


Sammanfattning 
 

Detta arbetet undersöker hypermaskulinitet i spel. I bakgrunden fastställs att män i spel ofta              

gestaltas som hypermaskulina. Frågan som ställs är huruvida unga män som spelar föredrar             

en hypermaskulin spelkaraktär eller en ordinärt manlig karaktär och om deras relation till             

actionspelsgenren påverkar deras preferens, samt hur de uppfattar hypermaskulin         

gestaltning i ett spel. 

Åtta informanter har spelat igenom en “visual novel” spel-prototyp där de fick spela som två               

manliga karaktärer, en hypermaskulin och en ordinärt maskulin. Informanterna fick sedan           

svara på frågor under en semistrukturerad intervju.  

Resultatet visar att sju av åtta informanter föredrar den ordinärt maskulina karaktären och             

att alla informanter identifierade sig mer med den ordinärt maskulina karaktären. Resultatet            

visade också att informanterna tydligt uppfattade den hypermaskulina gestaltningen som          

överdrivet maskulin och stereotypisk. 

I framtiden skulle resultatet kunna användas för att motivera spelutvecklare att använda sig             

av färre hypermaskulina gestaltningar och som en språngbräda för att diskutera           

gestaltningen av män i spel. 

 

Nyckelord: Hypermaskulinitet, representation, spel, stereotyp, manliga spelare 
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1 Introduktion 
Spel, speciellt actionspel, innehåller frekvent representationer av män som hypermaskulina          

gestalter. Hypermaskulina ideal som våld, fysisk styrka och dominans, förmedlas          

regelbundet till spelare. Det här arbetet vill titta närmare på hypermaskulinitet inom            

actionspelsgenren och om spelens huvudsakliga målgrupp (unga vuxna män) föredrar att           

spela en hypermaskulin spelkaraktär framför en mer verklighetstrogen manlig avatar.  

En spelprototyp med inspiration från stilen “visual novel” har producerats och           

informanterna har fått spela igenom en spelsekvens för att bekanta sig med två manliga              

spelkaraktärer, där en är hypermaskulin och en inte är det. Därefter fick de svara på frågor i                 

en intervju där de bland annat fick välja vilken karaktär de skulle vilja fortsätta spela som,                

och varför.  
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2 Bakgrund 
Representation i spel diskuteras allt mer i takt med att mediet växer och förväntningar på               

spel som både konstform och underhållning höjs, något som har visat sig genom kritik av               

stereotypa gestaltningar i spel som till exempel debatten kring figuren Quiet från Metal Gear              

Solid V (2015). Ämnet representation i spel kan röra allt från kön till etnicitet, religion,               

sexualitet och ålder. Det här arbetet fokuserar på en viss aspekt av representation av kön,               

mer specifikt representationen av män och hypermaskulinitet i spel. Termer som ofta            

kommer upp i debatten kring män är “toxic masculinity” och hypermaskulinitet, till exempel             

i det omtalade “Gamergate”. Hypermaskulinitet kan beskrivas som en negativ förstärkt och            

överdriven variant av den traditionella mansrollen. Hypermaskulinitet idealiserar våld och          

dominans, och nedvärderar känslor, empati och samarbete (Burk, Burkhart & Sikorski,           

2004). Hypermaskulina karaktärer förekommer främst i actionspel och avbildas ofta som           

aggressiva och med stereotypt manliga markörer, såsom stora muskler och ansiktsbehåring,           

till exempel som i figur 1. 

 

Figur 1 Exempel på hypermaskulin karaktär, Kratos från God of War (2018). 

En djupare definition av termen hypermaskulinitet kommer att presenteras under rubrik 2.2            

av rapporten. Termen “ordinär maskulinitet” kommer i arbetat att användas benämning på            

icke hypermaskulin maskulinitet.  

Arbetets syfte är att undersöka huruvida män som spelar actionspel föredrar att spela             

hypermaskulina spelkaraktärer framför mer verklighetstrogna, ordinära manliga karaktärer.        

Arbetet vill ta reda på om dessa hypermaskulina spelkaraktärer tilltalar spelens           

huvudmålgrupp (unga vuxna män) eller om spelarna är så vana vid hypermaskulina            

spelkaraktärer att de inte reflekterar kring dessa gestaltningar? 
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Hypermaskulinitet och manlig representation i spel, och vilken effekt det har på män idag, är               

ett problem med många aspekter. Målet är att utreda en av dessa aspekter, huruvida män               

som spelar actionspel föredrar att spela hypermaskulina karaktärer och i så fall vad det är               

som tilltalar spelarna. För att undersöka frågan har en artefakt i form av en ”visual novel”                

spel-prototyp skapats. I spel-prototypen fick informanterna spela två olika manliga          

karaktärer, varav den ena är hypermaskulin. Informanterna observerades när de spelade och            

efteråt blev de intervjuade. I intervjun fick de svara på frågor om sig själva, sina spelvanor                

och inställning till actionspel. Sedan fick de berätta om sina intryck av karaktärerna och              

motivera sina val i spelet.  

2.1 Representation i spel 
Media har makt att påverka normer och vår kroppsuppfattning (Morrison, m.fl., 2004).            

Precis som kvinnor som utsätts för idealiserade och smala gestaltningar rapporterar lägre            

självförtroende, depression och större missnöje med sina egna kroppar (Bessenoff, 2006) så            

kan media påverka mäns välmående negativt. I mäns fall handlar den idealiserade kroppen             

mindre om smalhet och mer om att vara muskulös och män som konsumerar dessa              

avbildningar av idealiserade manliga gestalter har en starkare negativ bild av sin egen kropp              

och är mer benägna att försöka lägga på sig vikt och muskler eller använda steroider               

(Morrison, m.fl. 2004). I studien Action figures and men (Barlett, m.fl. 2005) utförde de tre               

experiment där de lät unga män hantera actionfigurer med olika mycket muskler. Efter att ha               

hanterat figurerna undersöktes deltagarnas självförtroende, syn på den egna kroppen och           

hur tillfredsställda de var med sin kropp. Resultatet visade att de som hanterade de mer               

orealistiska och överdrivet muskulösa figurerna visar lägre självförtroende och var mer           

missnöjda med sin egen kropp.  

Studier har visat att män avbildas mer frekvent i spel, såsom i studien The virtual census:                

representations of gender, race and age in video games, där de populäraste spelen i USA               

mellan mars 2005 till februari 2006 från de nio största spelkonsolerna, inklusive PC,             

analyserades. Totalt var det 133 spel som undersöktes. De beräknade även hur mycket varje              

spel hade sålt för att bedöma hur viktigt spelet var. De kom fram till att det var betydligt                  

vanligare med manliga karaktärer, speciellt i rollen som huvudkaraktär, än kvinnliga           

karaktärer. Hela 85,23% av karaktärerna var män, och av huvudkaraktärer var 89,55% män.             

Vidare visade studien även att karaktärerna som porträtterades var övervägande vita,           

80,05%, och vuxna, 86,88%. Resultatet av studien visar att det finns ett tydligt mönster av               

vilka karaktärer som representeras i spel och att vita män är de som representeras mest               

frekvent (Williams, Martins, Consalvo & Ivory, 2009). 

Även gestaltningen av män i spel skiljer sig ifrån hur kvinnliga karaktärer porträtteras. En              

studie Video Game Characters and the Socialization of Gender Roles: Young People’s            

Perceptions Mirror Sexist Media Depictions (Dill & Thill, 2007) studerade de 6 mest sålda              

speltidningarna under januari 2006. De bedömde bland annat om karaktärerna som           

avbildades visades upp som hypermaskulina och/eller aggressiva. Till grund för          

hypermaskulin avbildning letade de efter förvrängda manliga markörer, till exempel extremt           

stora armar och bröstmuskler eller överdrivet maskulina ansiktsdrag och uttryck av           

7 

 



dominans. För att identifiera aggressiva avbildningar noterade de attackerande poser, vapen           

och krigsscener. Studien kom fram till att manliga karaktärer övervägande porträtterades           

som aggressiva, 82.6%, och att runt en tredjedel avbildades på ett hypermaskulint vis. Över              

hälften av de kvinnliga karaktärerna, 59,9%, avbildades på ett sexualiserat vis, till skillnad             

från manliga karaktärer där endast 0.8% framställdes som sexualiserade figurer. De fann            

också att även ungdomar som inte själva spelar regelbundet kategoriserade manliga           

karaktärer i spel som aggressiva och våldsamma. Resultatet visar att spel förmedlar en bild              

av män som kraftfulla angripare, i kontrast med kvinnor som porträtteras som idealiserat             

vackra sexobjekt, och att den här bilden är så tydlig att även ungdomar som inte är                

involverade i spelkulturen har en tydlig uppfattning om den.  

Även studien Gender Differences in Video Game Characters’ Roles, Appearances, and Attire            

as Portrayed in Video Game Magazines (Miller & Summers, 2007) kom fram till liknande              

resultat när de studerade artiklar från speltidningar mellan 2003-2005. De fann att manliga             

karaktärer förekom oftare än kvinnor, med 1 kvinna för varje 5.3 man, och att 70.0% av de                 

manliga karaktärerna gestaltas som muskulösa och 84.5% som kraftfulla. 83.9% av de            

manliga karaktärerna framställs beväpnade, i förhållande till de kvinnliga karaktärernas          

43.3%.  

2.2 Definition av hypermaskulinitet 
Hypermaskulinitet är en term som används genomgående under det här arbetet.           

Definitionen av hypermaskulinitet hämtas från Construction and Preliminary Validation of          

the Auburn Differential Masculinity Inventory (Burk, Burkhart & Sikorski, 2004, s. 14). Där             

definieras hypermaskulinitet som en konstruktion, en term för män som visar upp en             

överdriven och förstärkt variant av den traditionella manliga könsrollen. De hävdar att            

hypermaskulinitet visar sig genom ett förhöjt värde av aggressivitet och fysisk dominans, och             

att våld anses djupt kopplad till den manliga identiteten, en obligatorisk faktor i vad det               

innebär att vara en man. Tävlingsinriktade personlighetsdrag och risktagande idealiseras och           

samarbete nedvärderas och status och stolthet har ett högt värde. Att kunna ta hand om sig                

själv är essentiellt och omhändertagande av andra ses som mindre värt. Vidare beskriver             

författarna att i en hypermaskulin idevärld ses kvinnor främst som sexuella objekt, något för              

män att erövra. Sexuella erövringar visas ofta upp för att höja en hypermaskulin karaktärs              

status, såsom i bilden under, figur 2. Hypermaskulina män är också begränsade i sina              

känsloyttringar. Ilska, avsmak och förakt är känslor som är kan visas upp men rädsla, ömhet               

och kärlek anses vara ett tecken på svaghet (Burk, m.fl.. 2004, s. 14). 

Från den här definitionen kan ett antal grundpelare för att identifiera och avbilda             

hypermaskulinitet plockas ut.  

● Våld är manligt och män ska vara aggressiva. 

● Fysisk styrka och stora muskler är obligatorisk för att vara manlig. 

● Att söka efter farliga situationer är manligt. 

● En man ska vara självständig och klara sig utan hjälp. 

● Kvinnor är mindre värda än män och existerar främst för mäns sexuella njutning. 

● Män ska inte visa rädsla eller sorg. 
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Hypermaskulinitet och dess mönster och funktioner är ett komplicerat ämne, varje aspekt            

kan undersökas vidare och analyseras, men det här är de 6 punkterna som arbetet utgår ifrån                

under skapandet av artefakten och den hypermaskulina karaktär som ska avbildas. 

 

Figur 2 Exempel på en hypermaskulin karaktärs relation till kvinnor, från Duke 

Nukem Forever (2011).  

2.3 Påverkan av spel 
Varför är det relevant att studera huruvida män föredrar att spela hypermaskulina            

karaktärer? Det handlar ju “bara” om spel, det spelar väl ingen roll för verkligheten? Arbetet               

har inte funnit någon studie som undersöker exakt vilken påverkan specifikt porträttering av             

hypermaskulinitet i spel har på spelare, men motsvarande studier rörande påverkan av            

hypermaskulinitet i TV-serier har utförts (Scharrer, 2001) som visar på att män som             

konsumerar tv-program som innehåller mycket våld och hypermaskulina karaktärer själva          

uppvisar högre grader av aggression och fientlighet, samt att hypermaskulina män visade en             

starkare effekt av att konsumera våldsamma tv-program än icke hypermaskulina män.  
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Figur 3 Exempel på våld i spel, Max Payne 3 (2012) 

Att utöva våld och att döda andra är ett vanligt inslag i actionspel och kan se ut som på                   

bilden ovan (figur 3). Likväl är det ett kontroversiellt ämne och här nedan presenteras källor               

som inte är överens som hur mycket spel påverkar dem som spelar. Statens medieråd gjorde               

en översikt av en del av forskningen som utförts 2000-2011 och fann då brister. De menar att                 

trots att det finns “en omfattande mängd forskning som visar på ett statistiskt samband              

mellan VS (våldsamma spel) och aggression” så är det inte bevisat att det finns belägg för                

aggressivt beteende, endast vad de kallar “mentala processer” (Dalquist & Christofferson,           

2011).  

