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Sammanfattning
Denna studie undersöker hur spelare värderar olika röster med olika könskaraktär i datorspel.
Tidigare studier har visat att kvinnliga röster ofta värderas lägre och inte är lika
representerade som manliga röster. I min undersökning har jag valt att fokusera på hur spelare
värderar egenskaperna vänlighet, kompetens, informativitet och auktoritet. Detta har
undersökts men hjälp av skapa fyra korta spel, med fyra olika röster, samt en enkät som
deltagarna fick fylla i. Resultatet av studien gav inget slående resultat, men visade på att de
kvinnliga rösterna upplevdes som mer sympatiska, kompetenta och förtroendeingivande.
Medan de manliga röster upplevdes som lättare att förstå, samt att ha större pondus. Analysen
av studien visar på att samhällets könsstereotyper avspeglar sig inom spelmediet.
Nyckelord: [Röst, Genus, Spel]
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1. Introduktion
Som kvinna inom spelbranschen går det att ibland känna sig ensam. Få av mina kvinnliga
vänner och familjemedlemmar uppvisar ett intresse för spel, och jag bör nog även förvänta
mig att en stor majoritet av mina framtida kollegor inom spelbranschen kommer att vara män.
När jag började på Högskolan i Skövde, på spelutvecklingsprogrammet med inrikting på
ljuddesign, var vi 52 elever; jag var ensam tjej. Detta kan bero på att inte bara spelbranschen,
utan även ljuddesigns-branschen är mansdominerad. Av denna anledning har jag intresserat
mig för att undersöka spel och ljud ur ett genusperspektiv.
I både tv- och radioreklam är män överrepresenterade som röstskådespelare och
berättarröster. Studier har även visat att mäns röster upplevs ha en starkare auktoritet än
kvinnors (Pedelty and Kuecker, 2014; Hurtz and Durkin, 1997). Inom spelmediet
förekommer det flera olika typer av röstinspelningar: dialoger, monologer och berättaröster.
Detta arbete kommer att belysa och undersöka om spelare uppfattar spelets karaktärer
annorlunda på grund av röstens könskaraktär. Samt om samhällets stereotypa könsroller
avspeglas på spelarens uppfattningar av olika karaktärer, enbart beroende av deras röster?
För att undersöka detta har jag att skapat en kort spelbar sekvens, där spelarna har kunnat
orientera sig i en tredimensionell värld. I denna värld har spelarna kunnat plocka upp ett antal
kassettband, som spelar upp olika korta meddelanden, upplästa av röster med olika
könskaraktärer. För att minska antalet variabler och undvika riskfaktorer så har
röstskådespelarna fått läsa upp samma manus samt ha samma dialekt. Kassettbanden har ett
neutralt visuellt format som inte ska förknippas med något särskilt kön. Deltagarna har fått
spela igenom spelet, och lyssna på tre av rösterna. De har då haft möjlighet att ställa frågor
och bli guidade ifall de fastnat eller inte förstått spelet. När deltagarna har spelat klart spelet,
har de fått fylla i en enkät med frågor kring hur spelet och dess karaktärer uppfattades. Då ett
kvantitativt antal enkäter har fyllts i ska ett resultat redovisas med hjälp av ett diagram, samt
en analys.
Frågeställning: Påverkar rösters könskaraktär, hur spelare uppfattar deras karaktärer, i ett 3D
spel?
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2. Bakgrund
Under arbetet med denna studie har jag haft svårt att hitta tidigare studier och litteratur som
belyser exakt det område som jag undersökt. Detta kan bero på att ämnet är mycket specifikt,
eftersom det innefattar både kön, spel och röst. Av denna anledning har jag fått använda
utvalda delar från olika studier och i kombination med annan information som belyser
liknande ämnen för att kunna pussla ihop en väl underbyggd bakgrund. Jag kommer nu att
redovisa dessa källor, samt hur de används i denna studie.

