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Sammanfattning 
 Studiens syfte är att undersöka vilken påverkan olika attribut hos en karaktär har på 

hur de uppfattas som mer eller mindre kriminella hos svenska spelutvecklarstudenter, och 

om dessa attribut har olika påverkan beroende på karaktärens hudfärg. Till undersökningen 

skapades sex karaktärer designade utefter karaktärer i spelet Grand Theft Auto 5(2013) och 

studien The Criminal Stereotype (Maclin, 2006). I två enkäter som skickades ut till 

spelutvecklarstudenter vid Högskolan i Skövde blev informanterna ombedda att analysera 

tre av de sex karaktärerna och beskriva dessa genom förvalda svarsalternativ, samt motivera 

sina  val.  Resultatet visade att där finns attribut som associeras närmare med kriminellt 

beteende än andra och att dessa existerar som stereotyper i mediavärlden på en global skala, 

då resultatet stämde överens med Maclins studie. Resultatet visar också skillnad i påverkan 

beroende på karaktärens hudfärg då informanterna var mer försiktiga i analysen av 

karaktärer med annorlunda etnicitet än de själva. Fortsatt arbete skulle kunna fokusera på 

andra grafiska stilar, andra stereotyper eller andra etniciteter. 

Nyckelord:Stereotyper, Mångfald, Karaktärsdesign, Kriminalitet  
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1 Introduktion 

Långt innan termen myntades av Walter Lippman under 1922, så har människor 

använt sig av “stereotyper” för att enklare orientera sig genom vardagen. I spel använder sig 

designers och artister av stereotyper för att enkelt och snabbt förmedla information till 

spelaren, eller utnyttjar dem för att skapa minnesvärda karaktärer (Isbister, K., 2006) Dessa 

stereotyper är i liknelse med att pirater alltid har skägg och bär svärd, eller att 

motorcykelförare alltid bär läderbyxor och en jeansväst. Trots sin användbarhet är 

stereotyper en omedveten uppfattning eller mental bild som byggs upp av individers 

erfarenheter och fördomar. Negativa stereotyper som bygger på fördomar riskerar att 

användas som kränkande representationer av olika folkgrupper. Att kategorisera människor 

utefter tidigare erfarenhet kan göra nya situationer mer förutsägbara, men innefattar en risk 

att döma en person utefter visuella karaktärsdrag. 

 

Denna studie har undersökt olika attribut som ger betraktaren ett fördomsfullt 

negativt stereotypt intryck av karaktären, och om attributen ger olika intryck beroende på 

karaktärens hudfärg. Det som åsyftas med negativt intryck i studien är attribut som hör 

samman med fördomar kring kriminalitet och utseende och avgränsar sig till våldsbrott och 

organiserad brottslighet (rån, droger, mord) och utesluter annan brottslighet (miljöbrott, 

sexuella brott etc.).  Negativa stereotyper som kopplas till fördomar om en folkgrupp som 

definieras av en religion, geografiskt ursprung, hudfärg eller sexuell läggning är kränkande 

då detta är karaktärsdrag folk inte kan bestämma över, och skapar en barriär mellan 

minoriteten och de som tillhör samhällets normer (Hall, S., 1997). Undersökningen bestod 

av en kvantitativ enkät och fokuserade på attribut hos kriminella stereotyper. Den 

undersökte även om en karaktärs hudfärg ger ett annorlunda intryck hos betraktaren och till 

vilken grad detta påverkar intrycket. De negativa stereotyperna som undersöktes var 

västerländska fördomar som framträder i flertalet exempel inom populärkultur (film och 

datorspel). Studien  utfördes på svenska spelutvecklarstudenter som i regel konsumerar och 

inspireras av västerländsk populärkultur. 

 

Till undersökningen skapades två illustrationer designade med ett vardagligt 

utseende, varav en är av etnisk nordeuropeisk härkomst och en är av etnisk afrikansk 

härkomst. Av båda etniciteter skapades ytterligare 2 versioner med applicerade attribut som 

hämtas från spelet Grand Theft Auto 5 (2013) och där associeras med en kriminell profil. En 

av profilerna är designad utifrån en stereotyp brottsling av afrikansk härkomst, och den 

andra designad utefter en stereotyp brottsling av nordeuropeisk härkomst. Förutom 

karaktärer från spelet Grand Theft Auto 5 (2013) hämtades de stereotypa attributen från 

studien The Criminal Stereotype (MacLin, 2006). Illustrationerna visades för deltagarna en i 

taget, och ackompanjerades med förvalda adjektiv att välja bland för att beskriva karaktären. 

Till detta följde också öppna frågor som diskuterade karaktären i närmare detalj. Samma 

adjektiv och frågor följde till alla karaktärer inkluderade i studien. 
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2 Bakgrund 

 I detta kapitel presenteras tidigare forskning och skrifter kring undersökningen. 

Informationen nedan är till för att skapa en förståelse kring området, samt definiera olika 

koncept, teorier och termer. Kapitlet börjar att utforska konceptet “stereotyp”, när det 

myntades och hur det har definierats sen dess. Det fortsätter med att gå igenom studier inom 

stereotyper och avslutas med att titta på stereotypers roll inom karaktärsdesign. 

2.1 Stereotyper 

2.1.1 Stereotyper genom historien 

Fastän fördomar existerat under lång tid så spåras den första användningen av 

termen “stereotyper” tillbaka till Walter Lippman och hans verk inom socialpsykologi, Public 

Opinion (1922). I arbetet använde Lippman termen “stereotyp” i samband med hans kritik 

av det outbildade samhället. Hans kritik föll på det demokratiska valet, där deltagare som 

röstade inte var insatta i de relevanta politiska problem som var närvarande och saknade 

därför kompetens att delta i valet. Media fann sig också offer för hans kritik då han påstod 

att de misslyckades med att förmedla information på rätt sätt, något han ansåg källskydd 

hjälpte till med. Detta ledde till att folk ansåg “nyheter” och “sanning” som synonymer då 

nyheter är en annan persons uppfattning av en händelse eller ett event. Till följd av detta 

satte folk sig fast vid denna “sanning” istället för att lägga ner tid på forskning innan de gav 

ett informerat beslut. Att basera ett beslut genom första ögonkastet tillät folk att rättfärdiga 

information som kan vara felaktig, och denna “stereotypa” tolkning utsätter folk för 

ofullständiga sanningar, åsikter som kan kopplas till diskussioner som existerar idag. 

Kats och Braly genomförde den första kända studien inom social psykologi. I deras 

studie Racial Stereotypes of One Hundred College Students (1933) deltog 100 studenter från 

Princeton som blev givna en enkät med frågor om olika karaktärsdrag i relation till, då, 10 

stora social grupper (tyskar, italienare, irländare, engelsmän, judar, amerikaner, kineser, 

japaner, turkar och svarta amerikaner). Katz och Braly påstod att stereotyper inte var 

baserade inom animositet mot medlemmar ur en specifik grupp människor på grund av 

individuella karaktärsdrag, men till följd av perspektiv mot “rasnamn”. Deras studie hade 

som mål att ta reda på om studenter vid Princeton hade en uppfattning om olika etniska 

grupper som stämde överens med traditionella sociala stereotyper som visades i media. 

Deras hypotes var byggd på antagandet att folk kom att associera olika karaktärsdrag med 

olika folkgrupper som medförde positiva och negativa känslor som senare kom att hänföras 

till som social generalisering eller social stereotypiserande. Dessa sammankopplingar 

skapades ur personlig erfarenhet genom att absorbera media, interaktioner med olika 

etniska grupper, eller bära med sig åsikter från föräldrar eller förmyndare. Crane och 

Hannibal (Key Study: Katz & Barly (1993) on ethnic stereotypes, s. 2), som studerar Kats 

och Bralys studie, nämner att detta stöttar det moderna konceptet av den sociala 

uppbyggnaden av stereotyper. 

 Resultaten från studien var överensstämmande mellan de olika etniska grupperna 

(84 % ansåg svarta personer vara vidskepliga, och 75 % ansåg svarta personer vara lata), och 

de folkgrupper som bedömdes på mest diskriminerande sätt var de grupper som skilde sig 

mest från deltagarna. Resultatet av deras studie visade mycket positiva fördomar mot vita 
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amerikaner och påstod att de var företagsamma och intelligenta. Eftersom deltagarna i 

studien var studenter hos Princeton år 1933 kan man anta att majoriteten av deltagarna var 

vita amerikaner. Studien nämner också att alla deltagare var män och de flesta av dem hade 

lite, eller ingen alls, kontakt med folk från de flesta andra etniska grupperna i studien, något 

som i sin tur stöttade hypotesen att stereotyperna var skapade från antingen media eller 

vårdnadshavare.  Crane och Hanniball (1993) analyserar också studien och dess mottagna 

kritik. Deras första poäng rör frånvaron av mångfald hos deltagarna, då de bara var män, och 

troligen vita, i samband med deras begränsade interaktion med de etniska grupperna. Deras 

andra poäng är den förberedda listan av karaktärsdrag som deltagarna var ombedda att välja 

från och sammankoppla med de olika folkgrupperna. Eftersom de var förberedda behöver 

det inte betyda att deltagarna hade använt dessa ord ifall de hade haft fler valmöjligheter 

eller möjlighet för öppet svar. Dock stämde svaren överens med varandra så pass frekvent att 

denna poäng må vara intetsägande. En punkt som inte diskuterades var det faktum att 

deltagarna var medvetna att de deltog i en studie relaterat till sociala etniska stereotyper, 

vilket betyder att resultatet inte nödvändigtvis behöver reflektera deras vardagliga åsikt. När 

studier hanterar kontroversiella ämnen kan det vara värt att ta hänsyn till deltagare som 

försöker svara “rätt” för att inte framstå som t.ex. rasistisk. 

