel kan det 
på sidan 24 i Wells bok ses hur prästen Frederick William Robertson och den kriminella 
Antoine Probst beskrivs vara en individ av hög kvalité respektive en av låg kvalité (1877). 
Kvalité är i denna kontext positiva mentala manifestationer i form av kroppsdrag. Ett annat 
exempel är Julien Leclercq bok Människans Fysionomi: Om ansikten och karakterer: 76 
porträtt af samtida efter Eugéne Ledos’ principer: Autoriserad öfversättning af H.B. 
publicerad år 1899. I denna bok beskrivs bland annat hur en människa kan identifieras som 
enfaldig och ointelligent genom hennes ansiktsdrag (1899. s. 64-65).   

I dessa två exempel på böcker nämns inte behåring annat än i form av ögonbryn. 
Ansiktsbehåring i olika utformningar så som skägg, mustascher och polisonger visas både i 
exempel av karaktärer tilldelade positiva samt negativa egenskaper. Det är möjligt att 1800-
talets människor inte medvetet tilldelade olika former av ansiktsbehåring varierande 
karaktärskvalitéer. Samtidigt skriver Hawksley om baron Ferdinand Géramb och om hur 
dennes popularitet fick män att vilja odla ansiktsbehåring likande baronens. Géramb var en 
mysteriös kändis med hjältelik status. Hans stil av ansiktsbehåring spreds genom England 
genom mode- och nyhetstidningar (Hawksley, 2014. s. 44-46). Hawksley skriver även om hur 
Krimkriget fick brittiska män att odla skägg. Soldaterna som kämpade i Krimkriget återvände 
med fylliga skägg vilket blev en heroisk symbol, menar Hawksley. Att bära skägg ansågs vara 
höjden av maskulinitet (Hawksley, 2014. s. 63-66). Kanske, under 1800-talet, överfördes en 
bärares kvalitéer till hans ansiktsbehåring, likt celebriteternas kvalitéer och deras ansiktsdrag 
i Wells (1877) och Leclercqs (1899) böcker. 

Undersökningens respondenter visade på en tendens att låta utformningen av NPC:ens 
ansiktsbehåring avgöra vilket yrke eller funktion karaktären utgjorde. I vissa fall antydde 
respondenterna att deras val var instinktiva, medan vissa respondenter förklarade att deras 
val var medvetet baserade på ansiktsbehåringens stil. Fenomenet illustreras genom detta citat: 



 
58 

Facial hair not unique enough to give a good impression of a clear profession 
or duty. Needs [sic!] clothes to decide[.] 

Anonym respondent, 2017. 

Flertalet gånger motiverade respondenterna sina val genom att förklara att de hade sett stilen 
av ansiktsbehåring tidigare på andra karaktärer. Den typen av karaktär respondenterna hade 
sett ansiktsbehåringen på tidigare fick även nu avgöra deras val av NPC-funktion. På så sätt 
bekräftade möjligtvis respondenterna en stereotyp de hade konfronterat sedan tidigare. 

5.5 Slutsatser 
Frågeställning: Kan utbytet av en spelkaraktärs ansiktsbehåring i en fiktiv brittisk 1800-
talskontext resultera i förändring av en spelares uppfattning av spelkaraktärens funktion i den 
virtuella världen? Om så, vilka funktioner är skägg respektive mustascher och polisonger 
oftast associerade med? Finns det ett samband mellan specifika stilar av ansiktsbehåring och 
NPC-funktioner? 

Det ska hållas i åtanke att i denna studie besvarades undersökningens frågor år 2017 av 
respondenter vilka i sin tur gjorde antaganden om dåtiden. Undersökningens artefakt var 
inspirerad av ansiktsbehåringsmodet under 1800-taltet. Därtill ombads respondenterna att 
föreställa undersökningens NPC:er i en fiktiv 1800-talskontext, en kontext de inte kan ha 
upplevt själva genom annat än media. Detta betyder att respondenternas svar och åsikter inte 
nödvändigtvis skulle överensstämma med 1800-talsvärderingar, utan att det är baserade på 
nutida värderingar i relation till ett 1800-talstema. 

