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Sammanfattning 
 

Studien har undersökt om rörelsesättet hos en underförstådd arketyp kan påverka 

sättet en spelare interagerar med en virtuell miljö. För att ta reda på detta skapades ett 

spel som kan spelas i två olika versioner där avatarens rörelsesätt är den enda 

skillnaden. Data samlades in via enkät och via spelet som skapats. Resultatet antyder 

att spelaren anpassar sitt beteende efter sättet som avataren rör sig. Detta belyser även 

hur man kan utnyttja arketyper för att fömedla avatarens personlighet och 

dispositioner.  

Nyckelord: [Avatar, proteus-effekten, mimesis-effekten, animation] 
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Introduktion 

Avataren är en sorts representation av en användare, den fungerar som ett medium för att 

interagera med en digital miljö som exempelvis internetforum eller virtuella spelvärldar. När 

det kommer till spel är avatarens utformning mycket viktig och i undersökningar har man 

kommit fram till att de visuella karaktärsdragen hos en avatar kan påverka en spelares 

beteende. Detta kallas för proteus-effekten och myntades i artikeln The Proteus effect: The 

effect of transformed self-representation on behavior (Yee & Bailenson 2007). 

Detta arbete är inspirerat av Viktor Jonssons examensarbete från 2016, Avatarens inverkan 

på spelmekanik: Hur avatarens visualisering påverkar spelarens interaktion med 

spelmekanik. I sitt arbete undersöker Jonsson hur avatarens visuella utformning kan 

påverka spelarens beteende. I undersökningen läts deltagare spela med en av två 

kontrasterande arketyper, en riddare eller en bågskytt. Sedan samlades data in kring 

spelarnas beteende som ifall de föredrog närstrid eller avstånd. Resultaten visade på att de 

som spelade som bågskytten hade en större tendens att stå längre bort från fienden än 

riddaren. Även fast båda hade möjligheten att attackera både från avstånd och i närstrid. 

Detta ledde till denna studiens frågeställning, ifall spelarens beteende kunde påverkas av 

karaktärens rörelser. 

Denna undersökning överblickar forskningsläget kring proteus-effekten och bakomliggande 

fenomen för att sedan återskapa ett liknande experiment som det Jonsson gjorde. Målet är 

att undersöka om rörelsesättet hos en underförstådd arketyp kan påverka spelarens 

beteende på samma sätt som Jonsson visade att utformningen kan. Detta arbete 

kompletteras med en litteraturöversikt av animationsområdet och egna erfarenheter inom 

animationsskapandet. Till skillnad från Jonssons studie är denna artefakten även skapad i 

ett 3D-medium. 3D-formatet erbjuder fler och mer flexibla utformningsval när det gäller 

animation och efterliknar i större grad dagens populäraste spel. 

Artefakten består av ett spel som kan spelas i två versioner. Dessa innehåller en enkel virtuell 

miljö och en avatar som är utvald på grund av dess relativt basala utformning. Det enda som 

skiljer dessa versioner åt är sättet som avataren rör sig på. Rörelserna är grundade i 

väletablerade spelmekaniska arketyper och är mycket kontrasterande i hur de rör sig. 

Spelaren tvingas längs spelets gång att göra vägval som enligt teorin skulle hanteras olika av 

de två arketyperna. Medan spelet spelas samlas viss data in; genomsnittsavståndet mellan 

spelaren och den närmsta fienden, hur många fienden som spelaren dödar, hur många slag 

spelaren gör mot fienden, hur många slag spelaren tar emot från fienden samt vilka vägval 

spelaren gör. Spelsessionerna har skett övervakat i en semi-strukturerad intervju 

tillsammans med en tillhörande enkät. Samma enkät skickades även ut via social media för 

att få mer data och för att utnyttja metodologisk triangulering.  

 



2 
 

1 Bakgrund 

1.1 Avatar 

Enligt svenska akademiens ordlista (2015) kommer ordet avatar ursprungligen från indisk 

mytologi där en avatar är en inkarnation av en gud i fysisk form. Men en avatar kan också 

vara en digital representation av en användare i form av en bild på exempelvis chattsidor och 

forum. Även i spel brukar vissa karaktärer kallas för avatar och fyller ofta fler syften än en 

profilbild. I boken I, Avatar: The culture and consequences of having a second life 

definieras avatar som en interaktiv och social representation av användaren (Meadows 

2008, S.13). Avatarer inom spel fungerar alltså som ett sätt för spelaren att interagera med 

en fiktionell värld, fiktionella karaktärer eller andra spelare som i sin tur kontrollerar sina 

egna avatarer. Första gången ordet avatar användes för att beskriva en karaktär i ett spel var 

i Ultima IV: quest of the avatar (Origin Systems 1985) (Maher 2014a, 2014b). I spelet 

kontrollerade man en karaktär och hade som mål att bli en så kallad avatar, detta uppnådde 

man genom att uppfylla åtta olika eftersträvansvärda dygder. Genom att utföra olika 

handlingar i spelet kunde man påverka de virtuella karaktärsdragen, att ge pengar till en 

tiggare ökade exempelvis karaktärens ödmjukhet. Efter att spelaren ökat alla åtta 

karaktärsdrag blev man en avatar. Men allt eftersom spel har utvecklats sedan Ultima IV 

(Origin Systems 1985) har även betydelsen av ordet avatar utvecklats. Relationen mellan 

spelare och avatar kan variera beroende på vilken typ av spel man spelar, eller i vilket syfte 

karaktären existerar i spelvärlden. Vincent Miller (2011) skriver om hur spelare i World of 

Warcraft (Blizzard 2004) och Second Life (Linden Lab 2003) ibland använder sig av 

såkallade alts. Detta är alternativa avatarer som spelaren har skapat och skiftar mellan. Ofta 

skapar man en alternativ avatar i ett pragmatiskt syfte, exempelvis om man vill komplettera 

förmågor hos den första avataren. I World of Warcraft (Blizzard 2004) finns det 11 

huvudsakliga yrken som exempelvis smed, skräddare, alkemist, ingenjör m.m. Men en 

avatar kan som högst ta på sig två yrken samtidigt. Spelaren kan istället skapa en ny avatar 

och välja andra yrken som kan ge tillgång till fler objekt. Dessa objekt kan man sedan skicka 

tillbaka till sin första avatar med hjälp av det virtuella postsystemet om så önskas. Miller 

refererar till en text av Wolfendale (2007) som föreslår att det känslomässiga bandet en 

spelare har till sin avatar är ytligt och grundas i hur avataren kan användas till spelarens 

fördel. ”So while the attachment is real, and even emotional, it is not seen as a reflection of 

self, but more like a character that one has grown fond of, which might have some aspects of 

oneself in it.” (Miller 2011, s.175). Klejver argumenterar dock i sin artikel What is the 

avatar? Fiction and embodiment in avatar-based singleplayer computer games att 

avataren är mer än bara ett verktyg för att interagera med spelvärlden. 

“... the computer game avatar is not to be understood as a tool or a mouse cursor; it 
gives the player a subject-position within a simulated environment, a vicarious body 
through which the player can act as an agent in a fictional world.” (Klejver 2006, 
S.10) 

Miller (2011, s.175) beskriver tre sorters relationer som spelare kan ha till en avatar. Den 

första är identifiering, vilket betyder att spelaren identifierar med sin avatar och det finns 

någon sorts enhetlighet mellan dem. Den typen av relation hittar man oftast bland tonåriga 

spelare. Den andra sortens relation är en oberoende status mellan spelare och avatar, att 

spelaren bara ser sin avatar som ett verktyg och är vanligast bland vuxna spelare. Den tredje 

typen av relation är kompensation, i den här typen av relation ses avataren som en 

idealistisk projektion av några egenskaper hos spelaren.  
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Det kan konstateras att avatar kan vara olika saker i olika kontext och flera forskare har även  

sin egen definition av ordet. Dessutom har ordet utvecklats i samband med att det fick ett 

nytt kontext när  det användes i Ultima IV: quest of the avatar (Origin Systems 1985). Sedan 

dess har uttrycket utvecklats ännu mer för att täcka fler situationer, som när man började 

referera till profilbilder på chattsidor som avatarer. Det kan alltså vara svårt att få en perfekt 

definition av vad en avatar är. Men något som alla ovannämnda definitioner har gemensamt 

är att avataren på något sätt fungerar som ett representativt medium. Oavsett om det gäller 

en hinduisk gud som förkroppsligas, en profilbild på en chattsida eller en karaktär i ett spel 

så fyller avataren syftet att representera någon. Därför kommer definitionen som används i 

detta arbete vara densamma som Meadows definition ”An avatar can be defined as ’an 

interactive social representation of a user’” (Meadows  2008,  S.13). 

1.1.1 Proteus-effekten 

I artikeln The proteus effect: the effect of transformed self-representation on behavior (Yee 

& Bailenson 2007) beskrivs proteus-effekten. Det är en effekt som får spelaren att anpassa 

sitt beteende efter avatarens visuella egenskaper. Yee och Bailenson inleder sin artikel med 

tre huvudsakliga bakomliggande teorier. Den första kallas behavioural confirmation och 

myntades 1977 i artikeln Social perception and interpersonal behavior: On the self-fulfilling 

nature of social stereotypes (Snyder, Tanke & Bersheid 1977). Där det undersöktes vilka 

kognitiva- och beteendekonsekvenser som ett första intryck kan leda till. Artikeln inleds med 

olika exempel på sociala stereotyper som att tyskar är arbetsamma eller att kvinnor är 

moderliga. Ofta är dessa stereotyper felaktiga och grundas bara i något visuellt som kön eller 

etnicitet. Eftersom grunderna till dessa stereotyper är visuella är det ofta dem man uppfattar 

först. Därmed är sociala stereotyper ideala att använda i syfte att undersöka 

beteendekonsekvenser som uppstår via social perception. I undersökningen deltog 51 män 

och 51 kvinnor, man refererade till den manliga deltagaren som ”åskådare” och den kvinnliga 

deltagaren som ”mål”. Alla deltagare blev informerade att experimentet gick ut på att 

undersöka de processer genom vilka människor blir bekanta med varandra och att de skulle 

föra en konversation med en partner via telefon. Innan telefonsamtalet fick alla deltagare 

fylla i en enkät som efterfrågade information som exempelvis vad de studerar och var de 

tidigare hade tagit sin high-school examen. Deltagarna fick förklaringen att denna info skulle 

användas i telefonsamtalet för att ge deras partner information att starta konversationen 

med. När man gav denna information till de manliga deltagarna inkluderade man även ett 

fotografi som hade valts ut i förväg. Man hade fotograferat 20 kvinnliga studenter från olika 

universitet och sedan låtit 20 manliga studenter rangordna dem efter hur attraktiva de 

uppfattades. Från detta urval tog man de fyra bilder som rangordnats som mest attraktiva 

samt de fyra bilder som rangordnats som minst attraktiva. Åskådaren som skulle ta del av 

telefonkonversationen fick en slumpad bild från en av de två uppsättningarna av bilder 

tillsammans med den biografiska enkäten som målet hade fyllt i. Informationen i enkäten 

var alltså äkta medan bilden åskadaren fått inte föreställde den person som fyllt i enkäten. 

De kvinnliga deltagarna fick ingen bild och blev inte heller informerade att de manliga 

deltagarna hade fått bilder. De manliga åskådarna fick innan telefonsamtalet fylla i ett 

frågeformulär där de betygsatte sitt första intryck efter att ha läst den biografiska 

informationen om sin partner samt sett tillhörande fotografi. Telefonsamtalet varade sedan i 

ca 10 minuter och spelades in på band. Efter samtalet fyllde de manliga åskådarna i samma 

formulär som innan samtalet för att avgöra det slutgiltiga intrycket de fått av sin partner. För 

att utvärdera de inspelade samtalen och bedöma i vilken utsträckning de kvinnliga målens 

agerande medgav beteendebekräftelse hos de stereotyper som de manliga åskådarna 
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uppfattat tog man hjälp av två grupper studenter. Grupperna var helt omedvetna om 

undersökningens syfte eller vilka hypoteser som låg bakom den. Första gruppen bestod av 8 

manliga och 4 kvinnliga studenter. Denna grupp fick lyssna i slumpad ordning på 

inspelningar av de kvinnliga målen, men kunde inte höra de manliga åskådarna. Sedan fick 

de en enkät där de skulle rangordna målets beteende på 10-poängsskalor med frågor som 

exempelvis ”Hur intim eller personlig är denna personens konversation?” (Snyder, Tanke & 

Bersheid 1977, s.5). En annan grupp som bestod av 3 manliga studenter och 6 kvinnliga 

studenter gjorde en liknande bedömning av de manliga åskådarnas inspelade samtal. Vad 

som upptäcktes från resultaten var att om åskådaren trodde att målet var attraktivt så ökade 

målets tendens att agera konsekvent med sociala stereotyper kring vackra människor, som 

mer sällskapligt, humoristiskt och utåtriktat. Teorin går ut på att man validerar varandras 

förväntningar genom att undermedvetet anpassa sig efter vad man tror omgivningen 

förväntar sig av en. 

Den andra bakomliggande teorin som nämns i Yee och Bailensons arbete är 

självpersceptionsteori, denna teori har sitt ursprung i artikeln Self-perception: an 

alternative interpretation of cognitive dissonance phenomena (Bem 1967). Artikeln 

beskriver ett fenomen där en person observerar sitt eget beteende och därefter anpassar sina 

åsikter. Som titeln på artikeln föreslår är självperceptionsteori nära kopplad till kognitiv 

dissonans, alltså att man har två tankeprocesser som säger emot varandra. I artikeln 

sammanfattar Bem sin teori såhär: 

“If a person holds two cognitions that are inconsistent with one another, he will 

experience the pressure of an aversive motivational state called cognitive dissonance, a 

pressure which he will seek to remove, among other ways, by altering one of the two 

"dissonant" cognitions” (Bem 1967, s.183). 

Yee och Bailenson exemplifierar självperceptionsteorin genom tidigare studier som har visat 

att personer som fått spela avatarer med svarta rockar agerar mer antisocialt än personer 

som fått spela avatarer med vita rockar (Yee & Bailenson 2007, s.273). Detta på grund av en 

tidigare kognition gällande associationen av ett visst beteende och den svarta klädseln. 

Istället för att deltagaren agerar som hen normalt skulle göra, anpassades beteendet efter 

vilka stereotyper deltagaren associerat med den svarta klädseln. Den svarta färgen 

associerades med tuffhet, elakhet och aggressivitet vilket gjorde att deltagarna tenderade att 

agera mer antisocialt. Deltagarna härleder alltså sina egna dispositioner från avatarens 

utseende. Detta för att undvika den kognitiva dissonans som uppstår när deltagarens 

förväntningar inte stämmer överens med vad som sedan observeras det egna beteendet. 