2.1.2 Stereotyper i moderna samhället 

2.1.2.1 S. Hall 

Under 1997 publiceradeStuart Hall sin artikel “Stereotyping as a Signifying Practice” i 

boken Representation. Cultural Representation and Signifying Practices (1997). Hall var en 

ikonisk figur inom kulturteori, professor i sociologi hos Open University, och medlem inom 

Black Arts Movement. I hans artikel dyker han djupare i de effekter som stereotypisering har 

i det moderna samhället och hur det skapar negativa bilder av olika grupper och personer. 

Hall poängterar att det är skillnad mellan “typer” och “stereotyper”. Enligt honom är typer 

det vi använder dagligen för att förenkla världen till vår uppfattning genom att fördela saker 

i olika kategorier med gemensamma kännetecken. Detta hjälper oss att samla information 

om olika saker baserat på tidigare erfarenhet efter att stöta på samma eller liknande 

fenomen. Han ger exempel på hur personer associerar sociala roller, så som föräldrar, 

affärsmän och pensionärer, med vissa karaktärsdrag (1997). Hall påstår att stereotyper 

kategoriserar människor på ett liknande sätt, men att de reducerar en individ till dessa 

förenklade karaktärsdrag, antar dessa som naturliga, och bortser möjligheten att anpassa 

sig. Detta ignorerar, till följd, en djupare förståelse för en individs personlighet och man tror 

sig känna dem genom att referera till skissen för den stereotypen och nekar en personlig 

utveckling bortom denna. I sin tur leder detta till något som Hall kallar för splitting - där de 

individer som anses annorlunda gentemot samhällets normer blir märkta med stereotyper 

som inte är accepterade, och dömer dem som “de andra” (1997). Hall dyker djupare inom 

denna teori genom att utforska rasistiska stereotyper angående svarta män. Historiskt sätt 

tog vita slavägare bort vuxna egenskaper från deras slavar, så som ansvar, befogenhet, och 

sexualitet, för att utöva deras makt över dem. Ett exempel han ger är hur slavägare tilltalade 

svarta män med “boy”, eller pojke. I sin tur fick detta slavarna att ta till sig ett överdrivet 

macho-beteende för att kontra slavägarnas nedlåtande ton(1997). 

2.1.2.2 M. MacLin 

År 2006 publicerades en studie i North American Journal of Psychology, ledd av M. 

Kimberly MacLin som forskar på University of Northern Iowa. Studien heter The Criminal 
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Stereotype (MacLin, 2006) och hanterar deltagarnas associationer kring en kriminell 

person. Deltagarna i studien var, till stor del, studenter vid University of Texas at El Paso 

(UTEP) och majoriteten var också av latinamerikansk härkomst, som representerade den 

dåvarande studentpopulationen hos UTEP. Studien är uppdelad i 2 delar, studie 1 och studie 

2. Studie 1 frågade deltagarna efter de 10 första sakerna som de tänker på när de hör ordet 

brottsling (criminal). Deltagarna var sen ombedda att svara på till vilken procentuell del av 

den kriminella populationen som var män/kvinnor, vilken utbredning brottslingar hade 

bland olika etniska bakgrunder och vilka sorts brott som begicks. Sist skulle de ge svar på 

vilken sorts klädsel, vilken hårfärg och frisyr de associerade med brottslingar.  

 Studie 2 var ett frågeformulär utarbetat efter de svar som gavs under studie 1. Denna 

studie undersökte faktorer som associerades med en generell kriminell stereotyp, där inget 

specifikt brott var nämnt. Enkäten frågade också efter informanternas uppfattning om en 

stereotyp brottsling tillhörande en viss etnisk härkomst (europeisk, afrikansk, asiatisk och 

latinamerikansk). Uppfattningen sammanställdes från svar på frågor i relation till etnisk 

uppdelning, uppväxt, personlighetsdrag, utseende och typ av brott hos en stereotyp 

brottsling. Informanterna var också ombedda att anteckna karaktärsdrag som de associerade 

med utseendet hos en stereotyp brottsling (längd, vikt, ansiktsdrag, klädsel etc.), och besvara 

samma fråga i relation till en stereotyp brottsling tillhörande en viss etnisk härkomst. 

Deltagarna i studien var studenter från UTEP samt personer från olika platser i staden El 

Paso, Texas (MacLin, 2006). 

 Resultaten från studien ger en tydlig bild av fördomar för hur stereotypa brottslingar 

uppfattas av studenterna vid University of Texas i El Paso. Studiens resultat liknar de 

stereotyper som är närvarande inom Grand Theft Auto 5 (2013), som är den huvudsakliga 

inspirationskällan i denna studie, och resultatet kan i sig själv fungera som en 

inspirationskälla för att säkrare återskapa existerande stereotyper för den här studien. 

2.1.3 Forskning om stereotyper inom spel 

Fortfarande ett relativt outforskat område har rasistisk stereotypisering inom TV- 

och datorspel fått mer dedikerad efterforskning på senare tid. Playing With Prejudice: The 

Prevalence and Consequence of Racial Stereotypes in Video Games (Burgess, M., Dill, K., 

Stermer, P., Burgess, R. & Brown, B., 2011) analyserar innehållet av speltidningar och 

spelomslag, i två separata studier, för att studera den stereotypisering som kan finnas inom 

spelvärlden. Den första studien gäller den visuella representationen av svarta män från topp-

säljande speltidningar under året 2006. Variablerna som används i analysen är ras, 

hypermaskulinitet, aggression, militaristisk aggression, våld, atletisk kompetens, och 

teknologisk användning. Totalt sätt analyseras 482 bilder, varav 362 är män, och 120 är 

kvinnor. Resultaten visade att representationen av olika etniska bakgrunder inom datorspel 

inte stämmer överens med den amerikanska populationen. Jämfört med befolkningen i USA 

så var vita män överrepresenterade inom speltidningar då populationen är relativt jämt 

fördelad, både den nationella populationen och den amerikanska datorspelspopulationen. 

(Walsh & Gentile, 2007). Gällande visualiseringen av män från en etnisk minoritet var dessa 

mer sannolika att vara representerade i ett aggressivt tillstånd, oavsett iscensättning. 

Minoriteter var ofta visualiserade som atleter jämfört med vita personer, och användandet 

av teknologi var nästintill avsett för vita karaktärer. I 100 % av bilderna var svarta män 

representerade som antingen atletiska, våldsamma, eller båda. 

 I diskussionen kring deras studie uppmärksammar skribenterna, trots att inte alla 

minoriteter var representerade på ett stereotypiskt sätt, att det är ganska vanligt med 

rasbaserad stereotypisering inom spelvärlden. Den mest uppenbara aspekten, enligt dem, är 
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den massiva underrepresentationen av karaktärer med en etnisk bakgrund, som inte 

stämmer överens med, varken den amerikanska populationen som en helhet, eller det 

amerikanska spelsamhället. I studien visas det att icke mänskliga humanoider (Aliens) var 

oftare representerade i speltidningar än män ur minoriteter.  

2.2 Karaktärsdesign 

 Kathrine Isbister går in på stereotypers effekt ur ett visuellt perspektiv när det gäller 

karaktärsdesign (Better Game Characters by Design: A Psychological Approach, 2006). 

Isbister är forskare och designer inom spel och människa-datorinteraktion. Hon börjar med 

att skriva att en individ blir till viss del dömd efter dess utseende och behandlad därefter. 

Attraktiva personer är ofta valet under en första interaktion, oavsett situation, och Isbister 

nämner studier som visar på att många positiva kvaliteter är kopplade med folk som har 

attraktiva drag - något som ibland kallas för “the halo effect”. Några av dessa kvaliteter 

inkluderar att bli uppfattad som vänligare, starkare, mer utåtriktad, och ibland smartare än 

mindre attraktiva personer. Isbister nämner en teori om varför attraktiva personer ses på 

detta vis. Här nämner hon studier som pekar på ett evolutionärt ställningstagande - då en 

attraktiv person ses som mer hälsosam och därför som en ideal partner för fortplantning. 

Andra studier påstår att observera attraktiva personer och drag får en på bra humör, och 

deras bemötande är till följd av detta. Trots att attraktiva drag har olika mening hos olika 

kulturer är det några drag som generellt anses attraktiva oavsett kulturell bakgrund. När 

Isbister dyker djupare inom visuella stereotyper har hon med bilden nedan (fig. 3.1). 

Illustrationen föreställer 4 olika vita män. 2 av männen är uppklädda, den ena kortare än 

den andra, och två av männen är vardagligt klädda, där den ena är kortare ytterligare en 

gång. Isbister använder dessa 4 exempel när hon förklarar varför den långa, uppklädda 

mannen hade antagits vara mer framgångsrik än de andra. Hans klädsel och vårdat utseende 

är menat att imponera och avskräcka, och hans längd är ofta associerad med en 

auktoritetsfigur bland män, som kopplas till ansvarighet och social dominans. Den andra 

uppklädda mannen, som är kortare, hade varit andrahandsvalet, men det nämns att hans 

längd kan ha gjort honom ett mål för åtlöje. Isbister sammanfattar segmented genom att 

definiera stereotyper: 

  “To the extent that you made any judgment about these images, you made it 

based on stereotypes—schemas or prototypes in your memory that associate a pattern of 

cues with a typical set of qualities in a person. These cues can include dress, build, posture, 

grooming, age, gender, race, style of speaking and moving, as well as the company in which a 

person is seen” (Isbister, 2006). 