Å andra sidan finns det ett antal studier som hävdar motsatsen, att fenomen i spel faktiskt                

påverkar den som spelar. Det är de källorna som arbetet kommer att utgå ifrån. En studie,                

Effects of exposure to sex-stereotyped video game characters on tolerance of sexual            

harassment (Dill, Brown & Collins, 2008), visar till exempel att män som fick se bilder på                

sexualiserade kvinnor från spel uppvisade en större tolerans för sexuella trakasserier i            

verkligheten, än män som fick se på bilder av påklädda kvinnor i en arbetsmiljö med hög                

status. 181 deltagare, varav 120 var kvinnor och 61 män, fick se en av två olika samlingar av                  

bilder. Den ena gruppen fick se bilder på sexualiserade kvinnor från spel, den andra fick se                

bilder på kvinnor och män från USAs kongress, med syftet att de skulle uppfattas som               

respekterade professionella människor. Deltagarna fick sedan läsa en historia från          

verkligheten, där en professor gjorde sexuella närmanden mot en kvinnlig student.           

Deltagarna fick sedan svara på sju frågor om hur de såg på historien. Deltagarna fick även                

uppge vilka slags spel de brukar spela, samt hur ofta och hur länge de spelade dem.                

Resultatet visade att männen som fick se de sexualiserade bilderna hade högst tolerans för              

sexuella trakasserier, följt av männen i kontrollgruppen, efter dem kom kvinnorna i            

kontrollgruppen. Minst tolerans för sexuella trakasserier visade kvinnorna som fått se de            
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sexualiserade bilderna. Skillnaden i attityd mellan männen i de två grupperna var större än              

mellan kvinnorna. Männen rapporterade att de hade spelat mer våldsamma spel än            

kvinnorna i undersökningen och resultatet visade att det fanns ett sammanband mellan de             

som spelade mycket våldsamma spel och hög tolerans för sexuella trakasserier.  

Det här är relevant eftersom att det tyder på att vad vi konsumerar genom att spela spel                 

påverkar våra syn på världen runtomkring oss.  

En annan studie, Effects of Violent Video Games on Aggressive Behavior: Potential Sex             

Differences (Bartholow & Anderson, 2001), går också emot Statens medieråds rapport. De lät             

43 deltagare, 22 män och 21 kvinnor, spela antingen ett våldsamt spel eller ett icke våldsamt                

spel. Därefter lär de deltagarna utföra ett test som de kallar ”Retaliation reaction time task”.               

Deltagarna fick instruktionen att deras reaktionstid testades genom att klicka på en knapp             

när en specifik ton hördes, och att de tävlade mot en kvinna. Deltagarna instruerades att de                

kunde dela ut olika nivåer av obehagliga ljud till motståndaren när de ”vann”. Resultatet              

visar att de som spelade det våldsamma spelet delade ut högre nivåer av ljudbestraffning. Det               

visade sig också att män delade ut högre nivåer av bestraffning än kvinnor och att effekten av                 

att spela det våldsamma spelet var större på de manliga deltagarna än de kvinnliga.  

Sammantaget bedöms att källorna visar att spel, och vad som gestaltas i spel, påverkar de               

som spelar eller betraktar dem via olika digitala kanaler (t.ex. YouTube) i verkligheten.             

Arbetet kommer därför att utgå ifrån dessa källor och slutsatsen att spel påverkar spelare. 

2.4 Hypermaskulinitet och karaktärsdesign 
För att förmedla att en karaktär är hypermaskulin används ofta yttre markörer och 

stereotyper av manlighet. För att definiera vilka de yttre markörer är, kommer de sex 

punkterna från kapitel 2.2, definition av hypermaskulinitet, att användas som 

utgångspunkt. Utifrån dem kan summeras att det är viktigt att en hypermaskulin 

karaktärsdesign förmedlar fysisk styrka, dominans, potential till aggression och våld 

samt ett lämpligt hypermaskulint stoiskt känsloläge.  

I det mest grundläggande av koncept är det värt att ta i betraktande formen av figuren 

och vilka geometriska former som används. Människor tenderar att uppfatta runda 

former som behagliga, kantiga former som hotfulla och en nedåtvänd triangel som den 

mest hotfulla formen (Larson, m.fl., 2011). Det kan därför vara fördelaktigt att 

inkuldera kantiga former i en hypermaskulin karaktärs design. En överdimensionerad 

muskulös överkropp förvandlar i hela karaktären till en triangelliknande form. 

Ansiktsdrag som kan förmedla en hypermaskulin stereotyp är grova, kantiga 

ansiktsdrag, skägg eller stubb, och små ögon. En gammal stereotyp är att en böjd näsa 

visar på en djärv personlighet (Vipsjö & Bergsten, 2014, s. 37) kanske för att det kan 

påminna om en bruten näsa, något som skulle stämma överens med 

hypermaskulinitetens glorifiering av våld. En tumregel för att kontrollera att en 

karaktärs ansikte inte signalerar fel saker är att undvika effekten som Isbister (2006) 

kallar baby face. Den beskriver hur stora ögon, en liten haka och ett runt ansikte ger 
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betraktaren ett intryck av att personen som betraktas är varm, eftergiven och naiv 

(Isbister, 2006, s. 10). Dessa karaktärsdrag går stick i stäv med hypermaskulina ideal.  

Förutom ansiktsdrag är hållningen viktig. Ögonkontakt med betraktaren, utskjutande 

haka, hukat huvud och spända axlar följer Isbisters (2006) definition av fientlighet och 

passar hypermaskulin aggressivitet. En hypermaskulin karaktär får gärna torna upp sig 

över andra karaktärer. En hypermaskulin karaktär bör även generellt visa känslor som 

är godkända i det hypermaskulina spektrumet, såsom ilska, överlägsenhet, avsky, hån 

eller oberördhet. Dessa känslor kan förmedlas genom till exempel ihopdragna 

ögonbryn, en rynkad näsa eller blottade tänder.  

Muskler är en viktig aspekt av ett hypermaskulint utseende eftersom fysisk styrka och 

dominans är nyckelkoncept. En stor kropp tar också upp mycket plats, något som 

kopplas till dominans (Isbister, 2006, s. 31). Inte bara hypermaskulina män värderar 

stora muskler, den manliga atletiska kroppen har sedan antiken räknas som gudomlig 

och något att sträva efter (Vipsjö & Bergsten, 2014, s.14-15). En stor och muskulös 

överkropp har historiskt har setts som ett tecken på driftighet och mod. En karaktär 

som designas för att framstå som hypermaskulin bör ha breda axlar och överdrivet 

stora armar och bröstmuskler, i linje med hypermaskulina ideal om fysisk styrka och 

dominans. 
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Figur 4 Exempel på hypermaskulint utseende, Ethan Thomas från Condemned 

2: Bloodshot (2008)  

Figur 4 är ett exempel på en hypermaskulin karaktärsdesign och föreställer Ethan 

Thomas från Condemned 2: Bloodshot (2008). Om vi analyserar hans grundform kan 

vi se att hans siluett bildar en triangelliknande form. Hans armar är 

överdimensionerade och muskulösa och hans axlar är breda och hans tröja visar på ett 

orealistiskt sätt upp hans muskler så att vi även kan ana att han har en tydligt 

definierad muskulatur runt mage och bröst. Hans ansikte är kantigt och han är orakad, 

något som skulle kunna visa på att han inte är fåfäng. Hans kroppshållning är 

dominant, axlarna lätt framåtlutade och spända, händerna är knutna och han håller 

ögonkontakt med betraktaren med huvudet hukat, något som följder Isbisters (2006) 

definition av fientlighet. Vi kan även se på Ethans kläder att han är hotfull. Han har 

bandage lindade kring knogarna på ett vis som för tankarna till en boxares handlindor, 

runt halsen har han namnbrickor som kan associeras till soldater och strid, och hans 

kläder är fläckade och slitna. Närmare betraktande av tröjan visar att det finns hål runt 

mellangärdet, små hål som skulle kunna ha åsamkas av en kniv eller kanske kulor, och 

över bröstet är tryckt en måltavla som i förlängningen visar på att Ethan är en 

vandrande måltavla för våld. I hans högerhand kan vi skymta ett slagträ och på 

kroppen bär han ett axelhölster med två pistoler. Alla dessa detaljer gör det tydligt att 

Ethan är en hypermaskulin karaktär, en självständig tålig man som en van att hantera 

och utföra våldsamma handlingar. 
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3 Relaterad forskning 
Arbetet etablerade i kapitel 2.3 att spelare påverkas av vad de utsätts för i spel. Så om spelare 

konsumerar mycket hypermaskulint innehåll, vad har det för effekt? Vad har 

hypermaskulinitet för effekt i verkligheten?  

Hypermaskulinitet kan kopplas till flertalet skadliga beteenden, till exempel våld mot 

kvinnor. Studien Effects of Hypermasculinity on Physical Aggression Against Women 

(Parrott & Zeichner, 2003) lät 533 män svara på bland annat ”the Hypermasculinity 

Inventory” (Mosher & Sirkin, 1984, se Parrott & Zeichner, 2003) Ur den gruppen valdes 

sedan 59 män ut. De som valdes hade fått resultat som var antingen högt upp eller långt ner 

på den hypermaskulina skalan. Dessa mäns aggression mättes sedan genom ”the 

response-choice aggression paradigm” (RCAP; Zeichner et al., 1999; Zeichner, Parrott & 

Frey, in press se Parrott, D.J & Zeichner, A. 2003) ett test där männen fick tävla i 

reaktionstid mot en kvinna. Tävlingen var riggad och denna motståndare fanns i 

verkligheten inte, men deltagarna fick information om att det var en kvinna som satt i ett 

rum bredvid deras. Männen fick möjlighet att ge elchocker till denna inbillade motståndare 

när de ”vann” och fick informationen att hon kunde göra detsamma. Det var möjligt att inte 

dela ut någon chock alls under hela utmaningen. Elchockerna kunde delas ut i olika styrka 

och under olika lång tid och beroende på hur starkt och hur länge männen chockade sin 

motståndare mättes deras aggressionsnivå. Deltagarna ”vann” och ”förlorade” ett antal 

gånger i tre omgångar, för varje omgång ”vann” de färre gånger och fick starkare elchocker 

av motståndaren. Resultatet visade att de män som rankade högt på den hypermaskulina 

skalan var mer benägna att chocka kvinnan. 97% av de mer hypermaskulina männen agerade 

aggressivt, i kontrast till gruppen med män som hade låga siffror i hypermaskulinitets testet 

där 69% delade ut elchocker. Den hypermaskulina gruppen delade också ut starkare och 

längre elchocker än sin motsvarighet och reagerade snabbare och mer aggressivt på 

provokation, dvs. att ”förlora”. Resultatet tyder på att hypermaskulina män är mer benägna 

att visa aggressivitet mot kvinnor än män som inte är hypermaskulina och att de reagerar 

snabbare och starkare på att en kvinna utmanar dem.  