Självperceptionsteri kan på så sätt kopplas till den tredje bakomliggande teorin om 

deindividuation, en teori som säger att en individ tappar självkännedomen när de befinner 

sig i en grupp med andra människor. Yee och Bailenson (2007, s.273.) refererar till en 

tidigare undersökning av Johnson & Downing (1979) där man visat att en klädsel med 

negativa associationer leder till mer antisocialt beteende i grupp än en klädsel med positiva 

associationer. ”In a teacher–learner paradigm with electric shock as punishment, subjects in 

costumes that resembled Ku Klux Klan robes delivered significantly longer shocks than 

subjects in nurse uniforms” (Yee & Bailenson 2007, s.273). Även i detta experiment härleder 

alltså deltagarna sina dispositioner från vilka kläder som bärs och vad de tror omgivningen 

förväntar sig av dem. 
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Yee och Bailenson gjorde två egna undersökningar kring fenomenet att man anpassar sitt 

beteende efter utseendet. I deras första undersökning fick deltagare spela som attraktiva, 

neutrala eller oattraktiva avatarer i en virtuell miljö. De som spelade med attraktiva avatarer 

agerade mer utåtriktat än de som hade en oattraktiv avatar. I den andra undersökningen 

tilldelades deltagare avatarer med varierande längd, de som blev tilldelad en längre avatar 

agerade mer självsäkert i förhandlingsuppgifter än de som blivit tilldelade en kort avatar 

(Yee & Bailenson 2007, s.285). I den första undersökningen gjordes en förstudie för att ta 

reda på vad som skulle anses som attraktivt och oattraktivt hos en virtuell avatar. Förstudien 

gick ut på att skapa 3D-modeller av ansikten som sedan tilldelades en generisk kropp. För att 

minska mängden variation användes bara vita personer som referens för de modellerade 

ansiktena. Dessa modeller rangordnades sedan av 14 studenter i en webb-baserad 

undersökning om hur attraktiva modellerna upplevdes, från det fick man fram 12 ansikten. 

För varje kön valde man ut 2 stycken oattraktiva, 2 neutrala och 2 attraktiva avatarer. I 

huvudundersökningen skulle 32 deltagare, 16 män och 16 kvinnor, interagera med varandra i 

en VR miljö. Deltagarna leddes in i ett rum som delats av på mitten med ett skynke, på varje 

sida av skynket fick deltagare ta på sig ett VR-headset för att undvika att de skulle se 

varandras riktiga ansikte. Varje deltagare blev tilldelad en avatar med attraktiv, neutral eller 

oattraktiv ansiktsform som man kunde inspektera i den virtuella miljön. Bakom sig kunde 

man hitta en virtuell spegel som tillät deltagarna att inspektera sig själva i ca 1 minut innan 

de började interagera med någon annan. När själva interaktionen började hade ena 

deltagaren ett manus som visades i dennes VR-headset och den andra var utan manus. De 

som skulle interagera med varandra sågs alltid till att vara av motsatt kön. Personen med 

manus bad först den andre deltagaren att ställa sig lite närmare och sedan berätta om sig 

själv. Det som uppmättes var hur mycket personlig information deltagarna delade med sig av 

samt hur nära de stod. Resultaten visade att de som hade en avatar som rangordnats som 

attraktiv stod märkbart närmare än de som hade en oattraktiv avatar. Resultatet visade även 

att de som hade attraktiva avatarer delade med sig av mer information om sig själva. Det 

andra experimentet var likt det första i struktur och VR-utrustning. Skillnaden låg i vilken 

variabel som undersöktes och antalet deltagare, denna gången manipulerade man avatarens 

längd istället för ansiktsform och 50 personer deltog i detta experiment. Längd valdes som 

variabel att mäta eftersom långa personer ofta associeras med självsäkerhet och kompetens. 

Uppgiften som deltagarna skulle utföra var en sorts förhandlingsuppgift där ena deltagaren 

skulle föreslå en fördelning av $100 och den andra kunde antingen acceptera eller neka 

fördelningen. Hypotesen var att en person med en lång avatar skulle agera mer självsäkert 

och tendera att göra en orättvis fördelning av pengarna medans en person med kort avatar 

skulle tendera att acceptera en orättvis fördelning. Resultaten pekar på att hypotesen stämde 

och att en person som spelar med en lång avatar tenderade att agera mer till sin egen fördel 

medan de med kortare avatarer tenderade att acceptera orättvisa situationer. 

Detta underlag visar på att beteendet hos en person kan påverkas av något visuellt, både på 

grund av egna stereotyper och på grund av förväntningar hos de i ens närhet. Men det finns 

några saker som skulle kunna ifrågasättas med Yee och Bailensons undersökningar. I deras 

första undersökning kan man ifrågasätta validiteten hos rangordningen av attraktiva 

avatarer. Modellerna skapades från referenser av enbart vita människor. Vidare så 

modellerades endast ansiktet, avatarens kropp beskrivs bara som att det modellerade 

ansikten blev tilldelade en generisk kropp. Själva rangordningen skedde sedan från 14 

studenter som inte skulle få delta i själva interaktionsuppgiften, utan bara bedöma deras 

utseende. Det finns en risk att en typ av mätfel uppstår i denna situation, dels eftersom 
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attraktion kan vara något subjektivt och dels eftersom attraktion kan uppstå från mer än 

bara ansiktsform. En viss ansiktsform kanske passar bättre ihop med den generiska kroppen 

än ett annat ansikte helt enkelt. Ett annorlunda upplägg på experimentet skulle kunna vara 

att deltagare först får göra interaktionsmomentet och i efterhand rangordna de olika 

avatarerna efter avatarernas attraktivitet. På så sätt kan man få mer specifik data som skulle 

kunna analyseras mer på individuell nivå. Man kan alltså inte förlita sig helt på att 

attraktionsvärdet som någon annan tilldelat avataren är representativ för de som genomför 

interaktionsdelen. I den här undersökning ett annorlunda upplägg att användas, man låter 

deltagarna skriva ned sina intryck både före och efter interaktionsdelen så att man kan dra 

tydligare kopplingar mellan spelarens förväntningar och beteende. 

Något som inte tas upp alls i något av Yee och Bailensons (2007) experiment är vilken effekt 

den ena deltagarens röst har på den andres beteenden. En annorlunda röst hos den andra 

deltagaren kan påverka hur man uppfattar den personen och skulle således kunna påverka 

beteendet också.  En annan sak som kan ha inverkan på studiens resultat är att båda 

experiment skedde i labbmiljö tillsammans med andra deltagare. Hade samma effekt 

uppstått om spelaren hade spelat ensam i sitt eget hem? Det är tyvärr ingenting som tas upp 

i artikeln men togs i åtanke vid utformningen av denna studie.  

1.2 Spelmekaniska arketyper 

Termen arketyp myntades av psykologen Carl G Jung (1991) som beskriver arketyper som 

uråldriga personlighetsmönster som är gemensamma för det mänskliga släktet. I svenska 

akademiens ordlista (2015) förklaras ordet arketyp som en sort urbild eller urtyp. En arketyp 

är alltså en sorts mönster som kan beskriva en särskild uppsättning egenskaper som 

personlighet, förmågor, visuella drag eller strategier. En arketyp kan växa fram som 

konventioner allt eftersom ett medium utvecklas. Inom spel kan en arketyp även komma 

från andra medium som exempelvis film, serier, böcker eller verkliga livet beroende på 

sortens spel och sammanhang. Två väletablerade personlighetsarketyper som kan hittas i 

alla ovannämnda medium är hjälte- och skurk-arketypen. Dessa kan i många fall ses som 

motsatser. Hjälten är ofta protagonisten och den som försöker övervinna hinder på vägen till 

att besegra antagonisten. Därför förknippas hjälten ofta med godhet och på så sätt kan 

konventioner uppstå, konventioner leder i sin tur till att den som beskådar hjälten kan få 

särskilda förväntningar för hur en hjälte ska agera. Motsatsen är skurken som ofta spelar 

rollen som antagonist och den som orsakar någon sorts konflikt, därför är skurk-arketypen i 

många fall förknippad med ondska. Den här sortens arketyp anspelar på vilket narrativ roll 

och personlighet en karaktär har i en berättelse eller särskild situation, men de kan även 

motivera beslut som karaktären gör. Tidigare undersökningar har även visat att sättet som 

en arketyp rör sig kan påverka vilka förväntningar en åskådare får. I artikeln Strutting Hero, 

Sneaking Villain: Utilizing Body Motion Cues to Predict the Intentions of Others (Kiiski, 

Hoyet, Woods, O’Sullivan & Newell 2015) använder de hjälte- och skurk-arketypen i två 

undersökningar. Deras experiment gick ut på att undersöka om sättet en karaktär rör sig kan 

säga något om karaktärens avsikt och karaktärsdrag. Deras resultat visade att det finns en 

länk mellan sättet en person rör sig och hur denne uppfattas av en åskådare. 

“As expected, the body motions of the hero characters were rated as having 

significantly better intentions compared to the body motions of the villain. In addition, 

the hero body motions were rated to be more attractive and trustworthy, consistent 

with the hypothesis that cognitive dimensions with positive valence would be more 
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likely to be associated with hero-like qualities.” (Kiiski, Hoyet, Woods, O’Sullivan & 

Newell 2015,  s.10) 

En annan sorts arketyp beskriver vilka förmågor en karaktär besitter och beskriver vilken 

roll karaktären spelar. Jonsson (2016) refererar till en text av Yee (2014) där en helig 

treenighet av spelmekaniska arketyper tas upp. Denna treenighet består av tank, anfallare 

och helare. Tank är ett begrepp som uppkom via textbaserade multi-user dungeons under 

90-talet, även kallat för MUDs. Tankens uppgift är att vara stryktålig, dra fiendens fokus till 

sig själv och absorbera skada för att på så sätt skydda sina lagkamrater. Det är därför vanligt 

att en karaktär med rollen som tank vill hålla ett kort avstånd mellan sig själv och fiender, 

har någon sorts tungt försvar som rustning eller förmåga att avvärja skada och spelas 

vanligtvis aggressivt för att fylla sitt syfte. Anfallaren är ofta mindre stryktålig men kan 

istället dela ut stor skada till de fiender som uppehålls av tanken. Helaren är också mindre 

stryktålig men kan istället hela skadade medlemmar i gruppen. Tillsammans kompletterar 

de varandras förmågor och ger upphov till den gruppdynamik som många spel kräver. 

Exempel på dessa arketyper kan hittas i spel som World of Warcraft (Blizzard 2004) med 

klassen warrior, i Guild Wars 2 (Arenanet 2012) finns klassen warrior, i League of Legends 

(Riot Games 2009) klassen fighter. Alla dessa är skapade av olika utvecklare, men är ändå 

tillräckligt lika varandra för att kunna säga att de följer samma sorts arketyp. Detta beror i 

stor del på att utvecklare använder sig av konventioner för att spelare lättare ska kunna sätta 

sig in i deras spel, samt att konventionerna ofta uppstår 0ch lever vidare på grund av 

popularitet. En kontrasterande arketyp till denna kämpe-arketyp är smyg-arketypen, som 

spioner, tjuvar och lönnmördare. Den här arketypen skiljer sig i vilka förmågor som avataren 

besitter, de brukar inte vara lika stryktåliga och fokuserar vanligtvis på att kunna vålla stor 

skada på ett fokuserat mål. För att undvika att själv ta skada besitter smyg-arketypen 

vanligtvis förmågor för att hålla sig dold för sin motståndare, exempelvis att kan huka sig 

bakom objekt för skydd, attackera från ett avstånd eller göra sig osynlig. Denna arketyp kan 

också hittas i ovannämnda spel, World of Warcraft (Blizzard 2004) har klassen rogue, 

League of Legends (Riot Games 2009) har klassen assassin och i Guild Wars 2 (Arenanet 

2012) finns klassen thief som alla spelas på liknande sätt. Smyg-arketypen brukar ofta ses 

som en sorts anfallare. Något som kan vara problematiskt med att definiera vilka roller som 

finns, är att vissa termer redan används i stor utsträckning och kan därmed betyda olika 

saker i olika kontext. I artikeln The Mimesis Effect: The Effect of Roles on Player Choice in 

Interactive Narrative Role-Playing Games (Domínguez, Cardona-Rivera, Vance & Roberts 

2016) ville de undersöka relationen mellan spelarens uppfattade narrativa roll och de val 

som gjordes när spelaren möttes av valstrukturer i ett spel. ”A key challenge to our approach 

to understanding the impact of roles on player choice is coming up with a precise definition 

for the concept of interactive narrative role itself.” (Domínguez, Cardona-Rivera, Vance & 

Roberts, s.3439). En arketyp kan utvecklas och förändras med tiden, därför kan exempelvis 

termen kämpe betyda olika saker beroende på vilket spel man pratar om eller vem man 

frågar. Av den anledningen grundades valen av roller att studera i tre attribut; styrka, magi 

och smygande. Dessa attribut valdes eftersom de är kontrasterande och enkla för spelaren 

att identifiera.  

”...we needed to select roles that shared little overlap in the kinds of choice structure 

options they would take, and in the kinds of attributes associated to them. This is so 

there was a clear distinction between the afforded roles, and so that a player could 

make the distinction with as little effort as possible.” (Domínguez, Cardona-Rivera, 

Vance & Roberts 2016, s.3441).  
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Dessa tre attribut ledde sedan till arketyperna kämpe, magiker och smygande. Två av dessa 

arketyper har använts till detta arbete, kämpe-arketypen och smyg-arketypen. Det som 

menas med kämpe-arketyp i detta arbete kommer därför referera till en karaktär som 

använder sig av styrka och närstrid för att bekämpa sina motståndare. Och det som menas 

med smyg-arketyp kommer referera till karaktärer som använder sig av smygande och list 

för att hålla sig på avstånd och oupptäckta av sina motståndare. 