 Medveten om de nackdelar som stereotyper bär med sig, fortsätter Isbister och 

nämner att när en stereotyp har satt sig i huvudet på en person så börjar de leta efter 

karaktärsdrag som stöttar deras uppfattning. Förhållandevis kommer karaktärsdrag som 

talar emot, eller inte passar in på, stereotypen att förbises. Isbister påstår att detta händer på 

en omedveten nivå, som bevisats av tidigare studier. Trots alla nackdelar identifierar Isbister 

ett viktigt syfte med stereotyper som ett verktyg att hjälpa oss ta snabba beslut i vardagen. I 

scenarion där det inte finns tid att bedöma en individ från grunden kan det vara ett 

användbart verktyg. Det kan också få sociala situationer att bli mer förutsägbara, då det kan 

hjälpa oss att skildra den person vi vill genom att bete sig enligt dessa sociala “regler”. Att klä 

upp sig i kostym inför en arbetsintervju kan få en individ att framstå som mer professionell 

än den kanske vanligtvis är. Hon fortsätter att skriva att designen bakom spelkaraktärer är 
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starkt påverkade av stereotyper. Trots att det är ett mål för kritik, så är stereotyper 

användbara i spel där spelaren blir satt i stressiga situationer och måste beräkna en 

karaktärs avsikt och möjlig åtgärd. Att färga ett motstånd i rött kan hjälpa spelaren att 

identifiera det som ett motstånd då det ofta är associerat med aggression, eld och blod. 

Isbister avslutar kapitlet med att säga att många duktiga designers skapar minnesvärda 

karaktärer genom att använda kända stereotyper och inkorporera några karaktärsdrag som 

går emot denna. Som exempel tar hon upp Guybrush Threepwood (Curse of Monkey Island) 

och Tetra (The Legend of Zelda: The Windwaker). Båda karaktärerna är pirater i deras 

respektive värld, men istället för att vara våldsamma, skäggiga män med krokar som 

ersättning för händer, så är den ena en lång, tanig man som förlitar sig på sin klokhet istället 

för svärd, och den andra ledaren för sin piratflotta trots att hon är en kort kvinna. 

Stereotyper används för att låta spelare snabbt identifiera element i en scen, men bryts emot 

för att skapa djup i karaktärer med en stor roll. 

 

2.3 Grand Theft Auto 5 

 Grand Theft Auto 5 (GTA5)är ett tredjepersons spel inom actiongenren och utspelar 

sig i den fiktiva staden Los Santos, baserat på nutidens Los Angeles, och skildrar organiserad 

brottslighet genom de tre huvudkaraktärer som alla har olika kriminella bakgrunder. Spel i 

serien GTA faller ofta offer för kritik angående deras representation av människor då spelet 

har en tendens att stereotypisera majoriteten av dess karaktärer. Största delen av de manliga 

karaktärerna i spelet är våldsamma och sexuellt aggressiva, medan majoriteten av de 

kvinnliga karaktärerna är sexualiserade och objektifierade. 

 Spelaren har kontroll över tre protagonister som denna kan byta fritt mellan. De tre 

personerna är Michael Townley, Franklin Clinton och Trevor Philips. Michael är en vit man i 

Fig. 2.1: De fyra männen Isbister använder i sitt exempel. 
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50-årsåldern som pensionerat sig från ett liv av bankrån efter att ha blivit placerad under 

vittnesskydd efter hans senaste bankrån. Michael återspeglar stereotyper om en man vars 

tidigare liv lämnat honom mållös och fyller vardagen med terapi, mediciner och alkohol. 

Han går ofta klädd i shorts, polotröjor eller full kostym. 

 Franklin är en yngre svart man i 20-årsåldern som bor i den fattigare delen av staden 

där gängkulturen är allmänt förekommande. I ett försök att ta sig ifrån detta liv försöker 

Franklin hitta ett ärligt jobb att tjäna pengar på. Franklin återspeglar stereotyper om unga 

svarta män som är fast i gängkulturen som växte fram under 1970-talet i L.A. (Wikipedia, 

2018). Franklin går ofta klädd i huvtröjor, keps och kläder med färger tillhörande hans gäng. 

 Trevor är i samma ålder som Michael och lever ute i öknen utanför Los Santos, ett 

ställe han hamnat på för att undkomma polisen. Trevor är överdrivet våldsam och mentalt 

instabil tack vare en dålig uppväxt, kriminellt liv och regelbunden konsumtion av droger och 

alkohol. Trevor återspeglar stereotyper om rednecks och hillbillies, lågutbildade människor 

som bor i lantliga områden och tillverkar och konsumerar hemmagjord alkohol och droger. 

 Utöver de tre huvudpersonerna existerar fler stereotyper som skapats i det 

amerikanska samhället, och kan synas i studien av M. MacLin (2006). Spelet fungerar som 

en inspirationskälla till karaktärernas design med dess variation av stereotyper och satiriska 

porträttering av verkligheten.  

 

 

Fig. 2.2: De tre protagonisterna i Grand Theft Auto 5 (2013). 

2.4 White Men Can’t Jump 

 “White men can’t jump: evidence for the perceptual confirmation of racial 

stereotypes following a basketball game” (1997) är en studie av Jeff Stone m.fl. som 

hanterar stereotyper kring mörkhyade och ljushyade atleter. Experimentet i studien är 

upplagd för att demonstrera den perceptuella bekräftelse av etniska stereotyper kring atleter 

av etnisk europeisk/afrikansk härkomst respektive. Deltagarna i experimentet, som var 

hittade i ett café i närheten av ett college, fick alla lyssna (ingen video) på en basketmatch på 

college nivå, och blev ombedda att analysera en utpekad spelare baserat på dess atletiska 
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förmåga, individuella prestation och dess bidrag till laget. Alla deltagare analyserade samma 

person. Tillsammans med ljudinspelningen fick deltagarna också ett fotografi på, vad de blev 

informerade om, spelaren som de analyserade. Deltagarna kunde få ett utav fyra tillgängliga 

fotografi: En ljushyad atletisk man, en ljushyad icke-atletisk man, en mörkhyad atletisk man, 

och en mörkhyad icke-atletisk man. Inga av dessa fyra personerna i fotografierna var eller 

hade någon relation till spelaren de faktiskt analyserade. De mörkhyade spelarna ansågs ha 

demonstrerat mer atletisk förmåga och att de hade spelat en bättre match, medan de 

ljushyade spelarna ansågs ha visat mer intelligens inom sporten och mer beslutsamhet och 

“glöd” eller vilja att vinna. Resultaten visade att deltagarna förlitade sig på stereotyper om 

ljushyade och mörkhyade atleter när de utvärderade spelarens förmåga och prestation. 

Studien är ett exempel på hur studier kring känsliga ämnen, såsom etniska stereotyper, kan 

hanteras för att minimera risken att kränka någon, samt öka chansen att få ärliga svar från 

deltagarna.  
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3 Problemformulering 

Frågeställningen som har undersökts i denna rapport har fokusområdet: stereotyper 

och karaktärsdesign. Trots att den fortfarande är en relativt ny bransch har spelvärlden så 

länge den funnits riktat sig mot en manlig publik sedan Nintendo började sälja sin konsol 

NES (Nintendo Entertainment System) i leksaksavdelningen istället för elektronik hyllan i 

affären för att undkomma TV-spelskrashen 1983 (Cunningham, 2013). I affärerna var 

leksaksavdelningen uppdelad i två hyllor, den ena var leksaker riktade mot pojkar, och den 

andra mot flickor. När NES skulle ta plats på hyllan var Nintendo tvungen att välja, och 

därför placerades den bland pojkarnas leksaker (Lien, 2013). Deras fortsatta riktning att 

sälja konsolen till det manliga könet syns i deras tidiga Tv-reklam, som bara innehåller killar 

(truTV, 2015). Målgruppen fortsatte till följd också ut till spelen och märks av i The Legend 

of Zelda: Ocarina of Time (1998), vars tagline i reklamen lyder: “Will you get the girl, or play 

like one?” (Nintendo, 1998), samt andra reklamer.  Tv-spel har också riktat sig mot 

medelklassen i västvärlden, där majoriteten är av europeisk härkomst, och kan till följd 

omedvetet exkluderat en stor del av befolkningen,men studier visar på att den etniska 

uppdelningen mellan spelare, i USA, är jämnt utspridd (Walsh & Gentile, 2007). Trots detta 

reflekterar dagens spel inte dess publik och många minoriteter känner av detta i spelen de 

spelar. Många personer spekulerar och pekar på att problemet ligger bakom kulisserna och 

inte så mycket i spelen. 