En annan studie, Determinants of Anger and Physical Aggression Based on Sexual 

Orientation: An Experimental Examination of Hypermasculinity and Exposure to Male 

Gender Role Violations (Parrott & Zeichner, 2007), lät 148 heterosexuella män svara på 

frågor om sig själva, såsom ålder, ras och utbildning. Sedan fick de svara på olika frågor för 

att mäta olika aspekter, såsom sexualitet ”Kinsey heterosexual-homosexual rating scale” 

(Kinsey et al., 1948 se Parrott & Zeichner, 2007), hypermaskulinitet ” the Hypermasculinity 

Inventory” (Mosher & Sirkin, 1984 se Parrott & Zeichner, 2007) och ilska ”Anger-Hostility 

scale” (Watson & Clark, 1994 se Parrott & Zeichner, 2007). Deltagarna fick information om 

att de skulle få se på en kort erotisk film, antingen med en kvinna och en man eller med två 

män, och att de sedan skulle tävla i reaktionstid med en annan deltagare. Precis som i 

studien som beskrivs ovan använde sig den här studien av ”the Response Choice Aggression 

Paradigm (RCAP; Zeichner, Frey, Parrott, & Butryn, 1999; Zeichner, Parrott, & Frey, 2003, 

se Parrott & Zeichner, 2007). I det här fallet var motståndaren en man. Deltagarna fick se en 

kort film av sin motståndare där de fick veta att han antingen var heterosexuell eller 

homosexuell. De fick sedan tävla mot denna påhittade motståndare där de ”vann” tio gånger 
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och ”förlorande” tio gånger. Resultatet visade att hypermaskulina mäns nivå av ilska gick ner 

efter att de fick se på ett erotiskt klipp med en man och en kvinna, men gick upp när de såg 

klipp med två män. Resultatet visade också en betydande koppling mellan hypermaskulinitet 

och starka elchocker från de som tävlade mot en homosexuell man. Hypermaskulina män 

reagerade med mer aggression både på att se ett erotiskt klipp med två män och att tävla mot 

en homosexuell man.  

Hypermaskulinitet kan även kopplas till försämrad hälsa för den hypermaskulina individen, 

något som studien Constructions of masculinity and their influence on men's well-being: a 

theory of gender and health (Courtenay, 2000) kommer fram till efter att studera forskning 

på ämnet i USA. Deras teori är att män och kvinnor visar upp sin femininitet och 

maskulinitet genom dagliga vanor och attityder till hälsa och att den traditionella bilden av 

män som stoiska risktagare som är starka och inte behöver hjälp bidrar till att män inte söker 

medicinsk hjälp i den utsträckning de kan behöva och även att risktagande kan orsaka 

skador. Kvinnor ägnar sig på fler hälsoförebyggande aktiviteter och har fler hälsosamma 

livsstilsmönster. Detta underhåll av hälsa som kvinnor ägnar sig åt kan signalera 

omhändertagande och kan tolkas som fåfänga, något som också går emot hypermaskulina 

ideal.  

Vi påverkas av att konsumera spel och den hypermaskulina gestaltningen av män i spel är 

genomgående. Att anamma hypermaskulina ideal har negativa effekter för både den enskilda 

individen och omgivningen.  
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4 Problemformulering  
Som arbetet etablerade i kapitel 1 porträtterar spel övervägande manliga karaktärer           

(Williams, m.fl., 2009) och dessa karaktärer avbildas ofta som aggressiva och/eller           

hypermaskulina (Dill, & Thill, 2007). Män som spelar actionspel utsätts alltså regelbundet            

för hypermaskulina gestaltningar och det har negativa konsekvenser för deras          

självförtroende och kroppsuppfattning (Morrison, m.fl., 2004; Barlett, m.fl. 2005). Utöver          

detta uppvisar män som konsumerar media som innehåller mycket hypermaskulina gestalter           

och våld själva högre grader av aggression och hypermaskulinitet (Scharrer, 2001) Det i sin              

tur är problematiskt eftersom studier visar att hypermaskulinitet är skadligt inte bara för den              

hypermaskulina personen (Courtenay, 2000) utan även för människor runtomkring (Parrott          

& Zeichner, 2003; Parrott, D.J & Zeichner, A. 2007). 

Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida män som spelar actionspel föredrar att              

spela hypermaskulina spelkaraktärer eller ordinära manliga karaktärer. Arbetet vill ta reda           

på om dessa hypermaskulina spelkaraktärer tilltalar spelens huvudmålgrupp (unga vuxna          

män) eller om spelarna så vana vid hypermaskulina spelkaraktärer att de inte reflekterar             

kring dessa gestaltningar? 

Detta leder fram till arbetets frågeställning som är:  

● Föredrar män att spela en hypermaskulin karaktär eller en ordinär maskulin karaktär            

och spelar vana av actionspel genren in i vilken karaktär som föredras? 

● Hur uppfattar manliga spelare en hypermaskulin karaktär i ett spel? 

4.1 Metodbeskrivning 

4.1.1 Arbetsmetod 
Frågan har undersökts genom en spel-prototyp som har tagit inspiration från ”Visual            

Novel”-genren. “Visual novel” kallas ett spel som förmedlar sin handling genom att spelare             

får läsa text mot bakgrundsbilder av karaktärerna och platserna där handlingen utspelar sig             

på. Spelaren presenteras olika val eller dialogalternativ vid vissa skeden av historien och för,              

genom sina val, handlingen vidare. 

I artefakten som har skapats har informanterna fått spela två karaktärer, en hypermaskulin             

och en icke hypermaskulin man, först tillsammans och sedan en och en. Karaktärerna är              

designade för att vara så lika som möjligt i aspekter såsom ålder, etnicitet och hårfärg, för att                 

undvika att det påverkar vilken karaktär som föredras. Den hypermaskulina karaktären har            

och visar upp hypermaskulina markörer, baserat på den samlade informationen i kapitel 2.2             

Definition av hypermaskulinitet, och 2.4 Stereotyper och karaktärsdesign, såsom större          

muskler och en dominant hållning. Karaktärerna i spel-prototypen utövar samma yrke, polis,            

och bär därför samma uniform, återigen för att undvika att kläderna spelar in i vilken               

karaktär som föredras och även för att polisyrket ger utrymme för ett utövande av våld utan                

att göra någon av karaktärerna kriminell.  

16 

 



I första delen av spel-prototypen interagerar de två karaktärerna med varandra medan de             

utövar sitt yrke, och spelaren får, främst genom att läsa, lära sig om de två karaktärerna och                 

deras personligheter. Senare i spelet delar de två karaktärerna upp sig för att förhöra ett               

identiskt tvillingpar. I den här delen av spel-prototypen får spelaren ta beslut å karaktärernas              

vägar, men besluten är begränsade till att passa karaktärernas personligheter. Resultaten           

från de två förhören, vilken information poliserna inhämtar, är i princip identiska för att det               

inte ska vara en avgörande faktor i vilken karaktär som föredras.  

Efter att ha spelat spelet har informanterna deltagit i en intervju där de uppgav vilken               

karaktär de skulle vilja fortsätta spela som och varför, samt hur de uppfattade de två               

karaktärerna. 

 

Figur 5 Mockup på visual novel spel-prototypen, egen bild. 

4.1.2 Undersökningsmetod 
För att samla in information till undersökningen har åtta semistrukturerade intervjuer           

utförts. Semistrukturerade intervjuer innebär att frågor kommer att förberedas innan          

intervjun genomförs, men att följdfrågor och vidare diskussion kan följa de förberedda            

frågorna (Østbye, m.fl., 2004). Denna kvalitativa metod används för att det möjliggör            

följdfrågor där informanter kan förmedla sin uppfattning om karaktärerna och spelet på ett             

flexibelt sätt, samtidigt som det finns en ramverk av grundfrågor som alla informanter får              

svara på. Dessa grundfrågor ska göra det lättare att analysera datan som insamlas och              

jämföra de olika svaren. Det finns nackdelar med att använda intervjuer, till exempel finns              

det en risk för den effekt som (Østbye, m.fl., 2004) beskriver, när närvaron av en intervjuare                

påverkar spelaren och stör upplevelsen av spelet. Fördelen i att kunna ställa följdfrågor för              

att klargöra informanternas svar och tankar uppväger risken.  
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Undersökningen inbegriper åtta informanter som identifierar sig som män och som           

regelbundet (minst två gånger i veckan) spelar tv- eller datorspel. Fyra av informanterna är              

vana vid och tycker om specifikt spel i genren action och fyra av dem spelar inte primärt                 

actionspel. Det här urvalet har gjorts för att undersöka huruvida det påverkar resultatet hur              

mycket informanten exponerats för hypermaskulina gestaltningar av män i spel innan. 

Informanterna har fått spela igenom artefakt-spelet under observation. En observatörs          

uppgift är att betrakta och noterar vad informanter gör under en studie (Østbye, m.fl., 2004).               

Observatören har under studiens gång fört anteckningar på de val som informanterna gjort i              

spelet samt på deras beteende, reaktioner och potentiella kommentarer. Därefter har de först             

fått svara på förutbestämda frågor om sig själva såsom ålder och spelvanor, därefter på              

frågor om hur de uppfattar karaktärerna i spelet, varför de tog de beslut de gjorde, vilken                

karaktär de skulle vilja spela mer och varför. Intervjuerna har spelats in. Syftet med              

undersökningen har inte avslöjats för informanterna eftersom vetskapen om vad som           

undersöks potentiellt skulle ha kunnat påverka svaren.  
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5 Genomförande 

För att undersöka arbetets frågeställning har en artefakt i form av ett spel skapats. Spelet är i                 

en så kallad “visual novel”-stil. Det betyder att spelet till största del består av grafiska               

2D-element och en berättelse och dialoger som spelaren får läsa. Spelaren får även ta beslut               

under spelets gång, i form av dialogval.  

5.1 Övergripande arbetsprocess 
Den första och mest grundläggande delen av artefakten var de två huvudkaraktärerna, den             

hypermaskulina mannen (Martin) och den ordinära mannen (Aron). Ett antal konceptskisser           

på ansikten utfördes, såsom figur 6, med de hypermaskulina markörerna som beskrivs i del              

2.4 Hypermaskulinitet och karaktärsdesign i åtanke. Skisser på båda gestalterna gjordes sida            

vid sida för att göra det enkelt att skapa och se kontraster mellan ansiktsdrag utan att förlora                 

en grafiskt konsekvent stil.  

 

Figur 6 Exempel på skisser av ansikten. 

Varje karaktär fick ett några olika känslolägen som de kan växla mellan under spelets gång 

för att förtydliga vad karaktärerna känner och göra spel-prototypen mer dynamisk. Antalet 
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känslor och vilka de är skiljer sig från karaktär till karaktär och mer detaljer kommer att 

delges i den individuella beskrivningen av karaktärerna. 

När en skiss på ett ansikte valts ut inleddes ett arbetsflöde som visas under i figur 7. Varje 

delmoment kommer att redogöras efter sin numrering. Under arbetets gång har vissa 

moment itererats, exemplet under är en standardisering av arbetsflödet.  

Exempel på arbetsflöde i skapande av karaktär 

1) Skissen på det utvalda ansiktet läggs in ett nytt dokument och en passande kropp 

skissades upp.  

2) Kläder tecknas ovanpå skissen av kroppen. 

3) En preliminär lineart ritas upp på hur karaktären kommer att se ut.  

4) Justeringar av kropp, detaljer och accessoarer utförs.  

5) En grundfärg till huden sätts och skuggas med skarpa kanter. Ögonen behandlas på 

samma vis.  

6) Detaljer i form av gradienter och/eller “air-brushed” ytor läggs ovanpå hudens grundlager.  

7) Hårfärgen fylls i och detaljer i hår relaterad till lineart adderas, som till exemplet hår på 

armarna.  

8) Kläderna ges en grundfärg och hårda skuggor. Är kläderna i samma färg sker detta på 

samma lager, har karaktären olika klädesplagg i olika färger delas de upp i olika lager.  

9) De sista detaljerna fixas, såsom blänk i ögonen och eller mindre förändringar i designen, 

t.ex. förändring av polisloggan. 

Efter att steg 1-9 avklarats samlas alla lager i en mapp som sedan dupliceras så många 

gånger som det ska finnas olika uttryck. De namnges efter vilket uttryck de ska få och sedan 

förändras deras lineart i ansiktet och motsvarande skuggor i huden, så att karaktären får 

flera olika ansikten/uttryck som de kan skifta mellan i spelet. 
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Figur 7 Exempel på arbetsprocess. 
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Nedan, figur 8, visar en förlaga till det grafiska stil arbetet har utgått ifrån. Den grafiska 

stilen, som kan beskrivas som semi-realistisk med “cartooniga” inslag,  används till 

karaktärerna och är utvald på grund av att den möjliggör ett skapande av ett flertal 

karaktärer på en begränsad tid. Den grafiska stilen kännetecknas av tydlig lineart, hårda 

skuggor med vissa utvalda områden av gradienter. En annan fördel med den här grafiska 

stilen är att den lämpar sig väl till iteration, den gör det möjligt att lägga in flera uttryck eller 

förändringar i en karaktär allteftersom utan omfattande omarbete, något som passar 

“visual-novel” behovet väl, då ett behov för oväntade uttryck kan uppkomma under 

utvecklandet av historien.  