2.1. Könsroller i media
2.1.1. Könsroller i radio-reklam
För att få en bakgrund till hur andra medier påverkas av samhället stereotypa könsroller,
använder jag mig av Wilhelm Hurtz och Kevin Durkin studie ”Gender Role Stereotyping in
Australian Radio Commercials” (Hurtz and Durkin, 1997) som undersökte vilka könsroller
som fanns inom radioreklam i Australien i slutet av 1990-talet.
Under 23 dagar spelades slumpmässigt utvald radioreklam in från tre populära radiokanaler i
staden Perth i Australien. De tre radiokanalerna använde sig av liknade upplägg: de spelade
allt från den nyaste populärmusiken till gamla hits från 60-talet och framåt. Av de 106
inspelade radioinslag bestod lite mer än hälften (55) av lokala produkter och tjänster, medan
resten (51) var nationell reklam. För att kunna analysera dessa delades reklamen och dess
röster in i ett antal olika kategorier. Några av dessa var: kön, kredibilitet (antingen som
användare av produkten eller som en person med större kunskap kring den, så som läkare,
forskare eller proffs.), dialekt (inkluderades för att dialekter kan påverka karaktärens status,
framför allt inom ett medie där rösten är framträdande).
I samtliga reklaminslag noterades 153 karaktärer. Av dessa var 120 män och 33 kvinnor (78%
män, 22% kvinnor). Män hade även en mycket större möjlighet att påvisa någon typ av
auktoritet, då 77% framställdes som auktoriteter med expertkunskap och bara 23% som
vanliga användare. Hos kvinnorna var det dock vanligare att bli porträtterad som en vanlig
användare (65%), än som en auktoritet (23%).
Hurtz och Durkin menar att det finns tydliga skillnader i hur kvinnor och män representeras i
radioreklam i Australien, samt att dessa skillnader stämmer överens med de traditionella
stereotypa könsrollerna. Dock är det viktigt att påpeka att denna studien gjordes för 20 år
sedan, vilket kan påverka hur deras resultat stämmer överens med hur kvinnor och män
representeras idag.
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2.1.2. Könsroller i tv-reklam
Seen to Be Heard? Gender, Voice, and Body in Television Advertisements (2014) är en nyare
studie skriven av Mark Pedelty och Morgan Kuecker som undersöker hur användning av
röster i tv-reklam skiljer sig när det gäller manliga och kvinnliga röster. Studien är även först
med att göra kopplingar mellan röst och kropp (voice and body). Frågan som ställs är: skapar
närvaron av kvinnans kropp en högre möjlighet att dess röst bli hörd i tv-reklam?
För att undersöka detta analyserades och kategoriserades 1055 reklamfilmer efter kön, röst
och roll i reklamen. Därefter skapades statistik som visade på samband mellan kön, röst och
kropp. Resultatet visade på att 80% av alla berättarröster i reklam var manliga. Den manliga
rösten var dominant i alla kategorier, dock halverades procenten när röstens kropp
medverkade i bild. På samma sätt fördubblades de kvinnliga rösternas möjligheter att höras i
tv när deras kroppar fanns med i bild. Pedelty och Kuecker förklarar: ”In other words, the
chances of a woman’s voice being heard are greatly increased if her body is also on
display” (Pedelty och Kuecker, s.251, 2014) . Detta beskriver de som ”scopocentric sexism”;
att den kvinnliga fysiska kroppen måste närvara för att hennes röst ska bli hörd (Pedelty och
Kuecker, 2014).
Studien är intressant då den visar på hur kvinnoröster förhöjer sin möjlighet att höras genom
att även synas. Mitt syfte är att enbart fokusera på karaktärernas röster, därför syntes inga
karaktärer i bild i mitt spel. Dock visar studien ovan att frågan är komplex.
2.1.3. Könsroller i spel
En stor del av denna studie kommer att undersöka vilka av de samhällsstereotypa könsroller
som påverkar spelarnas uppfattning av olika röster. Därför är det viktigt att få en uppfattning
av hur andra har undersökt och studerat spelmediet ur ett genusperspektiv.
Därför tog jag del av Karen E. Dills och Kathryn P. Thills studie ”Video Game Characters
and the Socialization of Gender Roles: Young People’s Perceptions Mirror Sexist Media
Depictions” (2007). Studien kartlade spelvärldens sätt att porträttera sexistiska karaktärer,
samt hur unga påverkas av dessa stereotyper. Artikeln inleds med en beskrivning av olika
delar ur spelhistorien, ur ett genusperspektiv. Det visade sig att kvinnor alltid har varit en
underrepresenterad grupp inom spelmediet. I tidiga spel var nästan alla röster manliga, de få
kvinnliga karaktärerna fick oftast agera ”damsels in distress” (jungfru i nöd). Under slutet av
90-talet hade spelmediet vuxit och blivit en stor del av ungdomskulturen, och därmed spreds
även dess stereotypa könsroller (Dill och Thill, 2007).
Dill och Thill (2007) beskriver vidare hur de flesta barn (84.2%) mellan 6 och 11 år spelat
något typ av dator- eller tv-spel under den senaste månaden (89.3% av killarna och 78.8% av
tjejerna). Den grupp som spelat mest spel är pojkar mellan 11 och 14 år, vilket även var en
viktig grupp för Dill och Thills studie då det är i denna ålder tankar kring identitet och
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könsroller väcks. Två stereotypa könsroller som förekommer i spel är hyper-maskulinitet
(”macho”) och hyper-kvinnlighet. Hyper-maskulinitet beskrivs som en hård och sexuellt
våldsam karaktär där våld ses som en del av manlighet. Hyper-kvinnlighet är istället skör och
undergiven, samt har sitt värde i sin sexualitet. Dill och Thill belyser att kvinnor i spel ofta
porträtteras som sexobjekt, vilket enligt dem förstärker våldtäktskulturer inom spelmediet;
det vill säga att kvinnor vill bli/förtjänar att bli våldtagna. Även orealistiska kroppsideal i spel
påverkar spelarens självbild, och får spelaren att se sig själv och andra som oattraktiva och
mindre önskvärda som partner. (Dill och Thill, s.853, 2007)
”Among game enthusiasts, it is commonly argued that negative gender stereotypes in the
media do not matter because they are just harmless entertainment” skriver Dill och Thill
(2007, s.853). Spelare, särskilt män, är benägna att tolerera dator- och tv-spel med
stereotyper, sexuellt utnyttjade kvinnor och våldsamma män. De anser även att dessa negativa
könsroller inte påverkar deras attityder och beteender (Dill och Thill, 2007).
Dill och Thills studie är därefter uppdelad i två delar. Del ett går ut på att kartlägga hur
spelkaraktärer porträtteras stereotypiskt i bästsäljande speltidningar. För att analysera hur
speltidningar använder sig av stereotypa könsroller utvaldes bilder från sex av de mest sålda
speltidningarna. Dessa bilder analyserades sedan av två psykologstudenter och grupperades
efter olika karakteristiska drag (våldsam, sexualiserad med mera). Resultatet visade att
kvinnor var mycket underrepresenterade. Samt ofta framställda som sexobjekt, med ideala
och lättklädda kroppar. Männen var oftast porträtterade som aggressiva, och nästan ingen var
sexualiserad. Studien visar att speltidningar använder sig av stereotypa porträtteringar av
både kvinnor och män. I del två bad ungdomar att beskriva typiska manliga och kvinnliga
karaktärer i dator- och tv-spel. Där efter påvisar författarna ett samband mellan deras
beskrivningar och speltidningarnas porträtterande.
Del två av studien började med att 49 studenter (20 män och 29 kvinnor) i åldrarna 17-19 fick
svara på frågan: “Describe what the typical male video game character looks like (race, build,
clothing, etc.) and acts like (behavior, personality traits, etc.)”. Där efter ställdes samma fråga
fast om en kvinnlig karaktär. Resultatet av denna undersökning visade att den beskrivning av
karaktärer informanterna i undersökningen gav, stämde överens med hur speltidningarna
använde sig av stereotypa porträtteringar. (Dill och Thill, 2007)
Sedan 1990-talet har antalet kvinnliga karaktärer i tv-spel legat på runt 15%. Men trots
intressanta och uppskattade karaktärer som 14-åriga Ellie från The Last of Us (2013) och
Lara Croft från Tomb Raider (2013) så var enbart 4% av huvudkaraktärerna i de 25 mest
sålda spelen år 2013 kvinnor. Året efter påstod James Therien, teknisk direktör på Ubisoft, att
anledningen till varför de hade valt att inte porträttera en enda kvinnlig karaktär i deras spel
Assassin’s Creed: Unity (2014), var att det skulle tagit ”dubbelt så mycket arbete”. Vilket
många tyckte var en dålig bortförklaring. Dock har spelindustrin de senaste året fått mycket
kritik för den sexism som fortfarande existerar inom spelmediet. Detta i kombination med att
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spelbolagen har förstått att det finns en ekonomisk fördel att inkludera kvinnliga spelare, har
lett till att antalet spelbara kvinnliga huvudroller har ökat. Samt att kulturer runt spelmediet
har förbättrats, då till exempel användandet av ”booth babes” (lättklädda kvinnor som
medverkar på spelmässor för att dra till sig folk till spelbolagens montrar) har minskat.
(Gittleson, 2014)

2.2. Röst och auktoritet
Röstens betydelse och hur den påverkas av samhällets stereotypa könsroller (utanför
spelvärlden) är ett relativt väl studerat område. I studien Preference for Leaders with
Masculine Voices Holds in the Case of Feminine Leadership Roles skriver Rindy C.
Anderson och Casey A. Klofstad (2012) att tidigare forskning visar att personer med mörka
röster (röster som använder låga frekvenser) uppfattas som kompetenta, pålitliga och
starka; alltså egenskaper som uppfattas positivt i samband med ledarskap. Därför undersöker
Anderson och Klofstad om röstens tonhöjd påverkade deltagarnas val av ledare inom olika
områden. Metoden gick ut på att deltagarna fick lyssna på två manliga eller två kvinnliga
röster och sedan välja vilken kandidat (röst) de skulle ha röstat på till olika typer av
ledarroller. Totalt lyssnade varje deltagare på 20 manliga och 20 kvinnliga röster. Resultatet
visade att både kvinnor och män föredrog mörka röster till ledarroller. Värt att notera är att
resultatet inte påverkades av om ifall ledarrollen oftast innehavs av kvinnor. Studien
undersökte inte heller vilka likheter och skillnader det fanns mellan kvinnliga och manliga
röster. Dock finns det en uppfattning att manliga röster är mörkare än kvinnliga (Cartei,
Cowles and Reby, 2012)
Det finns också olika uppfattningar kring vad som klassas som en ”attraktiv” röst. Phil
McAleer, Alexander Todorov och Pascal Belin undersökte i studien How Do You Say
‘Hello’? Personality Impressions from Brief Novel Voices (2014) hur hur lyssnare uppfattar
röster och dess personlighetsdrag utifrån enbart ordet “Hello”. Samt undersökte ifall det fanns
några skillnader mellan hur manliga och kvinnliga röster uppfattades. Metoden gick ut på att
låta deltagare lyssna på 64 olika röster och sedan gradera dessa utefter en av flera sociala
drag: aggressivitet (aggressiveness), attraktionskraft (attractiveness), kompetens
(competence), självförtroende (comfidence), dominans (dominance), femininitet
(femininity), behag (likeability), maskulinitet (masculinity), tillförlitlighet (trustworthiness)
och värme (warmth). Resultatet visade att lyssnarna värderade olika drag beroende på dess
könskaraktär. När det gäller manliga röster föredrog deltagarna starka och dominanta röster,
medan de kvinnliga rösterna föredrogs när de var varma och förtroendefulla. Män tenderarde
även att värdera manliga röster lägre än kvinnliga, medan kvinnor värderarde mer balanserat
(Todorov och Belin, 2014)

2.3. Manliga och kvinnliga röster
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Att göra en definition av vad som är en manlig och kvinnlig röst kan vara svårt då det delvis
är väldigt varierande från person till person, men också då könskaraktären i rösten byggs upp
av flera olika delar; pitch (frekvens), biologi och samhället är några av dem. I Mark
Libermans (2013) vetenskapliga blogg ”Breakfast Experiment” analyserades 192 kvinnliga
and 438 manliga engelskspråkiga röster. Resultatet i undersökningen visade att den
genomsnittliga pitchnivån för kvinnliga talare var 195 Hz, och genomsnittet för de manliga
var 114 Hz.

frekvens median

Figur 1:

Mark Libermans graf över pitch i röst

Statistiken från en svensk studie skiljer sig lite från Libermans statistik. Den genomsnittliga
pitchnivån för kvinnliga talare är 206 Hz, och genomsnittet för de manliga 109 Hz. Det vill
säga att kvinnor talar lite ljusare och män lite mörkare (Eklund och Traunmüller, s.133,
1997).
Pitchen och könskaraktären i rösten påverkas av talarens biologi. Mäns stämband är
genomsnittligt 50-60% längre än kvinnors, samt vanligtvis är deras kroppar även lägre än
kvinnors (Liberman, 2013). Dock är det inte enbart biologin som påverkar våra röster.
Valentina Cartei, Heidi Wind Cowles och David Reby (2012) diskuterar i studien
Spontaneous Voice Gender Imitation Abilities in Adult Speakers samhällets och kulturens
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påverkan på röst och genus. De påpekar att förpubertala pojkar använder lägre röster för att
utrycka sitt kön, samt att kvinnor i Japan talar med en ljusare röst när de talar sitt modersmål
och sänker sina röster när de pratar engelska. Detta menar de tyder på att det finns en könskod (gender code) som våra röster formas efter (Cartei, Cowles and Reby, 2012).
2.3.1. Ickestereotypa röster
Det är dock viktigt att poängtera att dessa studier använder sig av en samhällsstereotyp syn på
hur en manlig och kvinnlig röst låter. Vad som avgör detta är upp till vilken könsidentitet
individen har. I bloggen Not Your Mama’s Gamer skriver Lee Hibbard (2016) om sina känslor
kring sin röst, som transperson. Han skriver att rösten är en del av hans identitet som kan leda
till att folk felkönar honom, vilket i sin tur ofta leder till ångest.
”My voice felt like a traitor, cutting through my carefully selected masculinecoded clothes and hairstyle and exposing me as an imposter, an interloper,
someone desperately seeking their identity but being stopped at every turn by
something they couldn’t control.” (Hibbard, 2016)
När Hibbard (2016) skulle delta i en tävling skapad av Bioware, där deltagarna fick möjlighet
att ge sin röst till en karaktär i spelet Mass Effect: Andromeda (2017), kände Hibbard sig
orolig att domarna skulle tolka hans bidrag som en kvinna. I bloggen skriver Hibbard att
spelkaraktärens röst är en viktig del för hur spelaren uppfattar dess identitet. Då rösten
innehåller lika stor kulturell och social bakgrund som karaktärens utseende. Trots detta
används sällan transpersoner som röstskådespelare för att ge röst till transpersoner i spel,
vilket Hibbard beklagar eftersom det hade kunnat hjälpa transpersoner att känna sig bättre
representerade i spelmediet.
Trots att detta är en viktigt och intressant aspekt så kommer jag i denna studien att använda
mig av den samhällsstereotypa synen av kvinnliga och manliga röster. Detta därför att de är
de vanligaste rösterna i dagens spel, samt för att jag tyvärr var tvungen att begränsa mitt
arbete. Det är dock viktigt att i studien bära med sig de uppfattningar och förväntningar
samhället har på olika röster och att dessa förväntningar inte passar in på alla röster.
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Figur 2: Krem (Dragon Age) och Leo (Tekken), två spelkaraktärer som är transpersoner

2.4. Genus och maskiner
Som teoretisk bakrund samt mall för detta arbetets struktur kommer jag att använda Clifford
Nass, Youngme Moon och Nancy Greens studie Are Machines Gender Neutral? GenderStereotypic Responses to Computers With Voices (1997) att användas. Anledningen till detta
är att deras studie har samma metod och upplägg som jag tänkt använda. De undersöker
också samma egenskaper och könsstereotyper som jag har valt i min frågeställning. Men
istället kommer jag att undersöka detta i relation med spel, istället för datorer.
Studien undersökte om datorer med inspelade röster, och enbart små indikatorer av genus/kön
påverkas av samhällets stereotypa könsroller. Detta undersökte de genom att fokusera på tre
olika könsstereotyper:
• Mäns omdöme väger tyngre än kvinnors.
• Dominans är ett personlighetsdrag som ses som negativt hos kvinnor. (Män i
dominanta roller ses som självsäkra och oberoende, medan kvinnor ses som påträngande
och ”bossiga”.)
• Kvinnor vet mer om ämnen som generellt klassas som kvinnliga, och män vet mer om
ämnen som generellt klassas som manliga.
Genom att finna dessa könsstereotyper i deltagarnas uppfattning kring datorerna så
undersökte Nass, Moon och Green (1997) huruvida maskiner är fria från genus.
Metoden gick ut på att låta 40 informanter interagera med tre olika datorer. Den första datorn
berättade tio fakta om ett av två ämnen (datorer eller relationer/kärlek) för deltagaren. Datorn
använde sig av en av fyra röster; två kvinnliga och två manliga. Därefter fick deltagaren fylla
i ett test i den andre datorn, med frågor kring det ämne som den första datorn lärde ut.
Deltagaren fick därefter sitt resultat från testet uppläst från den tredje datorn. Sist fick
deltagarna fylla i ett pappersformulär, där de med hjälp av en 10-skalig Likert skala (en
linjär skala, där deltagaren får kryssa i hur väl de håller med eller inte håller med (McLeod,
2008)) fick värdera datorerna utefter olika egenskaper:
• Vänlighet (sympatisk, varm)
• Kompetens (informativ, kunnig)
• Informativitet (hjälpsam, sofistikerad)
Resultatet visade att alla de tre könsstereotyper som nämnts ovan, existerade i deltagarnas
bedömning av datorernas röster. De manliga rösterna värderades högre än de kvinnliga
rösterna. De kvinnliga rösterna värderades även som mindre vänliga än de manliga, vilket
kopplades till att de framstod som påträngande och ”bossiga”. Samtidigt uppfattades de
kvinnliga rösterna som mer kunniga på området kärlek och mindre kunniga på området
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datorer. Genom att skala bort alla kroppsliga kopplingar till genus/kön, och enbart fokusera
på rösterna så lyckades Nass, Moon och Green att visa på att både maskiner (datorer) och
röster påverkas av vårt samhälles könsstereotyper (Nass, Moon and Green, 1997).
Deras studie kommer jag, till stor del, att använda som utgångspunkt för min studies
problemformulering.
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3. Problemformulering
”Vår röst är en viktig del i hur vi uttrycker oss. Dess ton och kadens, kan vara
skillnaden mellan att ge en komplimang eller en förolämpning. Hur vi låter när vi
talar påverkar även hur vi bemöts av världen runt omkring oss” (Hibbard, 2016).
Det finns alltså många studier som visar på att kvinnor och kvinnliga karaktärer länge har
varit underrepresenterade och sexualiserade i spel, samt påverkats av samhällets stereotypa
könsroller. (Gittleson, 2014; Zorrilla, 2011). I både tv och radio-raklam framträder mannen
som den dominanta rösten (Hurtz & Durkin, 1997; Pedelty & Kuecker, 2014), samt i studien
kring datorer och maskiner som jag tidigare presenterat, värderade deltagarna manliga röster
högre än kvinnliga (Nass, Moon och Green, 1997). Men ett område som inte har studerats så
grundligt är hur spelare uppfattar olika röster i spel, beroende på röstens könskaraktär.
Därför har jag valt att i denna studie försöka undersöka hur spelare uppfattar kvinnliga och
manliga röster i ett spel. För att undersöka detta använde jag mig delvis använda av Nass,
Moon och Greens (1997) frågeställning, dock kommer jag att formulera om den, och anpassa
den till min studie. Are Machines Gender Neutral? Gender-Stereotypic Responses to
Computers With Voices (Nass, Moon och Green, 1997) använder sig av tre olika
utgångspunks-egenskaper när de undersökte könsroller hos datorer; vänlighet, kompetens,
informativ. Jag kommer att belysa dessa tre egenskaper i denna studie. Men en egenskap
som deras studie inte belyser är auktoritet, vilket jag anser är en intressant variabel att
undersöka. Med hjälp av dessa egenskaper kommer jag att sedan analysera och undersöka
resultatet gentemot de tre könstereotyper som Nass, Moon och Green (1997) använder sig av:
• Mäns omdöme väger tyngre än kvinnors.
• Dominans är ett personlighetsdrag som ses som negativt hos kvinnor.
• Kvinnor vet mer om ämnen som generellt klassas som kvinnliga, och män vet mer om
ämnen som generellt klassas som manliga.
På detta sätt kommer jag att undersöka ifall röstens könskaraktär påverkar hur spelare
uppfattar karaktärer i ett 3D-spel. Det vill säga ifall deltagarna i studien kommer att bedöma
karaktärerna i spelet olika beroende på om karaktärens röst är inläst av en kvinna eller en
man. Jag skall även undersöka ifall samhälletsstereotypa könsroller påverkar resultatet och
deltagarnas åsikter kring karaktärerna. Min hypotes är att resultatet av studien kommer att
stämma överens med de tidigare studier. Att det kommer att visa skillnader mellan hur de
kvinnliga och manliga rösterna uppfattas; att mäns röster värderas högre än kvinnors. Samt
att det kommer synas att de tre könsstereotyperna har påverkat resultatet.
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3.1. Metodbeskrivning
3.1.1. Artefakt
För att undersöka denna problemformulering har jag skapat fyra korta, tredimensionella spel i
speldesignsprogrammet Unity. Jag har valt att förlägga spelet inne på ett kontor, då detta
skapar en lugn och avgränsad spelmiljö för deltagarna att utforska. Den neutrala
kontorsmiljön ger även bra möjligheter att innehålla olika typer av karaktärer och yrken.
Spelet och dess miljö skulle vara lätt att förstå och navigera i, och skulle inte heller påverka
eller ta uppmärksamhet från spelaren. Därför använde jag mig av en sparsmakad interiör,
med väl utvalda objekt som inte skulle störa spelaren. Dock var det viktigt att skapa en
intressant och verklig miljö för att spelaren skall kunna känna immersion, som är viktigt för
att spelaren skulle sätta sig in i miljön och dess historia. Och eftersom jag vill undersöka hur
olika röster uppfattas inom spel är detta en viktig del att tänka på.
I spelen skulle deltagarna leta och plocka upp tre stycken kassettband, som innehöll tre olika
röster med var sin monolog. Karaktärerna på dessa kassettband uttryckte tydliga och väl
skilda åsikter kring situationen i spelet. Detta skulle göra det lättare för deltagarna att göra en
snabb bedömning av karaktärerna och deras röster. De tre karaktärerna presenterade sig själva
även med tre olika yrken, ett kvinnodominerat, ett mansdominerat och ett med jämn
könsfördelning. På detta sätt skulle jag kunna undersöka en av de tre stereotyperna; kvinnor
vet mer om ämnen som generellt klassas som kvinnliga, och män vet mer om ämnen som
generellt klassas som manliga.
3.1.2. Deltagare
Eftersom jag valde att träffa varje deltagare som skulle delta i studien blev antalet deltagare
begränsat. I Nass, Moon och Greens (1997) studie Are Machines Gender Neutral? GenderStereotypic Responses to Computers With Voices använde de sig av 40 deltagare. Men med
den tidsbegränsning jag hade så bedömde jag att det skulle bli svårt att samla ihop ett så stort
deltagarantal. Därför satte jag ett mål på 20 deltagare, vilket skulle ge tillräckligt mycket data
för att få fram ett resultat, men som ändå var möjligt för mig på den tid jag hade på mig. Jag
valde att använda mig av spelvana deltagare mellan 18-40 år. Anledningen till varför jag
valde att ha en målgrupp som var spelvan, var för att jag inte ville att deltagarna skulle
behöva fokusera på spelets tekniska kontroller, utan istället kunna lägga all fokus på dess
innehåll och röster. Jag valde även att ha en åldersgräns mellan 18-40 eftersom jag ville ha
vuxna deltagare, men som gärna hade vuxit upp med spel.
För att söka deltagare använde jag mig av Facebook. Eventuellt kan detta ha påverkat
resultatet eftersom många i min närhet (bekanta och vänners vänner) är medvetna om
samhällets stereotypa könsroller och vill förändra dem. Men att genom inte nämna för
deltagarna vad studien skulle undersöka så försökte jag minska denna variabel, då detta
skulle ha gjort deltagarna ännu mer medvetna kring sina svar.
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3.1.3. Studien
I undersökningen skulle deltagarna att få spela igenom ett av de fyra spelen, med tre av
rösterna. Sedan skulle de få fylla i en enkät (finns att läsa i appendix) där de fick ange hur de
upplevde de olika karaktärerna, genom att värdera de egenskaper som jag nämnde ovan.
Formuläret var anonymt, för att deltagarna skulle känna sig bekväma med att ge ärliga svar.
Jag kommer att skriva mer detaljerat om undersökningen under nästa rubrik: genomförande.
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4. Genomförande
Arbetet i studien delades upp i tre olika delar: spelet, rösterna och datainsamling. I den första
delen designades och programmerades spelet till ett fungerande och spelbart spel. Därefter
spelade jag in de röster som sedan skulle mixas och implementeras i spelet. När båda dessa
delarna var klara sattes allt ihop och datainsamlingen påbörjades. Dock skedde arbetet med
alla delar sporadiskt under projektet. Jag kommer nu att mer ingående beskriva varje del av
genomförandet. Men först kommer en förstudie kring kassettband och röster i tidigare spel.