1.3 Videospelsvåld 

Videospelsvåld är ett forskningsområde som också undersöker i vilken utsträckning spel 

påverkar spelarens beteende och har återigen blivit ett populärt diskussionsämne efter 

påståenden av USAs president Donald Trump. Trump menar att våldsamma spel är att 

beskylla för skolskjutningar i USA (Kain, 2018). Sedan tidigt 70-tal har mycket forskning 

gjorts kring videospelsvåldet, ett vanligt argument är att aggressiva spel aktiverar aggressiva 

koncept hos spelaren vilket leder till ett ökat antisocialt beteende. Teorin menar att ökad 

realism i våldsamma spel kan öka spelarens tendens att agera aggressivt i verkliga livet. I 

Behavioural realism and the activation of aggressive concepts in violent video games 

(Cairns, Kudenko & Zendle 2017, s.21) skriver de att stor del av tidigare forskning har 

undersökt vilken effekt en ökad grafisk realism har på spelare, exempelvis en mer 

verklighetstrogen rendering  av detaljer som blod. Men att det finns en brist på 

undersökningar relaterade till beteendemässig realism, därför menar artikeln att fylla det 

tomrummet i litteraturen genom att presentera två experiment som utförts. Det första 

experimentet gick ut på att skapa två spel i förstapersonsperspektiv som till största delen var 

identiska, vad som skiljde dessa åt var hur fiender reagerade när de dog. I det ena spelet 

hade fienden en dödsssekvens som var animerad i förväg och det andra spelet använde sig av 

fysik för att simulera beteende när fienden dog. Sekvensen som är animerad i förväg kommer 

alltid att se likadan ut när den spelas upp och är därför mindre dynamisk. I versionen där 

dödssekvensen simulerades var karaktären skapad kring ett skelett som efterliknar skelettet 

hos människor. Detta tillåter karaktären att reagera annorlunda beroende på spelets 

omständigheter vid dödsfallet, som att falla ihop i den riktning karaktären färdades. Dessa 

fiender var alltså mer dynamiska och verklighetstrogna i sättet deras lik interagerade med 

omgivningen. De som deltog blev slumpmässigt tilldelade en av de två versionerna av spelet. 

Efter att deltagaren hade spelat en version av spelet fick de en ordfragmenteringsuppgift som 

kallas The Anderson word fragment completion task, denna uppgift går ut på att deltagare 

får ordfragment och skulle fylla i de bokstäver som saknas. Hypotesen var att de som spelat 

med mer realism skulle skapa fler ord med aggressiv innebörd än de som spelat med mindre 

realism. De fick även svara på frågor om hur ofta de spelade denna typen av spel och hur 

gamla de var. Experimentet utfördes online med 898 deltagare och visade inga tecken på att 

de mer dynamiska dödssekvenserna aktiverade några aggressiva koncept hos spelarna. Det 

andra experimentet var strukturerat på ett liknande sätt och återanvände spelet från det 

första experimentet, men denna gång skiljdes spelen genom att fienden agerade mer 

strategiskt i ett av spelen. I det ena använde sig fienden av grupp-baserade taktiker och i det 

andra spelet agerade de mer individuellt och simpelt. Detta experiment utfördes också 

online, men denna gång med 1880 deltagare. Resultatet visade att de som spelat mot 

strategiska fiender hade en marginellt mindre aktivering av aggressiva koncept än de som 

spelat de simplare motståndarna.  

Det finns något som skiljer detta arbete och undersökningarna som gjordes av Cairns, 

Kudenko och Zendle. Deras undersökningar vill ta reda på vilken påverkan ett våldsamt spel 
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har på spelarens beteende i den verkliga världen. Alltså om spelet har aktiverat något 

aggressivt koncept hos spelaren som kan uppmätas efter spelsessionens slut. Medan det här 

arbetet syftar att undersöka hur spelarens agerande påverkas under tiden denne spelar. Men 

det finns ändå likheter i struktur och metod som kan vara viktiga att ta med sig, som hur de 

skapat artefakten och hur de utvärderar denna med enkät efter att de låtit deltagarna spelat 

spelet. Även de demografiska frågorna om ålder och spelvana kan vara värt att ta med sig för 

att urskilja eventuell partiskhet från tidigare preferenser.  
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2 Problemformulering  

Kan den underförstådda arketypens rörelsesätt påverka hur spelare interagerar med 

spelvärlden? I många av dagens spel finns en protagonist som spelaren styr genom spelet. 

Enligt forskning från Yee & Bailenson (2007) kan proteus-effekten påverka sociala aspekter 

av spelarens beteende. En spelare som har en lång avatar tenderar t.ex. att agera mer 

självsäkert än de som har korta avatarer. Teorin bakom detta grundas i att man har 

undermedvetna förväntningar som man anpassar sig efter. Dessa förväntningar är något 

som spelutvecklare kan utnyttja för att utveckla nya konventioner eller bygga vidare på 

gamla. Att basera en karaktär på tidigare konventioner leder ofta till att den som spelar kan 

förstå sin roll i spelet snabbare, när spelarens förväntningarna är korrekta.  

I den forskning som citerats i bakgrundskapitlet har undersökningarna främst fokuserat på 

scenarion där två spelare interagerar med varandra. Precis som Jonssons (2016) studie 

kommer detta arbete att fokusera på spelarens tolkning av avataren och interaktionen med 

övrig spelmekanik. Inte den sociala aspekten mellan två spelare. Denna studie undersöker 

om avatarens rörelser har en inverkan på spelarens val i spelmiljön på samma sätt som 

Jonsson (2016) påvisade att karaktärens utformning har. Enligt Kiiski, Hoyet, Woods, 

O’Sullivan och Newell (2015) kan en karaktärs rörelser påverka sättet som en åskådare tolkar 

karaktären och enligt självperceptionsteorin är det möjligt att en person anpassar sitt 

beteende efter vad som observerats. Därför kommer syftet med frågeställningen i denna 

undersökning vara att ta reda på om avatarens rörelser kan påverka de val som spelaren gör i 

en digital miljö, på samma sätt som avatarens utformning gör enligt Jonsson (2016). 

Hypotesen är att de som styr en karaktär som smyger och framstår som försiktig förväntar 

sig att spelaren också ska vara försiktig. Och kommer därför enligt självperceptionsteorin 

agera mer varsamt. I motsats till de som får spela med ett avatar som har ett aggressivt 

rörelsesätt. För att påvisa detta behöver data att samlas in i bakgrunden när spelaren 

interagerar med artefakten såsom; avståndet spelaren håller till närmaste fiende, hur ofta 

spelaren attackerar fiender, hur mycket skada spelaren ta, hur många motståndare som 

dödats och vilket avstånd spelaren håller till sina fiender. Detta för att avgöra hur försiktigt 

spelaren seplar. Om det går att uppmäta någon märkbar statistisk skillnad mellan de två 

versionerna skulle det indikera att avatarens sätt att röra sig har en inverkan på spelarens 

beteende i förhållande till hur de agerar gentemot spelets fiender. 

2.1 Metodbeskrivning 

I artikeln The proteus effect: the effect of transformed self-representation on behavior (Yee 

& Bailenson 2007) visas det hur karaktärens visuella utformning kan påverka spelarens 

beteende. För att kunna avgöra om animationer kan påverka spelarens beteende på ett 

liknande sätt är det intressant att ta reda på tre saker; dels hur spelaren tolkar rörelserna och 

vilka narrativa roller som associeras med dessa rörelser. Och dels hur spelarens beteende ser 

ut när hen själv styr en karaktär med dessa rörelser. För att ta reda på detta har både 

kvalitativa och kvanitativa metoder använts. Den kvantitativa undersökningen 

distribuerades online med hjälp av social media och forum och använder samma enkät som 

den kvalitativa undersökningen. Men på grund av artefaktens storlek inkluderas inte 

speltestmomentet i den kvantitativa undersökningen då detta kan påverka antalet 

respondenter som ställer upp i undersökningen. 
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2.1.1 Urval 

För att kunna dra slutsatser om demografiska undergrupper fick alla deltagare svara på 

samma enkät som innehöll demografifrågor. Dessa frågor syftade att ta reda på; deltagarens 

könsidentifiering, ålder, hur länge de spelat digitala spel, hur ofta de spelar digitala spel, 

vilken spelgenre de föredrar samt om de har någon tidigare erfarenhet av spelutveckling. 

Dessa frågor ställdes för att ta reda på om eventuell effekt är likadan hos olika undergrupper, 

eller om det kan finnas någon partiskhet hos någon av undergrupperna. Exempelvis om en 

person har spelutvecklarutbildning vore det inte helt orimligt att resonera att de besitter mer 

kunskap om utvecklingsprocessen än en vanlig spelare. Detta kan i sin tur innebära att den 

personen tänker på fler detaljer som andra spelare inte tänker på. Vilket skulle kunna leda 

till en annan tolkning och därmed annorlunda påverkan på beteendet under spelsessionen. 

Deltagare för den kvalitativa undersökningen rekryterades huvudsakligen från Högskolan i 

Skövde.  

2.1.2 Enkät 

Enkätens syfte var att samla in data om hur artefaktens animationer tolkas av spelaren och 

om rörelserna associeras med de definitioner som angetts för smyg- och kämpe-arketypen i 

bakgrundskapitlet. Respondenterna fick därför placera karaktärernas rörelsesätt på fyra 

olika fempoängsskalor som relaterar till konfrontationshantering. Därför finns fyra 

karaktärsdrag som kan kopplas till aggressiv konfrontation och fyra motsatta karaktärsdrag 

som kan kopplas till en mer strategisk konfrontation. Den första skalan går från försiktig till 

vårdslös, andra skalan går från hemlighetsfull till rättfram, tredje skalan går från återhållsam 

till hejdlös och den fjärde skalan går från ömtålig till hårdhudad. En lägre poäng på dessa 

skalor visar alltså på en starkare association till smyg-arketypen och en högre poäng visar på 

en starkare association till kämpe-arketypen. Denna metod liknar metoden som används i 

studien av Domínguez, Cardona-Rivera, Vance & Roberts (2016). ”For the validation of role 

attributes, we asked survey participants to check from the list of three afforded roles which 

ones satisfied the presented role attributes (strong, magical, stealthy) as well as the 

antonymic attributes (frail, non-magical, non-stealthy).” (Domínguez, Cardona-Rivera, 

Vance & Roberts 2016, s.3442). I enkäten får respondenten även välja mellan 16 olika vapen 

och handlingar efter vad de associerar mest med karaktärens rörelser, dessa vapen och 

handlingar är tagna från en undersökning av Domínguez, Cardona-Rivera, Vance & Roberts 

(2016) som i sin tur grundat dem i en rollspelshandbok. Deras delundersökning hade totalt 

36 olika alternativ som kunde associeras med en av tre olika arketyper, av dessa valdes 8 

stycken för smyg-arketypen och 8st för kämpe-arketypen för att användas i denna 

undersökning. Denna fråga finns med för att ta reda på vilket sorts beteende som 

respondenten förväntar sig från karaktären, vilket är en viktig del av självperceptionsteorin 

för att personen ska kunna anpassa sig efter dessa förväntningar senare. Men även för att 

spelaren lättare skulle kunna identifiera de underförstådda arketyperna innan 

spelsessionens start vilket enligt Domínguez, Cardona-Rivera, Vance & Roberts (2016) är en 

viktig aspekt när man ska avgöra vilken påverkan det har på spelarens beteende. I figur 1 ser 

man de frågeställningar som den slutgiltiga enkäten innehöll. 
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Figur 1 - Enkätfrågor 

2.1.3 Artefakt 

Artefakten bestod av en spelbar virtuell miljö med en avatar i tredjepersonsperspektiv. 

Karaktären som har använts är en ansiktslös, grå humanoid med genomsnittliga 

proportioner för att försöka minimera den påverkan karaktärens utformning har på den 

underförstådda arketypen. Dock är det viktigt att komma ihåg att en karaktärs utformning 

aldrig kan vara helt och hållet neutral. Olika personer kan ha olika uppfattningar av en 

karaktär tack vare utseendet oavsett hur karaktären är utformad. Den virtuella miljön kan 

spelas i två olika versioner. I den ena versionen har avataren animationer som är grundade i 

kämpe-arketypen som diskuterats i bakgrundskapitlet och i den andra versopmem har 

karaktären animationer som är grundade i smyg-arketypen från samma ovannämnda 

kapitel. I övrigt är miljön och karaktärens förmågor identiska. Spelaren styr karaktären med 

tangentbord och datormus och har förmågorna att förflytta sig, hoppa och attackera. 

Kameran är en kretsande kamera som styrs av spelaren, men avataren kommer alltid hamna 

fokuserad i mitten av skärmen. Miljön består av korridorer som leder till korsningar, dessa 

korsningar har två alternativ med olika nivåer av fara. Spelaren tvingas därför att göra ett 

aktivt val som påverkar avatarens säkerhet varje gång man kommer fram till en av dessa 

korsningar. Tanken var att spelaren skulle tvingas göra ett val som skulle hanteras 

annorlunda utifrån de karaktärsdrag som associerats med den underförstådda arketypen. En 

karaktär som uppfattas som mer försiktig skulle alltså tendera att ta det säkrare vägvalet om 

hypotesen stämmer. De fiender som placerats ut i nivån är utformade på samma sätt som 

spelaren, men är färgade röda för att indikera för spelaren att det är en fientlig karaktär. 

Kommer spelaren för nära en fiende blir den aggressiv och springer mot spelaren, står 

fienden precis intill spelaren kommer den att börja slåss mot spelaren. Likt den artefakt som 

skapades av Cairns, Kudenko och Zendle (2017) kommer det krävas två attacker att 

eliminera fienden och om spelaren tar för mycket skada dör avataren och spelaren får börja 

om från början. Detta för att den virtuella miljön ska efterlikna ett riktigt spel och inte inge 

känslan att det bara är till för en undersökning. Under spelsessionen spelas data in ifrån ett 

antal fördefinierade aspekter som; genomsnittliga avståndet spelaren håller till närmaste 
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fiende, hur många gånger spelaren slår mot fienden, hur många fienden som dödats, hur 

många slag som spelaren tar emot från fienden och vilken väg som valts genom spelet. Med 

den här datan kan man avgöra hur varsamt spelaren valt att agera genom spelsessionen.  

2.1.4 Experimentupplägg 

I denna studie har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts. Den kvantitativa 

undersökningen gjordes för att undersöka hur de två rörelsesätten tolkas och för att 

säkerställa att det är rätt underförstådda arketyp som framgår. Men Jonsson (2016) påpekar 

även i sitt arbete att en kvalitativ undersökning hade varit mer framgångsrik i att urskilja 

bakomliggande anledningar till spelarens beteende. Då de tillåter att man samlar in mer 

nyanserad och subjektiv data från spelaren. Genom att samla in data via både kvalitativa 

undersökningar i labbmiljö och en kvantitativ undersökning i form av en enkät kan man 

lättare triangulera datan för att försäkra sig om validiteten. Detta kallas för metodologiskt 

triangulering då man försöker kompensera för svagheterna i en undersökningsmetod genom 

att använda sig av flera olika metoder.  

”Detta slags triangulering kan betyda att man använder både kvalitativa och 

kvantitativa metoder (Grönmo 1982, Kalleberg 1982), eller att man använder flera olika 

kvantitativa eller kvalitativa metoder för att analysera en frågeställning” (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen  2004, s.122). 