 

Figur 8 Förlaga till grafisk stil 

I skapande av bakgrunder har fokus legat på visuell enkelhet, bakgrunderna får inte vara 

detaljerade eller för skarpa, så de drar fokus från karaktärerna. För att uppnå ett passande 

neutralt resultat har bakgrunderna skapats genom att applicera “blur” effekter på foton.  

De program som har använts för framställning av all grafik till spel-prototypen är Clip Studio 

Paint (1991) och Photoshop (1990). Spel-prototypen är byggt i spelmotorn TyranoBuilder 
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(2015) och under arbetets gång har deras bibliotek av tutorials nyttjats (STRIKEWORKS 

2010). 

5.2 Designval: Den hypermaskulina karaktären Martin Skarp 

 

Figur 9 Den hypermaskulina färdiga karaktären. 

Ovan, figur 9, visar den färdiga hypermaskulina karaktären Martin Skarp i “neutralt” 

känsloläge. Eftersom fysisk styrka och dominans är viktig för den hypermaskulina individen 

(Burk, m.fl., 2004, s. 14) var det viktigt att designa Martin med tydligt definierade överdrivna 

muskler. Hans kläder förstärker torsons triangelform som hjälper till att skapa ett 

dominerande uttryck (Larson, m.fl., 2011). Han är bred och uniformen sitter tätt mot hans 

kropp, för att förstärka och visa upp hur muskulös han är. Martin har även tecknats med 
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synbar kroppsbehåring på armarna och i ansiktet, något som förstärker det maskulina 

intrycket. 

I designen av ansiktet har fokus lagts på att skapa kantiga drag. Martins käke är bred och                 

hans nacke likaså. Han är fårad och har mindre ärr i ansiktet, det visar på att han har varit                   

med om mycket i sitt liv. Han är erfaren och har levt hårt och är inte fåfäng. Martin har                   

målats med skuggor runt ögonen och käken för att förstärka intrycket av att han är “lagom”                

ovårdad. Han är designad med kraftiga ögonbryn, dels för att det är lättare att visa upp tydlig                 

ilska, dels för att det kan dra kopplingar till ett mer “apliknande” utseende, något som               

traditionellt har kopplas till en mer primitiv och våldsam person (Vipsjö, 2014, s.36). Han              

har givits smala läppar för att ge ett strängt uttryck till munnen och en krökt näsa för att ge                   

intrycket av att den kanske blivit bruten under Martins liv, återigen för att visa att han är en                  

karaktär som är van vid våld. Han har designats som en vit man med kort brunt hår eftersom                  

det är ett återkommande utseende bland huvudpersoner i actionspel-genren. Frisyren är           

lättskött och antyder att Martin inte lägger tid på att fixa det, alltså att han inte bryr sig om                   

sitt utseende. 

Martin är klädd i polisuniform. Den är överdrivet tajt men i övrigt skiljer den sig inte från                 

den ordinärt maskulina karaktärens uniform, detta för att stil eller accessoarer inte ska             

påverka vilken karaktär som informanterna föredrar. Uniformen fungerar också på ett annat            

plan. Isbister (2006) beskriver att människor brukar se en välklädd person som en bra ledare               

som lyckas med vad den företar sig (Isbister, 2006, s. 12). Detta passar bra med den                

hypermaskulina iden om att män ska ta ledande roller och prestera väl.  
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Figur 10 Martins olika uttryck. Från vänster till höger: neutral, retsam, arg och 

skeptisk. 

Martin har fyra uttryck han kan växla mellan i spelet. I bilden ovan, figur 10, ser vi dem från 

vänster till höger: neutral, retsam, arg och skeptisk. Martins känslor och uttryck håller sig 

inom det hypermaskulina spektrumet av vad som är okej för en man att visa. Han har inga 

uttryck för till exempel rädsla, sorg eller förlägenhet, eftersom att det inte är passande 

känslor för en hypermaskulin individ att visa upp (Burk, m.fl., 2004, s. 14). Neutralt används 

i det här fallet som benämning på uttrycket som karaktären har som standard. Martins 

neutrala uttryck är lätt spända och ihopdragna ögonbryn och smala ögon med mungipor som 

är nedåtvända. Hans neutrala standarduttryck är alltså inte ett varmt uttryck, utan snarare 

ett avvaktande och misstänksamt uttryck.  
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5.3 Designval: den ordinära karaktären Aron Wallin 

 

Figur 11 Den färdiga ordinärt maskulina karaktären. 

Aron Wallin är den ordinärt maskulina karaktären i spelet, den karaktär som Martin står i               

kontrast till. Hans kropp ser annorlunda ut, han har inte överdimensionerade muskler,            

istället har han en mer realistisk kroppsbyggnad. Hans kläder sitter lösare på kroppen och              

vilken slags fysik som gömmer sig därunder är upp till spelaren att tänka sig. Arons ansikte                

har designats mer ovalt än kantigt, han har fått rundare käkben och smalare haka. Hans               

ansikte är närmare ett så kallat “Baby face” (Isbister, 2006, s. 10) men har drag som avviker                 
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från det, ögonen är till exempel inte stora och runda (om än större än Martins). Detta valet                 

har gjorts för att inte göra Aron till en allt för stor kontrast. Meningen är inte att Aron ska                   

uppfattas som en barnslig eller speciellt feminin man, bara att han inte ska vara              

hypermaskulint kodad. Förutom något större ögon har Aron smalare ögonbryn som sitter            

högre upp i ansiktet, för att ge honom ett öppnare intryck. På ett liknande sätt har han givits                  

lite fylligare läppar än Martin.  

Aron har getts lite längre hår än sin motpart. Det är fortfarande inte överdrivet långt, inte                

heller kräver det antagligen mycket jobb att ta hand om, men det antyder att Aron lägger                

några minuter om dagen mer på sitt utseende än Martin. Han är också slätrakad, vilket ger                

ett mer välvårdat intryck samtidigt som det tar bort den tydligt maskulina markören.  

Arons standarduttryck är mer lugnare och vänligare än Martins. Hans mungipor är lätt             

uppåtvinklade och hans hållning mer avslappnad. De uttryck Aron kan visa skiljer sig också              

från Martins, förutom att han har ett uttryck mer. Nere i figur 12 kan vi se Arons olika                  

uttryck från vänster till höger: neutral, seriös, generad, ledsen och glad. Aron har ett bredare               

spektrum av känslor han kan visa. 

 

Figur 12 Arons olika uttryck, från vänster till höger: neutral, seriös, generad, ledsen 

och glad. 
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5.4 Andra karaktärer 
Fyra andra karaktärer dyker upp i spelet, om vi räknar bort mordoffret som aldrig visas helt i                 

bild. Syftet med bikaraktärerna är att visa för informanterna, under spelets gång, hur Martin              

agerar mot andra människor. Varje karaktär symboliserar olika grupper. Hur behandlar           

Martin Aron, som är en man som arbetar i samma fält som han (vänskapligt, om än med                 

inslag av tävlingsinriktat pikande), hur beter han sig mot en yrkes-kvinna (obducenten            

Nina), en kvinna i en mer utsatt situation i förhöret (tvillingen Ellen) och en annan man som                 

är i klart underläge (Jocke). I figur 13 finns alla bikaraktärer som dyker upp i               

spel-prototypen, från vänster till höger: Nina, Elin, Ellen och Jocke.  

 

Figur 13 Bikaraktärer i spelet, från vänster till höger: Nina, Elin, Ellen och Jocke. 

Nina är en obducent, vilket tydliggörs av hennes professionella vita rock och skrivplatta. 

Hennes glasögon och pennan bakom örat är menat att förmedla att hon är en karaktär som 

läser och skriver mycket och att hon är intelligent. Det korta lockiga håret förmedlar en 

lekfull men självständig personlighet. Hennes yttre speglar hennes vänliga personlighet 

genom hennes stora ögon och leende. Att hon är sminkad, med tydligt mörka läppar, är 

menat att förmedla en känsla av vuxenhet och kvinnlighet. Nina är menad att gestalta en 

tydlig förening av kvinnlighet och professionalism. Hon har pondus genom sitt yrke. Nina 

har tre uttryck: glad, neutral och besvärad.  
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Figur 14 Ninas olika uttryck, från vänster till höger: glad, neutral, besvärad. 

Elin är den äldre av tvillingparet Lind och den person som Aron förhör. Hon är kontrollerad 

och lugn. Hon jobbar som gallerist, precis som mordoffret i spel-prototypen, och hennes 

kläder och vitblekta hår visar hennes estetiska sparsmakade annorlunda stil. Hennes 

kroppshållning är samlad. Elin har fyra uttryck, från vänster till höger: sentimental, neutral, 

ledsen, irriterad.  

 

Figur 15 Elins olika uttryck, från vänster till höger: sentimental, neutral, ledsen, 

irriterad. 

Ellen är den yngre av tvillingparet Lind och den person som Martin förhör. Precis som sin 

syster har hon en estetisk sida som hon visar genom sina piercingar. Hon är mer sportig än 

sin syster och har lite mer skinn på näsan, det speglas i hennes kläder, i hennes pose och i 

vilka uttryck hon har. Hon gestaltades som lite tuffare för att kunna ge svar på tal till Martin 

under förhöret, om spelaren väljer aggressiva dialogval, men hon är också berörd av mordet 

som skett och hennes tuffa yttre är mer en fasad än något annat. Hennes hår är en mer 

naturlig mörk färg, än sin systers, men i ansiktsdragen är de lika, för att förmedla deras 

släktskap. Ellen har fyra uttryck, från vänster till höger: irriterad, neutral, oroad, irriterad. 
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Figur 16 Ellens olika uttryck, från vänster till höger: irriterad, neutral, oroad, irriterad. 

Joakim, eller Jocke, är bror till mordoffret. Han är fri från misstanke eftersom att han befann 

sig i fyllecell när mordet skedde. Han är en sliten karaktär som har hamnat på glid i livet och 

har ingen kontakt med sin bror. Hans yttre ska spegla hans missbruk och utsatta situation. 

Hans hud är blek och lite blåaktig runt ögonen. Han är rynkig och smal, på gränsen till 

utmärglad, för att visa att hans livsstil tär på honom. Hans skägg och hår är ovårdat, för att 

visa att han inte tar hand om sitt yttre. Hans kläder skickar ett liknande meddelande, han har 

lösa mjuka kläder i tråkiga grå färger. Hans axlar är sluttande och hans pose passiv, det är 

tydligt att han inte är ett fysiskt hot mot någon som t.ex. Martin. 

 

Figur 17 Jockes olika uttryck, från vänster till höger: arg, ledsen, neutral. 

5.5 Spelets handling och dess syfte 
 

Spelet tar sin början med att Aron och Martin sitter i sin polisbil och dricker kaffe. De pratar 

om kvällen innan då de varit ute och att Aron gick hem tidigt. I den här dialogen etableras att 

Martin retas med sin partner och ifrågasätter hans val, samt att Martin värdesätter tillfälliga 

sexuella förbindelser med kvinnor, men också att Aron och Martin har en någorlunda 

vänskaplig relation (de umgås utanför jobbet och Aron tar inte illa upp när Martin retar 

honom). Nedan, i figur 18, finns en bild från den första scenen, när Martin retas med Aron. 
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Figur 18 Exempel på scen ur spel-prototypen. 

Efter det får de reda på att ett brott har begåtts i ett galleri i närheten och de åker dit. På 

plats visar det sig att det handlar om ett mord som de börjar undersöka. Först åker de för att 

få information om kroppen av obducenten Nina. I den här dialogen etableras att Martin inte 

ser några problem med att avbryta Nina för att komma med sina åsikter, han respekterar 

inte Nina. Aron däremot verkar på god fot med Nina och pratar vänskapligt med henne. 

När de fått rapporten från Nina åker de två poliserna tillbaka till stationen för att ta reda på 

om offret, Tomas, har några anhöriga. De får veta att han har en bror, Jocke, och att Jocke 

har spenderat natten i fyllecell. Detta är tänkt att förmedla till spelaren att Jocke inte kan ha 

begått mordet och att han inte hanterar alkohol på ett bra sätt. De åker för att meddela Jocke 

att hans bror är död, men Jocke missförstår situationen och försöker fly in i sin lägenhet. 

Martin agerar våldsamt och tacklar och håller ner Jocke på marken. Det här visar att Martin 

är den förste som tar till våld och att hans bruk av våld kanske inte alltid är proportionerligt 

till situationen. Scenen visar också Aron som den som delger den dåliga nyheten och visar 

mer sympati.  