4.1. Förstudie
Kassettband eller annan typ av inspelningsapparater förekommer ofta i spel, som en form av
historieberättande. Det kan vara ett smidigt sätt för spelaren att få information,
bakgrundshistoria eller endast bidra med en mer inlevelsefull värld. I Fallout 4 (2015) kan
spelaren plocka upp och lyssna på så kallade ”holotapes”, som går att beskriva som digitala
kassettband. Dessa används både som del i olika uppdrag där spelaren får information kring
situationen, samt vad som skall göras. Men också som en del i miljö-berättandet; inspelade
röster och berättelser som hjälper spelaren att leva sig in i miljön (imerssion). På dessa band
går det att höra allt från poesi, till någons sista rop på hjälp innan den blir uppäten av
zombies.

Figur 3.

”Holotapes” från Fallout 4.
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Figur 4.

Inspelningsapparater från The Last of Us.

Spelet The Last of Us (2013) använder sig av olika typer av inspelningsapparater som
spelaren kan plocka upp och lyssna på. Många av dessa går att hitta inne på ett sjukhus i
slutet av spelet, och innehåller kommentarer från läkare som utrycker expertens råd på olika
sätt. Alla de inspelade banden är inte nödvändiga att plocka upp för att komma vidare i spelet.
Dock tillför de en förståelse för miljön och dess historia då personerna på banden berättar vad
som har hänt innan spelaren kommer dit.
Ett annat spel som har bidragit med inspiration till arbetet var spelet Firewatch (2016). I
spelet får du träffa Henry som jobbar som eldvakt i naturområdet Shoshone National Forest,
där han kommer i kontakt med sin arbetsledare Delilah via en walkie-talkie. Under spelet
byggs det upp en relation mellan Henry och Delilah, trots att karaktärerna aldrig träffas.

Figur 5.

Henry pratar med Delilah i walkie-talkie
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Spelaren lär därför känna Delilah enbart via hennes röst. Detta tycker jag är intressant då
kvinnans kropp ofta brukar vara en sådan central del i kvinnliga karaktärer i spel (Dill och
Thill, 2007), samt att kvinnliga röster oftare medverkar ihop med sina kroppar (Pedelty och
Kuecker, 2014). Firewatch (2016) är därför ett relativt unikt spel, som porträtterar en kvinnlig
huvudroll med enbart dess röst.