Den kvantitativa undersökningen bestod av den tidigare nämnda enkäten med frågor som 

visats i figur 1. Den kvantitativa delen inkluderade inte själva spelmomentet. Detta på grund 

av artefaktens storlek och därmed svårighet att göra den tillgänglig på ett sådant sätt att 

deltagande i studien inte blir invecklat och för tidskrävande för respondenterna. Istället 

används enkätens data för att kontrollera om spelare associerat ett särskilt sätt att röra sig 

till en särskild narrativ roll. Denna uppfattade narrativa roll kan enligt mimesis-effekten 

(Domínguez, Cardona-Rivera, Vance & Roberts 2016, s.3438) leda till att spelaren gör 

annorlunda val i spelet. I enkäten får respondenten se ett kort videoklipp för varje karaktär 

som visar hur karaktären rör sig, förklarar spelets kontroller och visar avatarens förmågor. 

Efter de fått se videoklippet får de beskriva sin tolkning av de två rörelsesätten enligt 

frågorna i figur 1. 

I den kvalitativa datainsamlingen informerades deltagaren först att studien går ut på att 

undersöka hur spelare interagerar med en avatar och ombeds att svara på den tillhörande 

enkäten. Deltagaren får sedan spela igenom den virtuella miljön med instruktionerna att 

hitta från start till slut, vid spelets slut dyker en text upp som indikerar för spelaren att slutet 

har nåtts. Efter att båda versioner av artefakten spelats igenom av deltagaren så frågas de 

vilken arketyp de tyckte att karaktärerna uppfattades som.  Detta för att kunna avgöra om 

spelaren förhållit sig till rätt underförstådda arketyper under spelets gång. Likt den metod 

som användes i Social perception and interpersonal behavior: On the self-fulfilling nature 

of social stereotypes (Snyder, Tanke & Bersheid 1977) för att jämföra hur deltagarens första 

intryck förhöll sig till deltagarens faktiska beteende under experimentet. Ursprungligen 

skulle ordningen som versionerna spelas varieras mellan testdeltagare för att kunna avgöra 

om eventuell effekt är mer eller mindre märkbar beroende på tidigare kännedom av spelet 

och vilken version som spelats först. På så sätt hade man fått två grupper med två 

spelsessioner vardera att jämföra. Datan från grupp 1 som spelade smyg-arketypen först 

skulle alltså jämföras med data från grupp 2 som spelade smyg-arketypen sist och vice versa 

med kämpe-arketypen. Efter en pilotstudie så visade det sig att resultaten mellan dessa 
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grupper var oskiljaktiga. På grund av oförutsedda problem som ledde till färre deltagare än 

planerat i huvudundersökningen så ansågs detta överflödigt. Istället fick deltagarna spela 

versionerna i samma ordning som karaktärerna presenterats i enkäten, dvs. smyg-arketypen 

först och sedan kämpe-arketypen. Viktigt var att kunna utgöra en trend och därför fick alla 

deltagare spela under samma omständigheter för att få en större grupp att undersöka, 

istället för att undersöka två väldigt små grupper. Med en större grupp kan man lättare 

urskilja trender vilket blev prioriterat. 

Anledningen varför just kämpe- och smyg-arketypen använts är att de har en stark kontrast 

både i sättet de vanligtvis spelas och porträtteras. Vad som gör dem kontrasterande är också 

förankrat i spelmekaniska styrkor och svagheter, som att råstyrka och ett aggressivt 

rörelsemönster med mycket tyngd. Till skillnad från en försiktig karaktär som smyger runt 

med lätta fotsteg och försöker hålla sig dold. Detta ger dem distinkta narrativa roller och 

funktioner som kan identifieras av spelaren.  
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3 Genomförande  

3.1 Animation och rörelseramverk 

Till analysen kommer två animationsramverk att användas, det första är Disneys 12 

animationsprinciper och det andra är Laban movement analysis (härefter refererat till som 

LMA). För att kunna belysa för- och nackdelar, jämföra och använda dessa ramverk i 

analysen behöver vissa termer introduceras och klargöras först. 

3.1.1 Animationsprinciper 

Animationsprinciperna är arbetsmetoder som uppstod hos Disney under 1930-talet och 

används idag av nästan alla animatörer. Animationsprinciperna beskriver arbetsmetoder 

som används för att ge illusionen av en levande ting när man animerar, en sorts guide till att 

animera funktionella rörelser. Från början var dessa oskrivna regler hos studion tills de blivit 

mer välutvecklade och definerade. På 1940-talet samlade Walt Disney sina nio bästa 

animatörer och kallade gruppen Disney’s nine old men på grund av deras gedigna 

animationserfarenhet. Två av dessa var Frank Thomas och Ollie Johnston som 1981 

sammanställde de 12 animationsprinciperna i boken Disney animation: The illusion of life. I 

boken förklaras det hur verb förvandlades till adjektiv och nya termer började användas i 

studion. Istället för att be någon sträcka ut eller trycka ihop en karaktär på en teckning så 

sade man att karaktären hade en viss mängd squash eller stretch, detta kom att bli den första 

animationsprincipen. Tanken bakom dessa animationsprinciper var att alla animatörer hos 

studion skulle ha ett sätt att förankra sina animationer i verkligheten samt försäkra en viss 

konsistens i kvalité och stil. Även om principerna inte alltid garanterar en realistiskt skildrad 

rörelse så grundas de ändå i hur fysiska egenskaper påverkar rörelser i riktiga livet. 

Principen squash & stretch kan exempelvis synas hos en arm som böjs, när armen är 

utsträckt syns de långa senorna i armen, detta kallas stretch. När armen sedan stänger sig 

och musklerna spänns svullnar biceps upp, detta kallas för squash. Animationsprinciperna 

kan därför ses som en guide till hur man skapar funktionella rörelser som främjar 

trovärdighet när det gäller att skildra materialitet hos en karaktär eller ett objekt.  

Men det finns även vissa begränsningar hos dessa principer. Leslie Bishko beskriver det 

såhär ”Yet, these principles are not complete movement concepts. They influence specific 

movement patterns that are often applied without consideration of their effects, resulting in 

characterization that lacks authenticity.” (Bishko, 2009). Därför kommer 

animationsprinciperna kompletteras med LMA. Styrkan hos LMA till skillnad från 

animationsprinciperna är att det är ett stilneutralt ramverk som kan användas för att 

observera, beskriva och tolka rörelser med ett bredare vokabulär. Till skillnad från 

animationsprinciperna tar de även hänsyn till den animerade karaktärens avsikt och inre 

tankeprocess, något som är viktigt för att skapa animation med autenticitet. Samtidigt är det 

viktigt att komma ihåg att animationsprinciperna arbetats fram genom observation och 

arbetspraxis hos en särskild studio och kan inte alltid garantera ett perfekt resultat. Det finns 

även en risk att man faller in i en särskild animationsstil som kan vara oönskad om man 

använder animationsprinciperna utan att tänka på varför. Därför bör detta ramverk 

användas som ett hjälpmedel eller generella riktlinjer och inte som ett regelverk att följa till 

punkt och pricka.  
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3.1.2 Laban Movement Analysis 

Rudolf Laban var en expressionistisk dansare som föddes 1879 i Bratislava. Han är idag känd 

för sin dansnotation, ett notationssystem för att skriva ned dans och andra rörelser. Laban 

studerade hur danskoreografer noterade rörelser under 1800-talet, men dessa sträckte sig 

inte längre än att beskriva fotsteg och mönster på golvet. ”Laban, however, was convinced 

that a notation system could be devised that would cover every articulation of the human 

physique and that would also indicate the expressive nature of these movements” (Newlove 

& Dalby 2004, s.60). Efter att ha jobbat till och från med detta notationssystem under flera 

års tid lämnade Laban över det till Albrecht Knust, som färdigställde och polerade det som 

nu kallas labannotation.  

Laban hade en intuitiv förståelse för länken mellan kropp och sinne. Denna länk mellan 

avsikt och agerande är något som saknas från Disneys animationsprinciper men kan hittas i 

LMA. Ramverket kan delas in i fem kategorier; frasering, kropp, form, rymd och 

ansträngning. Frasering kan liknas med hur vi strukturerar flera ord för att bilda en mening. 

På samma sätt kan en sekvens av rörelser tillsammans utgöra en större idé eller ett större 

koncept. Detta kan oftast delas in i tre delar; förberedelse, agerande och återhämtning av en 

rörelse. Ett exempel på frasering är en karaktär som ska göra ett hopp, först förbereder sig 

karaktären genom att dra händerna bakåt och huka på benen, sedan agerar karaktären 

genom att sträcka på benen och svinga armarna framåt och till sist behöver karaktären 

återhämta sig genom att parera sitt momentum när hen landar. Kropp beskriver vilket 

rörelseomfång kroppsdelarna tillåter, vilka delar av kroppen som är i rörelse och hur de olika 

delarna av kroppen förhåller sig till varandra. Detta kan användas för att beskriva hur vissa 

mönster och gester uppstår från vad karaktären vill uttrycka. Form beskriver hur formen på 

kroppen och de individuella kroppsdelarna kan ändras. Exempelvis som i det tidigare 

exemplet med squash och stretch som uppstår i armar när volymen på musklerna  förflyttas 

till följd av att man spänner armen. Men formen kan också påverkas på grund av interaktion 

med en extern miljö som exempelvis när en karaktär behöver huka och göra sig mindre för 

att komma under ett hinder i karaktärens omgivning. 

 

Figur 2 - De tre formplanen (Newlove & Dalby 2004 s.53-55) 

I figur 2 illustreras en underkategori som kallas formkvalitéer, detta visar hur formen på 

kroppen kan expandera eller dra ihop sig. Man säger att formen kan expandera eller krympa 

utefter tre plan som visas i figur 2; det sagittala planet kallas hjulplanet och avgör om formen 

är avancerande eller retirerande, det horisontella kallas bordsplanet och avgör om formen är 
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spridande eller omslutande och det vertikala kallas dörrplanet och avgör om formen är 

stigande eller sjunkande. Rymd relaterar också till miljön omkring en person. Men denna 

kategori handlar om interaktionen mellan personen och miljön. Exempelvis vilka rörelser 

som tillåts av begränsade utrymmen eller hur en person behöver anpassa sina rörelser för att 

behålla sin stabilitet på en ojämn yta. Ansträngning är en kombination av fyra faktorer; tid, 

rymd, vikt och flöde. I varje faktor finns det två poler som baseras på huruvida de ger efter 

eller kämpar emot ansträngningen. Tidfaktorn har exempelvis polerna plötslig och ihållande, 

om ansträngningen är plötslig säger man att tidsfaktorn kämpar emot ansträngningen och 

om den är ihållande så säger man att faktorn ger efter till ansträningen. För att visualisera 

relationen mellan alla ansträngningar föreställde sig Laban av en imaginär kub som han 

kallade för en dynamosfär. ”The dynamosphere was Laban’s term for the imaginary structure 

or three-dimensional chart which shows the dynamics of the eight basic efforts and their 

relationship to each other within the kinesphere, which is our movement globe” (Newlove & 

Dalby. 2004, s. 141).   

 

Figur 3 - Labans dynamosfär (Newlove & Dalby 2004, s.141) 

I figur 3 syns en kub med ett 3-axlat kors i mitten, de tre axlarna representerar tid-, rymd- 

och viktskalorna och går från plötslig till ihållande, direkt till indirekt och lätt till tung. 

Kubens sidor representerar alltså skalornas motsatta poler och i hörnen där sidorna möts 

uppstår ansträngningar. En rörelse som är lätt, snabb och flexibel kallas exempelvis flicking 

och motsatsen vore en tung, långsam och direkt rörelse som kallas pressing. Precis som 

animationsprinciperna så har detta ramverk uppstått genom observation och arbetspraxis 
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under många år. Laban uppmanade även till att tolka hans arbete på sitt eget sätt. ”He 

encouraged those people interested in his work to interpret it however they wanted” (Hooks, 

2011, s.75). Detta betyder dels att man likt animationsprinciperna inte borde använda 

ramverket utan att tänka på varför och dels att terminologi kan variera beroende på vem 

man frågar. Därför kan LMA se lite annorlunda ut i USA och Canada jämfört med vad som 

används i Storbritannien och övriga Europa. Ett annat problem som kan uppstå med LMA är 

om man undersöker vilken ansträngning som stämmer bäst för en specifik rörelse. Två 

personer kan ha olika uppfattningar om vad som räknas som en plötslig eller ihållande 

rörelse om tidsfaktorn hamnar någonstans på mitten av denna skalan.  

3.1.3 Autenticitet 

Bishko skriver i sin artikel The Uses and Abuses of Cartoon Style in Animation (2009) om 

autenticitet inom animation. Hon beskriver hur en felaktig applicering av 

animationsprinciper kan leda till en mindre trovärdig animation och hur karaktärens avsikt 

och inre tankeprocess bör tas i beaktning för att skapa en trovärdig karaktär. Ett exempel 

hon tar upp är hur en karaktär i en animerad film först etablerats som en mörk, negativ och 

kontrollerande chef som skäller ut sina anställda. Men med plötsliga och kraftiga övergångar 

från en extremitet till en annan anser Bishko att animatören har tagit rörelsernas kvalitéer 

långt bortom det som återfinns i karaktärens dubbade röst. Senare i samma scen beter sig 

karaktären även inkonsekvent genom att agera väldigt excentriskt och larvigt. Det 

sistnämnda beteendet är alltså motsägelsefullt till vad man sett hittills. Vidare är denna 

karaktärens rörelsefrasering väldigt lik många andra karaktärer i samma film. ”With all of 

these factors combined, Ratchet’s dialogue says one thing, but his movement says something 

else. A style of movement has been used without attention to its appropriateness for this 

character” (Bishko 2009). Detta är alltså något som är viktigt att tänka på när man skapar 

eller analyserar en animation, att alla delar av karaktären behöver kännas enhetliga 

tillsammans för att framstå som trovärdiga. Om man kopplar detta tillbaks till Strutting 

Hero, Sneaking Villain: Utilizing Body Motion Cues to Predict the Intentions of Others 

(Kiiski, Hoyet, Woods, O’Sullivan & Newell 2015) där man kommit fram till att rörelser kan 

kommunicera karaktärens avsikt, så är det tydligt att en karaktär bör animeras från 

karaktärens perspektiv och med karaktärens motiveringar för att karaktären ska framstå 

som autentisk. Bishko ställer upp tre kriterier för att en animation ska kännas autentisk; I 

kontext av skapandet att ha en överensstämmelse mellan linjer, form, färg, komposition, 

röstskådespel, rörelser och att de samspelar med övrigt innehåll. I kontext av karaktären att 

det finns ett samspel mellan karaktärens inre avsikter och det resulterande agerandet. Att 

stilen är anpassad till innehållet, istället för att bara använda en särskild stil utan att tänka 

på varför. Dessa tre kriterier är alltså något som kommer eftersökas i analysen och sedan 

återanvändas vid skapandet av artefakten. Med dessa kriterier i åtanke blir det även tydligt 

att Disneys 12 animationsprinciper inte bara ska användas utan att tänka på varför. 