Tillbaka på stationen får de reda på att DNA från brottsplatsen har kommit tillbaka med 

resultat på två personer, ett tvillingpar. För att vara effektiva hämtar de in tvillingarna 

samtidigt och förhör dem separat. Här får spelaren ta dialogbeslut åt karaktärerna. Förhören 

ger ytterligare insikt om hur karaktärerna är genom vilka dialogval som finns tillgängliga att 

välja. Förhöret kan gå på olika vis men oavsett vilket får båda poliser reda på att deras 

tvilling har haft en affär med offret. Båda tvillingar är också övertygade om att Tomas är gift, 

trots att det inte finns några officiella papper som styrker detta, de inser att de måste hitta 

den okända frun för att förhöra henne.  

Här tar spelet slut och informanterna kommer att få delta i en intervju. 
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Dialog i spelet 

Dialogen i spelet är viktig för att förmedla Martin och Arons personligheter. Nedan, i tabell 1, 

står nyckelord som tagits fasta på i skapandet av dialogerna. De står inte nödvändigtvis i 

direkt motsats till varandra, men talar fortfarande för två olika personligheter och 

tillvägagångssätt.  

Tabell 1 Nyckelord i dialogskapandet 

Aron Martin 

Professionell Självsäker 

Empatisk Använder sig av grovt språk 

Trevlig Retsam, stundom hånfull 

Ödmjuk Kort stubin 

Fler dialogalternativ Färre dialogalternativ 

  

Under första delen av spel-protoypen är all dialog linjär, informanterna kan inte påverka vad 

karaktärerna säger, men under andra delen av spelet väljer informanterna delar av vad som 

sägs under förhören. Aron har flera olika alternativ under sitt förhör, för att visa att han är 

verbal, och hans alternativ rör sig på skalan mellan professionell och sympatisk. När 

undersökningen genomförs kommer en del av observationen kretsa kring att se vilken av 

dialogvalen informanterna tar, vilken aspekt av karaktärerna som de förstärker.  

Martin har färre dialogval eftersom att han är mer fåordig, och hans alternativ är mer 

direkta, de rör sig på skalan mellan professionell och aggressiv. Ett exempel på Martins 

dialogval finns nedan i figur 19, då informanten kan inleda förhöret genom att besvara 

vittnet Ellens frågor om varför hon är där antingen med ett argt etablerande av den egna 

dominansen i situationen (“Här är det jag som ställer frågorna!”), eller genom ett mer 

professionellt om än anklagande svar (“Du är misstänkt för mordet på Tomas Andersson”). 

Valen som finns att tillgå speglar hans otåliga natur och att tar en rättfram och ibland nästan 

brutalt ärligt tillvägagångssätt i förhöret. Det är alltså möjligt för informanterna att vara 

något mer eller mindre hypermaskulin baserat på vilka dialogval som görs och de valen 

kommer att observeras som en del av undersökningen. Oavsett vad informanterna väljer 

kommer det finnas inslag av Martins nyckelord i hans dialog. 
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Figur 19 Exempel på dialogval i spel-protoypen. 

5.6 Den färdiga artefakten och en reflektion kring resultatet 
Det färdiga artefakten är en spel-prototyp som tar runt 16-17 minuter att spela, med en 

interaktiv förhörsdel som tar sin början runt 7-8 minuter in i spelet. Artefakten gör det 

möjligt att undersöka vilken karaktär informanterna föredrar att spela, hypermaskulin eller 

inte, genom tre sätt, dels genom att se vilken karaktärs förhör de väljer att spela först, vilka 

dialogval som tas och genom att informanterna själva sen kan berätta vilken karaktär de 

föredrar och varför. 

Svårigheter och risker med artefakten är att det är svårt att framställa den hypermaskulina 

karaktären på ett passande vis. Det är troligt att hypermaskulina karaktärer i spel inte 

vanligtvis skapas med det medvetna syftet att vara just hypermaskulina, men i det här 

arbetet är hypermaskulininteten i fokus, vilket gör det svårare att skriva en övertygande 

karaktär. Om den hypermaskulina karaktären presenteras på ett alldeles för överdrivet vis 

kan det bli uppenbart för informanten vad undersökningen kretsar kring, och då påverkas 

svaren som insamlas. Presenteras dock den hypermaskulina karaktären inte hypermaskulint 

nog blir hela undersökningen meningslös. Det hela förstärks dessutom av att Aron hela tiden 

finns som en kontrast till den hypermaskulina Martin och att han framställs som likvärdig, 

något som troligtvis inte hade skett om spelvärlden speglade Martins hypermaskulina ideal.  

En annan risk med artefakten är att förhören blir olika lång beroende på vilka dialogval 

informanterna tar. Vissa dialogval i förhören är mer direkta och leder fram till slutet 

snabbare än andra, det är ett medvetet val för att det passar in i vilken slags personlighet 

som förmedlas, men det ger informanterna olika lång tid att ha kontroll över karaktärerna, 

något som skulle kunna vara negativt om det i sin tur kan påverka vilken karaktär som 

föredras. Om så är fallet är svårt att säga men det är en aspekt att ta i beaktande.  
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6 Utvärdering 
Nedan kommer resultatet av arbetet presenteras. Syftet med arbetet, att undersöka huruvida 

män som spelar actionspel föredrar att spela hypermaskulina spelkaraktärer eller ordinära 

manliga karaktärer samt om en preferens för actionspel genren påverkar resultatet, har 

undersökts genom intervjuer med åtta informanter. 

6.1 Presentation av undersökning 
Insamling av informanter gick till så att intervjuledaren skickade personliga förfrågningar till            

möjliga informanter huruvida de ville vara med i en undersökning. Inbjudan innehöll ingen             

information om vad undersökningen kretsade kring, endast frågor om spelvanor och deras            

relation till actionspels-genren. Detta gjordes för att undvika att vetskapen om vad studien             

gäller skulle påverka informanternas beteende och svar.  

Informanterna utsågs genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta beslut fattades för att            

möjliggöra ett effektivt insamlande av informanter med lämplig erfarenhet av spel och            

genre-preferenser. Informanter som inte har någon nära relation till intervjuledaren          

eftersöktes och prioriterades i urvalet för att undvika att det påverkar resultatet. Vissa             

informanter hjälpte till i urvalet genom att själva rekommenderade potentiella informanter,           

som innan var helt okända för intervjuledaren, som sedan kunde bjudas in och delta i               

undersökningen. 

Undersökningen utfördes i en spelutvecklingslokal där inga andra människor närvarade.          

Informanterna fick komma dit och placerades vid en dator. De hälsades välkomna och             

informerades om att svaren de ger i undersökningen kommer att anonymiseras och att de              

när som helst kunde avbryta och ta tillbaka sitt deltagande. Innan de fick spela              

spel-prototypen fick informanterna först svara på fem frågor om sig själva. 

● Är du okej med att bli inspelad? 

● Vad heter du?  

● Hur gammal är du? 

● Ungefär hur många timmar i veckan spelar du?  

● Är actionspel din favorit spel-genre? 

 

Efter dessa inledande frågor fick de information om artefakten. De fick veta att de skulle               

spela en “visual novel” spel-prototyp, att det tar ca 15-25 minuter att spela beroende på hur                

snabbt informanten läser text och vilka val han tar, och att möjligheten att välja dialogval               

dyker upp i den sista tredjedelen av spelet.  

Därefter spelade informanterna igenom spel-prototypen under uppsikt av observatör. Efter          

att informanten spelar klart fick han svara på ytterligare frågor i en semistrukturerad             

intervju. 

● Hur skulle du beskriva Aron?  

● Tror du att han är en bra polis? 

● Hur skulle du beskriva Martin?  
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● Tror du att han är en bra polis?  

● Vem tror du är den bästa polisen? 

● Varför valde du Xs förhör först? 

● Hur tänkte du under förhören, varför valde du de alternativ du gjorde? 

● Om du fick spela vidare resten av spelet som en av karaktärerna, vem skulle du skulle                

vilja spela mer som? Varför? 

● Varför vill du spela mer som den karaktären? 

● Vad skulle behöva ändras för att du skulle vilja spela den andra karaktären? 

● Vilken karaktär identifierar du dig mest med?  

● Har du några andra intryck eller tankar du vill dela med dig av? 

 

Beroende på hur informanterna svarade kunde följdfrågor ställas för att förtydliga svaren.            

Intervjuerna spelades in och det är bara intervjuledaren som har tillgång till de inspelade              

intervjuerna. 

6.1.1 Allmän information om informanterna 
Undersökningen har utförts med en grupp av informanter som bestod av åtta cis-män i              

åldrarna 22-33. Alla informanter spelar minst 2 gånger i veckan, antal timmar som             

informanterna lägger på att spela sträcker sig från 2-30 timmar i veckan. Fyra av              

informanterna uppger att action är deras favorit spelgenre och fyra av informanterna spelar             

primärt spel ur andra genrer.  

 

Informanter Ålder Spelvana h i veckan Stor vana av actionspel 

Informant 1 22 4-5 h i veckan Ja 

Informant 2 22 20 h i veckan Ja 

Informant 3 33 20 h i veckan Ja 

Informant 4 26 2-3 h i veckan Ja 

Informant 5 22 10 h i veckan Nej 

Informant 6 25 30 h i veckan Nej 

Informant 7 25 10-15 h i veckan Nej 

Informant 8 29 4-7 h i veckan Nej 

 

Tabell 2 Sammanställd information om deltagande informanter.  
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6.2 Resultat av undersökning 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningens intervjuer och de val som            

informanterna gjort i spelet. Nedan, i tabell 3, är resultatet av intervjuerna sammanställd.  

 

Beskrivning av Aron 

Informant 1 “Laglydig”, “inte den mest dominanta”, “logiskt tänkande” “lite        

lugnare”, “inte så framfusig”, “han verkar värdera lite mer den          

känslomässiga aspekten”, “han vill ha en djupare relation”. 

Informant 2 “Ja, han… Gjorde väl i princip det han skulle”, “svårt att veta hans             

personlighet”, “följde sitt jobb och gjorde inget speciellt”, “tror att          

han verkar vara en schysst person ändå”.  

Informant 3 “Verkar som en mer okej kille, en schysstare snubbe”, “mer av en            

ordentlig approach till polisarbete”, “lugnt, ordentlig”, “mer försiktig        

socialt”. 

Informant 4 “Förstående och… I jämförelse med sin kollega, mjukare”, “inte alls          

lika aggressiv”, “lugnare”, “mer lyssnande”, “inte lika nära till         

aggressivitet och våld”, “snäll och förstående”. 

Informant 5 “Snäll, trevlig kille”, “lite tillbakadragen”, “lite blygare, inte lika rak          

på sak”, “inte lika macho”. 

Informant 6 “Lite blyg men han vill göra gott”, “empatisk”, “han är mer kännande            

för situationen”. 

Informant 7 “En vanlig dude, en vanlig polis, inte typ alltför aggressiv”, “verkar           

som en chill dude”, “han har inte, kan man säga, han har inte ett              

aggressivt sätt att prata”, “avslappnad”. 

Informant 8 “Han verkar lugn”, “noggrann”, “Hygglig”, “bra kille”. 
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 Bedömning av Arons kompetens som polis 

Informant 1 Informanten beskriver Aron som lämpade som polis på grund av att           

han är logisk, “han kan behålla lugnet” men att han saknar förmåga            

att hantera våldsamma situationer och att det krävs av yrket, “han           

kanske saknar den förmågan att vara lite tuff och fysisk som en polis             

just ska vara liksom han är, han saknar lite den aspekten som behövs             

i yrket liksom”. 

Informant 2 Informanten tycker att Aron är en bra polis på grund av de valen som              

informanten själv gjorde. Hade han inte fått fram information under          

förhören hade Aron varit en dålig polis.  

Informant 3 Informanten säger att han tror att Aron är en bra polis, “det lilla man              

ser så… han verkar mer kontrollerad i alla fall, by the book”. 

Informant 4 “Det verkar som att han satsar mer på deeskalering”, informanten          

bekräftar att han tycker att Aron är en bra polis. 

Informant 5 Informanten tycker att Aron verkar som en bra polis. 

Informant 6 Informanten tycker att Aron är en bra polis eftersom att “han är            

målmedveten och försöker göra det bästa”. 

Informant 7 Informanten tycker att Aron är en bra polis eftersom att han verkar            

lugn, “poliser som är aggressiva, ah, har en tendens att vara, eh,            

triggerhappy”. 