4.2. Spelet
För att deltagarna i studien skulle ha något att testa så behövdes ett spel skapas. För detta
användes Unity (2017) som spelmotor. Unity är ett nybörjarvänligt program, men som ändå
klarar av att skapa ett för studien tillräckligt avancerat 3D-spel. Som grund till spelet
användes en gratis ”exempelscen” som gick att ladda ner från Unitys ”Assetstore”. I denna
scen ingick en spelarkaraktär med förstapersonskamera som gick att styra med mus och
tangenter, samt väggar, golv, lampor och andra interiörer. På detta sätt skapades snabbt en
stabil och lätt redigerad grund att bygga vidare på. Dock hade grunden ett skräcktema, vilket
inte stämde in på studiens frågeställning. Därför rensades alla indikationer till ett skräckspel
bort och byttes ut mot neutrala och upplivande föremål. Även dessa hittade jag och laddade
hem från Unitys ”Assetstore”. Miljön designades medvetet så att objekt och föremål inte
skulle påverka spelaren, därför valdes neutrala tavlor och böcker för att få rummen att kännas
mer levande. Växter användes även för att få spelaren att uppleva miljön som vänlig och
lugn, så att allt fokus skulle ligga på rösterna och deras berättelser.
För programmeringen i spelet tog jag hjälp från Unity-forum och hjälpvideos från Youtube.
Med denna hjälp programmerade jag dörrar och skåp som gick att öppna, samt en kod som
sköter hur kassettbanden skall plockas och spelas upp. Eftersom det var första gången jag
programmerade animationer i Unity så stötte jag på en del problem. Ett av dessa var att
musen inte var centrerad i mitten av skärmen. Detta gjorde att när spelaren skulle vända
karaktären i någon riktning följde musen med, vilket gjorde det svårt för spelaren att kunna
interagera (klicka på) olika objekt. Detta löstes genom att skapa en kod där musen både var
centrerad i mitten av skärmen, samt synlig. Ett annat problem som uppstod var att när
spelaren klickade på musen så öppnades dörren om och om igen; animationen gick på loop.
Detta löstes genom att skapa två olika animationer: en där dörren öppnades och en där den
stannade i öppet läge. Dessa två animationer programmerades sedan så att när spelaren
klickade på dörren så öppnades den, och förblev öppen. Dock gick det inte att stänga dem
igen, men jag ansåg att det inte skulle påverka spelupplevelsen.
Koden för hur spelaren skulle kunna plocka och spela upp kassettband skapades i
spelprojektets kassettbands-objekt. När spelaren klickade på bandet så skulle bandet
försvinna, för att indikera för spelaren att den har interagerat och ”plockat upp” bandet.
Därefter skulle dess innehåll spelas upp. Men problemet som uppstod var att när bandobjektet raderades så raderades även dess ljudkälla. Detta löstes genom skicka ljud till en ny
ljudkälla hos spelkaraktären. Denna skapades för att uppspelningen av kassettbanden inte
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Figur 6.

Spelmiljön

skulle avbrytas av spelkaraktärens fotstegsljud. Att kassettbanden försvann när spelaren
klickade på dem gjorde att det enbart gick att lyssna på varje kassettband en gång. Detta var
ett medvetet val då det var lättare att kontrollera att alla deltagare fick samma spelupplevelse;
att de lyssnade på banden lika många gånger. Ett problem som inte löstes var att om spelaren
klickade på ett kassettband samtidigt som ett annat spelades upp så avbröts det första och
nästa band började spelas upp. Och eftersom det bara gick att spela upp varje band en gång så
förlorade då deltagaren en av kassettbandens uppspelningar. För att lösa detta problemet
behövdes en kod som kollar ifall ett kassettband redan spelar, och eftersom det är mer
avancerad programmering än vad jag klarar av, valde jag att inte försöka lösa det problemet
utan istället upplysa spelaren om att inte spela mer än ett kassettband i taget, det vill säga
vänta till det ena har spelat klar innan nästa band plockas upp.
Jag valde att använda en kontorsmiljö i spelet av ett antal anledningar. Eftersom spelet skulle
vara kort, samt utspela sig i en kompakt spelyta, så var det en fördel om spelet hade en
inomhusmiljö. Det var även viktigt att det var en neutral miljö så att det enkelt skulle kunna
gå att fylla den med olika typer av karaktärer och berättelser. Till en början planerades att
spelet skulle utspela sig inne på ett sjukhus, men detta hade begränsat möjligheterna för vilket
innehåll spelet skulle ha, dessutom förekommer sjukhus ofta inom skräckspel. En
kontorsmiljö ger alltså större möjligheter och valfrihet, och är samtidigt mer neutral.
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Figur 7.

Kassettbandsmodellen

Förutom kassettbanden innehöll spelet några få andra ljud. Dessa skulle hjälpa spelaren att
leva sig bättre in i spelet; få bättre immersion. I Unity fanns det färdiga fotstegsljud
inprogrammerat i spelkaraktären. Eftersom dessa fungerade på de underlag som användes i
spelet så valde jag att använda dessa, men på en lägre volym. För att få rummet att verka mer
levande valde jag att ljudsätta de datorer som fanns i spelet. Detta gjorde jag genom att ge
varje datorobjekt i spelet varsin ljudkälla, som sedan spelades upp en ljudloop med lågt
datorbrus. På detta sätt skapades en 3D-ljudmiljö där spelaren kunde gå runt i rummet och
uppleva skillnader i ljudmiljön. Datorbruset gjorde även så att spelet inte blev helt tyst när
spelare stod helt stilla, vilket skulle kunna upplevas som overkligt.

Figur 8.

Överblick av spelmiljön
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Figur 9.

De olika kassettbanden

Eftersom skapandet av spelet har varit en stor del av mitt arbete så bifogar jag här en länk till
alla de fyra spelen: https://drive.google.com/open?id=0B9dCPcYcLqM5cnlPZmlPOVlQQ0k

4.3. Rösterna
Arbetet med rösterna började med en sökning efter röstskådespelare. För att minimera
riskfaktorer som skulle kunna påverka resultatet, använde jag mig av några kriterier hos
röstskådespelarna:
• Alla måste ha någon erfarenhet av skådespeleri/teater, poesi/poetryslam eller sång.
• Alla ska ha liknande dialekter.
• Ingen av rösterna ska på ett anmärkningsvärt sätt skilja sig från de andra. Genom
exempelvis en kraftig dialekt eller liknande.
Dessa kriterier användes för att resultatet skulle påverkas så lite som möjligt av andra
faktorer än könskaraktär. För precis som Wilhelm Hurtz och Kevin Durkin (1997) skrev, så
kan röstens dialekt förändra karaktärens status och hur den upplevs. Det är även viktigt att
alla röster har liknande kvalité i både inspelning och skådespeleri, då även det skulle kunna
påverka deltagarens uppfattning kring karaktären och dess röst.
För att hitta kvalificerade personer använde jag mig av Facebook, där jag skapade en annons
som förklarade vad jag sökte. Via denna annonsen fick jag flera svar från intresserade som
ville agera som röster i spelet och studien. Av dessa spelade jag in fem stycken, samt en som
spelade in sig själv. Sedan lyssnade jag igenom de inspelade och valde ut fyra röster; två
manliga och två kvinnliga. Hos både de manliga och kvinnliga rösterna så fanns det en yngre
röst (≈20) och en äldre röst (≈50). Alla rösterna hade en sydväst-svensk dialekt. Den yngre av
de kvinnliga rösterna hade en något hes röst, men annars ansåg jag att ingen av rösterna
utmärkte sig från de andra.
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Alla de fyra rösterna spelades in i ljudisolerade rum med kondensatormikrofoner av hög
kvalitet. Röstskådespelarna fick samma information; att använda en normal och lugn röst som
pratar i en mobiltelefon. För att inte göra rösterna ”livlösa” så hade de lite frihet att anpassa
sig efter karaktär och situation, det vill säga tolka lite själva hur de olika karaktärerna skulle
låta i situationen. Vid varje inspelning togs flera olika tagningar, där röstskådespelarna fick
testa olik betoning och tonfall. Därefter sorterades de bästa delarna ut från varje inspelning
och klistrades sedan ihop till en färdig ljudfil. Ljudfilen mixades sedan för att den skulle låta
inspelad på ett kassettband. Detta gjorde jag genom att ta bort stora delar av de låga och höga
frekvenserna med hjälp av en equalizer. Genom att göra så får ljudet ett ”burkigare” uttryck;
vilket gör att det låter inspelat eller talat genom en telefon. Jag mixade på detta sätt för att
resultatet skulle bidra till att ge spelarna immersion.
När de fyra rösterna och deras tre olika karaktärer hade spelats in och mixats så påbörjades
arbetet med att placera in dem i spelet. Eftersom jag skulle använda mig av fyra olika röster
så behövde jag skapa fyra olika spel för att alla rösterna skulle få ge rösten till varje karaktär.
Detta var viktigt för att fördelningen skulle bli jämn mellan rösterna och karaktärerna. Sedan
skapades ett system för vilka röster som skulle porträttera vilka karaktärer i respektive spel.
Jag valde även att placera rösterna i sådan ordning så att det alltid blev varannan manlig och
varannan kvinnlig röst. Detta gjorde det lättare att hålla koll på rösterna i de olika spelen samt
gjorde så att alla deltagarna fick liknande spelupplevelser. Av samma anledning hade alla
spelen även samma följd på karaktärerna.

Figur 6.