3.2 Animationsanalys av spelmekaniska arketyper 

3.2.1 Kämpe-arketypen 

De referenser som valdes ut för kämpe-arketypen är Captain Titus från Warhammer 40,000: 

Space Marines (Relic Entertainment 2011), War från Darksiders: Warmastered edition (Vigil 

Games 2016) och Kratos från God of War (SCE Studios Santa Monica 2018).  
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Figur 4 - Kämpe-arketypen springande 

Analysen började med att undersöka gång- och springstilen hos de utvalda referenserna. Det 

första som studerades är deras ansträngningar enligt LMA. Alla tre karaktärer sätter ned 

fötterna med både tyngd och hastighet, alltså har de faktorerna plötslig och tung. Alla tre 

karaktärer springer även rakt i den riktning spelaren anger, ingen tar kliv åt sidan eller på 

annat sätt väjer ifrån från den angivna riktningen vilket betyder att rörelsen är direkt. 

Karaktärerna stannar inte heller upp eller visar någon annan sorts återhållsamhet under 

tiden de springer vilket antyder att rörelsen utförs med ett visst flöde. Alla tre håller även en 

jämn hastighet när de springer. I det stora hela följer alla tre karaktärer ansträngningen 

thrusting, men man kan även se andra ansträngningar om man tittar på enskilda 

kroppsdelar. Om man tittar på karaktären War (andra i raden figur 4) så svingar han sina 

armar mer än vad captain Titus (tredje raden i figur 4) gör. Man skulle därför kunna 

argumentera att ansträgningen slash kan ses i armarna hos den förstnämnda karaktären då 

de har en mycket mer indirekt rörelsebana. Tittar man på karaktärernas rygg har de alla en 

rak linje, lutas framåt och vrids lätt när karaktärerna gungar sina armar i takt med fotstegen. 

Axlar och höfter håller sig fortfarande relativt stabila. Formen påverkas inte märkbart mer 

än att alla karaktärer har en liten gung i springet, av den anledningen kan man säga att 

formen är lätt stigande och sjunkande beroende på vilken del av springanimationen man 

tittar på. Tittar man efter Disneys 12 animationsprinciper är det några saker som noteras. 

Mängden squash & stretch är minimal, ingen tydlig deformation uppstår i dessa rörelser. 

Timingen är väldigt konsistent för varje fotsteg, ett exempel där fotstegens timing inte hade 

varit lika konsistent kan vara en karaktär som haltar och har olika hastighet på sina fötter. 

Gemensamt för alla tre karaktärer är även något som kallas overlapping action, att alla tre 

karaktärer svingar sina armar i takt med sina fotsteg.  
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Figur 5 - Kämpe-arketypen i strid 

I strid rör sig alla tre referenser också likt varandra, alla tre använder i huvudsak attacker 

som utnyttjar faktumet att en större båge resulterar i större slagkraft. I figur 5 kan man se 

hur karaktärerna använder sig av råstyrka för att svinga sina attacker i stora bågar mot sina 

motståndare. Det finns en tydlig tyngd och hastighet i armarnas rörelser vilket betyder att de 

har faktorerna plötslig och tung. De tar inte den snabbaste vägen till målet, utan färdas i en 

båge för att bygga upp momentum och eventuellt träffa flera motståndare med samma attack 

vilket gör att rörelsen har faktorn indirekt. Detta medför också att överkropp vrids med 

rörelsen. Attackens bana har ritats ut i figur 5 med röd färg för att bättre visualisera rörelsen. 

Fraseringen av rörelserna är också lika mellan karaktärerna, en attack börjar med att 

karaktären förbereder sig genom att först dra tillbaka sitt vapen för att ta sats och ladda upp 

mer kraft. Sedan svingar karaktärerna sina vapen mot sin motståndare. Efter svinget 

behöver karaktärerna stanna upp för att återhämta sig efter den tunga attacken. På grund av 

denna frasering finns det en viss rytm i deras attackmönster, att gå från hastiga rörelser till 

att stanna upp och återhämta sig mellan varje slag hejdar rörelsens flow. På grund av dessa 

kvalitéer i karaktärens rörelser får de som helhet ansträngningen slash. Man kan även se att 

karaktärernas form förhåller sig till två plan när de attackerar, i andra, tredje och fjärde 

raden i figur 5 kan vi se att slaget förhåller sig till bordsplanet och hjulplanet då rörelsen 

både sprider ut sig och avancerar framåt. Medan de attacker som syns i första och sista raden 



21 
 

i figur 5 förhåller sig till dörrplanet och hjulplanet eftersom de avancerar framåt och ändras 

mellan stigande och sjunkande genom attacken. I stridsanimationerna kan man även 

urskilja karaktärens inre avsikter, med tunga rörelser som kräver stor ansträngning inger det 

en känsla av aggression. Något som stämmer överens med hur karaktärerna beskrivs i sina 

spel. War från Darksiders: Warmastered edition (Vigil Games 2016) och Kratos från God of 

War (SCE Studios Santa Monica 2018) är båda krigets gud i respektive universum. Och 

Captain Titus från Warhammer 40,000: Space Marines (Relic Entertainment 2011) är en 

elitsoldat som skickats till en planet som översvämmas av invasioner från både demoner och 

andra hotfulla varelser. De tre karaktärerna beskrivs av dessa anledningar som starka och 

skoningslösa krigare vilket stämmer överens med sättet som de rör sig på. Detta ger därför 

ger upphov till den autenticitet som Bishko (2009) skriver om när alla element av en 

karaktär samspelar med varandra. Eftersom attackerna följer ansträngningen slash uppstår 

mycket tydliga bågar vilket är ytterligare en av Disneys animationsprinciper, de flesta 

naturliga rörelser följer en båge och i detta fallet är det något som gjorts mycket tydligt. 

3.2.2 Smyg-arketypen 

Som referens för smyg-arketypen valdes karaktärerna Agent 47 från Hitman (IO Interactive 

2016), Sam Fisher från Splinter Cell: Chaos Theory (Ubisoft 2005) och Venom Snake från 

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (Kojima Productions 2015). 

 

Figur 6 - smyg-arketyp gående 

Som i tidigare spel undersöktes sättet som karaktärerna rör sig först. Här rör sig alla tre 

karaktärer väldigt likt varandra också, men i kontrast till kämpen rör de sig mer ihållande 

och med lättare fotsteg. Detta innebär att rörelserna har faktorerna lätt och ihållande. Även 

här rör sig även karaktärerna i den riktningen spelaren anger utan att ta steg åt sidan eller på 

annat sätt avvika från vägen vilket gör att rörelsen anses som direkt. De stannar inte heller 

upp eller rör sig återhållsamt vilket innebär att de rör sig med flöde. Att karaktären sätter 

ned fötterna lätt ger oss också inblick i karaktärens inre avsikter eftersom alla tre karaktären 

porträtteras som en sorts agent som inte vill bli upptäckt, man kan alltså extrapolera att 

karaktären går med lätta steg för att undvika upptäckt. Alla de smygande karaktärerna har 

även händerna i en annan position längre bort från kroppen och gungar inte lika mycket när 
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de förflyttar sig. Det innebär även att axlar och höfter också är mer stabila. Formen är mer 

sjunkande om man jämför deras hållning med kämpe-arketypen. Hastighetsmässigt skiljer 

sig de tre karaktärerna lite från varandra, Venom Snake (övre raden i figur 6) från Metal 

Gear Solid V: The Phantom Pain (Kojima Productions 2015) rör sig fortare än de andra två 

karaktärerna. Därför beskrivs Venom Snake med effort dab eftersom han rör sig snabbt, 

direkt och lätt. Och de andra två skulle beskrivas med effort glide med enda skillnaden att 

deras rörelser är långsammare.  

 

Figur 7 - smyg-arketyp i strid 

I strid väljer alla tre karaktärer att överraska sina motståndare genom att smyga fram till 

dem och attackera enskilda mål med en kritisk attack.  Själva attacken går väldigt fort för att 

och kraftfullt för att oskadliggöra målet innan denne hinner slå larm, detta betyder att 

rörelsen har faktorerna plötslig och tung. Detta sker med stor precision och ansträngning för 

att försäkra sig om maximal skada, den stora precisionen innebär att attacken har ett tydligt 

mål och inte tar några omvägar. Detta i kontrast till kämpe-arketypens slag som färdades i 

större bågar. Av den anledningen blir rörelsen väldigt direkt och har mycket mindre 

framträdande bågar enligt Disneys animationsprinciper. Man kan även se att karaktärerna 

lutar sin överkropp in i rörelsen för att lägga stor vikt bakom sin attack. På grund av dessa 

faktorer skulle jag beskriva deras sätt att slåss med ansträngningen thrust. Sättet som dessa 

karaktärer attackerar kan också ge en inblick i deras inre tankeprocess och ger upphov till 

autenticitet, eftersom de framställs som hemliga agenter vill de alla undvika högljudda 

slagsmål som kan dra till sig oönskad uppmärksamhet.  
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3.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattat så rör sig kämpe-arketypen med lite fokus på diskretion och stor fokus på 

styrka och skada. I strid tar de upp stor plats och lämpar sig för att ta sig an flera 

motståndare i närstrid. Något som stämmer överens med hur kämpe-arketypen definerats i 

tidigare kapitel. Något som är viktigt att tänka på är att den båge som uppstår i attacken 

amplifieras genom att de använder sig av vapen med längre räckvidd.  

Smyg-arketypen rör sig med lätta steg och hukad rygg för att ta upp så lite plats och vara så 

tystlåten som möjligt i hopp om att inte bli upptäckta. De rör sig långsammare och 

försiktigare för att minimera ljud från sina fotsteg. I strid väljer de att överraska sina 

motståndare och avsluta konfrontationen så snabbt som möjligt och lämpar sig mindre bra 

för att attackera flera motståndare samtidigt. Även detta stämmer bra överens med den 

definition som angetts i tidigare kapitel.  

3.3 Visuell Scripting 

För att skapa artefakten valdes Unreal Engine 4 (Epic Games 1998). Detta är en spelmotor 

som tillåter användaren att skapa scripts utan att behöva skriva kod för hand, istället 

använder man sig av fördefinierade noder som innehåller olika funktioner. Dessa har in- och 

utgångar som man kan sammanlänka så att de gör något tillsammans. 

 

Figur 8 – Blueprint 

I figur 8 visas ett enkelt exempel på hur Blueprints har använts, den röda noden innehåller 

en fördefinierad funktion som kontrollerar om spelaren trycker ned eller släpper upp 

knappen ’R’ på tangentbordet. När den känner av att spelaren har släppt knappen så 

aktiveras nästa nod som kontrollerar vilken nivå spelaren spelar, namnet på nivån görs 

tillgängligt i en utgång. Därefter läses namnet på banan in igen i ingången på den sista noden 

som öppnar upp den angivna banan. Slutresultatet är att den nuvarande banan startas om. 

Med hjälp av detta system skapades all logik i artefakten. Fördelen med Blueprints är att 

man snabbt kan skapa prototyper och funktioner med ett mer användarvänligt gränssnitt än 

att skriva projektets kod för hand. Nackdelen är istället att dessa funktioner inte är lika 

effektiva i större projekt. Men givet detta arbetes omfattning och storlek kommer 

resurshantering inte att vara ett problem, eftersom artefakten inte innehåller några större 

system som kräver mycket beräkningskraft.  
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3.4 Speldesign 

3.4.1 Karaktär och förmågor 

Fokus i denna undersökning har legat på avatarens rörelser och hur tolkningen av dessa kan 

påverka spelarens beteende. Därför var det viktigt att spelaren kunde se karaktären tydligt, 

av den anledningen valdes ett tredjepersonsperspektiv med en kretsande kamera. Kameran 

är placerad ett bestämt avstånd från avataren och tittar alltid mot avataren. Spelaren kan 

sedan flytta kameran runt avataren genom att dra musen höger eller vänster, samt flytta 

kameran uppåt och nedåt genom att dra musen framåt eller bakåt. Detta för att spelaren 

själv ska kunna inspektera avataren från olika vinklar. För att minimera antalet påverkande 

faktorer gavs karaktären bara några grundläggande förmågor; springa, hoppa och slåss.  

I bakgrundskapitlet definierades kämpe-arketypen som en karaktär som utnyttjar styrka, 

närstrid och ett bra försvar för att lösa konfrontationer. Smyg-arketypen definierades som en 

karaktär som använder sig av smygande och list för att lösa konflikter. Dessa definitioner 

grundas i beskrivningen som ges av Domínguez, Cardona-Rivera, Vance & Roberts (2016). 

De beskriver kämpe-arketypen på följande sätt: 

“Fighters are experts in armed combat, relying on muscle, training, and pure grit to see 

them through. While they are not stealthy or magical, they are strong. They typically 

mix it up in close combat, protect their companions, and hack enemies into submission 

while their attacks rain down fruitlessly on their heavily armed bodies.” (Domínguez, 

Cardona-Rivera, Vance & Roberts 2016, s.3442) 

Smyg-arketypen beskrivs på följande sätt: 

“Thieves, scoundrels, dungeon-delvers, jacks-of-all-trades – rogues have a reputation 

for larceny and trickery. While they are not strong or magical, they are stealthy. They 

typically slip into and out of the shadows on a whim, tumble across the field of battle 

with little fear of enemy reprisal, and appear from nowhere to plant a blade in their 

foe’s back.” (Domínguez, Cardona-Rivera, Vance & Roberts 2016, s.3442) 

De variabler som ska övervakas och sparas genom spelsessionen behöver vara kopplade till 

dessa definitioner för att kunna avgöra hur beteendet förändras mellan spelsessionerna. Vad 

som skiljer dessa två definitioner baseras mycket på hur karaktären väljer att konfrontera en 

motståndare. Krigaren möter denna med råstyrka medan den smygande karaktären 

använder strategier för att minimera självskada. Därför är de variabler som övervakades 

relaterade till hur spelaren väljer att konfrontera motståndare i spelet. Totalt sparas 5 olika 

värden; hur många gånger spelaren slår mot motståndare, hur många motståndare som 

dödas, hur många slag spelaren tar emot från motståndare, vilken väg spelaren tar genom 

spelet samt det genomsnittliga avståndet till närmaste fiende.  