Informant 8 Informanten bedömer att Aron “absolut” är en bra polis. “Han          

verkade, eh… Som sagt, noggrann, och… Seriös”.  

 

 

 

 

Beskrivning av Martin 

Informant 1 “Macho”, “den klassiska arketypen av macho-man tycker jag”,        

“framfusig”, “han bryr sig liksom inte”, “han säger vad han kommer           
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på i stunden”, “definitivt tuffare än Aron, psykiskt tror jag”, “jag tror            

att han är tåligare”, “ definitivt macho”.  

Informant 2 Informanten säger att han inte såg så stor skillnad på poliserna, “de            

reagerade lite olika men om man ser till vad de faktiskt gjorde, så             

tyckte jag att det var samma sak där”, “han verkade som en ganska             

bra person men man fick inte veta tillräckligt mycket i detalj för att             

säga säkert”. Efter följdfrågor om skillnader mellan karaktärerna        

uppger informanten att karaktärerna pratar olika om sex och att han           

tycker att Martins kommentarer om sex kan få honom att verka som            

en sämre person. Informanten tycker inte att det är lämpligt att prata            

om sex en på arbetsplats. 

Informant 3 Informanten tycker att Martin verkar som Arons motsats, “impulsiv”,         

“överdrivet manlig”. Informanten beskriver att det är hur Martin         

försöker glänsa med sina sexuella erövringar och att han var snabb           

att ta till våld som får honom att tycka att han är överdrivet manlig. 

Informant 4 “Bestämd, aggressiv, ehh, lite smått mansgrisig”, “den som är den lite           

roligare och intressantare av de två”, “det hade varit ett mer           

intressant karaktärsark att följa”. Informanten fnyser åt vissa av         

Martins kommentarer under spelets gång. 

Informant 5 “Mer framåt, rak på sak”, “lite mer macho”, “mer hej kolla på mig,             

ligger så mycket jag kan, cool kille, typ så”, “way macho”.           

Informanten uttrycker att han hade varit obekväm med att bli utsatt           

för den typen av påtryckningar Martin riktar mot Aron angående          

hans sexliv, “sånna personer umgås jag inte med”. 

Informant 6 “Rak på sak och overly manly”, “mer stereotypisk”, “grabbig”, “lite          

mindre empatisk”, “han vill ändå göra rätt liksom, men han gör det            

på ett helt annat sätt”, “går mer rakt på sak, är inte så finkänslig”,              

“trubbig i sina kommentarer”, “han ser kvinnor som ett pris”, “man           

kan se på bara kroppsfiguren att han gillar att träna”, “vill visa att             

han är stor och stark”, “manly man”. 

Informant 7 “Macho”, “triggerhappy”, “han är den här typiska macho duden”,         

“stor, biff, kille”, “knullar runt”. Informanten reagerar med diverse         

ljud på Martins under speltiden, framförallt när Martin beter sig          

dominant, han verkar road.  
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Informant 8 “Stereotypiskt manlig”, “som en av de där killarna i fotbollsgänget          

man inte tyckte om på högstadiet”, “mycket muskler, inte så mycket           

hjärna”, “allting handlar om sex och ytligheter och att ha respekt”.           

Informanten skrattar upprepade gånger åt Martins dialog under        

spelets gång och även i förhöret, ofta åt Martins mer aggressiva eller            

sexuella kommentarer. Kommenterar i slutet, “jag har väldigt svårt         

för Martin”.  

 Bedömning av Martins kompetens som polis 

Informant 1 Informanten tycker att Martin både är en bra och dålig polis, att det             

är positivt att han kan komma in i “stridens hetta och inte vara             

liksom rädd att konfrontera människor, men samtidigt är den viljan          

att konfrontera människor lite för stark”. 

Informant 2 Informanten är av åsikten att Martin är en sämre polis på grund av             

oprofessionella kommentarer. 

Informant 3 “Han känns mer som en cliché”, informanten tvekar att kalla Martin           

en bra polis. “Han är mer som i en polisfilm, eller en polisserie             

liksom. Någon som är lite fast and loose med reglerna och ba… Men             

han får saker gjorda”.  

Informant 4 Informanten säger att Martin brister som polis i, “hur han hanterar           

första möten och inte i förhör”. Positiva aspekter anser informanten          

vara “hans driv” och “han är inte rädd att bruka våld när det behövs,              

men han är lite väl snabb till det”. 

Informant 5 Informanten tycker att Martin är en bra polis och anmärker på att de             

två tillsammans blir lite “good cop, bad cop” och att det är positivt.  

Informant 6 “Han är nog en bra polis”, informanten tycker att det verkar som att             

Martin vill göra bra saker men han ifrågasätter hur Martin tar sig för             

dessa saker. 

Informant 7 Informanten uttrycker tveksamhet till om Martin är lämpad att vara          

polis, han säger att Martin skulle kunna genom sin aggressivitet få           

fram erkännande som inte stämmer. 

Informant 8 “Han har säkert andra styrkor än Aron”. Informanten säger sig ha           

större förtroende för Aron än Martin men att Martin “kan säkert fylla            
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någon slags annan funktion”. Han reflekterar över att Martin har          

mycket pondus och att det kan vara på gott och ont.  

 Bedömning om vem som är den mest lämpade polisen 

Informant 1 Informanten tycker att Aron är den bättre polisen eftersom att “han           

kan bete sig bättre i samhället”. 

Informant 2 Aron. 

Informant 3 Aron. 

Informant 4 “Jag tror att det skulle vara Aron”.  

“Martin verkar bättre på att hantera rent ut sagt hotfulla situationer”.  

Informant 5 Informanten uppger att han tycker att Aron är den bästa polisen och            

att det är Aron som informanten själv helst hade velat möta som            

polis. 

Informant 6 “När de jobbar tillsammans så kompletterar de varandra rätt så bra”,           

informanten tycker att de passar bäst som poliser tillsammans och          

tvekar att säga att en polis skulle vara bättre på sitt jobb än den              

andre. “Det beror på situation”. Informanten tror att Aron vore          

bättre på att hantera känsliga personer, men att Martin kan behövas           

för att få fram svar från motvilliga personer. Han uttrycker att han            

själv helst skulle möta Aron. 

Informant 7 Informanten utser Aron till den bästa polisen utan att tveka. 

Informant 8 Aron. Informanten hade “bra mycket hellre mött Aron” men menar          

att de två poliserna kan fungera som en duo och komplettera           

varandra.  

 Val av första förhör 

Informant 1 Martin.  

Informanten reflekterar över att han sett kriminalfilmer och att         

Martin påminner honom om huvudpersonerna i dem och att Martin          
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är en “mer intressant” karaktär än Aron. Uttrycker intresse för att se            

hur Martin ska bete sig, huruvida han skulle “snap”. 

Informant 2 Martin. 

Informanten menar att han inte tänkte efter eller hade någon          

preferens utan valde Martin på “slump”.  

Informant 3 Aron.  

“Jag var osäker på om man skulle få spela båda och jag litade mer på               

att Aron skulle göra en ordentlig förhör”.  

Informant 4 Martin.  

“Konflikt är ju intressant, det är ju det som driver narrativ och han             

verkar vara den som oftast hamnar i konflikter”, “mer intressant, fast           

det inte är lika bra”. Informanten uttrycker också att han tror att            

Martins förhör inte kommer gå så bra eftersom att han är “bufflig”            

och att han därför tar Aron efter och lägger mer tid på det förhöret. 

Informant 5 Aron. 

Informanten valde Arons förhör först och uppger att det var för att            

han känner sig mer bekväm med Aron som karaktär. 

Informant 6 Aron. 

Informanten uppger att han valde Arons förhör först eftersom att          

hans ruta stod högst upp. 

Informant 7 Aron. 

Informanten uppger att han valde Arons förhör först eftersom att          

hans ruta stod högst upp. 

Informant 8 Aron. 

Informanten uppger att han valde Arons förhör först eftersom att          

hans ruta stod högst upp. 
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Tillvägagångssätt i val av förhörsdialog 

Informant 1 Informanten uppger att han utgick ifrån vad han själv skulle vilja           

säga i förhöret. “Jag utgick ifrån de dialogrutorna som var mest           

lämpade om man liksom själv var en polis”. 

Informant 2 Informanten utgick ifrån sig själv när han valde dialogval, inte hur           

karaktären han spelar skulle bete sig.  

Informant 3 Informanten utgick ifrån vad han själv hade gjort i förhöret, inte efter            

vilken karaktär han spelade. 

Informant 4 “Inte vara fullt så konfrontativ”, informanten utgick ifrån sig själv när           

han valde Arons dialog, men utgick mer från Martin som karaktär i            

hans dialog, “han är så annorlunda från mig”.  

Informant 5 Informanten uppger att han valde dialogval utefter vad han själv          

hade gjort i den situationen och vad han trodde skulle hjälpa mest,            

inte efter hur karaktärerna var. 

Informant 6 Informanten utgick ifrån sig själv i förhöret, vad han hade gjort, inte            

hur karaktären var. 

Informant 7 Informanten utgick ifrån var han själv hade gjort i situationen, inte           

vad karaktärerna gjort. 

Informant 8 Informanten uttrycker sympati för de som blir förhörda, och att de           

säkert är rädda, och han vill därför inte välja för direkta eller            

anklagande dialogval. Han utgick från sig själv i valen. 

Dialogval i Arons förhör 

Dialogvalen som informanterna kan ta under förhöret har delats in i dolda 

grupperingar beroende på vilken attityd de visar. I Arons förhör står P för 

professionell och S för sympatisk. Informanterna får ta olika antal dialogval 

beroende på vad de väljer för alternativ. 

Informant 1 P = 5, S = 2 

Informant 2 P = 3, S = 5 

Informant 3 P = 2, S = 5 
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Informant 4 P = 4, S = 2 

Informant 5 P = 3, S = 5 

Informant 6 P = 3, S = 4 

Informant 7 P = 2, S = 4 

Informant 8 P = 2, S = 4 

Dialogval i Martins förhör 

Dialogvalen som informanterna kan ta under förhöret har delats in i dolda 

grupperingar beroende på vilken attityd de visar. I Martins förhör står P för 

professionell och A för aggressiv. Informanterna får ta olika antal dialogval 

beroende på vad de väljer för alternativ. 

Informant 1 P = 4, A = 0 

Informant 2 P = 4, A = 0 

Informant 3 P = 3, A = 1 

Informant 4 P = 3, A = 2 

Informant 5 P = 4, A = 0 

Informant 6 P = 3, A = 1 

Informant 7 P = 4, A = 1 

Informant 8 P = 4, A = 1 

Vald karaktär 

Informant 1 Martin. 

“Det skulle kunna vara lite mer drama”, informanten pratar om att           

en skurk kanske måste jagas ikapp eller liknande och att Martin då            

vore bättre att spela och “intressantare gameplay-mässigt”. Säger att         

han dock skulle fortsätta att utgå ifrån sin egen personlighet i           
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dialogval, inte rollspela som Martin eftersom informanten har svårt         

att sätta sig in i andra karaktärer.  

Informant 2 Aron. 

“Han verkar vara lite mindre av en skitstövel”. 

Informant 3 Aron. 

“Jag vill säga Aron, men… Samtidigt är han en trevligare karaktär att            

interagera med, vilket gör att om jag spelar som, var det Martin han             

hette? Stora killen. Så om jag spelar som honom kanske jag får mer             

kontroll på honom och kan motarbeta det här beteendet jag inte           

håller med om”, “båda skulle nog vara rätt kul”, “om jag måste välja             

så väljer jag nog, ja då väljer jag nog Aron faktiskt”, “jag misstänker             

att han är mer omtyckt”, “det blir nog lättare att spela igenom”.  

Informant 4 Aron. 

“Martin är den lite intressantare eftersom att han inte börjar helt och            

hållet god”, “däremot kan jag känna igen mig mer i Aron”, “om jag             

hade velat spela som mig själv hade jag valt Aron men ville jag bara              

spela en intressant historia, som att titta på en film, då hade jag kört              

Martin”. Efter lite tveksamhet säger informanten, “jag tror att jag          

hade valt Aron i slutändan faktiskt”.  

Informant 5 Aron. 

Informanten väljer Aron utan att tveka. “Det känns som en          

intressantare, jag vet inte, det blir mer intressant med en sån           

storyline”. 

Informant 6 Aron.  

Informanten motiverar sitt svar med att han identifierar sig mer med           

Aron än med Martin men uttrycker intresse för att spela igenom           

spelet som Martin också, för att uppleva olika varianter av historien. 