Systemet för rösterna i de olika spelen

4.3.1. Manus
Under arbetet med manuset så bestämde jag även spelets handling och dess karaktärer. Jag
övervägde flera olika förslag på hur spelet skulle lägga upp och hur det skulle fungera ihop
med undersökningen.
Ett tidigt förslag var att skapa ett manus som skulle fungera för flera yrken och yrkesnivåer.
Tanken var att spela in olika manliga och kvinnliga röster och sedan ge deltagaren frågan
vilket yrke karaktären hade, samt vilket förtroende den kände för karaktären. Detta skulle
kunna ge ett tydligt resultat då alla deltagare enbart skulle fått höra en röst och ett manus.
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Dock bestämde jag att detta blev problematiskt, då det var svårt att skriva ett manus som
skulle fungera för flera yrken, som ändå innehöll samma information och kunskap.
Därför valde jag istället att skapa flera karaktärer med olika yrken och manus. Tanken var att
använda fyra olika karaktärer och yrken i spelet, varav två kvinnodominerade yrken och två
mansdominerade yrken. På detta sätt skulle studien likna Clifford Nass, Youngme Moon och
Nancy Greens (1997) studie ”Are Machines Gender Neutral? Gender-Stereotypic Responses
to Computers With Voices” som använde sig av två röster och två ämnen; ett stereotypt
kvinnligt ämne och ett stereotypt manligt ämne. Men genom att dubbla mängden röster så
skulle spelet ändå bli tillräckligt långt, då två röster skulle få spelet att kännas för kort.
Men då det var svårt att hitta kvinnodominerande yrken som skulle passa i studien så tog jag
beslutet att istället använda tre röster, med ett kvinnodominant yrke, ett mansdominant yrke
och ett yrke som skulle kunna klassas som mer neutralt. Dessa yrken blev:
• Sjuksköterska. Enligt arbetsmiljötidningen ”Du och Jobbet”(2015) är cirka 90% av alla
sjuksköterskor i Sverige kvinnor.
• Officer. Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, så är bara 5% av den
svenska officerskåren kvinnor (Egnell, 2017). Dock bör det poängteras att militäryrken kan
upplevas som något negativt. Men eftersom det är ett yrke som är högt förekommande
inom spel valde jag att använda det.
• Läkare. ”Du och Jobbet”(2015) konstaterade att läkaryrket är ett av de tre yrken i Sverige
som har en jämn könsfördelning.
4.3.2. Bakgrundshistoria
Spelets bakgrundshistoria var en viktig del för att kunna skriva manus till karaktärerna. Den
fick inte vara för dramatiskt, så som krig eller naturkatastrof, då det skulle bli större arbete
för att få till en trovärdig miljö samt ställde högre krav på röstskådespeleri. Det fick in heller
vara en för skrämmande eller otäck historia då det skulle påverka deltagarna. Men
bakgrundshistoria skulle ändå vara tillräckligt spännande för att skapa intresse hos spelaren,
samt ge möjlighet för karaktärerna att kunna ha åsikter och argumentera kring situationen.
Därför togs beslutet att använda sig av en epidemi i en stad. Ett sjukhus står inför ett beslut
om de skall sätta sig i karantän eller inte, och tre personer har lämnat information till en
myndighet för att yttra sina åsikter i frågan.
Varje karaktär följde samma manusstruktur som innehöll samma byggstenar. Detta för att
göra det lättare för mig, som inte är utbildad i manusskrivande. Men också för att alla
karaktärerna skulle följa samma mall, för att få ett så tydligt resultat som möjligt. Varje
manus skulle vara i cirka 30 sekunder, där varje karaktär skulle yttra en presentation
(efternamn och yrke), deras syn på situationen, samt ha en lösning på problemet.
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4.4. Datainsamling
Då jag var klar med alla fyra spelen och dess röster, så började arbetet att genomföra studien:
skapa en enkäten, hitta deltagare, göra undersökningen, samt sammanställa resultatet.
Undersökningen gick ut på att varje deltagare fick spela igenom ett slumpmässigt utvalt spel,
utav de fyra spel som fanns. Alla fick spela på samma dator, med samma hörlurar och
ljudinställning. Innan spelet fick de samma information kring spelets handling samt vad som
var deras uppdrag. Jag gav dock ingen information kring vad studien skulle handla om då
detta skulle kunna påverka deras omdömen och därmed ge ett mindre ärligt resultat.
Deltagarna fick sedan spela spelet, samtidigt som jag stannade kvar i närheten ifall det
behövdes någon hjälp. När alla band hade hittats och alla röster lyssnats på, fick de svara på
enkäten via Google Forms. Detta gjorde det lättare för mig att sammanställa all data än om
jag använt pappersformulär. På detta sätt lyckades jag få ihop 19 deltagare i undersökningen,
med en mycket jämn könsfördelning. Efter att alla deltagare fyllt i formuläret började arbetet
med att sammanställa all data. Detta gjorde jag genom att räkna ut medelvärdet på varje
fråga, för varje karaktär, både när den spelades av en kvinna och en man. Därmed går det att
analysera och skapa grafer som jämför hur de olika karaktärerna upplevdes beroende på deras
könskaraktär.
4.4.1. Kommentarer
Under studien fick jag en del kommentarer från deltagarna. Några frågade om de kunde få
spela spelet igen och få lyssna på rösterna en andra gång, för bättre kunna svara på frågorna.
Men som jag tidigare nämnt så var det ett medvetet val att enbart låta deltagarna spela
igenom spelet en gång. Därför bad jag dem svara på frågorna med de uppfattningar de hade
fått av karaktärerna, efter endast en genomspelning. Alternativet hade varit att låta deltagarna
spela igenom spelet mer än en gång, vilket hade gett dem mer tid att tänka igenom sina svar;
på gott och ont. Ett annat alternativ hade varit att försöka göra bättre och djupare karaktärer i
spelet, med hjälp av länge manus. Men eftersom jag inte ville att spelet skulle bli längre än 10
minuter så skulle detta bli svårt att genomföra.
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5. Utvärdering
5.1. Presentation av undersökning
5.1.1. Enkäten
Frågorna i formuläret skulle undersöka fyra egenskaper hos karaktärerna: vänlighet,
kompetens, informativitet och auktoritet. Därför försökte jag hitta frågor som skulle
anknytas till dessa egenskaper. Jag väljer nu att redovisa mina överväganden kring några av
frågorna, hela enkäten finns som bifogad i slutet av uppsatsen.
Frågorna Förstod du karaktärens argumentation? och Var karaktärens argumentation
övertygande? användes för att undersöka om det fanns några skillnader mellan hur väl
deltagarna förstod karaktärerna (informativitet), beroende på röstens könskaraktär. Samt om
de var övertygande. I Clifford Nass, Youngme Moon och Nancy Greens (1997) studie Are
Machines Gender Neutral? Gender-Stereotypic Responses to Computers With Voices valde de
att använda frågan Hur informativ var datorn? för att undersöka samma egenskap hos röster.
Jag anser att deras fråga känns vagare, vilket skulle kunna göra det svårare för deltagarna att
besvara frågan. Därför valde jag att formulera om frågan, samt lägga till en fråga kring hur
övertygande karaktären var, eftersom karaktärerna i mitt spel förde en argumentation. För att
undersöka vilken auktoritet de olika karaktärerna upplevdes ha av deltagarna, så användes
frågan Uppfattade du att karaktären hade pondus?. Jag valde ordet pondus istället för
auktoritet för att deltagarna lättare skulle kunna förhålla sig till frågan. Att bedöma någons
auktoritet upplever jag som svårt. Pondus blev då en egenskap som var lättare för deltagaren
att poängsätta. Ordet pondus går att förknippa med självsäkerhet, vilket jag anser är
egenskaper som är starka hos någon med auktoritet. Dock är jag medveten om att auktoritet
är mer komplicerat än så, men på detta sätt gav det mig en indikation på att deltagaren ansåg
att rösten hade auktoritet.
Alla frågorna skulle även kunna gå att besvara med hjälp av en 10-skalig Likert skala. Detta
för att jag ville använda samma formulärsystem som Nass, Moon och Green (1997) använde,
för att lätt kunna jämföra resultatet med deras studie. Genom att använda en skala med 10
punkter fanns det inte heller någon mittenpunkt. Detta gjorde att deltagarna tvingades välja
en punkt över eller under mittenpunkten, vilket annars skulle kunna locka deltagare.
Nackdelen med detta är dock att deltagare inte har möjlighet att lägga en neutral åsikt. Men
jag anser att det oftast går att luta sig mer åt något håll, och valde därför att använda en jämn
skala (utan mittpunkt).
5.1.2. Studiens deltagare
En av de största problemen jag stötte på under detta arbete var hur jag skulle få deltagare till
studien. Studiens målgrupp skulle till en början vara spelstudenter. Men då alla studenter på
högskolan hade sommaruppehåll blev det svårt att få till en tillräckligt stor deltagargrupp. Av
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denna anledning fick jag tänka om och hitta en ny plan. Därför försökte jag hitta ett sätt att
ladda upp spelet på internet, så att deltagare skulle kunna spela spelet via en hemsida och
sedan göra formuläret via en länk. Problemet som uppstod med denna idé var att spelet var
för stort, då det var ett 3D-spel, vilket gjorde att det inte gick att ladda upp på gratishemsidor
där det ska gå att lägga upp Unity-spel. Eftersom spelet var så stor var det inte heller lämpligt
att kräva att alla deltagare skulle ladda ner hela spelfilen för att kunna spela spelet. Efter
många misslyckade försök så bestämde jag mig för att tänka om ingen. Tillslut valde jag att
lägga upp en annons på Facebook där jag sökte deltagare till min studie; spelvana personer i
åldrarna 18-40 år. Sedan åkte jag hem till var och en som skulle delta i studien. I många fall
fanns det flera deltagare på samma ställe som kunde delta i undersökningen, vilket ändå
gjorde studien hanterlig tidsmässigt. Nackdelen med detta blev att det skapades en bredare
målgrupp, samt att deltagarna blev mindre slumpmässigt utvalda, vilket gjorde urvalet till ett
ickesannolikhetsurval (Östbye mfl, 2003, s 249)