En stereotyp beskrivs som den mentala bild som skapas hos betraktaren, och har 

exempelvis varit ett sätt för människor att snabbt anpassa sig inom sociala situationer 

genom att reagera på mönster man känt igen från före detta bemötanden. Enligt Isbister 

(2006) använder sig människor av det dagligen, både medvetet och omedvetet, i försök att 

förutsäga beteenden från både andra människor och diverse objekt för att enklare orientera 

sig genom livet. Att förvänta sig en apelsinsmak från en orangefärgad godis är ett exempel på 

detta. Trots att det påstås ha fördelar så har konceptet i relation till människor burit med sig 

negativa implikationer där man riskerar att börja se personer som del av en grupp istället för 

individer (Hall, 1997). Detta ignorerar en djupare förståelse. Dessa grupper är ofta kopplade 

till etnisk bakgrund, religiös tro eller sexuell läggning som individen må tillhöra. 

Personers intryck av en karaktär baseras stort på dennes utseende. Utöver dess 

klädsel, frisyr och hudfärg, som alltid är närvarande på en karaktär, så har också dess 

minspel, posering samt ljussättningen på scenen en stor betydelse för hur åskådare betraktar 

karaktären. Alla dessa redskap kan användas för att förstärka drag hos en karaktär, eller 

också bryta förutfattade meningar som etableras vid första ögonkast.  

 Stereotyper används ofta i design inom spel där det kan uppstå stunder som fordrar 

spelaren att ta snabba beslut. Vid dessa tillfällen behöver spelare snabbt ta till sig 

information för att kunna fatta rätt beslut (Isbister, 2006). Dessa stereotyper, enligt Isbisters 

definition, är ofta i liknelse med att sammankoppla rött med ett motstånd eller fientlig 

karaktär. Stereotyper används inte sällan på ett negativt sätt, exempelvis tenderar 
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mörkhyade att gestaltas som drastiska i sina handlingar. Ska en karaktär vara stark och 

aggressiv så har den en tendens att ofta bli gestaltade som en svart man (kap. 2.1.3). Genom 

att frekvent visa upp denna stereotyp i media, exempelvis datorspel, bygger man upp 

stereotypen hos publiken som kan börja att förvänta sig liknande beteenden när de 

interagerar med en visuellt liknande person i verkliga livet. Detta fenomen har större 

inverkan på kulturellt isolerade människor som inte har erfarenhet eller tillgång att 

motbevisa de stereotyper som visas i media. Till följd kan detta lägga grund för kränkande 

beteende och förutfattade meningar mot specifika folkgrupper med en rasistisk basis. 

Studien avsåg att undersöka om porträtteringar av svarta män gestaltade inom spel med en 

satirisk tolkning av verkligheten, som Grand Theft Auto5 (2013) har en påverkan på svenska 

studenter inom spelutveckling. Studien utgår från ställningstagandet att porträtteringen av 

etniskt afrikanska män i spel har en påverkan på spelare som antyder en association med 

kriminalitet då t.ex. gäng ofta består till majoriteten av svarta manliga medlemmar. Studien 

använde sig av artikeln “White men can’t jump: evidence for the perceptual confirmation of 

racial stereotypes following a basketball game” (J. Stone, m.fl., 1997) som också används 

till en mindre grad för att utveckla metoden till denna studie.  

 Syftet med studien var undersöka attribut som ger betraktaren ett negativt stereotypt 

intryck av karaktären, och om attributen ger olika intryck beroende på karaktärernas 

hudfärg/etnisk härkomst. De negativa stereotypa intrycken i denna undersökning syftar till 

kriminalitet och studien förhöll sig till två etniska bakgrunder: etniskt afrikansk bakgrund 

och etniskt nordeuropeisk bakgrund. De stereotypa attribut som kommer illustreras är 

baserade på karaktärer från spelet GTA 5 och undersökningen The Criminal Stereotype 

(2006) av M. Kimberly MacLin. 

Studien undersökte följande frågor: 

- Vilken påverkan har olika attribut hos en karaktär på hur de uppfattas som 

mer eller mindre kriminella hos svenska spelutvecklarstudenter? 

- Har liknande attribut olika påverkan på en betraktares intryck baserat på 

karaktärens hudfärg? 

3.1 Avgränsningar 

 Motivationen bakom fokus på representationen av män, och inte kvinnor, är den 

starka kopplingen som det manliga könet har med den utvalda stereotypen, kriminalitet 

(MacLin, 2006). Begreppet kriminalitet refererar specifikt till våldsbrott och organiserad 

brottslighet (rån, droger, mord, gängkrig) och exkluderar annan typ av brottslighet 

(miljöbrott, sexuella brott etc.). Anledningen var också att fokusera studien på etnisk 

härkomst och hudfärg, inte kön. Då det finns mycket att hämta från forskning och diskussion 

kring könsgestaltning inom spel, skulle exklusionen av detta i hopp underlätta arbetet och 

göra det enklare att studera. 

3.2 Metodbeskrivning 

Metoden som utformades för att besvara frågeställningen var en kvantitativ 

undersökning i enkätform. Till illustrationerna medföljde förvalda adjektiv som kan 

användas för att beskriva karaktärerna, samt en öppen fråga som bad deltagarna peka ut 

element som fick denna att välja de adjektiv som valdes. Samma alternativ och fråga ställdes 
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på alla karaktärer för att se skillnaden i deltagarnas uppfattning av karaktärerna med olika 

attribut.  

3.2.1 Metod 

Undersökningar som hanterar känsliga ämnen, t.ex. stereotyper som inkluderar 

fördomar och normer, riskerar att råka ut för ett antal problem. I eventuella försök att 

framstå som mer sympatisk kan deltagare dra sig undan från ärliga svar i utbyte mot ett mer 

politiskt korrekt sådant som de tror forskaren är ute efter. Undersökningens och resultatets 

validitet kan påverkas om deltagarna skulle svara enligt denna tankebana. I ett försök att 

minska denna risk valdes en enkätundersökning över en intervju. Med en enkät kan 

deltagaren besvara frågorna i lugn och ro, på en plats den själv valt, vilket kan minska 

inflytande och begränsningar från andra platser. Trots anonymiteten i intervjuformatet är 

det fortfarande en personlig kontakt, och deltagarna kännde sig mer bekväma med en enkät 

som är helt anonym och undkommer eventuell påverkan från forskaren (Østbye m.fl. 2008, 

s. 133). Svaren från en enkät online var redan nedskrivna från deltagaren själv. Detta 

minskade risken att svaren istället blir en tolkning från intervjuaren, och gjorde det också 

lättare att omvärdera eller göra nytolkningar av svaren. 

 Fördelen med förvalda alternativ för informanten att kryssa för är ett underlättat 

arbete när det gäller analysen efter att svaren är insamlade. En nackdel som förekommer 

med denna metod är att deltagarna kanske besvarar frågor med ord som de normalt sett inte 

hade använt och att de därför inte kan ge exakt de svaren de hade velat. Liknande metod har 

använts tidigare i liknande arbeten (M. Hansson, 2014) 

3.1.1 Artefakt 

De visuella element som skapades är två karaktärer, en mörkhyad och en ljushyad, 

gestaltade i en vardaglig utstyrsel som i detta fall identifieras utefter karaktärsdesign i spelet 

GTA 5 (2013). Ytterligare fyra karaktärer, två ljushyade och två mörkhyade, kommer skapas 

där attribut som tillförde eller minskade ett tänkt kriminellt stereotypt intryck av karaktären 

var närvarande. Dessa attribut kan exempelvis vara längd, vikt, klädsel och frisyr. Attributen 

som tilldelas var desamma på både de mörkhyade och de ljushyade karaktären. Dessa 

kriminella attribut är definierade utefter karaktärsdesign inom GTA 5 (2013) och studien 

The Criminal Stereotype (MacLin, 2006). En stereotyp profil för en vit kriminell person 

designades som applicerades på båda etniciteter, samt en stereotyp profil för en svart 

kriminell person designades som också appliceras på båda etniciteter. Eventuellt skulle en 

vänligare profil designas som även denna hade applicerats på båda karaktärerna. Varje 

individuell illustration kommer innehålla en version av en av karaktärerna, gestaltad i 

helkropp från ett enpunktsperspektiv. Artefakterna illustrerades digitalt i stilen cell-shading 

(fig. 3.1.) med svarta linjer och konturer. Totalt skulle sex till åtta illustrationer skapas. 
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3.1.2 Enkätutformning 

Illustrationerna som nyligen beskrivits visades för informanterna en och en.  

Frågorna i enkäten bad informanterna beskriva deras intryck av karaktären. Studien har 

fokus på kriminalitet, men denna information  var aldrig given till informanterna. Det 

fordrades att frågorna i enkäten var välformulerade så dessa inte ledde informanten i en 

subjektiv riktning, då enkäten inte innehöll svar som är rätt eller fel. Svaren ges i form av 

förvalda adjektiv för att beskriva karaktärerna där informanterna fick kryssa i de alternativ 

som de ansåg passande, samt ett alternativ där de själva kunde skriva in ett ord. Efter det 

följde en öppen fråga för att undersöka om det var specifika attribut som fick informanten 

att ge de svar som denna gav. Fördelen med förvalda svarsalternativ är att resultaten enkelt 

kan presenteras i form av tabeller (Østbye, 2008, s. 103). Slutna svarsalternativ bär 

samtidigt med sig risken att leda informanten till ett svar den kanske annars inte hade gett, 

då denna inte har full frihet gällande svaren (Østbye, 2008, s. 143).   