Informant 7 Aron.  

Informanten uppger att han hellre skulle spela som Aron eftersom att           

han identifierar sig mer med Aron. 
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Informant 8 Aron.  

Informanten säger att han inte hade kunnat spela vidare som Martin           

eftersom att han inte skulle kunna spelat som han ville med Martin            

som karaktär. “Han… Hm, han censurerar sig inte så mycket. 

Informanten identifierar sig mest med 

Informant 1 Aron.  

“Man önskar lite att man var lite som, som Martin också” “Att man             

vågar stå upp för sig själv”. Informanten uttrycker att han känner att            

han viker sig för snabbt och att han därför relaterar mer till Aron. 

Informant 2 Aron.  

Informanten relaterar till hur Aron jobbar, att han håller sig till           

relevanta saker för arbetet. 

Informant 3 Aron. 

Informant 4 Aron. 

Informant 5 Aron. 

Informant 6 Aron. 

Informant 7 Aron. 

Informant 8 Aron. 

Informanten har upprepade gånger sagt att han identifierar sig mer           

med Aron. “Jag är… Jag är inte som Martin”. 

 

Tabell 3 Sammanställt resultat av intervjuer. 

6.3 Analys 
När resultatet från undersökningen analyseras är det viktigt att ta i beaktande urvalet. Åtta              

män är en förhållandevis liten grupp och undersökningen tar inte hänsyn till andra aspekter              

av deras person än kön och spel-genre preferens. Den här studien kan alltså ligga till grund                

för att börja analysera mäns relation till hypermaskulina gestaltningar i spel, men resultatet             
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är inte generaliseringsbart. Att informanterna samlades genom ett bekvämlighetsurval, ett          

val som medvetet togs för att möjliggöra ett effektivt insamlande av information från             

målgruppen, ökar också risken att informanterna är en homogen grupp. Flertalet           

informanter är till exempel studenter och de flesta är mellan 20-30 år gamla. Urvalet har gått                

till så att intervjuledare inför undersökningen har tagit personlig kontakt med män som går              

eller har gått dataspelsutvecklingsutbildningarna på Högskolan i Skövde och frågat om de            

kunde delta i en undersökning till ett examensarbete. I urvalet har kontakt primärt eftersökts              

med män som är bekanta vid namn men som inte har en nära relation till intervjuledaren. 

Hur gestaltningarna av Aron och Martin har tolkats 

Alla informanter identifierade Aron på ett liknande sätt, de använde återkommande ord            

såsom “schysst”, “snäll” och “lugn”. Informanterna använde ofta jämförelser mellan          

karaktärerna för att beskriva de två gestaltningarna, de kallade t.ex. Aron mindre aggressiv             

och Martin mer aggressiv. De verkar ha tagit fasta på bilden av Aron som en person som                 

tänker, snarare än agerar. Minst en informant uttryckte att Aron inte kan hantera             

våldsamma situationer, trots att det inte sker någon situation där Aron inte kan hantera våld               

i spel-prototypen. Det verkar som att eftersom Aron inte reagerar med aggressivitet när             

Martin gör det så uppfattar vissa informanter det som att Aron helt enkelt inte är kapabel till                 

att bruka aggressivitet. Det tyder på att Aron uppfattas som mer försiktig och tillbakadragen              

än han egentligen gestaltas, antagligen för att de ser honom i relation till Martin.  

“Han (Aron) kanske saknar den förmågan att vara lite tuff och fysisk som en 

polis just ska vara liksom han är, han saknar lite den aspekten som behövs i 

yrket liksom” - Informant ett. 

Alla informanter, utom informant två, identifierar omedelbart Martins hypermaskulinitet         

under intervjun. De använder olika ord för att beskriva samma fenomen, “macho”            

återkommer ofta samt “grabbig”, “överdrivet” och “overly manly”. Informant fyra, sju och            

åtta speciellt reagerar på Martin beteende under tiden de spelar och skrattar eller gör              

liknande roade ljud när Martin använder grövre uttryck eller är konfrontativ. Informant två             

hävdar att han inte märker så stor skillnad på de två poliserna, men under intervjuns gång                

refererar han till Martin som en “skitstövel” och anmärker negativt på Martins sexuella             

kommentarer. Det är alltså tydligt att informant två uppfattar Martins beteende som något             

negativt, men drar inte själv parallellen till hypermaskulinitet utan endast att det är ett              

opassande beteende. Resten av informanterna uttrycker dock att Martin är en stereotyp, en             

stereotyp de känner igen både från polisfilmer, serier och från verkligheten.  

“(Martin är) som en av de där killarna i fotbollsgänget man inte tyckte om              

på högstadiet… Mycket muskler, inte så mycket hjärna” - Informant åtta 

Generellt reagerar informanterna negativt på Martins hypermaskulina beteende, och flera av           

dem är tveksamma till hans lämplighet som polis. Trots det uttrycker några informanter att              

Martin har kvalitéer som är bra för en polis att ha, specifikt att han kan hantera våldsamma                 

situationer och att han är handlingskraftig, även om de också tycker att han tar till våld för                 

snabbt. Alla informanter tycker att Aron är den som är mest lämpad för polisyrket.              

Informant sex tycker att de jobbar bäst tillsammans som ett par, men säger ändå att han                

själv helst hade mött Aron när han får följdfrågor.  
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Samtliga informanter reagerade i någon form på Martins sexuella kommentarer och ingen            

uttryckte det som en positiv sak. Värt att ta i beaktande är dock den effekt Østbye (2004)                 

beskriver, när närvaron av en observatör påverkar informanten. Det är möjligt att            

informanterna inte vågar vara helt ärliga med sina åsikter angående ett så socialt känsligt              

ämne som sex och objektifiering inför den kvinnliga intervjuledaren. 

Överlag uttrycker informanterna blandade känslor inför Martins gestaltning. De anmärker          

på honom som stereotyp och macho, men vissa uttrycker att han är en mer intressant               

karaktär än Aron eftersom att han har mer brister och i förlängningen även mer potential att                

utvecklas. Informant 3 och 4 uttrycker båda ett intresse för att se Martin förändras. 

“Martin är den lite intressantare eftersom att han inte börjar helt och hållet             

god” - Informant fyra 

“Om jag spelar som honom (Martin) kanske jag får mer kontroll på honom             

och kan motarbeta det här beteendet jag inte håller med om” - Informant tre 

Informant sex, sju och åtta kommenterar även Martins utseende och kopplar det till deras              

uppfattning om Martin. De anmärker på hans storlek och muskler och att det får honom att                

framstå som en macho person som vill visa hur stark han är, vilket stämmer väl överens idén                 

som Isbister beskriver, att storlek kroppsstorlek kopplas till dominans (2006, s. 31). 

Informanterna spekulerar även lite kring “gameplay” och karaktärerna, alltså huruvida valet           

av de olika karaktärerna påverkar hur spelet spelas och vad de kan lyckas med längre fram.                

Informant ett tror att Martin skulle ha bättre “gameplay” än Aron om han i spelet behöver                

jaga ikapp bovar medan informant tre tror att gameplay skulle bli lättare eftersom Aron              

verkar vara omtyckt av andra.  

Hur informanterna identifierar sig med spelkaraktärerna 

Samtliga informanter utgick ifrån sig själva när de valde dialogval i förhören. De valde alltså               

de dialogalternativ som var närmast det de själva skulle sagt i den situationen, inte vad de                

trodde att karaktären de spelade som skulle ha svarat. Den enda avvikande är informant fyra               

som under Martins förhör uppger att han tog några val baserat på Martins personlighet              

snarare än sin egen eftersom att Martin som karaktär är så långt ifrån honom själv. Det här                 

beteendet från informanterna skulle kunna tyda på att de vill spela en karaktär som              

representerar dem, att de vill se sig själva speglade i gestaltningen och dialogvalen i spel. Den                

här hypotesen stärks av att alla informanter identifierar sig mest med Aron och att sju av åtta                 

informanter uppgav att om de fick välja vilken karaktär de skulle spela vidare som så hade de                 

valt Aron. Tre av informanterna säger uttryckligen att de skulle vilja spela mer som Aron just                

på grund av att de relaterar mer till honom. Bara en informant uttrycker en vilja att likna                 

Martin på något sätt. 

“Man önskar lite att man var lite som, som Martin också… Att man vågar stå               

upp för sig själv” - Informant ett 

Informant ett är också den enda av informanterna som uppger att han skulle välja att               

fortsätta spela den hypermaskulina Martin när han fick valet mellan att fortsätta spela som              
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en av de två karaktärerna. Även om informant ett alltså identifierar sig mer med Aron så                

önskar han att han hade lite av Martins egenskaper. Kanske är det egentligen inte så långt                

ifrån de andra informanterna, som vill spela en karaktär som representerar de själva,             

eftersom han hävdar att han hade fortsatt att utgå ifrån sin egen personlighet i dialogval och                

inte rollspela som Martin. Det skulle kunna tyda på att han istället för att spela en karaktär                 

som speglar honom själv helt, så vill han spela en karaktär som representerar honom som               

han hade velat vara.  

Över lag är informanterna som spelar primärt actionspel mer öppna för att spela som              

Martin. Informant ett är den enda informant som i slutet väljer Martin, men även informant               

tre och fyra uttrycker ett visst intresse för att spela som Martin. I gruppen informanter som                

inte spelar primärt actionspel är det bara informant sex som säger att han skulle kunna vara                

intresserad av att spela som Martin, för att se historien på olika sätt, de andra informanterna                

väljer Aron utan att visa intresse för Martin. Det tyder på att även om de som spelar mer                  

actionspel till största del föredrar den ordinärt maskulina karaktären så lutar de mer mot att               

vara intresserade av att spela en hypermaskulin karaktär än de som primärt inte spelar              

actionspel. 

6.4 Slutsatser 
Arbetets syfte är att undersöka gestaltningen av hypermaskulina män i spel och männen som 

spelar för att skapa insikt om manliga spelares preferenser och uppfattningar. Arbetets första 

frågeställning var: Föredrar män att spela en hypermaskulin karaktär eller en ordinär 

maskulin karaktär och spelar vana av actionspel-genren in i vilken karaktär som föredras? 

Det finns en medvetenhet om att resultatet inte är generaliserbart men undersökningen 

tyder på att det finns tendenser till att män föredrar att spela en ordinär maskulin karaktär, 

framför en hypermaskulin karaktär. Av undersökningen åtta informanter valde sju stycken 

den ”ordinära” karaktären Aron. Informanterna som spelar mycket actionspel visar något 

mer intresse för den hypermaskulina gestaltningen men bara en av fyra uppger att de helst 

skulle spela den hypermaskulina karaktären Martin. 

Den andra frågan löd: Hur uppfattar manliga spelare en hypermaskulin karaktär i ett spel? 

En klar majoritet av de manliga spelarna i undersökningen identifierar den hypermaskulina 

karaktären som överdrivet manlig, macho och stereotyp.  Endast en informant, informant 2, 

beskriver inte Martin som hypermaskulin, utan använder andra nedsättande ord såsom 

”skitstövel”. 

Vissa hypermaskulina egenskaper värderas positivt av informanterna, såsom 

handlingskraftighet och förmågan att hantera våldsamma situationer, men övervägande 

uppfattas den hypermaskulina gestaltningen på ett negativt vis, speciellt sexuella 

kommentarer och aggressivitet/konfrontativa dialogval. 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 
Det här arbetet har undersökt hypermaskulinitet i spel, om unga män som spelar föredrar att               

spela en hypermaskulin spelkaraktär framför en mer verklighetstrogen ordinärt manlig          

karaktär och om deras relation till actionspelsgenren påverkar deras preferens, samt hur de             

uppfattar en hypermaskulin gestaltning i ett spel. 

I undersökningen har åtta informanter spelat igenom en “visual novel” spel-prototyp där de             

fick spela som två manliga karaktärer, en hypermaskulin och en ordinärt maskulin polis.             

Informanterna fick sedan svara på frågor under en semistrukturerad intervju.  

Resultatet visar att sju av åtta informanter föredrar den ordinärt maskulina karaktären            

framför den hypermaskulina. Alla informanter identifierade sig mer med den ordinärt           

maskulina karaktären. Resultatet visade också att informanterna tydligt uppfattade den          

hypermaskulina gestaltningen i spelet som överdrivet maskulin och som en cliché.  