3.4.2 Level-design 

Även designen på banan är viktig. Den inledande idén var att nivån skulle innehålla en 

korridor med en korsning där spelaren fick välja om hen ville gå en väg som ledde till en 

motståndare eller en annan väg som var säker. På så sätt skulle spelaren tvingas göra ett 

beslut om att konfrontera eller att smyga runt en fiende. I bilaga E syns den första designen 

som var tänkt att användas till artefakten. Men eftersom en motståndare och ett enda vägval 

inte ger särskilt mycket data utökades nivån till att istället innehålla flera korsningar för att 

spelaren skulle göra samma typ av val flera gånger längs vägen. Denna design visas i bilaga 
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F. Med denna design fanns det fler möjligheter för spelaren att stöta på fienden och därför 

skulle man kunna se mer av en trend i beteendet istället för ett enskilt vägval. Detta gör det 

lättare att avgöra om beteendet är annorlunda mellan spelsessionerna. Något som insågs 

med denna design var att spelaren alltid har ett binärt val, antingen kan spelaren välja att 

möta en fiende eller så kan spelaren välja att ta en tom korridor. Ofta är valstrukturer mer 

komplicerade än så inom spel och därför uppdaterades designen ytterligare en gång. I bilaga 

G visas den tredje designen på banan. Till skillnad från innan får spelaren först göra ett 

binärt val vid korsningen som är markerad med ”A1”. Vid korsning ”B1” och ”B2” får 

spelaren istället välja att attackera en stillastående fiende bakifrån vid utkanten av banan, 

eller konfrontera tre motståndare samtidigt i mitten av banan. En av de tre motståndarna 

som placerats i mitten av banan är dessutom större för att indikera mer fara. Detta motiveras 

med att en kämpe-arketyp enligt tidigare beskrivning gärna befinner sig mitt i stridens hetta 

medan en smyg-arketyp föredrar list och att attackera obemärkt. Därför vore det inte helt 

orimligt att de som undermedvetet anpassar sig efter den underförstådda smyg-arketypen 

skulle föredra att attackera bakifrån obemärkt. Därför har även den riktning som fienden 

tittar åt markerats ut med en röd pil i bilaga G. Efter en pilotstudie visade det sig att 

designen i bilaga G inte kunde avgöra vilken väg spelaren tar mellan B och C. I bilaga H visas 

den slutgiltiga level-designen där fler vägpunkter har lagts till. Med denna design kan man se 

alla vägval som spelaren gjort. 

3.4.3 Datainsamling 

De fem ovannämnda variabler som ska övervakas genom spelsessionen sparas i 

spelarobjektet under tiden deltagaren spelar spelet. Den första variabeln som skapades var 

antalet fienden som spelaren dödat. Detta är en variabel som börjar på 0 i spelsessionens 

start och ökas med 1 varje gång ett fiendeobjekts hälsa går ned till 0.  

Varje fiende i spelet har taggats som ”fiende”, denna tagg är en sorts identifikation som 

andra spelobjekt kan titta efter. I avatarens knytnävar finns osynliga kollisionsobjekt som 

kontinuerligt kontrollerar om de passerar genom ett spelobjekt som har taggats som fiende. 

Om kollisionsobjektet i knytnäven upptäcker att det passerar genom en fiende så ökas först 

variabeln för antalet slag som spelaren har delat ut till fienden. Sedan väntar objektet på att 

slag-animationen ska spelas färdigt innan antalet slag kan ökas igen. Detta beror på att det 

osynliga kollisionsobjektet gör sin kontroll varje bildruta och en slaganimation kan leda till 

att avatarens hand befinner sig inuti en fiende i flera bildrutor. Utan denna kontroll skulle en 

slaganimation kunna leda till att flera träffar registreras vilket skulle ge inkonsekventa och 

missvisande resultat. Samma funktioner används även för att kontrollera hur många slag 

spelaren tar emot från motståndare. 

För att kunna kontrollera det genomsnittliga kortaste avståndet mellan avatar och fienden 

behöver kontinuerliga checkar göras genom spelesssionen. Spelarobjektet gör därför en 

kontroll varje sekund där alla fienden i banan listas upp. Sedan jämförs avstånden mellan 

spelaren till alla dessa fiender och det kortaste avståndet av dessa sparas i en ny, separat lista 

som kallas för distanslistan. Distanslistan kommer alltså innehålla en rad för varje sekund 

som spelats och varje rad kommer ha ett värde som visar kortaste avståndet till en fiende 

just den sekunden. När spelaren kliver in i det sista rummet adderas alla avstånd i 

distanslistan och resultatet divideras med antalet rader från samma lista. På så sätt får man 

ett genomsnittsvärde som kan visa om spelaren generellt spenderar mer tid nära, eller långt 

ifrån fienden.  
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Spelarens vägval övervakades genom att skapa ett system av kontrollpunkter som kunde 

registrera när spelaren passerade dessa kontrollpunkter. I bilaga H har dessa 

kontrollpunkter markerats ut i varje korsning som A1, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2 och E1. 

Dessa kontrollpunkter har även ett osynligt objekt utplacerat som noterar när spelaren 

passerar där, dessa osynliga objekt refereras härefter till som vägpunkter. Vägpunkterna 

skriver sitt eget namn till en gemensam lista varje gång spelaren passerar dem, i slutet av 

spelsessionen kan man med hjälp av listan avgöra i vilken ordning spelaren besökte de olika 

vägpunkterna. På så sätt kan vägpunktssystemet användas för att ta reda på hur spelaren 

förflyttat sig genom banan och vilka motståndare som har stötts på längs den valda vägen. 

När avataren kliver in i det sista rummet på banan så samlas alla fem ovannämnda variabler 

i ett textdokument som sparas i projektmappen. Textdokumentet döps efter den version av 

artefakten som har spelats och innehåller all data från den senaste spelsessionen. Så att man 

enkelt kan jämföra datan efter båda spelsessionernas slut. Unreal Engine 4 (Epic Games 

1999) har till min vetskap ingen inbyggd Blueprint-funktion för att spara variabler i 

textdokument så därför användes en lösning som angivits av en användare på Unreal 

Engines forum (ScottSpadea 2014). Ett exempel på hur textfilen ser ut efter en spelsession 

syns i figur 9. 

 

Figur 9 - Exempelresultat 
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3.5 Modeller 

Modellen som används för avataren i artefakten kommer från ett exempelprojekt inkluderat 

med Unreal Engine 4 (Epic Games 1999). Denna modellen används eftersom det är en 

relativt stilneutral humanoid karaktär som inte säger särskilt mycket om karaktärens 

personlighet. Men viktigt är att komma ihåg att en karaktär aldrig kan vara helt stilneutral.  

Vad som menas med stilneutral i detta fallen är alltså att modellen är mänsklig, har 

genomsnittliga proportioner, en neutral färg och saknar ansiktsdrag. Den tillåts även av Epic 

Games EULA att modifieras och användas i egna Unreal Engine projekt. Unreal Engine 4 

(Epic Games 1999) gör det även enkelt att exportera denna modell från spelmotorn varpå en 

egen rigg kunde skapas i Maya 2018 (Autodesk 1998).  

 

Figur 10 - avatarmodell 

Banan skapades först i Maya 2018 (Autodesk 1998) utefter den design som visas i bilaga F, 

men itererades senare till att även innehålla rummet i mitten som syns i bilaga G. Banan 

texturerades sedan med hjälp av Photoshop CC (Adobe 1990). Eftersom korridorerna i spelet 

kan uppfattas som lika varandra så dekorerades väggarna med numrering för att hjälpa 

spelaren komma ihåg vilket håll man kommit ifrån, vilket visas i figur 11. 

 

Figur 11 - väggnumrering 
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3.6 Animationer 

3.6.1 Smyg-arketypen 

Smyg-arketypens animationer var de första som skapades. Först och främst behöver man 

tänka på karaktärens personlighet och vilken narrativ roll karaktären är tänkt att ha. I detta 

fallet är det viktigt att skapa en karaktär som kontrasterar tydligt med kämpe-arketypen. I 

analyskapitlet bedömdes tre karaktärer med smyg-arketypen huvudsakligen ha en av två 

ansträngningar, dab eller glide, beroende på deras hastighet. De faktorer som kommer vara 

centrala för sättet karaktären rör sig är alltså direkta och lätta rörelser. En bedömning 

behövde göras om karaktären skulle ha snabba eller ihållande rörelser för att uppfylla det 

sista kriteriet för dab eller glide. Eftersom karaktären ska porträtteras som hemlighetsfull 

och tystlåten valdes därför ansträngningen glide. Ett långsammare sätt att röra sig betyder 

att det är mer tystlåtet vilket konstrasterar mer med sättet som kämpe-arketypen ska röra 

sig. Detta stämmer även mer överens med karaktärsbeskrivningen som angetts för smyg-

arketypen och ger upphov till autenticitet i rörelserna. Vilket även gör det enklare för 

spelaren att uppfatta den underförstådda arketypen. Karaktärens hållning ska vara låg, 

benen hukade och överkroppen framåtlutad, axlar och höfter ska vara stabila men inte så 

stela att de förhindrar att rörelserna kan utföras med flöde. Dessa egenskaper kommer 

fungera som en utgångspunkt de flesta av karaktärens rörelser och förmågor. De rörelser 

som kommer skilja sig är karaktärens slag, dessa fick i analyskapitlet ansträngningen thrust. 

Detta beror på att de snabbt vill avsluta konfrontationer och förlitar sig på precision för att 

göra en dödlig attack så snabbt och effektivt som möjligt, istället för att svinga sin hand i en 

båge och förlita sig på sin styrka. 

Skapandeprocessen blandar in Disneys animationsprinciper, först och främst kommer 

animationerna skapas med vad som kallas för pose-till-pose animation. Detta är en 

animationsprincip som innebär att man först placerar ut alla poser som är kritiskt viktiga för 

att rörelsen ska kunna utföras, dessa kallas nyckelposer. Sedan kan man gå tillbaka och fylla 

i fler poser mellan dessa nyckelposer om det skulle behövas. Anledningen varför 

animationerna skapas med denna metod är så att man får större kontroll över rörelsens 

timing, vilket är ytterligare en animationsprincip. Tajmingen berör hur bildrutorna i en 

animation placeras ut, få bildrutor mellan två nyckelposer innebär att rörelsen sker snabbt 

och många bildrutor mellan två nyckelposer innebär att rörelsen sker ihållande. ”Timing is 

crucially important in giving weight to a character.” (Kundert-Gibbs, J och  Kundert-Gibbs, 

K. 2009, s.53). Med felaktig timing kan rörelsen ge ett helt annat intryck, om en karaktär 

exempelvis ska klappa en katt och rörelsen sker väldigt fort kan det se ut som att karaktären 

borstar bort något ur kattens päls. När nyckelposerna i karaktärens animation placeras ut är 

det även viktigt att tänka på om karaktären ska använda någon squash eller stretch. Denna 

används ofta i kombination med ytterligare en animationsprincip som berör överdrivenhet i 

rörelsen. En utsträckt eller ihoptryckt pose hjälper ofta att överdriva en rörelse för att 

förtydliga vad som ska förmedlas för åskådaren. För smyg-arketypen är ingen av rörelserna i 

referensmaterialet varken överdrivna eller deformerade.  

När slag-animationen skapades fanns det en ytterligare sak att tänka på vad gäller 

animationsprinciperna eftersom slagen blev bedömda att ha en annan ansträngning än 

karaktärens övriga rörelser. Inför varje slag gör karaktären en förberedande rörelse, 

överkropp, arm och hand lutas först bakåt innan de kastar sig framåt igen för ett slag. Detta 

är en animationsprincip som helt enkelt kallas förberedelse och hjälper åskådaren hinna 

uppfatta karaktärens intentioner redan innan slaget har gjorts. Detta påverkar rörelsens 
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frasering, tittar man på animationsreferenserna för smyg-arketypen så ges väldigt lite tid till 

att förbereda slagen. En kortare förberedelse antyder på mindre tyngd än en längre 

förberedelse. 

3.6.2 Kämpe-arketypen 

Kämpe-arketypens animationer skapades på ett liknande sätt som smyg-arketypens 

animationer. Först studerades slutsatserna från analyskapitlet vilket säger att en karaktär 

med kämpe-arketypen rör sig med thrusting ansträngning och slåss med slashing 

ansträngning. Detta innebär faktorerna tung, snabb och direkt för majoriteten av kämpe-

arketypens rörelser, men indirekta rörelser för karaktärens slag. Detta passar till den 

narrativa roll som kämpe-arketypen är tänkt att ha och främjar autenticiteten i rörelsen. 

Karaktären ska porträtteras som rättfram, hårdhudad och konfronterande enligt tidigare 

beskrivning. Hållningen ska vara rakryggad och utsträckt. Axlar och höfter ska vara mindre 

stabila än för smyg-arketypen. Kämpe-arketypen svingar mer på överkropp och armar samt 

tar längre, mindre försiktiga kliv vilket resulterar i att karaktären förflyttar sig snabbare och 

mindre återhållsamt än smyg-arketypen. 

Även kämpe-arketypen skapades med pose-till-pose metoden för att kunna kontrollera 

rörelsens timing. Timingen i dessa rörelser är mer explosiv, karaktären sätter ned sina fötter 

snabbare, hårdare och skjuter ifrån mer med fötterna när man rör sig framåt. 

Referensmaterialet deformerar inte karaktären på något sätt genom att trycka ihop eller dra 

isär karaktärens kroppsdelar. Däremot är rörelserna mer överdrivna för denna karaktären 

än för smyg-arketypen. Kämpe-arketypen lägger mer kraft bakom sina rörelser och förlitar 

sig mer på styrka än precision i sina rörelser. Detta syns tydligt i hur karaktärerna i 

referensmaterialet attackerar, dessa attacker kräver mer förberedelse och sprider ut sig 

mycket mer än vad smyg-arketypen gjorde. Dessa attacker rör sig i en båge för att kunna 

träffa ett flertal motståndare.  
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4 Utvärdering 

4.1 Demografi och resultat 

Totalt ställde 45 deltagare upp i undersökningen, av dessa svarade alla 45 deltagare på 

enkäten och 10 stycken deltagare spelade även artefakten under övervakning. Enkäten 

skickades ut via internetforum och social media och deltagare för spelsessionen rekryterades 

från högskolan i Skövde.  

4.1.1 Demografi 

Av de deltagare som ställde upp i undersökningen var 51.1% av deltagarna kvinnor och 

majoriteten av deltagarna var mellan 20 och 25 år gamla. Genomsnittsåldern för tjejer var 

24 och genomsnittsåldern för killar var 22.86.  

 

Figur 12 - Enkät kön och ålder 

De deltagare som ställt upp i undersökningen har väldigt stor spelvana. Av alla deltagare så 

spelade 46.7% någon form av digitalt spel varje dag, 40% spelade 2-6 dagar i veckan och 

endast 13.3% spelade 1 dag eller mindre per vecka. 75.6% av deltagarna har spelat någon 

form av digitala spel i mer än 10 år, 15.6% har spelat 5-10 år, 4.4% har spelat i 1-5 år och 

resterande 4.4% började spela någon form av digitala spel inom det senaste året.  
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Figur 13 - Enkät spelvana 

De mest populära spelgenrerna är RPG (Role Playing Game) som fick 18 röster, därefter 

kom äventyrsspel med 9 röster, FPS (First Person Shooter) med 6 röster, MMORPG 

(Massive Multiplayer Online Role Playing Game) och pusselspel fick 2 röster vardera och 

resterande spelgenrer fick bara 1 röst var. Av alla respondenter så var det 60% av dem som 

hade tidigare erfarenhet av spelutveckling. 