5.2. Analys
I denna del kommer jag att redovisa och analysera resultatet av undersökningen, samt
jämföra resultatet med tidigare forskning. Detta kommer jag att göra genom att skapa grafer,
som ger ett iögonfallande och lättläst (Östbye mfl, 2003, s 165) presentation så att det lätt går
att jämföra resultatet från deltagarnas bedömning av de kvinnliga och manliga rösterna.

Figur 10.

Sjuksköterskans graf

Sjuksköterskans resultat visade att när karaktären spelades av en kvinnlig röst, upplevdes
karaktären som mer sympatisk och kompetent än när den spelades av en manlig röst.
Dessutom upplevde deltagarna ett starkare förtroende för en kvinnlig sjuksköterska, än för en
manlig. Trots detta upplevdes de manliga rösterna som nästan lika övertygande, och när det
gäller pondus är skillnaderna väldigt små.
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Figur 11.

Officerens graf

Officerens resultat visade ett annat resultat jämfört med sjuksköterskans. Istället upplevdes
officeren som lättare att förstå, mer övertygande, samt att ha mer pondus med en manlig
röst, än när den spelades av en kvinnlig röst. Trots detta upplevdes de kvinnliga rösterna som
mer sympatiska än de manliga.

Figur 12.

Läkarens graf

Läkaren, som var den karaktären som hade yrket med jämnast könsfördelning, hade även det
mest jämna resultatet. Dock finns det fortfarande små skillnader, då kvinnors röster
upplevdes som mer sympatiska, och mäns som lättare att förstå, mer övertygande och
upplevdes ha mer pondus.
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Figur 13.

Genomsnittsgrafen

Den sista grafen visar ett genomsnitt av alla karaktärerna. På detta sätt går det att läsa av vad
medelvärdet för vilka egenskaper som förknippas med kvinnliga respektive manliga röster.
Det genomsnittliga resultatet stämmer bra överens med det resultat som visats i de enskilda
karaktärernas grafer. Att de kvinnliga rösterna värderas som mer sympatiska, kompetenta,
samt upplevs inge ett större förtroende. Medan de manliga rösterna ansågs lättare att
förstå, mer övertygande, samt upplevdes ha en starkare pondus. En intressant aspekt är att
läkarens resultat visade på en jämnare fördelning mellan kvinnliga och manliga röster än
genomsnittet. Att läkaren skulle ha ett så pass jämt resultat var för mig något oväntat. Då de
tidigare studier som jag tagit del av, visade på större skillnad i resultaten.
Dock måste jag poängtera att studien inte visade något slående resultat. Men det går att se
antydningar på vissa samband när en jämförelse görs mellan de olika graferna. I alla grafer
upplever deltagarna de kvinnliga rösterna som mer sympatiska än de manliga. De visar även
att de manliga rösterna upplevs ha starkare pondus än de kvinnliga. Poängen som deltagarna
gav var även generellt väldigt höga. Endast ett resultat visade på ett genomsnitt under 50%.
Detta kan beror på att deltagarna i studien försökte visa på en positiv inställning till spelet
och rösterna. Men också att alla röster var inspelade med god kvalité, samt att deras manus
var välvilligt och hade ett engagemang att hjälpa. Studien hade nog visat ett större resultat
ifall några av rösterna uppvisade en negativ attityd, eller skiljde sig kvalitetsmässigt.
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5.2.1. Slutsatser av analysen
Med användning av dessa grafer kommer jag nu att analysera och försöka se om de tre
könsstereotyper jag har valt att undersöka i mitt arbete har påverkat resultatet.
1. Mäns omdöme väger tyngre än kvinnors.
Denna könsstereotyp är den som det går att hitta minst indikationer på. Det går att knyta detta
till att de manliga rösterna värderades som mer övertygande och lättare att förstå. Men
eftersom resultatet inte är starkt nog, samt att de kvinnliga rösterna värderades som mer
kompetenta, samt upplevs inge ett större förtroende, så anser jag att min studie visar på att
denna könsstereotyp inte påverkar spelarens omdöme av mitt spels röster.
2. Dominans är ett personlighetsdrag som ses som negativa hos kvinnor.
För att undersöka detta går det att studera olika delar av den data som samlats in. Delvis ger
officergrafen en ganska tydlig bild av att trots att karaktären och dess manus framstår som en
dominant karaktär (som militär), så uppskattas de kvinnliga rösterna som mer sympatiska än
de manliga. Detta ser jag som en indikation på att de kvinnliga officerarna inte framstod som
påträngande eller ”bossiga”. Det går även att se på resten av graferna att trots att kvinnorna
upplevdes ha pondus, så upplevdes det ändå alltid som mer sympatiska än männen. Eftersom
jag inte har hittat något som antyder att dominanta kvinnor värderas lägre, så anser jag att
min studie även visar på att denna könsstereotyp inte påverkar spelarens omdöme av mitt
spels röster.
3. Kvinnor vet mer om ämnen som generellt klassas som kvinnliga, och män vet mer om
ämnen som generellt klassas som manliga.
Den sista könsstereotypen är den som det finns mest och tydligast indikationer till i resultatet.
I sjuksköterskans (som är ett kvinnodominerat yrke) graf går det att se att de kvinnliga
rösterna överlag fått högre poäng än de manliga rösterna. Och i officerens (som är ett
mansdominerat yrke) graf går det att se att de manliga rösterna överlag fått högre poäng än de
kvinnliga rösterna. Trots att skillnaderna inte är så stora så finns det ett tydligt mönster i båda
graferna som visar på detta. Därför anser jag att denna studie visar på att denna könsstereotyp
påverkar spelarens omdöme av rösterna i mitt spel.
Resultatet och analysen lyckas med att besvara min frågeställning; ifall röstens könskaraktär
påverkar hur spelare uppfattar karaktärer i ett 3D-spel. Dock stämde resultatet inte helt
överens med min hypotes. Min studie visar på att det fanns skillnader i hur rösterna
upplevdes och värderades, men inte till samma grad som i tidigare studier. Vidare gick det
bara att hitta indikationer på att en av könsstereotyperna hade påverkat resultatet. Men rent
generellt går det att säga att studien visar på att samhällets könsstereotyper existerar inom
spelmediet.
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5.3. Rösternas frekvenser
För att analysera rösternas frekvenser använde jag mig av hemsidan Academo och deras
Spectrum Analyser (2017), som skapar ett spektrogram av en ljudfil. Jag laddade upp den
första karaktärens (sjuksköterskan) alla fyra ljudfiler, med de fyra olika rösterna. Detta visade
spektogrammet:
Manliga röster

Kvinnliga röster

Figur 14.