 När informanten besvarat alla frågor relaterat till en karaktär  togs denna bort och 

informanten blev visade en ny karaktär. Detta för att undvika att informanten lät deras 

intryck påverkas av en jämförelse mellan karaktärerna. Undersökningen delades upp i 3 

grupper. 1 grupp fick bara få se den etnisk afrikanska karaktären och dess variationer (3 

karaktärer), grupp 2 fick bara få se den etnisk nordeuropeiska karaktären och dess 

variationer (3 karaktärer), och grupp 3 fick se alla karaktärer (6 karaktärer). Detta för att 

undersöka om informanternas intryck påverkades av jämförelsen mellan karaktärerna. En 

plötslig ändring av hudfärg kunde göra studiens mål uppenbart för informanten. Alla 

karaktärer visades i slumpmässig ordning. 

 Enkäten skickades ut genom internet över låsta forum vars medlemmar är studenter 

inom spelutveckling på Högskolan i Skövde. 

3.1.3 Urval 

 Urvalet till den kvantitativa undersökningen riktades mot svenska studenter inom 

ämnet spelutveckling på högskolenivå. I en attitydundersökning som denna, där man frågar 

Fig. 3.1: Link, från spelet The Legend of Zelda: Wind 
Waker, renders i cell-shading, en stil med saturerade 
färger och tydliga skuggor (utan linjer). 
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efter informanternas intryck och åsikt, påstår Østbye (2008, s. 142) att informantens 

intresse är en viktig faktor i svarens pålitlighet. Skulle informanten inte ha intresse till 

innehållet i studien skulle detta medföra en risk att få mindre pålitliga svar. Med det givna 

fokusområdet karaktärsdesign för spel skulle man minska denna risk genom att tillfråga 

studenter inom spelutveckling, som troligast har ett intresse för ämnet. Urvalet kategoriseras 

som ett kvoturval (Østbye, 2008, s. 249) som garanterar representativitet med hänsyn till 

den närvarande faktorn. Ett icke sannolikhetsurval som detta har risk att medföra problem 

då resultatet generaliseras. 

 Urvalet representerar en population som troligt konsumerar och inspireras av 

populärkultur och därför kan ha stött på de utvalda stereotyperna tidigare trots att dessa inte 

är lika etablerade i Sverige. Informanter från urvalet har även potentiell möjlighet att 

påverka populärkultur i framtiden.  
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4 Genomförande 

4.1 Grafisk analys 

 För de sex illustrationerna hämtades referenser på karaktärer från spelet GTA 5 

(2013). Fyra olika personprofiler letades upp inom spelet: Ljushyad icke kriminell person, 

mörkhyad icke kriminell person, ljushyad kriminell person och mörkhyad kriminell person. 

Det som åsyftas med personer i studien är “non-playable characters” (NPCs), karaktärer som 

spelaren stöter på i spelet och inte har någon större roll i berättelsen. Dessa karaktärer har 

varierande reaktioner på spelarens handlingar och kan antingen fly eller slå tillbaka när 

spelaren agerar våldsamt. Urvalet av personer är låsta till de som finns inne i storstaden.  

4.1.1 Icke kriminella personer 

 Inom spelet GTA 5 (2013) existerar olika områden i spelet. Beroende på vilket 

område spelaren befinner sig i kan denna uppleva skillnader i kläderna som de civila NPCs 

bär. Tar man sig till hamnen är det vanligt att se karaktärer klädda i overaller med 

skyddshjälmar, medan vid stranden är karaktärerna ofta klädda i badkläder eller 

träningskläder. De karaktärer som fokuserats på här är civila karaktärer som spelaren hittar 

runt stadens centrum. Anledningen är att kläderna funna här inte har något specifikt syfte 

(såsom badkläder eller arbetskläder) och är därför mest vardagliga till utseendet.  

 Staden Los Santos som spelet tar plats i är en fiktiv version av staden Los Angeles. 

Med det varma klimatet anpassas också klädseln hos alla karaktärer på gatan, och man hittar 

få jackor hos icke-spelbara karaktärer. Vanlig klädsel för karaktärer är kortbyxor, t-shirts och 

solglasögon eller keps (fig. 4.1.). Många karaktärer bär också jeans eller chinos med en 

skjorta eller långärmad tröja (fig. 4.1.). Spelaren kan också springa på affärsmän runt om i 

centrum som oftast bär kostym. NPCs går oftast runt i sneakers eller något typ av läderskor. 

Bland de icke-spelbara karaktärerna finns ingen märkbar skillnad på klädseln vare sig 

karaktären är mörkhyad eller ljushyad. Inte heller finns där någon märkbar skillnad på 

längden eller bredden hos karaktärerna. Frisyrer och ansiktsbehåring är också varierande 

hos alla karaktärer.  

 Karaktärerna i studien designades med en relativt slimmad kroppstyp, inte för 

muskulös men heller inte tanig. För att undvika att dra fokus inehöll inga av kläderna någon 

sorts tryck eller märken, trots att dessa är vanliga i spelet. Klädseln på karaktärerna är ofta i 

vanligt förekommande färger, med eventuellt ett av plaggen i en färggladare valör. Några 

karaktärer bär också attiraljer såsom smycken och klockor och vissa kan ses använda sin 

mobiltelefon eller röka cigaretter (fig. 4.1.). 
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Fig 4.1: Skärmdumpar från GTA 5 (2013) på tre icke-spelbara karaktärer 

4.1.2 Mörkhyade kriminella. 

 De flesta mörkhyade kriminella NPCs kan hittas i de södra delarna av staden Los 

Santos, som också är de fattigare områden i staden. Även om mörkhyade kriminella 

personer finns i andra delar av spelets värld så är det ändå här de flesta hittas. Kriminella 

personer identifieras genom deras aggressiva beteende mot spelarens karaktär och andra 

icke-spelbara karaktärer. Detta aggressiva beteende är ofta något som associeras med 

kriminella personer (Maclin, 2006). De finner sig ofta i grupper om två eller fler personer 

och är ofta beväpnade (fig. 4.3). Många av de mörkhyade kriminella karaktärerna tillhör ett 

av de två stora gängen i spelet, Ballas och The Families, och passar in på gangsterprofilen. 

Dessa två gäng har många likheter och är troligast inspirerade av de riktiga gängen som 

existerar i Los Angeles, The Bloods och Crips (Wikipedia, 2018). Då medlemmar av Bloods 

och Crips bär kläder i deras färger, rött respektive blått, bär också medlemmarna av Ballas 

och The Families kläder tillhörande deras färger, som är lila respektive grönt (fig. 4.2, fig. 

4.3). Gängen har även gjort anspråk på olika territorium i staden vars geografiska plats 

efterliknar de territorium som Blood och Crips gjort anspråk på i Los Angeles. Gatugänget i 

Los Angeles tar in primärt afroamerikanska medlemmar (Wikipedia, 2018), som återspeglar 

sig i spelet genom att bara innehålla mörkhyade gängmedlemmar.  

 Klädseln hos mörkhyade kriminella karaktärer består ofta av ett par jeansbyxor som 

kan vara trekvarts-byxor eller sträcka sig ner till anklarna. Sträcker sig deras jeans till 

anklarna är de ofta längre eller bredare än personens ben, vilket får dem att se säckiga ut och 

är något som associeras med kriminalitet (Maclin, 2006). Andra typer av byxor hittades inte 

hos gängmedlemmar (fig. 4.3). Över torson bärs ofta ett tight, vitt linne eller en stor och 
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säckig T-shirt som faller över byxorna. Vissa karaktärer bär även en så kallad 

“Lettermanjacka” över deras undre plagg (fig. 4.2). Huvudbonader är basebollkepsar eller 

bandanas om dessa bärs, ofta färgade i gängets färger (fig. 4.2, fig. 4.3). På fötterna bär de 

ofta sneakers eller Timberlandskor. Attiraljer bland mörkhyade kriminella karaktärer 

inkluderar ofta stora halsband med ett kors. Andra attiraljer funna inkluderar klockor, 

örhängen, solglasögon och armband. Enligt Maclins (2006) studie associerade 10% av 

deltagarna attiraljer så som kepsar, bandanas och smycken med kriminalitet. Ingen märkbar 

skillnad på längd och bredd hos karaktärerna var funnen.  

 I spelet fanns inga tydliga skillnader på kroppstyper men resultatet från studien av 

MacLin (2006) visade på en bild av kriminella personer som långa och slimmade. Den 

kriminella karaktären designades därför längre än den icke kriminella karaktären. Klädseln 

var stor och säckig, något som syns i många exempel i spelet (fig. 4.2) och reflekterar 

resultatet i MacLins studie (2006). Klädseln innehöll ett färgtema för att få igenom idén av 

att personen tillhör ett gatugäng, men innehöll inte tryck på kläderna. Utanpå gängfärgen 

varsvart, vitt och grått närvarande. Byxorna var jeans då detta var fallet hos 100 % av de 

karaktärer som hittades i spelet (fig. 4.2, fig. 4.3). Inga vapen var närvarande hos designen 

då detta skulle göra det väldigt uppenbart att karaktären var kriminell. 