Resultatet från denna undersökning visar på att spelares uppfattning av en NPC:s funktion i 
en digital värld faktiskt kan påverkas vid ett utbyte av NPC:ens ansiktsbehåring. Genom att 
bära olika stilar av ansiktsbehåring blev undersökningens NPC tilldelad varierande funktioner 
av respondenterna. Detta visade sig vara en relativt medveten process. Flertalet respondenter 
motiverade sina val genom att förklara att de baserade valet av funktion på karaktärens stil av 
ansiktsbehåring, en stil de många gånger hade sett på andra karaktärer med funktioner 
likande de som valdes – ansiktsbehåringen gjorde många gånger valet åt respondenterna. 
Samtidigt kanske det inte var så konstigt att respondenterna baserade sina svar på karaktärens 
ansiktsbehåring då det var just skäggen, mustascherna och polisongerna som varierade mellan 
porträtten. Dock så var inte valen lika medvetna hos alla respondenter. Vissa menade att de 
gick på känsla och valde instinktivt. Dessa gånger nämndes inte ansiktsbehåringen i 
motiveringarna. Samtidigt syns fortfarande tydliga trender i svaren. 

Resultatet från undersökningen visade på att NPC:er bärandes mustascher ansågs passa för 
funktioner associerade med handel, service eller yrken genom vilka lag och ordning 
upprätthölls, så som vakt eller polis. Skägg associerades med högre ålder och visdom – ju 
längre ett skägg var desto äldre och visare ansågs NPC:en vara. Därför ansåg respondenterna 
att skäggbeklädda NPC:er passade för auktoritära samt intellektuella funktioner. NPC:en med 
det längsta skägget sades vara gammal och kunskapsrik vilket gjorde honom lämplig för att 
dela med sig av information samt för att skicka spelare på uppdrag. NPC:en med kortare skägg 
ansågs yngre och inte fullt lika vis. Denna NPC valdes till funktioner associerade med handel, 
lag och ordning samt service, dock med en auktoritär ställning då skägget gjorde honom till 
en vis ledare. Även stilar av ansiktsbehåring som uppfattades som välvårdade associerades 
med auktoritet. I kontrast ansågs den renrakade NPC:en vara ung, generisk och oviktig. 
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Bristen på ansiktsbehåring gjorde denna karaktär till en assistent eller populationsutfyllnad. 
På liknande vis ansågs NPC:en med polisonger vara en oviktig karaktär. Dock associerades 
polisonger med ondska och elaka karaktärer vilket gjorde NPC:en till en fiende.  

Vid en genomgång av insamlad data, både från bundna och öppna frågor, finns det inte att 
upptäcka någon form av ansiktsbehåring som exklusivt associeras med en eller ett fåtal 
specifika funktioner. Dock finns det definitivt trender där vissa funktioner tydligt föredras 
över andra i relation till de olika stilarna av ansiktsbehåring. 
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6 Avslutande diskussion 
Under denna del sammanfattas samt avslutas undersökningen. Delen börjar med en 
fullständig sammanfattning där hela arbetet summeras från början till slutsats. Därefter följer 
en diskussion. I denna diskussion lyfts eventuella felkällor, teorier och etiska frågor med mera. 
Allra sist diskuteras möjliga framtida arbeten som undersökningen skulle kunna leda till, samt 
även hur detta arbete skulle kunna utvecklas inför dessa. 

6.1 Sammanfattning 
Denna studie undersökte om en spelare kan uppfatta att en NPC fyller skilda funktioner i en 
digital värld baserat på NPC:ens ansiktsbehåring. Det undersöktes om spelarens uppfattning 
av en NPC:s funktion ändrades jämsides utbytet av NPC:ens ansiktsbehåring, samt om 
specifika utformningar av ansiktsbehåring associerades oftare med vissa funktioner än andra. 
Människor har genom tiderna dömt individer efter deras beteende och utseende. 
Undersökningens resultat skulle kunna leda till ökad förståelse för icke verbala budskap samt 
effektiviserad karaktärsskissning. 

Inför denna undersökning studerades tidigare forskning inom fältet social perception. I detta 
vetenskapliga fält ingår forskning om ansiktsbehåring, samt om hur denna behåring påverkar 
hur bäraren uppfattas av och tilldelas kvalitéer av andra individer. Undersökningar gjorda 
inom ämnet av bland annat Samuel Roll och J. S. Verinis (1971), Åke Hellström och Joseph 
Tekle (1994) samt Frank Muscarella och Michael R. Cunningham (1996) studerades. NPC:er 
samt dessa karaktärers funktioner studerades genom Richard A. Bartle (2004). Därefter 
undersöktes ansiktsbehåringsmodet under 1800-talet vilket bestod av en variation av skägg, 
polisonger och mustascher. Män i fotografier från denna tid samt bilder av karaktärsmodeller, 
tagna från spel vilka utspelar sig i ett 1800-talets London, fick deras ansiktsbehåring 
studerade i fråga om utformning, utbredning och stil. Dessa fotografier och bilder blev förlagor 
åt undersökningens artefakt. 