32 
 

 

Figur 14 - Enkät spelpreferenser och utvecklarerfarenhet 

Av de 10 deltagare som ville ställa upp i den övervakade spelsessionen var endast 1 deltagare 

tjej. När det kommer till spelvana svarade 7 att de spelade varje dag och 3 svarade att de 

spelar 2-6 dagar i veckan. På frågan om tidigare spelerfarenhet hade alla 10 speltestare 

svarat att de spelat digitala spel i mer än 10 år. Bara 2 av deltagarna hade tidigare erfarenhet 

av spelutveckling. Den populäraste genren bland de som spelat artefakten var RPG som fått 

5 röster, därefter kom äventyrsspel och FPS på delad andraplats med 2 röster vardera och 

minst populärt var FPS som fick 1 röst. 
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4.1.2 Resultat enkät 

Först och främst sammanställdes enkätresultaten från alla deltagare, dessa visas i bilaga  I 

och bilaga J. Alla frågor strukturerades så att en lägre poäng tillhör smyg-arketypen och en 

högre poäng tillhör kämpe-arketypen. Från detta kan man räkna ut genomsnittspoäng för de 

fyra skalorna som sedan kan jämföras mellan karaktärerna. Genomsnittspoängen för 

tolkningen av de två arketyperna kan ses i figur 15.  

 

Figur 15 - Genomsnittlig tolkning av arketyper 

Dessa resultat visar på att deltagarna generellt sett anser att karaktären med animationer 

grundade i smyg-arketypen tolkas som mer försiktig, mer hemlighetsfull, mer återhållsam 

och mer ömtålig än karaktären som har animationer grundade i kämpe-arketypen.  

I figur 16 kan man se alla genomsnittspoäng som de olika undergrupperna gett till de två 

arketyperna. Kalkylarket finns även bifogat i bilaga L i större storlek. Intressant i detta 

kalkylark är att de som angett RPG som sin favoritgenre gör en tydligare association än 

övriga genrer. För smyg-arketypen har RPG-spelare gett ett lägre betyg  än de deltagare med 

övriga genrer som favorit, vilket innebär att RPG-spelare ser en starkare koppling mellan 

smyg-rörelserna och smyg-arketypen än vad spelarna från andra genrer gör. Man kan även 

se detta på betygsättningen av kämpe-arketypen där RPG-spelare istället har gett ett högre 

betyg än de med övriga genrer som favorit, vilket visar på att RPG-spelare gör en starkare 

association mellan kämpe-rörelserna och kämpe-arketypen än de övriga undergrupperna.  

 

Figur 16 - Tolkningar bland undergrupper 

I figur 17 visas även vilka vapen och handlingar som respondenterna associerade med de två 

arketyperna. De handlingar och vapen som skulle associeras med smyg-arketypen var; 

smygattack, dolk, hoppa undan, akrobatisk klättring, gömma sig, bluffa, sätta en fälla och 

förgifta. Övriga svarsalternativ var tänkta att associeras med kämpe-arketypen. Därför vill 

man se en tydlig kontrast på varje svarsalternativ för att avgöra hur tydligt det är för 

respondenterna vilket alternativ som tillhör vilken arketyp. Resultatet på denna frågan visar 
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även att respondenterna generellt sett associerar rätt vapen och handlingar med rätt arketyp. 

 

Figur 17 - Associerade vapen och handlingar 

I figur 18 kan man se hur de utvalda undergrupperna associerat de olika vapnen och 

handlingarna till smyg-arketypen. Kalkylarket finns även bifogat i bilaga M i större storlek. 

Eftersom undergrupperna är olika storlek så har varje vapen och handling ett procentuellt 

värde som visar hur stor del av undergruppen som röstat. I detta kalkylark ska de vapen och 

handlingar som tillhör smyg-arketypen hamna högre upp i listan för att indikera en mer 

korrekt association. Resultaten visar att det är mycket tydligt för alla dessa undergrupper 

vilken arketyp som associeras med de olika vapnen och handlingarna. Alla undergrupper 

utom de som föredrar något annat än RPG har placerat alla 8 vapen och handlingar som 

associeras med smyg-arketypen i den övre halvan. I undergruppen för övriga genrer har 

15.4% röstat att de tycker ”krossa” passar smyg-arketypen och bara 7.7% har röstat att de 

tycker ”bluffa” passar smyg-arketypen.  

 

Figur 18 – Undergruppernas association av vapen och handlingar för smyg-arketypen 
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I figur 19 visas det hur de olika undergruppena associerat vapen och handlingar med kämpe-

arketypen. Även i denna figur antyder resultaten att det är lätt för deltagarna att associera 

dessa vapen och handlingar med den angivna arketypen. Men undergrupperna för killar och 

spelutvecklare har inte lyckats placera alla åtta vapen och associationer i den övre halvan. 

18.2% av killarna som svarat att ”hoppa undan” är något som kämpe-arketypen skulle göra 

medans bara 13.6% tycker att ”björnkram” är något som passar kämpen. Bland 

spelutvecklarna är det 18.5% som tycker att ”bluffa” är något som passar kämpe-arketypen 

och 14.8% tycker att ”björnkram” passar kämpen.  

 

Figur 19 - Undergruppernas association av vapen och handlingar för kämpe-arketypen 

4.1.3 Resultat artefakt 

Datan från spelsessionerna antyder också att hypotesen stämmer. Generellt sett så agerar 

spelare mer aggressivt när de styr karaktären som har animationer grundade i kämpe-

arketypen. I figur 15 visas de genomsnittliga värdena för hur många slag som delats ut, hur 

många slag som tagits emot samt hur många fienden som har dödats genom spelsessionerna. 

 

Figur 20 - Artefaktens stridsdata 

Tabellen visar en tydlig skillnad i aggression mellan de två arketyperna. Varje värde i figuren 

är ungefär dubbelt så hög för kämpe-arketypen som för smyg-arketypen. I figur 16 visas även 

det genomsnittliga avståndet till närmaste fiende för de två karaktärerna. Även i denna figur 
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märks en tydlig skillnad mellan de två arketyperna. Avståndet mäts i Unreal Engine 4s (Epic 

Games 1999) standardenheter vilket ska vara centimeter. 

 

Figur 21 - Artefaktens distansdata 

I bilaga K finns en karta som visar hur ofta de olika vägvalen blir använda, fienden är även 

utmarkerade som en röd prick med en pil i riktningen som de tittar. Här kan man se att de 

som spelar karaktären med smygande animationer väljer i regel säkrare vägar som undviker 

motståndare. Medan de som spelar med kämpe-arketypens animationer väljer att ta vägväl 

som leder till konfrontationer med motståndare. Man kan även se att de som spelat med 

smyg-arketypen tenderar att attackera en ensam motståndare bakifrån efter vägpunkt B 

medan de som spelat kämpe-arketypen tenderar att attackera en grupp av fiender. 

Efter att deltagarna hade spelat igenom de båda versionerna frågades det om spelaren tyckte 

det var tydligt vilken sorts karaktär som skulle framgå av animationerna. Alla deltagare som 

spelat artefakten svarade att de tyckte att det framgick väldigt tydligt. Således finns ej heller 

någon skillnad mellan de demografiska undergrupperna vad gäller deras svar på denna 

fråga. När de ombads beskriva karaktären med rörelser som var grundade i kämpe-

arketypen beskrevs den som aggressiv, brutal, hård, ståtlig, konfronterande och självsäker. 

Karaktären med rörelser som var grundade i smyg-arketypen beskrevs som smidig, försiktig, 

uppmärksam, varsam, stark, hemlighetsfull. Detta stämmer därför bra överens med de 

karaktärsdrag som var ämnade att efterliknas. Slutligen berättades det för deltagaren att den 

ena skulle föreställa smyg-arketypen och den andra skulle föreställa kämpe-arketypen. 

Sedan frågades det om detta framgick, samtliga deltagare svarade ja på denna fråga.  

På grund av det låga antalet deltagare så kan ingen trovärdig trend utgöras bland de 

demografiska undergrupperna. Att jämföra data från exempelvis 9 killar med data från 1 tjej 

kan inte ge någon acceptabel slutsats, eftersom det finns en stor sannolikhet att denna 

tjejens beteende inte är representativ för resten av befolkningen. Detsamma gäller även de 

andra demografiska undergruppernas resultat. 
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4.2 Analys 

Teorin i denna undersökning var att ett särskilt rörelsesätt hos avataren kan påverka 

spelarens beteende i en virtuell miljö. Bakom denna teori ligger främst proteus-effekten som 

säger att visuella drag hos avataren kan påverka spelarens beteende. Detta stärks även av 

mimesis-effekten som säger att en spelare kommer interagera annorlunda med spelets  

valstrukturer beroende på vilken underförstådd arketyp som spelaren uppfattar. Genom att 

undersöka hur de två arketyperna tolkas och vilka handlingar och vapen som associeras med 

dem kan man få en uppfattning om vad spelaren förväntar sig av karaktären. Enligt 

självperceptionsteorin kan sedan deltagaren anpassa sitt beteende efter dessa förväntningar. 

Enligt tidigare angivna beskrivningar av de arketyper som använts så är den främsta 

skillnaden att kämpe-arketypen är mer våldsam och konfronterande. Något som enligt 

resultaten verkar framgå för spelaren, både i svaren från enkäten och datan från 

spelsessionen.  

4.2.1 Enkät 

För att få mer insikt i resultaten undersöktes det även om det fanns partiskhet hos de största 

undergrupperna. Resultaten filtrerades alltså efter kön, den populäraste spelgenren samt de 

som har tidigare erfarenhet av spelutveckling. I figur 17 kan man se hur de olika 

demografiska undergrupperna tolkade rörelsesätten. Något som syns i dessa resultat är att 

RPG spelare gör en tydligare association mellan rörelsesätt och tillhörande karaktärsdrag. 

Detta skulle kunna bero på att RPG spelare är mer vana vid att urskilja karaktärernas 

narrativa roll då rollspel är en så stor del av RPG genren. Skillnaden är däremot liten och 

syns bättre i tolkningen av kämpe-arketypen än i tolkningen av smyg-arketypen. I övriga 

demografiska undergrupper är skillnaden desto mindre. Men något som kan bekräftas är att 

samtliga undergrupper som visas i figur 17 har en märkbar kontrast i tolkningen mellan 

smyg- och kämpe-arketypen.  

4.2.2 Artefakt 

Resultaten från artefakten är väldigt tydliga och visar att de som har fått spela en karaktär 

med animationer grundade i smyg-arketypen agerar mycket mer försiktigt än de som har fått 

spela en karaktär med animation grundade i kämpe-arketypen. Vilket stämmer överens med 

den ursprungliga hypotesen. I snitt attackerade spelarna dubbelt så mycket när de spelade 

kämpe-arketypen som när de spelade smyg-arketypen. De tog även emot 90.1% fler slag från 

fienden vilket tyder på att de har spenderat mer tid att slåss än när de spelade smyg-

arketypen. Detta stärks även av att kämpe-arketypen i snitt dödar dubbelt så många fiender 

som smyg-arketypen. Tittar man på avståndsdatan så håller smyg-arketypen i snitt 4.2m 

som kortaste avstånd till fienden medans kämpe-arketypen i snitt håller 2.4m avstånd. Detta 

tyder också på att kämpe-arketypen spenderar mer tid bland motståndare än vad smyg-

arketypen gör, något som stämmer helt överens med den beskrivning som arketypen fått i 

bakgrundskapitlet. Tittar man på bilaga K kan man se hur stor andel av spelarna som tog de 

olika vägvalen. Från kartan kan man se att 80% av de som spelade med smyg-arketypen 

valde att undvika den första fienden, 70% av de som spelat med smyg-arketypen valde även 

att attackera en ensam fiende bakifrån istället för att attackera gruppen med tre fiender i 

mitten av banan. Detta visar att de har spelat mer försiktigt och gjort de säkrare vägvalen. 

Tittar man på datan från de som spelat med kämpe-arketypen har 90% valt att attackera den 

första fienden och 90% av dem har även attackerat gruppen av fiender i mitten av banan. 

Endast 10% av de som spelat med kämpe-arketypen har valt att attackera en fiende bakifrån. 
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Dessa resultat stämmer därför överens med beskrivningen av arketyperna, att smyg-

arketypen agerar mer försiktigt och kämpe-arketypen mer vårdslöst. 

4.3 Slutsatser 

Kan den underförstådda arketypens rörelsesätt påverka hur spelare interagerar med 

spelvärlden? Ja, det verkar så. Denna studie har gått ut på att undersöka om rörelsesättet 

hos en underförstådd arketyp kan ha inflytande över spelarens interaktion med spelvärlden 

på samma sätt som Viktor Jonsson (2016) visade att karaktärens utformning har. Resultaten 

från enkät och artefakt visar att det finns en märkbar statistisk skillnad i tolkningen av 

karaktärens rörelser, vilket sorts beteende som associeras med dessa rörelser och även vilket 

beteende som uppvisas under spelsessionen. I bakgrundskapitlet fick de två arketyperna 

varsin beskrivning där smyg-arketypen beskrevs som mer ömtålig och använder sig av list. 

Kämpe-arketypen beskrevs som mer hårdhudad med en preferens för närstrid och råstyrka. 

Teorin var att de som fick spela med smyg-arketypen skulle tolka karaktären som mer 

försiktig och därmed själva agera mer försiktigt under spelsessionen och vice versa med 

kämpen. Slutsatsen från analysen är att denna teori verkar stämma. 

Men det finns även ett antal spelare där denna effekt är mindre märkbar, eller i vissa fall helt 

icke-existerande. Detta skulle kunna bero på personliga preferenser när det kommer till 

spelstil. Miller (2011, s.175) beskriver exempelvis tre olika sorters relationer som spelare kan 

ha till en avatar. Antingen ser man avataren som en karaktär att leva sig in i, som ett verktyg 

som bara värderas efter karaktärens förmågor eller som en idealistisk projektion av 

spelarens personlighet. Om en spelare bara ser avataren som ett verktyg finns det en risk att 

spelaren inte har några förväntningar på karaktärens personlighet och tillhörande beteende. 

Istället utvärderar spelaren avataren efter vad som går att göra och vad som inte går att göra, 

oavsett hur karaktären är tänkt att blir spelad.  

Man kan även se vissa skillnader i enkätresultaten bland de olika undergrupperna, de som 

valt RPG-spel som favoritgenre verkar exempelvis ha lättare att identifiera vilken roll de två 

arketyperna har. Samt även vilket sorts beteende som vanligtvis associeras med den rollen. 