 

 

Fig 4.2: Karaktärer tillhörande gänget Ballas i GTA 5 (2013) 
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4.1.3 Ljushyade kriminella 

Genom spelets gång stöter spelaren på många ljushyade kriminella karaktärer. 
Majoriteten av de ljushyade kriminella karaktärerna som finns inne i centrum är inblandade 
i sådant som kallas “White-Collar Crime” (Wikipedia, 2018) som inräknar brott som 
bedrägeri, mutor eller förskingring. Dessa karaktärer är också etablerade biljonärer eller 
korrupta anställda inom spelets polisstyrka eller FIB, som är en fiktiv version av FBI. Dessa 
karaktärer har mer utvecklade personligheter med större roller i spelets narrativ och 
fungerar därför inte som inspiration. I centrum finner man heller inga distinkta grupper av 
ljushyade kriminella karaktärer som kan identifieras med det aggressiva beteendet som 
funnits i de ovan refererade i kapitel 4.1.2. De ljushyade kriminella karaktärerna i spelet 
hittar man istället utanför staden i mindre byar runtom öknen norr om staden. Här finner 
man två olika kriminella grupper. 
 Den första kriminella gruppen kallar sig O’Neil Brothers och består av ett tiotal 
bröder som stereotypiserar en lågutbildad vit person från landsbygden, även kallad 
“Rednecks” (Wikipedia, 2018) och inavel nämns ofta som en stor del av deras historia. Deras 
kriminella handlingar centrerar runt skapande, konsumerande och försäljning av 
metamfetamin. Till följd kommer många våldsbrott med vapen, eller mord, när de försvarar 
sin produkt eller om spelaren eller andra NPCs inkräktar. Medlemmarna i denna 
organisation är ofta överviktiga eller undernärda och har ofta ett ohygieniskt utseende med 
smutsiga kläder och misskött hår och skägg, (fig. 4.4). Alla dessa attribut är ofta nämnda i 
association till kriminella personer enligt resultaten på Maclins (2006) studie. Vanliga 
klädesplagg är linnen i olika färger med jeans, chinos eller hängselbyxor. Skor är ofta 
söndriga sneakers eller arbetsskor och många bär också keps. Med många karaktärer som 
bär linnen och t-shirts finner man också många synliga tatueringar på medlemmarna i 

Fig 4.3: Karaktärer tillhörande gänget The Families i GTA 5 (2013) 
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organisationen (fig 4.5). Ingen märkbar skillnad på längden mellan olika karaktärer. 

 

 

 

 Den andra kriminella gruppen är ett motorcykelgäng vid namn The Lost Motorcycle 
Club eller The Lost MC. Till skillnad från O’NeilBrothers har LMC medlemmar i delar av Los 

Fig 4.5: Medlemmar i O’Neil Brothers från GTA 5 (2013) 

Fig 4.4: Medlemmar i O’Neil Brothers från GTA 5 (2013) 
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Santos men största delen av deras organisation håller till i öknen till norr. Deras kriminella 
handlingar centrerar runt olaglig försäljning och distribution av vapen och droger, 
konsumtion av droger, samt våldsbrott och mord. Till skillnad från både Ballas, The 
Families (4.1.2) och O’Neil Brothers så har LMC medlemmar av både etniskt afrikansk och 
etniskt nordeuropeisk härkomst men verkar främst bestå av ljushyade medlemmar. Deras 
beklädnad innehåller ofta mycket läder i form av stövlar, västar, jackor och handskar (fig. 
4.6). Byxor de använder är antingen jeans eller kamouflagemönstrade. Attribut bland deras 
utstyrsel innehåller bland annat motorcykelhjälmar och solglasögon, och vissa medlemmar 
har även deras logotyp tryckt på deras klädsel. LMCs medlemmar har ofta många 
tatueringar, vissa som täcker hela ansiktet på karaktären (fig. 4.7). Medlemmarna visar en 
variation av olika frisyrer och ansiktshår. Kroppstypen verkar tyda på en mer muskulös 
kropp men ingen längdskillnad är uppenbar.  

 I skapandet av illustrationen användes medlemmar från The Lost MC som en 
inspirationskälla då denna profil anses med etablerad som en trolig kriminell profil i relation 
till den av O’Neil Brothers. Element såsom droger eller vapen var frånvarande från 
illustrationen. Skulle tatueringar kunna designas att vara “neutrala” hade dessa potentiellt 
varit närvarande men de bar med en risk att vara ledande mot en viss personlighetstyp. 

Fig. 4.6: Medlemmar i klubben The Lost MC från GTA 5 (2013) 
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4.2 Översikt av arbetsprocess 

Alla grafiska element är skapade med mjukvaran Photoshop CC. Varje karaktär är 

uppbyggd i lager och utarbetades ifrån samma grundskiss (fig. 4.8). För att inte leda 

betraktaren hölls både kroppsspråk och minspel hos alla karaktärer neutralt. Ytterligare 

skulle det också bli lättare att göra en rättvis jämförelse mellan karaktärerna. Genom att 

illustrera karaktärerna med ett neutralt ansiktsuttryck och kroppsspråk finns en risk att 

deltagarna inte kan analysera karaktären då dessa är element människor använder när de 

analyserar personer i vardagen (Isbister, 2006). Den grundläggande skissen utarbetades för 

att få ut proportionerna som motsvarar de sedda hos karaktärerna inom spelet GTA 5, där 

alla karaktärer har realistiska proportioner. I spelet finns ingen märkbar längdskillnad 

mellan några av karaktärerna men från The Criminal Stereotype (MacLin, 2006) ser vi att 

kriminella personer ofta anses längre och därför har de kriminella karaktärerna illustrerats 

som varandes längre än de civila.  

 Den grundläggande skissen var utarbetad för att motsvara en vardaglig man och 

denna fick inte vara för lång eller för muskulös. Referenser från både spelet och från 

fotografi användes för att arbeta upp proportionerna. 

  

 

Fig. 4.7: Medlem i klubben The Lost 
MC från GTA 5 (2013) 
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 De första karaktärerna som skapades var de civila karaktärerna. Dessa behöll 

dimensionerna från skissen och fick sedan kläder ovanpå. Mycket frihet användes när de 

civila personerna skapades då det fanns en stor variation i klädsel, ansiktsstruktur och 

behåring. Valet gjordes att inte inkludera tjockare kläder anpassade för kallare väder då 

spelet återspeglar klimatet i Los Angeles och inga tjockare kläder syntes i spelet.  

 Ansiktsstrukturen hos karaktärerna gav mycket frihet i designstadiet då ingen röd 

tråd kunde hittas i GTA 5 eller i The Criminal Stereotype (2006). För att skapa ett neutralt 

ansiktsuttryck bör ansiktet vara avslappnat, utan många rynkor. Ögonbrynen illustrerades 

relativt vågrätt för att inte antyda till ilska eller sorg. Ansiktsbehåring applicerades utefter 

hur ofta de syntes i referenserna och användes för att skapa variation hos karaktärerna.  

  

Fig. 4.8: Grundskiss för illustrationer 
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4.2.1 Karaktär 1 

 

 

 Den första karaktären som skapades var den mörkhyade civila mannen. Karaktären 

har en fysik som håller sig nära skissen, och skiljer sig bara smått i längd. Klädseln var 

utarbetad efter referensbilderna (fig 4.1) med majoriteten av kläderna i en naturlig färg. 

Halsduken och mössan var båda detaljer som hittades på karaktärer i spelet och valdes att 

sättas på karaktären för att variera. Skorna var en av de två modeller som majoriteten av 

karaktärer i spelet hade på sig. Skägg fanns hos många karaktärer och valdes till denna 

karaktär för att, ytterligare en gång, skapa variation i designen. Trots det stora närvarandet 

av kostymer bland karaktärer i spelet undveks detta för att ger ett mer vardagligt utseende 

till karaktären (Isbister, 2006, s. 12) 

 Ansiktet tillsammans med klädseln skissades ovanpå grundskissen, och skissen 

förtydligades sedan med starkare linjer. Ett nytt lager skapades under linjerna för att lägga 

till färg. Färgläggningen sköttes med en enkel pensel utan några färgvariationer eller 

texturer. Färgen på tröjan, byxorna och skorna hämtades direkt från referenser ur spelet 

Fig 4.9: Process av karaktär 1. Mörkhyad, icke kriminell. 
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medan mössan och halsduken använder sig av färger påminnande om färger hittade i spelet. 

När färgläggningen var klar skapades ytterligare ett nytt lager för att lägga till skuggor. Detta 

lager existerar för att skapa mer volym i karaktären samt förtydliga former och göra 

illustrationen mer intressant. Skugglagret är en “clipping mask” till färglagret som är inställt 

på läget “soft light”. Opaciteten på detta lager sänktes sedan till 87%. Färgen på skuggningen 

är en mörkare blå. Dessa inställningar tillåter att måla fritt med samma pensel och färg utan 

att behöva överväga färger i det undre lagret. Denna metod användes på samtliga 

illustrationer. 

 
4.2.2 Karaktär 2 

 

 Karaktär två var den ljushyade civila mannen. Processen liknar den vid första 

karaktären. Då det existerar mycket variation hos de civila karaktärerna i GTA 5 gavs frihet i 

designen. För att karaktärerna enklare skulle jämföras med varandra användes samma 

kläddesign i denna karaktär som i karaktär 1 (fig. 4.9). Uppbyggnad av ansikte, hår och skägg 

var improviserat då en stor variation av dessa element visade sig i spelet. 