Undersökningens artefakt bestod av 6 porträtt föreställandes en och samma NPC. I varje 
porträtt sågs NPC:en bära en för porträttet unik stil av ansiktsbehåring. Dessa stilar av 
ansiktsbehåring baserades på 1800-talsmode, ett mode som bestod av en variation av skägg, 
polisonger och mustascher. Porträtten skapades digitalt med programmet Adobe Photoshop 
CC (2015). NPC-porträtten sammanställdes i en digital enkät vilken spreds genom privata 
samt publika grupper på webbsidan Facebook (2017). I enkäten presenterades varje NPC-
porträtt ett och ett för respondenterna som fick tilldela karaktären en NPC-funktion utav 8 
möjliga val. Ett antal av 124 respondenter deltog i undersökningen. Majoriteten av dessa var 
europeiska män i åldrarna 18-29 år. 

Resultatet från undersökningen visade på tydliga trender där ett fåtal funktioner föredrogs för 
var form av ansiktsbehåring. Respondenterna motiverade sina val via de öppna frågorna som 
medföljde var version av NPC:en. Ett antal gånger var deras val instinktiva, dock menade 
flertalet respondenter att deras val var medvetet baserade på ansiktsbehåringens utformning. 
De menade att de hade sett samma stilar av ansiktsbehåring på andra karaktärer sedan 
tidigare och valde funktioner som överensstämde med dessa erfarenheter. Många gånger 
menade respondenterna att ansiktsbehåringen gjorde valet av funktion åt dem. 
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6.2 Diskussion 
Det framgick relativt tidigt, vid genomgång av de svar som hade lämnats i de öppna frågorna, 
att flertalet respondenter hade snabbt uppfattat vad denna studie undersökte. Många gånger 
motiverade respondenterna sina val av funktioner genom att påstå att valen var baserade på 
NPC:ens ansiktsbehåring, ett fenomen som kan tydligt illustreras med detta citat som 
presenterades tidigare: 

Facial hair not unique enough to give a good impression of a clear profession 
or duty. Needs [sic!] clothes to decide[.] 

Anonym respondent, 2017. 

Flertalet respondenter var med andra ord medvetna om undersökningens natur vilket kan ha 
påverkat deras svar. Det kan tyckas att det inte är så förvånande att respondenterna 
genomskådade undersökningen när vad som ändrades från bild till bild endast var 
karaktärens ansiktsbehåring. Det är möjligt att undersökningens natur skulle ha kunnat döljas 
bättre genom en annan struktur. Om NPC:erna hade till exempel placerats tillsammans i en 
simulation i vilken spelaren kunde interagera med karaktärerna i en tredimensionell miljö, 
likt hur de gör i ett riktigt spel, kanske syftet hade varit mindre uppenbart och resultatet 
annorlunda. Samtidigt fanns de respondenter som inte visade tecken på att förstå att NPC:en 
i alla porträtt var en och samma karaktär, samt att det var denna karaktär i kombination med 
olika former av ansiktsbehåring som värderades. Det kan funderas över varför vissa 
respondenter uppfattade undersökningens syfte så pass tidigt medan andra respondenter till 
synes inte gjorde det. Möjligen är det en fråga om expertis. Respondenter med erfarenhet av 
spelutveckling, grafik och karaktärsskapande kan ha haft lättare att upptäcka 
undersökningens syfte då metoden genom vilken en och samma NPC får sitt utseende 
förändrat kan kopplas till metoder för karaktärsskapande i spel.  