Spektogram

Dock visade hemsidan ingen genomsnittlig frekvens för varje röst, vilket gör det svårare att
jämföra med tidigare studier. Trots detta anser jag att det går att se skillnader och likheter
mellan de olika rösterna. De manliga rösternas starka frekvenser börjar runt 65Hz, medan de
kvinnliga börjar en bit över 65Hz (ca 150Hz). Detta stämmer därför överens med att manliga
röster har en lägre frekvens än kvinnliga. (Liberman, 2013; Eklund och Traunmüller, 1997)
Det går även att se att en av de manliga rösterna har en generellt starkare signal än de övriga,
detta kan bero på att röstskådespelaren stod närmre mikrofonen än de andra. Detta har dock
inte påverkat resultatet, men syns tydligare på detta visuella sätt.

!27

5. Avslutande diskussion
5.1. Sammanfattning
I min bakrund går det att läsa om hur tidigare studier visar på att kvinnliga röster ofta
värderas lägre och inte är lika representerade som manliga röster. Dock saknades det studier
som undersökte hur spelare upplever olika röster i spel. I min studieundersökning har jag
fokuserat på hur deltagarna värderar egenskaperna vänlighet, kompetens, informativitet
och auktoritet hos karaktärerna i ett spel, beroende på deras rösts könskaraktär. Resultatet av
studien gav inget slående resultat, men visade på antydningar av samband. Dessa visade att
de kvinnliga rösterna upplevdes som mer sympatiska, kompetenta och förtroendeingivande.
Medan de manliga röster upplevdes som lättare att förstå, samt hade större pondus
(auktoritet). Det gick även att se i studien att resultatet påverkats av könsstereotypen att
”kvinnor vet mer om ämnen som generellt klassas som kvinnliga, och män vet mer om ämnen
som generellt klassas som manliga”. Därmed har jag lyckats besvara min frågeställning, trots
att resultatet inte helt stämde överens med min hypotes.

5.2. Diskussion
Resultatet av min studie förvånade mig då Nass, Moon och Greens (1997) studie Are
Machines Gender Neutral? Gender-Stereotypic Responses to Computers With Voices visade
starka indikationer på att alla de tre stereotyperna påverkade deras deltagare. Den enda
stereotypen som går att läsa av i min studie är Kvinnor vet mer om ämnen som generellt
klassas som kvinnliga, och män vet mer om ämnen som generellt klassas som manliga. Men
till skillnad från Nass, Moon och Green (1997) använda jag mig av yrken för att undersöka
detta, istället för diskussionsämnen. Trots detta går det att se likheter i resultatet kring denna
könsstereotyp, mellan min studie och Nass, Moon och Greens (1997) studie. En av
anledningarna till varför resultatet skiljer sig i övrigt kan bero på att det skiljer 20 år mellan
studierna. Och på 20 år kan mycket ha hänt när det gäller genus och könsfrågor. Men det är
ändå intressant att kunna jämföra resultaten.
Det går också att se likheter mellan min studies resultat och tidigare forskning. För precis
som i Rindy C. Andersons och Casey A. Klofstads studie Preference for Leaders with
Masculine Voices Holds in the Case of Feminine Leadership Roles går det att läsa i resultatet
att manliga röster uppfattas som mer auktoritära än kvinnliga röster (passa bättre i ledande
roller). Detta skulle kunna bero på att mäns röster ofta porträtteras som auktoritära karaktärer
(Hurtz and Durkin, 1997), vilket i sin tur gör att manliga röster associeras med auktoritet,
samt bekräftar samhällets stereotypa könsroller. Kvinnliga röster värderas istället högre när
de upplevs som varma och förtroendefulla, vilket studien How Do You Say ‘Hello’?
Personality Impressions from Brief Novel Voices (Todorov och Belin, 2014) resultat visar på.
Detta är också något som går att läsa av i min studies resultat.
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5.2.1. Studiens tillförlitlighet
I min studie fick jag 19 deltagare vilket var precis under det mål jag hade satt upp. Dock hade
jag önskat att jag kunde få in ett större antal, då det hade skapat ett mer tillförlitligt resultat
(Östbye mfl, 2008, s 251). Jag hade även önskat att jag skulle kunna använda spelstudenter
som en målgrupp. Men trots detta anser jag att jag lyckades lösa situationen, genom att hitta
en annan målgrupp.
5.2.2. Nyttan av studien
Resultatet av studien stämde delvis in på min hypotes, trots att resultatet inte var lika starkt
som tidigare studier. Denna studie visar att spelares uppfattningen förändras beroende på
vilken könskaraktär spelets karaktärs röst har. Studier som denna kommer att kunna ge
spelskapare och ljuddesigner större förståelse och kunskap kring hur samhällets stereotypa
könsnormer existerar inom spelmediet och dess röster. Vidare kan denna medvetenhet i sin
tur skapa en motivation hos spelbranschen att ta medvetna beslut när de skapar och anställer
röstskådespelare. Med detta menar jag inte att de skall följa det som resultatet visar och
fortsätta i samma fotspår. Utan försöka utmana och förändra gamla vanor, som i sin tur, med
lite tid skulle kunna förändra spelarnas uppfattning och åsikter. Denna studie kommer inte
ensamt kunna åstadkomma detta, men den kommer kunna agera som en liten pusselbit i
arbetet för en mer jämställd spelmarknad, med fler och bättre kvinnliga karaktärer.

5.3. Framtida arbete
Hade jag haft mer tid hade jag tyckt det varit intressant att jobba vidare och arbeta om delar
av arbetet. Dels hade jag tagit del av ett större deltagarantal för att höja resultatets
tillförlitlighet, samt ändrat målgruppen. Men jag hade även ökat antalet röster för att få fler
rösttyper och genus (exempelvis transpersoner), då studien i nuläget är begränsat av
samhällsstereotypa kvinnliga och manliga röster. Jag tror även att jag hade formulerat om
enkäten, genom att använda mig av några kvalitativa frågor, alternativt föra en muntlig
intervju för att öka antalet intressant data. Spel, genus och röst är även tre ämnen som jag
upplever som intressanta i kombination. Och ser därför gärna att det skulle forskas mer kring
detta i framtida studier.
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A.Enkät
2017-08-03

Frågeformulär för spel

Frågeformulär för spel
1. Kön
Mark only one oval.
Man
Kvinna
Other:
2. Spelnummer
Mark only one oval.
1
2
3
4

Frågor kring första karaktären (Sjuksköterskan)
3. Upplevde du Sjuksköterskan som sympatisk/vänlig?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

4. Uppfattade du att Sjuksköterskan som kompetent?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

5. Kände du förtroende för Sjuksköterskan?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

6. Förstod du Sjuksköterskans argumentation?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

Inte alls

8

9

10
Mycket

https://docs.google.com/forms/d/10YUWYgAxlyaWXbPAViac_ywCuXmTKxJzHk4vPfGKK-M/edit
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2017-08-03

Frågeformulär för spel

7. Var Sjuksköterskans argumentation övertygande?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

8. Uppfattade du att Sjuksköterskan hade pondus?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

Frågor kring andra karaktären (Officeren)
9. Upplevde du Officeren som sympatisk/vänlig?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

10. Uppfattade du att Officeren som kompetent?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

11. Kände du förtroende för Officeren?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

12. Förstod du Officerens argumentation?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

13. Var Officerens argumentation övertygande?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

Inte alls

8

9

10
Mycket

https://docs.google.com/forms/d/10YUWYgAxlyaWXbPAViac_ywCuXmTKxJzHk4vPfGKK-M/edit
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14. Uppfattade du att Officeren hade pondus?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

Frågor kring tredje karaktären (Läkaren)
15. Upplevde du Läkaren som sympatisk/vänlig?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

16. Uppfattade du att Läkaren som kompetent?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

17. Kände du förtroende för Läkaren?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

18. Förstod du Läkarens argumentation?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

19. Var Läkarens argumentation övertygande?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket

20. Uppfattade du att Läkaren hade pondus?
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

Inte alls

8

9

10
Mycket

https://docs.google.com/forms/d/10YUWYgAxlyaWXbPAViac_ywCuXmTKxJzHk4vPfGKK-M/edit
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Frågeformulär för spel

21. Vilken karaktär har rimligast argument enligt dig?
Mark only one oval.
Sjuksköterskan
Officeren
Läkaren

Powered by

https://docs.google.com/forms/d/10YUWYgAxlyaWXbPAViac_ywCuXmTKxJzHk4vPfGKK-M/edit

!IV

4/4