Detta skulle kunna bero på att just RPG spel kretsar kring rollspel och utnyttjar ofta olika 

arketyper i sina narrativ. Men på grund av antalet deltagare i studien kan man inte säga med 

säkerhet att detta är fallet. Skillnaden som kan utläsas i respondenternas svar skulle lika 

gärna kunna bero på en statistisk anomali i detta fallet. För att kunna säga med större 

säkerhet om just RPG spelare har lättare att identifiera arketyper skulle studien behöva 

fortsätta med en större grupp deltagare. Detsamma gäller även om man ska undersöka 

skillnader mellan de demografiska undergrupperna bland de som spelat artefakten. Ingen 

trovärdig slutsats kan dras från att exempelvis jämföra data från 9 killar med data från 1 tjej. 

Därför skulle det behövas en större grupp deltagare. 
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5 Avslutande diskussion 

I detta kapitel sammanfattas hela arbetet från teoretisk bakgrund till de slutsatser som kan 

dragits från resultaten.   

5.1 Sammanfattning 

Denna studie grundas i proteus-effekten som myntades av  Yee & Bailenson (2007), denna 

effekten menar att avatarens utformning kan påverka hur en spelare beter sig i en spelvärld. 

Proteus-effekt förklaras med hjälp av självperceptionsteorin som myntades av Bem (1967), 

beteendebekräftelse som myntades av Snyder, Tanke & Bersheid (1977) samt 

deindividuation som myntades av Johnson & Downing (1979). Av dessa är 

självperceptionsteorin och beteendebekräftelse av särskilt intresse för denna undersökning. 

Självperceptionsteorin menar att en person som har förväntningar grundade i något visuellt 

som observerats hos en själv kommer att anpassa sitt beteende efter dessa förväntningar. 

Detta beror på att en kognitiv dissonans annars uppstår, alltså att man har två 

tankeprocesser som säger emot varandra. Dessa tankeprocesser är i detta fallet förväntade 

beteendet och det observerade beteendet. Den lättaste tankeprocessen att ändra på av dessa 

är sitt faktiska beteende vilket gör att det blir den tankeprocess som tenderar att anpassas. 

Detta är även likt beteendebekräftelse (Snyder, Tanke & Bersheid 1977) vilket är en teori som 

säger att en person även anpassar sitt beteende efter vad de tror att omgivningen förväntar 

sig av dem.  

För att besvara frågeställningen skapades en artefakt som kunde spelas i två olika versioner. 

Artefakten består av en virtuell miljö där spelaren ska ta sig från start till slut. I den ena 

versionen styr man en avatar med animationer grundade i smyg-arketypen och i den andra 

versionen styr man en avatar med animationer grundade i kämpe-arketypen. På vägen 

tvingas spelaren göra vägval som skulle hanteras annorlunda utifrån de karaktärsdrag som 

associerats med dessa arketyper. Dessa arketyper användes eftersom deras karaktärsdrag 

har en stark koppling till sättet de vanligtvis spelas. De har även en stark kontrast till 

varandra där smyg-arketypen är mer försiktig och kämpe-arketypen mer vårdslös vilket gör 

det enklare att urskilja trender i spelarnas beteende. 

Studien utfördes i två delar, en kvantitativ undersökning och en kvalitativ undersökning. 

Syftet med den kvantitativa undersökningen var dels att avgöra hur deltagarna tolkar 

arketypernas rörelsesätt och dels avgöra vilket beteende deltagarna förväntar sig från dessa 

tolkningar. På så sätt kan man avgöra om det framgår för deltagarna vilken arketyp det 

föreställer och om eventuella anpassningar sker efter dessa förväntningar under 

spelsessionen. Den kvalitativa delen av undersökningen undersöker sedan hur spelarnas 

faktiska beteende ser ut under tiden de spelar med dessa arketyper. Under spelsessionen 

samlades data in i bakgrunden; hur mycket spelaren attackerar fiender, hur mycket skada 

spelaren tar från fiender, hur många fiender som dödats, vilket avstånd spelaren håller till 

närmaste fiende samt vilka vägval som spelaren gör under spelets gång. Med denna data kan 

man avgöra hur aggressivt spelaren har agerat mot fienden och om de väljer riskabla eller 

icke-riskabla vägval. Enkäten delades ut online via social media och deltagare för den 

kvalitativa studien rekryterades från högskolan i Skövde. 

Resultaten från dessa undersökningar antyder att teorin stämmer, deltagarna gör en tydlig 

koppling mellan ett försiktigare beteende och smyg-arketypen. Samt ett mer aggressivt 
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beteende  hos kämpe-arketypen. Sättet som deltagarna spelar efterliknar även de 

förväntningar som finns kring arketyperna. Dock finns det undantag hos vissa spelare där 

effekten är mindre märkbar eller ibland helt icke-existerande. Detta skulle kunna bero på 

tidigare preferenser för en viss spelstil eller sättet som de utvärderar karaktärens förmågor, 

exempelvis om de ser karaktären som en narrativ roll eller ett verktyg. Det finns även 

skillnader mellan de demografiska undergrupperna, spelare som angett att deras 

favoritgenre är RPG har gjort en tydligare koppling mellan ett visst rörelsesätt och ett 

särskilt beteende. Men på grund av mängden deltagare i studien skulle detta kunna vara en 

statistisk anomali. För att säga säkert skulle en mer omfattande studie behöva göras där fler 

respondenter deltar. 

5.2 Diskussion 

Den här undersökningen bygger vidare på det arbete som Viktor Jonsson (2016) gjort. Likt 

hans rapport är detta en fortsättning inom området av avatarer och proteus-effekten. Men 

det har även en nära anknytning till mimesis-effekten som myntades av Domínguez, 

Cardona-Rivera, Vance & Roberts (2016). Teorin var att avatarens rörelser kan ha samma 

inflytande på spelarens interaktion med spelvärlden som avatarens utformning. Resultatet 

från detta arbete tycks tyda på att teorin stämmer också. Därmed kan man som 

spelutvecklare influera spelarens beteende genom att utveckla karaktärer med detta i åtanke. 

Detta kan vara en viktig del av karaktärsutvecklingen då man exempelvis kan utnyttja 

effekten för att lättare förmedla en särskild sorts personlighet. Detta relaterar även till det 

Leslie Bishko (2009) beskriver om karaktärens autenticitet, att när karaktärens kroppsspråk 

harmoniserar med personligheten så framstår karaktären som mer autentisk och trovärdig.  

Man kan också utnyttja effekten för att göra det lättare för spelaren att förstå hur karaktären 

är tänkt att spelas. På så sätt kan resultaten från denna undersökning tillföra till framtida 

spelprojekt. Men för att säga helt säkert i hur stor utsträckning denna effekten uppstår skulle 

en mer omfattande undersökning behöva ske där fler deltagare är med.  

Resultaten är även intressanta att jämföra med undersökningen om videospelsvåld och 

huruvida våldsamma spel får spelare att agera mer våldsamt. Enligt Cairns, Kudenko och 

Zendle (2017) så aktiveras inga aggressiva koncept hos spelaren när det finns mer 

beteendemässig realism i ett spel. Men denna undersökning visar på att det går att påverka 

spelaren på ett sådant sätt att hen agerar mer våldsamt. Om man tänker på det Leslie Bishko 

(2009) skriver om länken mellan kropsspråk och inre avsikt så kan ett särskilt sätt att röra 

sig anses tillhöra beteendemässig realism. Men en viktig skillnad om man jämför deras 

undersökningar och detta arbete är att denna undersökningen ändrar något hos  avataren 

som styrs av spelaren. I Cairns, Kudenko och Zendles (2017 ) undersökning ändrar de istället 

beteendet hos spelets motståndare. En annan viktig skillnad är också att Cairns, Kudenko 

och Zendle (2017) uppmäter aktiveringen av aggressiva koncept först efter spelsessionen är 

slut. Detta arbete undersöker beteendet under själva spelsessionen. En möjlig förklaring kan 

därför vara att spelaren påverkas av spelet, men att effekten avtar snabbt efter att 

spelsessionen avslutats. 

Det finns även några faktorer som kan ha påverkat resultaten. En viktig aspekt är att 

avataren aldrig kan vara helt och hållet neutral. Modellen som använts för avataren i detta 

arbete kan fortfarande tolkas på olika sätt av olika åskådare även om man försökt minimera 

definerande karaktärsdrag. Modellen har en utformning som är mer manlig än kvinnlig och 

således kan åskådaren ha förutfattade meningar som kan kopplas till stereotyper kring män 
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och kvinnor. Men på grund av begränsad tid och personlig skicklighet vad gäller 

karaktärsmodellering bedömdes det vara för stor av en arbetsuppgift att skapa flera modeller 

för avataren. En annan aspekt är också att 46.7% spelade varje dag och 40% spelade 2-6 

dagar i veckan. 75.6% av deltagarna har spelat digitala spel i mer än 10 år och 15.6% av 

deltagarna har spelat i 5-10 år. Med andra ord är majoriteten av deltagarna väldigt erfarna 

när det gäller att spela digitala spel. En fråga som uppstår då är hur resultaten sett ut ifall 

deltagarna hade mindre kännedom av digitala spel? Ytterligare en aspekt som kan ha haft 

inverkan på de resultat som uppmätts är relationen spelaren känner till avataren, detta är 

något som borde varit en del av frågorna som ställts i enkäten. Det hade varit intressant för 

undersökningen att ta reda på om effekten är lika märkbar hos de som fördjupar sig i 

karaktärens narrativa roll jämfört med de som bara ser karaktären som ett verktyg. 

Beteendebekräftelse är också något som kan ha påverkat resultaten i undersökningen. När 

deltagaren ser karaktärerna och tolkar dem som kontrasterande kan det vara så att de 

förväntar sig att de ska agera på ett särskilt sätt. Inte bara för på grund av speldesignen, men 

för att de vet att de deltar i en undersökning och tänker att de förväntas agera på ett särskilt 

sätt. En deltagare nämnde uttryckligen detta efter sin spelsession. Ordningen som 

deltagarna fick spela versionerna kan också ha påverkat resultaten. I denna undersökningen 

fick alla deltagare spela med smyg-arketypen först och sedan spela om artefakten med 

kämpe-arketypen. När de spelade med kämpe-arketypen hade de alltså redan kännedom av 

artefakten och detta kan ha lett till att de agerade annorlunda. 

När det kommer till de etiska aspekterna av undersökningen så gäller de främst 

informationen som gavs till deltagarna vid undersökningstillfället och den data som spelats 

in. Enkäten innehåller en kort beskrivning på förstasidan som informerar deltagaren att 

studien går ut på att undersöka hur ett visst rörelsesätt tolkas och att de får avbryta om de 

önskar. Inga namn, IP-adresser, mejladresser eller annan information har kopplats till 

någon av undersökningarna och därför var deltagande i studien helt anonymt. De som deltog 

i den kvalitativa undersökningen fick även veta att anonym data skulle spelas in i 

bakgrunden under spelsessionen samt att syftet var att undersöka hur spelare interagerar 

med en avatar. Samt att de inte fick se vad denna datan innehöll förrän efter spelsessionen. 

Detta var likt Viktor Jonssons (2016) resonemang att full vetskap om de variabler som 

spelades in skulle kunnat påverka spelarens beteende. En annan etisk aspekt kring detta 

arbete kan kopplas till resultatet och hur detta kan användas i framtiden. Som det nämndes i 

bakgrunden så kan arketyper uppstå och förändras allt eftersom ett medium utvecklas. Det 

finns därför en möjlighet att negativa stereotyper kring ett särskilt rörelsesätt kan uppstå. Ett 

möjligt exempel vore om man kontinuerligt ger kvinnliga karaktärer ett mer försiktigt och 

skört kroppsspråk så kan den associationen fastna hos spelaren. Detta kan liknas med hur 

kvinnliga karaktärer ofta blir offer för sexualisering inom många spel. 

5.3 Framtida studier 

Resultaten av detta arbete visar att hypotesen verkar stämma, men som nämnt i 

diskussionen finns några aspekter som kan ha påverkat dessa resultat. Därför skulle man 

behöva göra en fortsättning av arbetet där man göra några saker annorlunda.  

Det största problemet i denna studien har varit det relativt låga antalet deltagare. Man ska 

därför inte ta resultaten som en objektiv fakta, utan mer som en indikation eller riktlinje. 

Något som är viktigt i denna typen av studie är att man kan urskilja trender och därför är ett 

högre antal deltagare alltid fördelaktigt. Ett annat problem som nämnts tidigare är 
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modellens utformning. Som den ser ut just nu är den mer manlig än kvinnlig vilket gör att 

den kan associeras med andra stereotyper kring kön. I en framtida studie kan det vara en bra 

idé att använda sig av både en manlig och en kvinnlig modell så att man kan ta reda på om 

resultaten ser likadana ut då. Men då tillkommer även fler parametrar att hålla koll på, hur 

ser effekten ut om en kvinnlig spelare styr en manlig karaktär? Är effekten då mer eller 

mindre märkbar än om kvinnliga spelare styr en kvinnlig karaktär?  

En framtida studie skulle även kunna undersöka fler och andra sorters arketyper. I 

bakgrundskapitlet nämndes det att det finns olika sorters arketyper som kan syfta på 

karaktärens personlighet, narrativa roll, förmågor eller visuella drag. Exempel på andra 

sorters arketyper som togs upp är hjälte-arketypen och skurk-arketypen, som då syftar på 

karaktärens narrativa roll. Detta kan jämföras med Johnson & Downings (1979) 

undersökning där de konstaterade att personer iklädda i ku klux klan kläder tenderade att 

agera mer antisocialt än de som var iklädda i sjuksköterskeuniform. 

I denna studien var det även tänkt från början att det skulle undersökas ifall effekten är mer 

eller mindre märkbar beroende på tidigare kännedom av spelet. Deltagarna fick först spela 

som smyg-arketypen och därefter som kämpe-arketypen. Men tanken var att ordningen 

skulle varieras för att få fler undergrupper att jämföra data mellan. På grund av oförutsedda 

problem blev antalet deltagare mycket lägre än planerat. Därför prioriterades denna aspekt 

bort till fördel för en större kontrollgrupp att undersöka för trender.  
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Appendix A -  Kämpe-arketypen springandes 
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Appendix B -  Kämpe-arketypen i strid 
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Appendix C -  smyg-arketypen springandes 
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Appendix D -  smyg-arketypen i strid 
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Appendix E -  Första level-designen 
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Appendix F -  Andra level-designen 
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Appendix G -  Tredje level-designen 
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Appendix H -  Slutgiltig level-design 
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Appendix I -  Enkätresultat smyg-arketyp 
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Appendix J -  Enkätresultat kämpe-arketyp 
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Appendix K -  Vägval i artefakten 
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Appendix L -  Kalkylark smyg-arketyp 
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Appendix M -  Kalkylark kämpe-arketyp 

 