Chansen att en stor del av undersökningens respondenter hade erfarenhet av spelutveckling, 
grafik och/eller karaktärsskapande sedan tidigare är stor. Undersökningens digitala enkät 
spreds i sociala grupper med koppling till spel. Dessa grupper besöktes inte endast utav 
individer som spelar digitala spel utan majoriteten av besökarna i en av grupperna arbetade 
med att utveckla dem. Även i privata grupper ska intresset för spelutveckling ha varit stort. 
Detta kan ha resulterat i att undersökningens resultat blev vinklat då en majoritet av 
respondenterna, eller i alla fall en stor del av dessa, hade expertkunskap om ämnen som NPC-
funktioner och karaktärsskissning. Om så var fallet skulle det betyda att resultatet denna 
undersökning nådde gäller för individer med kunskap inom spelutveckling och inte bara 
individer med erfarenhet av att spela digitala spel. För att motarbeta oklarheter som dessa 
kunde en extra fråga berörande respondenterna själva ha implementerats i enkäten. Denna 
fråga kunde ha utrett vilken relation var respondent hade till digitala spel. På så vis kunde 
insamlad data berätta hur många respondenter som ansågs sig besitta expertkunskaper, något 
som kunde ge dem en unik bild av undersökningen. 

Undersökningens digitala enkät kunde även ha spridits bättre. Resultatet från enkäten visar 
att majoriteten av respondenterna menade att de var europeiska män i åldrarna 18-29 år. 
Detta gjorde undersökningen vinklad och det är oklart hur väl detta urval kan presentera 
verkligheten. Urvalet kan till exempel inte representera annat än europeiska spelare då hela 
97.6 % av respondenterna klickade i att det bodde i Europa. En större insats kunde ha gjorts 
för att sprida enkäten längre. Enkäten kunde ha publicerats i fler samt mer varierande grupper 
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på Facebook (2017) samt forum runtom andra hemsidor. Detta kunde ha resulterat i ett urval 
med större variation. 

Felkällor kan vara svåra att upptäcka i tid och desto enklare i efterhand. Detta gällde även för 
undersökningens digitala enkät. Allt från ordningen i vilken svarsalternativen presenterades i 
till utseendet på NPC:erna i porträtten kan ha påverkat respondenternas svar till varierande 
grad. Till exempel, med resultatet i handen skulle undersökningens NPC ha gynnats av lättare 
redigering. Flertalet gånger påstod respondenterna att NPC:erna såg fysiskt starka ut, något 
de förknippade med fysiskt tunga arbeten. Till exemplet blev en hantverkare i kombination 
med fysisk styrka ofta en smed enligt respondenternas svar. Vissa respondenter ansåg att det 
var storleken på NPC:ens nacke som fick dem att dra slutsatsen att karaktären var stark, vilket 
i sin tur tilldelade karaktären ett fysiskt tungt arbete. Storleken på NPC:ens hals har med 
andra ord påverkat undersökningens resultat på ett oönskat vis då karaktären ämnades ha 
naturliga proportioner. Genom att reducera storleken på NPC:ens hals kunde denna felkälla 
ha minimerats, en felkälla som kanske kunde ha upptäckts vid en grundligare 
pilotundersökning.   

Även den ordning i vilken porträtten presenterades för respondenterna i enkäten har troligtvis 
påverkat resultatet. Den renrakade NPC:en kan tas som exempel. Denna karaktär, som 
nämnts tidigare, ingick i undersökningen som en typ av kontrollkaraktär eller motsatts till de 
resterande NPC:erna. Den renrakade NPC:en var den fjärde karaktären i ordningen som 
presenterades för respondenterna med tre stilar av ansiktsbehåring dessförinnan. På grund 
av detta blev den renrakade NPC:ens kontrast möjligen påtaglig och karaktären framstod som 
en motsatts, vilket kan ha lett till att respondenterna medvetet tilldelade karaktären 
funktioner som motsade deras tidigare svar. Om istället den renrakade karaktären hade 
presenterats före de andra porträtten hade inte denna kontrast uppmärksammats i tid och 
resultatet kunde ha blivit annorlunda. Det samma gällde för den NPC som presenterades först 
i undersökningen. Vid detta stadie kan inte respondenterna ha förstått att det var just 
ansiktsbehåringen som skulle komma att ändras från porträtt till porträtt.  

Också ordningen i vilken de bundna frågornas svarsalternativ presenterades i kan ha haft sin 
påverkan på det slutgiltiga resultatet. Dessa svarsalternativ hade en strukturering som 
upprepade sig för var NPC-porträtt. Detta gjorde att respondenterna kan ha lärt sig ordningen 
på svarsalternativen efterhand. Det allra första svarsalternativet kan även ha blivit en typ av 
standardsvar på grund av bekvämlighet. Om en respondent inte är fullkomligt säker på sitt 
svar kan det tänkas att hen i vissa fall väljer det allra första svarsalternativet istället för att 
göra en större ansträngning. Detta beteende skulle kunna förklara varför just funktionen He 
buys, sells, and makes stuff har varit ett relativt populärt svarsalternativ för var NPC, med den 
renrakade NPC:en som det enda undantaget. Kanske lösningen hade varit att låta både 
porträtten och svarsalternativens ordning vara slumpmässig för var respondent.   