Fig. 4.10: Process av karaktär 2. Ljushyad, icke kriminell 
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4.2.3 Karaktär 3 

 

Den första kriminella karaktären skapades utefter den mörkhyade kriminella profilen 

från spelet GTA 5 (fig. 4.2). Del av profilen innehöll ett färgtema i klädseln, för att få igenom 

medlemskapet i ett gatugäng. Färgen lila används då denna fanns närvarande i referensen 

(fig 4.2) och användes inte i någon annan design. Alla element hos karaktären var 

närvarande i referensen, och detta inkluderar huvudbonad, tröja, jacka, byxor, skor och 

attiraljer. Många tröjor innehåll logotyper med färg tillhörande gatugänget, men för att 

undvika logotyper valdes en enkelfärgad tröja enligt färgtemat utan någon logotyp. Attiraljen 

som lades till är ett halsband med ett kors. Dessa fanns hos många av karaktärerna och 

valdes att färgläggas guldiga istället för silvriga då det redan fanns mycket vita toner i jackan. 

Solglasögon var en vanligt förekommande attiralj som lades till i designen. Dessa varierade 

designen från den icke kriminella profilen men riskerar att göra karaktären mer obehaglig 

(Isbister, 2006, s. 155-157).  Variationer i ansiktsstruktur gav igen frihet i dess design hos 

denna karaktär. Som kriminell var denna karaktär längre än de civila (Maclin, 2006), men 

Fig. 4.11: Process av karaktär 3. Mörkhyad kriminell 
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hade ingen skillnad i bredd. 

 

4.2.4 Karaktär 4 

 

Karaktären designades utefter en av de ljushyade kriminella profilerna i GTA 5 (fig. 

4.6). Profilen bygger upp en person som är medlem i en motorcykelklubb och innehåller 

tjockare klädsel som läderjackor och västar och kraftigare läderstövlar eller arbetsskor. 

Klädseln skapades genom en kombination av två referenser. Skjorta och läderväst finns i fig 

5.6, och camouflagebyxor finns med i kap. 4.7. Läderstövlar valdes då dessa var en variation 

på de skor som tidigare illustrerats och stämde överens med referenserna. Attiraljerna, som 

hjälmen och glasögonen, var båda vanliga hos denna profil (fig. 4.6) och renderades för att 

återigen skapa variation. Kroppen är både längre (Maclin, 2006) och bredare än de civila 

karaktärerna då medlemmar i LMC i spelet visade sig vara muskulösare än civila NPCs. 

Fig. 4.12: Process av karaktär 4. Mörkhyad kriminell. 
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4.2.5 Karaktär 5 

 

Karaktären föreställer en kriminell ljushyad man men illustrerades efter den mörkhyade 

kriminella profil som användes i kap. 4.2.3. Ansiktet var improviserat då spelet visar stor 

variation i ansikten. Klädseln var den samma som för karaktär 3 (4.2.3) för att underlätta 

jämförandet mellan dessa, men ansiktet designades utan referens för de skulle se ut som två 

olika karaktärer. Keps var en vanlig huvudbonad bland denna profil och användes för att 

skilja karaktären från de andra. Solglasögon var vanlig hos både civila och kriminella NPCs 

och användes för att göra karaktären mer intressant. Karaktären är längre (Maclin, 2006) än 

den civila profilen men har ingen skillnad i bredd. 

 

Fig. 4.13: Process av karaktär 5. Ljushyad kriminell. 
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4.2.6 Karaktär 6 

Karaktären är designad utefter den ljushyade kriminella profil (fig. 4.6) som också 

användes i 4.2.4. All klädsel hos karaktären är den samma som i fig. 4.12. för att återigen 

underlätta jämförandet mellan karaktärerna. Kroppen varierar sig också från den civila 

genom att både vara längre och bredare. Ansiktsstrukturen är igen improviserat för att 

variera designen och skägget har samma motivation. 

4.3 Pilotstudie 

 Efter att artefakten hade illustrerats skapades en enkät i Google Forms (2006) 

innehållande frågor runt karaktärerna. Enkäten började med att informera deltagarna att 

studien handlade om karaktärsdesign (se kap. 3.1.2.) och frågade informanten efter deras 

ålder, kön och vilket program de studerade eller hade studerat. Då studien var riktad mot 

spelutvecklarstudenter, och skickades enbart ut till dessa, var sista frågan viktig för att 

kontrollera att enkäten inte hade kommit ut till andra informanter. De första två frågorna 

var inte helt relevanta till studiens ändamål och var därför inte obligatoriska att fylla i om 

informanten inte skulle vara bekväm med att ge ut den informationen. När informanten fyllt 

i denna information fick hen se den första karaktären. Denna visades på egen hand utan de 

Fig. 4.14: Process av karaktär 6. Ljushyad kriminell. 
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andra karaktärerna och informanten blev ombedd att “analysera karaktären och sedan svara 

på frågorna nedan” (se Appendix A). Första frågan relaterat till karaktärerna gällde hur 

informanten uppfattade karaktären genom att kryssa i alternativ som beskrev karaktären. 

Alternativen var följande: 

- Arg 

- Ledsen 

- Glad 

- Aggressiv 

- Tillmötesgående 

- Generös 

- Vänlig 

- Otrevlig 

- Pratglad 

- Självsäker 

- Envis 

- Försiktig 

- Enstöring 

- Otålig 

- Respektlös 

- Hjälpsam 

- Hämndlysten 

- Introvert 

- Blyg 

- Antisocial 

- Social 

- Krävande 

- Manipulativ 

- Smart 

- Vältalig 

- Lojal 

- Annat... 

 

 Adjektiven var tagna från studien The Criminal Stereotype (2006) och var adjektiv 

som folk ofta associerade med kriminella personer. Utanpå dessa lades där till adjektiv som 

talade emot de från studien för att minska risken att leda informanten i någon riktning. Sista 

alternativet gav informanten möjlighet att skriva in egna ord för att beskriva karaktären om 

inte de förvalda alternativen skulle vara tillräckligt.  

 När deltagarna fyllt i de alternativ de ansåg passar in på karaktärerna följde en fråga 

som bad dem identifiera de element ur bilden som fick dem att välja de alternativ som 

valdes. Denna fråga har ett öppet svar där de fick skriva hur mycket eller lite de ville. Efter 

denna fråga upprepades processen på ytterligare två karaktärer som visas separat från de 

andra karaktärerna. Idealt sätt hade karaktärerna visats upp för informanten i en 

slumpmässig ordning för att undvika att informanten inte påverkades av deras intryck från 

föregående karaktär samt ge alla karaktärer samma möjlighet till utförliga savar. Då 

mjukvaran som användes inte tillät detta visades karaktärerna i samma ordning för alla 

informanter.  

 Studien var uppdelad i tre separata enkäter, där varje enkät gick till på samma sätt 
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som beskrevs ovan. Två av enkäterna innehöll tre karaktärer var där en enkät hade de 

mörkhyade karaktärerna och den andra hade de ljushyade karaktärerna. Den tredje och sista 

enkäten innehöll alla sex karaktärer. Pilotstudien utfördes på tre informanter, en per enkät. 

4.3.1 Utvärdering av pilotstudie 

 En utvärdering gjordes av pilotstudien efter att resultatet och studien presenterats 

inför examinator och andra elever. Med upplägget av tre separata enkäter fanns alltid risken 

att inte få in svar, eller lika många svar, på alla enkäter. Pilotstudien gjorde det uppenbart att 

en enkät innehållande sex karaktärer, som ber informanten analysera alla dessa, var för 

mycket och skulle få informanterna att tröttna under enkäten vilket skulle påverka deras 

svar. En enkät med alla karaktärerna ansågs även irrelevant som en kontroll och valdes bort 

helt. De två enkäter som var kvar omarbetades också så att de innehöll både ljushyade och 

mörkhyade karaktärer, men var fortfarande begränsade till tre karaktärer per enkät.  

 En omarbetning på karaktärerna var också fordrat. I ett försök att undvika tråkiga 

karaktärer och att introducera variation i dessa valdes olika klädsel till de två variationerna 

av varje karaktärsprofil (fig. 4.15). Dessa skillnader och variationer, såsom klädsel och 

färgval, kunde tolkas för symbolik och ge skilda resultat som hade gjort det svårt att 

analysera. Sex olika karaktärer gav också för många variabler till undersökningen och detta 

behövde förenklas. Karaktärerna illustrerades så att varje profil (icke kriminell fig. (4.9, 

4.10), mörkhyad kriminell (fig. 4.11, 4.13), ljushyad kriminell (fig. 4.12, 4.14)) hade samma 

utstyrsel på varje variation (mörkhyad, ljushyad) av profilen. En av de två variationerna 

valdes och applicerades sedan på den andra. 

 

 

5 Utvärdering 

 Följande kapitel dokumenterar utförandet av studien efter denna ändrats utifrån 

pilotstudien, samt resultatet. Element ur studien som inte nämns i 5.3.1., såsom frågor, 

svarsalternativ eller det generella upplägget, ändrades inte från pilotstudien. 

Fig. 4.15: Första iterationen av karaktärerna med varierad klädsel. 
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5.1 Presentation av undersökning 

 Studien gjordes i form av två enkäter som båda skapades i Google Forms (2006). 

Enkäterna innehöll karaktärer (artefakt) som illustrerades i Photoshop CC (se kap. 4.2.). 