7.2 Diskussion 
För att bedöma resultatets trovärdighet kan vi begrunda artefaktens påverkan på resultatet.            

Det är möjligt att spel-prototypens genre, att det är ett “visual novel” spel, påverkar              

informanternas uppfattning. Det optimala hade varit att även testa informanterna mot ett            

mer tydligt action-orienterat spel, för att kontrollera om det påverkar informanternas           

uppfattning om gestaltningarna. Även handlingen i spel-prototypen kan ha påverkat          

resultatet. Vi kan bara spekulera kring hur valet att avbilda karaktärerna som poliser har              

påverkat resultatet. Det beslutet togs för att ge karaktärerna samma yrkesstatus och uniform             

samt för att möjliggöra ett bruk av våld som inte kriminaliserade någon av karaktärerna,              

men det är möjligt att informanternas uppfattningar om polisväsendet kan påverka hur de             

ser på gestaltningen av hypermaskulinitet. Det hade även varit bra att gestalta Aron med              

någon form av brist. Vissa informanter uppfattade brister hos honom, till exempel en             

oförmåga att hantera våld, men det finns det lite faktiska belägg för i spelet. Det finns en risk                  

att Aron uppfattas som en mindre komplex, tråkigare karaktär, på grund av att han saknar               

brister. 

En annan aspekt som är värd att ta i beaktande i bedömningen av resultatets trovärdighet är                

att resultatet kan ha påverkats av intervjusituationen. Även om arbetets egentliga syfte            

hemlighölls för informanterna är det möjligt att de uppfattade att undersökningen kretsade            

kring maskulinitet och gestaltningar, det i sin tur skulle kunna påverka resultatet eftersom             

att informanterna kan känna att det finns ett “rätt och fel” svar. 

Sett ur ett större perspektiv skulle arbetet kunna ses som en språngbräda för diskussionen              

om gestaltningen av män i spel. Arbetets resultat visar på en trend som kan bidra till en                 

bredare diskussion kring genus i spel. Studier visar att spel idag primärt avbildar män som               

hypermaskulina (Dill & Thill, 2007; Miller & Summers, 2007) är det etiskt försvarbart när              

de manliga spelarna hellre ser ordinärt maskulina gestalter? Eftersom det finns studier som             

visar att män påverkas negativt av att konsumera hypermaskulina gestaltningar i annan            
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media (Scharrer, 2001), vad finns det då för anledning att fortsätta reproducera dessa             

hypermaskulina gestaltningar i spel, om männen som spelar inte själv ens vill ha det?  

Det är också värt att föra en diskussion kring hur de hypermaskulina gestaltningar som              

förekommer i spel framställs. Framställs den hypermaskulina mannen som en negativ           

person, en skurk, som en neutral figur eller som något romantiserat, något att eftersträva?              

Det skulle kunna hävdas att hypermaskulina gestalter får agera i rollen som antihjälte. En              

negativ gestaltning som ändå utför positiva handlingar. Hur påverkar en sådan visualisering            

av mansrollen vilken påverkan gestaltningen har på konsumenten? Arbetet skulle vilja hävda            

att det är viktigt att inte visa upp hypermaskulina gestaltningar i ett positivt ljus eftersom det                

bidrar till romantiseringen av den dominanta och våldsamma mannen.  

Resultatet från den här undersökningen skulle kunna användas för att motivera           

spelutvecklare att använda sig av färre hypermaskulina gestalter till sina protagonister med            

motiveringen att manliga spelare hellre vill spela ordinärt maskulina karaktärer som de kan             

relatera till. Det finns en ekonomisk fördel att erbjuda bättre representation för män. 

Eftersom spelbranschen länge sett mannen som normen är det naturligt att kämpa för bättre              

representation av de gestaltningar som ligger i underläge, och det är självklart viktigt, men vi               

får inte glömma bort att undersöka den snäva mansbilden vi skapar genom mannens             

gestaltning i spel. Då manliga karaktärer får så stort utrymme är deras påverkan stor och               

därför hade det varit nyttigt för samhället att visa upp en bredare visualisering av              

mansrollen. Halva jordens befolkning är män och det borde speglas i ett brett spektrum av               

manliga gestalter, där män kan identifiera sig med positiva gestaltningar av män, inte             

hypermaskulina stereotyper. Den manliga konsumenten behöver få en chans att se män i             

media på ett nytt sett.  

7.3 Framtida arbete 

Om arbetet hade pågått under längre tid hade artefakten kunnat bearbetats ytterligare. 

Alternativa varianter av spel-prototypen hade kunnat framställts för att undersöka olika 

grader av hypermaskulin gestaltning och vad det är som ger för reaktion från manliga 

spelare. Det hade även varit av intresse att göra om undersökningen men med en helt ny 

artefakt, ett spel i action-genren, för att se hur det påverkar resultatet. Ett större och mer 

varierat urval av informanter skulle eftersökas för att få ett bredare resultat. Det skulle också 

kunna inkluderas ett frågeformulär för att bedöma informanternas egen nivå av 

hypermaskulinitet, om, och isåfall till vilken grad, det påverkar deras föredragna karaktär 

och hur de tolkar gestaltningen av hypermaskulinitet.  

I ett längre perspektiv skulle det vara intressant att studera inte bara hur manliga spelare 

uppfattar hypermaskulina karaktärer i spel, utan även hur förekomsten av hypermaskulina 

gestaltningar påverkar spelaren. Frågeställningen hur det psykiska välmåendet hos män som 

spelar påverkas av hypermaskulina gestaltningar i spel skulle vara värt att undersöka. Ett 

annat område att undersöka är vart gränsen går för vad som uppfattas som en 

hypermaskulin gestaltning, hade en charmigare, skämtande karaktär som fortfarande 

objektifierar kvinnor och i övrigt beter sig på ett hypermaskulint vis uppfattats som 

hypermaskulin? 
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Det skulle också vara av intresse att samarbeta med någon eller några inom spelbranschen 

för att genom vidare undersökningar ta fram spel med positiva gestaltningar av manlighet 

för att se om positiva gestaltningar av ordinärt maskulina karaktärer skulle kunna påverka 

manliga konsumenter på ett positivt vis. I det fallet skulle en undersökning där 

hypermaskulina män får spela spel med positiva ordinärt maskulina gestaltningar kunna 

genomföras för att se om det har någon påverkan på deltagarnas egen hypermaskulinitet.  

  

51 

 



Referenser 
Adobe Systems Incorporated (1990). Photoshop (Version 13.0.1 x64) [programvara].         

Tillgänglig: https://www.adobe.com/se/products/photoshop.html  

Bartholow, B.D. & Anderson, C.A. (2001) Effects of Violent Video Games on Aggressive             

Behavior: Potential Sex Differences. Journal of Experimental Social Psychology 38,          

283–290 (2002) 

Barlett, C., Harris, R., Smith, S., & Bonds-Raacke, J. (2005). Action figures and men. Sex               

Roles, 53, 877–885. 

Bessenoff, G. R. (2006). Can the media affect us? Social comparison, self-discrepancy, and             

the thin ideal. Psychology of Women Quarterly, 30, 239–251. 

Burk, L.R., Burkhart, B.R. & Sikorski, J.F. (2004) Construction and Preliminary Validation            

of the Auburn Differential Masculinity Inventory. Auburn University. Psychology of Men &            

Masculinity, Vol. 5, No. 1, 4–17 

Celsys, Inc. (1991). Clip Studio Paint (PRO Ver.1.4.1) [programvara]. Tillgänglig:          

https://www.clipstudio.net/en 

Courtenay, W.H. (2000) Constructions of masculinity and their influence on men's           

well-being: a theory of gender and health. Sonoma State University, CA, USA. Social             

Science & Medicine 50. 

Dalquist, U. & Christofferson, J. (2011). Våldsamma datorpsel och aggression – en            

forskningsöversikt. (Rapport 2015:11). Statens medieråd 

Dill, K.E, Brown, B.P & Collins, M.A. (2008) Effects of exposure to sex-stereotyped video              

game characters on tolerance of sexual harassment. Journal of Experimental Social           

Psychology 44 

Dill, K.E. & Thill, K.P. (2007) Video Game Characters and the Socialization of Gender              

Roles: Young People’s Perceptions Mirror Sexist Media Depictions. Sex Roles, Volume 57,            

Issue 11–12, pp 851–864 

Isbister, K. (2006). Better Game Characters by Design: A Psychological Approach. San            

Francisco: Elsevier Inc. Morgan Kaufmann Publishers. 

Larson, C, L. Aronoff, J. Steuer, E, L. (2011) Simple geometric shapes are implicitly              

associated with affective value. Springer Science+Business Media, LLC 2011 

Miller, M, K. & Summers, A. (2007) Gender Differences in Video Game Characters’ Roles,              

Appearances, and Attire as Portrayed in Video Game Magazines. Springer Science +            

Business Media, LLC. Sex Roles (2007) 57:733–742 

52 

 



Morrison, T. G., Kalin, R., & Morrison, M. A. (2004). Body-image evaluation and             

body-image among adolescents: A test of sociocultural and social comparison theories.           

Adolescence, 39, 571–592. 

Østbye, Helge, Knapskog, K., Helland, Knut & Larsen, Leif Ove (2004). Metodbok för             

medievetenskap. Malmö: Liber 

Parrott, D.J & Zeichner, A. (2003) Effects of Hypermasculinity on Physical Aggression            

Against Women. University of Georgia. Psychology of Men & Masculinity, 2003, Vol. 4, No.              

1, 70–78. 

Parrott, D.J & Zeichner, A. (2007) Determinants of Anger and Physical Aggression Based             

on Sexual Orientation: An Experimental Examination of Hypermasculinity and Exposure          

to Male Gender Role Violations. Springer Science+Business Media, LLC 

Scharrer, E. (2001) Men, Muscles, and Machismo: The Relationship Between Television           

Violence Exposure and Aggression and Hostility in the Presence of Hypermasculinity.           

University of Massachusetts Amherst, Department of Communication.       

MEDIAPSYCHOLOGY, 3, 159–188. 

STRIKEWORKS (2010). Nyu Media Ltd (2006). TyranoBuilder (2015, version 1.8.0a)          

[programvara]. Tillgänglig: http://tyranobuilder.com/ 

STRIKEWORKS (2010). TyranoBuilder Tutorials [Tutorial]. Tillgänglig:      

http://tyranobuilder.com/5-adding-story-branches-and-player-choices/ [02-04-2018] 

Vipsjö, L. & Bergsten, K. (2014). Tecknad karaktär. Anatomi, fysionomi och psykologi.            

Lund: Studentlitteratur. 

Williams, D. Martins, N. Consalvo, M. Ivory, J.D. (2009) The virtual census: representations             

of gender, race and age in video games. New Media & Society Vol 11, Issue 5, pp. 815 - 834. 

 

 

 

  

53 

 



Bildförteckning 
Figur 1, Exempel på hypermaskulin karaktär, bild på Kratos från God of War (Santa Monica 

Studio, 2018). Tillgänglig på internet: http://godofwar.playstation.com/media [Hämtad 

2018-02-07]  

Figur 2, Exempel på en hypermaskulin karaktärs relation till kvinnor, bild på Duke Nukem 

och Mary och Kate Holsom från Duke Nukem Forever (3D Realms, Triptych Games, Gearbox 

Software, Piranha Games, 2011) [Hämtad 2018-01-31]  

Figur 3, Exempel på våld i spel, bild på Max Payne och en fiende från Max Payne 3 

(Rockstar Studios, 2012) Tillgänglig på internet: 

http://www.rockstargames.com/maxpayne3/screens [Hämtad 2018-02-07]  

 

Figur 4, Exempel på hypermaskulint utseende, bild på Ethan Thomas från Condemned 2: 

Bloodshot (Monolith Productions, 2008) Tillgänglig på internet: 

http://condemned.wikia.com/wiki/File:Badassery.jpg [Hämtad 2018-01-31]  

Figur 5, Mockup på visual novel spel-prototypen, privat bild (2018) Ett exempel på hur 

spelet kan komma att se ut. 

Figur 6, Skisser på ansikten, privat bild (2018) Ett exempel på koncept på karaktärer. 

Figur 7, Exempel på arbetsprocess, privat bild (2018). 

Figur 8, Förlaga till grafisk stil, privat bild (2017). 
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Privat bild (2018). 

Figur 17, Jockes olika uttryck, från vänster till höger: arg, ledsen, neutral. Privat bild (2018). 
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Figur 18, Exempel på scen ur spel-prototypen. Privat bild (2018). 

Figur 19, Exempel på dialogval i spel-protoypen. Privat bild (2018). 
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