Ett annat potentiellt problem med svarsalternativen var deras distinktion. Det kan tyckas att 
den första funktionen (He buys, sells, and makes stuff) samt den andra (He provides services) 
framstår som snarlika. Som tidigare nämnts var svarsalternativen baserade på Bartles lista 
med NPC-funktioner (2004. s. 287). Bartles definitioner av funktionerna är relativt specifika 
till en sådan nivå att han gör skillnad på NPC:er som säljer, köper och tillverkar och de NPC:er 
som utför service i form av till exempel reparation. Det är möjligt att dessa två funktioner 
framstod som sammanflytande för respondenterna och att några av dem inte gjorde någon 
större distinktion mellan de två. Detta är dock inte en teori som kan understödjas av 
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undersökningens resultat då svarsprocenten för de två funktionerna både liknar varandra och 
skiljer sig åt markant från porträtt till porträtt.  

Det kan även tyckas att definitionerna av de listade funktionerna inte var specifika nog.  
Resultatet för NPC:en med kort skägg och mustasch är värt att nämnas i detta sammanhang. 
En dissonans visade sig mellan svaren karaktären fick genom den bundna samt den öppna 
frågan. Karaktären blev tilldelad funktioner där han förväntades arbeta med handel, service 
eller som en typ av vakt. Samtidigt skrev respondenterna i den öppna frågan att de såg 
karaktären som en högt uppsatt ledare, till exempel som en kung. Vid en första anblick kan 
det tyckas att resultaten från de två frågorna inte överensstämmer. Dock sade respondenterna 
att de såg karaktären inom dessa funktioner men med en auktoritär roll. Svaren från de båda 
frågorna kompenserade varandra och gav tillsammans en bild av respondenternas 
tankegångar. När respondenterna tilldelade NPC:en med kort skägg karaktärens funktioner 
hade de andra positioner i åtanke än när de tilldelade samma funktioner till de andra 
NPC:erna. Kanske hade potentiella missförstånd som dessa kunnat undvikas om 
funktionernas definitioner hade varit annorlunda. Om funktionerna hade ersatts av specifika 
yrken som platsade inom funktionerna hade troligtvis inte en NPC som ansågs vara en vanlig 
handelsman placerats inom samma kategori som en eventuell kung. Samtidigt hade 
respondenterna inte fått samma kreativa frihet att spekulera och tilldela NPC:erna just de 
yrken som för dem passade bäst. På detta vis hade undersökningen blivit mer begränsad och 
kanske inte fullt lika användbar. Om funktionerna istället hade skrivits som mindre specifika 
hade respondenterna fått fundera helt fritt, kanske med endast en lista bestående av adjektiv 
som stöd. Dock hade denna struktur lett till ett resultat som möjligen hade visat sig svårare att 
koppla till Bartles funktioner vilket gör strukturen opassande för undersökningens 
frågeställning. 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på om en NPC kunde tolkas på olika vis av en 
spelare på grund av den ansiktsbehåring karaktärerna bar. Tanken var bland annat att 
resultatet eventuellt kunde förbättra framtida spelupplevelser genom effektiviserandet av 
karaktärsskissande. Dock, med tiden undersöktes 1800-talskontexten djupare än vad som var 
från början planerat. Som nämnts tidigare hade även 1800-talsmänniskor en tendens att 
bedöma individer efter deras utseenden, något som framgick tydligt vid genomgången av 
Wells (1877) samt Leclercq (1899) böcker om bland annat fysionomi. Dock gjordes ingen 
grundligare undersökning av karaktärsdömande under 1800-talet då detta ämne inte var av 
intresse vid undersökningens början. I slutändan fanns det inte nog med tid att studera 
karaktärsbedömande under 1800-talet i koppling till skägg, mustascher och polisonger. 
Därför har inget material hittats angående 1800-talets syn på ansiktsbehåring i koppling till 
karaktär, annat än Hawksleys (2014) bok om ansiktsbehåringens historia. Det hade kanske 
varit intressant att göra en djupare undersökning om människors syn på olika variationer av 
ansiktsbehåring under 1800-talet. Resultatet från undersökningen kunde ha jämförts med 
resultatet från respondenterna svar i denna studie. Möjligen hade ytterligare intressanta 
fenomen visat sig. 

6.2.1 Etik och samhälle 
I början av den digitala enkäten utlovades varje respondent anonymitet. De försäkrades även 
om att besvarandet av enkäten var fullständigt frivilligt – respondenterna kunde när som helst 
avbryta om de så kände för det. Därefter efterfrågades information om respondenterna, där 
ibland den könsroll de identifierande sig med. Information om till exemplet ålder och könsroll 
insamlades för att ge en indikation på vilka de människor som besvarade enkäten var. 
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Respondenterna kunde besvara frågan angående deras könsroll med ett av fyra redan angivna 
svarsalternativ. De två första svarsalternativen bestod av de traditionella könsrollerna ”Male” 
(Man) och ”Female” (Kvinna). Kön- och genusfrågor kan uppfattas som känsliga ämnen och 
respondenterna kunde därför ha haft anledning att inte vilja besvara frågan med ett av de 
angivna alternativen. Därför infördes även svarsalternativet ”Prefer not to say” (Föredrar att 
inte säga). Som ett fjärde alternativ kunde respondenterna ange sin könsroll som ”Other” 
(Annan). Det finns de individer vars könsroller inte kan beskrivas med termerna man 
och/eller kvinna. Därför, för att inte riskera att utesluta eller kränka någon av respondenterna, 
fick resterande icke traditionella könsroller samlas under svarsalternativet ”Other” (Annan). 

Det finns flertalet anledningar till varför ansiktsbehåring i 1800-talsstil valdes till 
undersökningens artefakt istället för en modernare stil av ansiktsbehåring. Den första 
anledningen har nämnts tidigare vilken är precisering samt erbjudandet av en kontext för 
respondenterna att relatera till. Ytterligare en anledning till valet av denna 1800-talsstil var 
dess placering i historien. Stilarna av ansiktsbehåring uppvisade genom artefakten kan anses 
förlegade, några mer än andra, med undantag för den renrakade stilen. Detta betyder att 
utformningarna av ansiktsbehåringen inte bärs lika ofta av män nu som under 1800-talet då 
modet har förändrats. Resultatet blev en artefakt bestående av en NPC med ansiktsbehåring 
vilken respondenterna troligen inte relaterade till personligen. Tanken var att respondenterna 
inte skulle identifiera sig med NPC:en i porträtten då denna karaktär kunde komma att 
kategoriseras med funktioner så som ”You kill him for items – e.g. he is an enemy” (Du dödar 
honom för föremål – t.ex. han är en fiende), något som kunde uppfattas som stötande. 

Utav samma anledning – det vill säga önskan om att respondenterna ej skulle identifiera sig 
med NPC:en i porträtten – användes inga fotoreferenser under skissarbetet vilket resulterade 
i artefaktens NPC (ansiktet). Fotoreferenser användes endast under arbetet med NPC:ens 
ansiktsbehåring men inte karaktärens ansiktsdrag. Istället användes den steg-för-
stegbeskrivning som presenterades tidigare som Figur 14. Med en fotoreferens skulle NPC:ens 
utseende kunnat bli mer verklighetstroget samt lättare att relatera till i somliga respondenters 
fall. Inte heller sökte denna undersökning att studera eller stärka några kulturella stereotyper. 
Detta var en av de anledningar vilka bidrog till att undersökningens artefakt presenterades i 
gråskala utan färger. Genom hårfärg, hudfärg och/eller ögonfärg skulle antaganden om 
kulturella stereotyper kopplade till etnicitet kunnat ha förekommit.  

Studien använde sig av en artefakt bestående av endast en manlig NPC. Studien har med andra 
ord behandlat ett fokus där kvinnliga NPC:er uteslöts. Detta har ej varit ett aktivt val utan en 
uteslutning av naturlig motivation. Temat för undersökningen var ansiktsbehåring i form av 
skägg, mustascher och polisonger – attribut vilka är traditionellt manliga med undantaget av 
ett fåtal skäggiga kvinnor genom historien. På likande vis, hade studien uppgjorts av strikt 
kvinnliga teman hade istället manliga NPC:er uteslutits på liknande grunder. Det är av 
naturliga själ kvinnliga NPC:er är icke förekommande i denna undersökning.  

6.3 Framtida arbete 
Denna studie inriktade sig på att undersöka spelares (individer med spelvana) uppfattningar 
av en NPC:s funktion – inom en virtuell samt fiktiv, brittisk 1800-talskontekt - baserat på 
karaktärens ansiktsbehåring. Studien är relativt avsmalnad med flertalet möjligheter för 
utveckling inom framtida arbeten. Som ett första förslag skulle andra utformningar av 
ansiktsbehåring kunna prövas. Därtill skulle införandet av färg (istället för svartvita bilder) 
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bredda undersökningen. Andra genrer vid sidan av 1800-talets Storbritannien skulle kunna 
tas i bruk där utformningar av ansiktsbehåringen är anpassad till kontexten. 

Undersökningens urval bestod av individer med spelvana. I framtida arbeten skulle en 
komparativ studie kunna genomföras där dessa individer ställs mot individer som inte har 
någon tidigare erfarenhet av NPC:er eller digitala spel. Även faktorer så som kön, ålder och 
kultur skulle kunna tas i åtanke då kultur till exempel kan komma att påverka individers 
uppfattning av olika typer av ansiktsbehåring. Som nämnts tidigare skulle resultatet från 
undersökningen också kunna jämföras med värderingar och fördomar som rådde under 1800-
talet. Finns det en koppling mellan dåtidens syn på ansiktsbehåring och de trender som råder 
nu, över hundra år senare? Kanske förs eventuella fördomar och stereotyper från 1800-talet 
vidare genom till exempel spel så som Assassins’ Creed Syndicate (2015) och The Order: 1886 
(2015). I dessa spel syns flertalet manliga karaktärer bära stilar av ansiktsbehåring baserade 
på 1800-talsmode. Är det möjligt att människor idag påverkas av fördomar och stereotyper - 
som existerade samt etablerades under 1800-talet - genom media, och i sådana fall hur? Detta 
är frågor som skulle kunna undersökas i framtida studier.  

Artefakten i denna undersökning bestod av ett antal tvådimensionella porträtt. I ett framtida 
arbete skulle en likande undersökning kunna genomföra fast med en artefakt bestående av 
tredimensionella NPC:er. Dessa karaktärer skulle kunna placeras i en virtuell värld i form av 
en simulator eller ett spel. På så vis skulle NPC:erna placeras i en önskad kontext samtidigt 
som respondenterna skulle få chansen att interagera med karaktärerna på ett (för spelare) 
naturligt sätt. Kanske skulle detta avslöja ytterligare ledtrådar om de icke verbala budskapen 
signalerade av ansiktsbehåring. 
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Figur 9; Artefakt: handlebar-mustasch. Egen illustration (2017). 
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Figur 10; Bildkollage med stort skägg. (1 Foto föreställande Charles Darwin, taget av Leonard 
Darwin år 1884) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16959735 
[Hämtad Februari 20, 2017], (2 Spelkaraktären Lord Chancellor från spelet The Order: 
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Figur 11; Artefakt: stort skägg. Egen illustration (2017). 

Figur 12; Bildkollage med kort skägg med mustasch. (1 Foto föreställandes George V, år 1893) 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Kinggeorgev1928.jpg/8
00px-Kinggeorgev1928.jpg [Hämtad Februari 20, 2017], (2 Spelkaraktären Sir Percival 
från spelet The Order: 1886 (2015)) 
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Figur 13: Artefakt: kort skägg och mustasch. Egen illustration (2017). 

Figur 14; En steg-för-stegbeskrivning av hur ett manligt ansikte kan tecknas. Step by step: 
http://webneel.com/daily/sites/default/files/images/daily/05-2014/12-drawing-
faces.jpg [Hämtad Februari 14, 2017]. 

Figur 15; Arbetsprocess bakom undersökningens artefakt. Egen illustration (2017). 

Figur 16; Artefakten. Egen illustration (2017). 

Figur 17; Data insamlad om respondenterna. Egen illustration (2017). 

Figur 18; Resultat: handlebar-mustasch. Egen illustration (2017). 

Figur 19; Resultat: polisonger. Egen illustration (2017). 

Figur 20; Resultat: kort skägg med mustasch. Egen illustration (2017). 

Figur 21; Resultat: renrakad. Egen illustration (2017). 

Figur 22; Resultat: friendly mutton chops. Egen illustration (2017). 

Figur 23; Resultat: stort skägg. Egen illustration (2017).
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