Varje enkät innehöll tre karaktärer, en från varje profil (icke kriminell, mörkhyad kriminell 

och ljushyad kriminell) och hade både ljushyade och mörkhyade karaktärer. Enkäterna 

laddades upp på Facebook (2004) i en grupp vars medlemmar studerar spelutveckling på 

Högskolan i Skövde. I inlägget blev deltagarna informerade om att studien tillhörde ett 

examensarbete och relaterade till karaktärsdesign. De blev även informerade om att alla svar 

var anonyma och att det inte var obligatoriskt att fylla i den personliga information som 

frågades efter då denna information inte var nödvändiga för att kunna besvara 

frågeställningen. Skulle någon informant inte vara bekväm att ge ut denna information trots 

anonymitet skulle frågorna inte skrämma bort hen. Inlägget meddelade även att enkäten 

skulle ta mellan fem till tio minuter för deltagarna att göra klart.  

 Uppbyggnaden av enkäten bestod av fyra sidor där första sidan frågade om personlig 

information, och de följande tre sidor innehöll en karaktär per sida samt frågor kring denna. 

Första sidan frågade informanterna efter deras kön, ålder och vilket program de studerade 

(se Appendix A). Då studien fokuserade på spelutvecklarstudenter var frågan angående 

deras utbildning viktig för att ta bort eventuella informanter som inte studerat 

spelutveckling. Följande den första sidan fick informanten se den första karaktären 

tillsammans med två frågor som relaterade till hur informanten uppfattade karaktären och 

vilka element i illustrationen som fick denne att uppfatta karaktären som informanten hade 

svarat (se Appendix A). Första frågan angående informantens uppfattning om karaktären 

besvaras i form av svarsalternativ som beskrev karaktären, där deltagaren kan kryssa i en 

eller fler alternativ som denna tyckte passa in, samt ett alternativ där de kunde skriva in ett 

eget alternativ (se kap. 4.3). Efter det frågade enkäten efter specifika element ur 

illustrationen som fick informanten att kryssa i de alternativ som den gjorde. Denna fråga 

besvarades i form av fritext där informanten fick skriva hur mycket eller lite denna ville (se 

Appendix A). När andra frågan var besvarad visades nästa karaktär för informanten med 

samma två frågor relaterat till den nya karaktären. 

5.1.2 Information om informanter 

 Totalt deltog 50 informanter i studien varav 49 hade antingen studerat eller var just 

nu student inom spelutveckling. Stor del av deltagarna hade studerat spelutveckling med 

inriktning på grafik (2D, 3D eller animation) med 27 grafiker, där majoriteten av dessa 

studerade vid Högskolan i Skövde. Resterande informanter tillhörde antingen andra 

spelutvecklingsprogram på Högskolan i Skövde (design, ljud och musik, narrativ design eller 

programmering), hade studerat klart eller studerade vid en annan skola. 
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Deltagarna var relativt jämt fördelade mellan killar och tjejer, med 22 tjejer och 28 killar 

som deltog. Majoriteten av deltagarna tillhörde åldersgruppen 20-25 år med 30st 

informanter inom denna kategori. Resterande deltagare var antingen 25-30 år (15st) eller 15-

20 år (5st). 

 

5.2 Resultat från undersökningen 

 I följande kapitel presenteras resultatet från enkätundersökningen. För att underlätta 

läsandet och för att undvika upprepade svar så sammanställdes svar från de öppna frågorna 

om dessa skulle vara lika varandra. 

Fig. 5.2: Grafisk representation av deltagarnas studerande, studie 2 

Fig. 5.1: Grafisk representation av deltagarnas studerande, studie 1 
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5.2.1 Mörkhyad icke kriminell karaktär 

 Majoriteten av deltagarna anser karaktären som vänlig (15st), med många som anser 

honom tillmötesgående (10st), försiktig (9st) och blyg (8st). Många av informanterna 

analyserar karaktären baserat på dennes klädsel och påpekar att de naturliga och nedtonade 

färgerna får honom att framstå som en lugn och sansad person. Användandet av mössa och 

halsduk utanför deras praktiska syfte (värme) får många att associera honom med en hipster 

stereotyp och analyserar karaktären utefter denna association. Några informanter nämner 

att dessa accessoarer får karaktären att kännas icke hotfull, tillbakadragen och blyg då han 

‘försöker gömma sig’. En deltagare anser att de faktum att halsduken inte var hårt åtdragen 

visade att han var social, öppen och pratglad. Hans ansade skägg och avslappnade 

ansiktsuttryck hjälper att förmedla en lugn och vänlig karaktär, men där några tycker han ser 

mer ledsen ut anser andra att han har ett litet leende på läpparna som får honom att luta 

Fig. 5.3: Visualisering av resultatet från analysen av den mörkhyade icke kriminella karaktären, samt 
den mörkhyade icke kriminella karaktären 
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mer åt det glada hållet. Avsaknaden av en stark eller bestämd poseringgör honom mindre 

hotfull och mer tillmötesgående. En kommentar visualiserar karaktären som en person som 

har träffat på motgångar tidigare i livet men senare valt att agera utefter medkänsla istället 

för ilska och gör nu sitt bästa för att hjälpa sina medmänniskor. 

  



38 
 

5.2.2 Ljushyad icke kriminell karaktär 

 
Fig. 5.4: Visualisering av resultatet från analysen av den ljushyade icke kriminella karaktären, samt 
den ljushyade icke kriminella karaktären 

 Majoriteten av informanterna anser karaktären som försiktig (17st), med många som 
anser honom introvert (14st), enstöring (12st) och vänlig (12st). Karaktärens ansiktsuttryck i 
kombination med de nedtonade naturliga färgerna i kläderna får honom att framstå som 
tillbakadragen, blyg och försiktig. Vinklingen på ögonbrynen samt att han ”gömmer” sig 
bakom halsduk och mössa får karaktären att kännas ledsen. Några informanter anser att 
hans smala ansikte och tomma blick tillsammans med en posering som anses aggressiv fick 
karaktären att kännas arg, otrevlig och otålig. Associationen mellan kombinationen av 
Mössa/halsduk och hipster-profilen görs även med denna karaktär, som i sin tur associeras 
med en kreativ, smart och introvert personlighet. 
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5.2.3 Mörkhyad kriminell person (profil 1) 

 
Fig. 5.5: Visualisering av resultatet från analysen av den första mörkhyade kriminella karaktären, samt den 
mörkhyade kriminella karaktären (profil 1) 

 
 Största delen av deltagarna anser karaktären som självsäker (17st) med många som 
anser honom som social (10st). Den självsäkra och sociala aspekten associerar många av 
deltagarna med hans starkt färgade kläder, med argumenten “det krävs självsäkerhet för att 
klä sig i så starka färger” och “man måste vara social om man vill synas så mycket”. Många av 
deltagarna tycker att karaktären är svår att analysera då de inte kan se hans ögon, som tar 
bort del av hans mänsklighet och sociala koppling. De som anser honom lojal placerar in 
honom i något umgänge eller gäng, och menar att karaktären är beskyddande mot de nära 
honom när de valde alternativet lojal. Solglasögonen har även en vinkling utåt vilket ger 
karaktären ett sorgset utseende. Deltagarna anser att där finns en kontrast mellan 
karaktärens klädsel, som utstrålar en självsäker och en social personlighet, och karaktärens 
posering, som tyder mer på någon tillbakadragen och sorgsen person. En av deltagarna 
noterade att korset gav karaktären en hjälpsam uppfattning, men noterade i samma mening 
att alla kristna inte är hjälpsamma och att korset därför kunde vara missledande. 
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5.2.4 Ljushyad kriminell person (profil 1) 

 
 Stor del av deltagarna anser karaktären som otrevlig (8st), respektlös (8st) och 

självsäker (7st). Majoriteten av deltagarna associerar karaktären med en stereotyp 

“gangster” genom hans klädstil och solglasögonen, där många av deltagarna även använder 

orden “stereotyp gangster”. Deltagarna anser en stereotyp gangster vara respektlös, 

självsäker och otrevlig, vilket var det mest valda alternativen. Några deltagare får intrycket 

av en lojal person då karaktären ser ut att tillhöra ett gäng eller en intim kompiskrets. I 

situationer där detta gäng är nära skulle karaktären också vara pratglad och kaxig, men detta 

skulle inte visas i närheten av folk utanför gänget. En av deltagarna anser halsbandet och 

korset som antingen ironiskt eller som att karaktären ansåg att den tillhörde hans “look”, 

men deltagaren ser ingen koppling till religion. En kommentar nämner hur deltagaren fick 

en stark association till spelserien Saints Row (2006) som centreras runt ett gatugäng.  

Fig. 5.6: Visualisering av resultatet från analysen av den första ljushyade kriminella karaktären, 
samt den ljushyade kriminella karaktären (profil 1) 
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5.2.5 Mörkhyad kriminell person (profil 2) 

 
Fig. 5.6: Visualisering av resultatet från analysen av den andra mörkhyade kriminella karaktären, 
samt den andra mörkhyade kriminella karaktären (profil 2) 

 

 Stor del av deltagarna anser karaktären som självsäker (9st), enstöring (8st) och 

smart (8st). Deltagarna är ofta tillhörande två olika tankar om karaktären, antingen en 

person kopplat till militären eller en person tillhörande ett motorcykelgäng. Båda dessa delar 

många liknande adjektiv enligt deltagarna. Lojalitet (6st) är något som anses passa in på 

någon i militären samt någon i ett gäng. Karaktären har återigen en klädsel som sticker ut 

från mängden och kopplas därför till självsäkerhet, men i detta fall associerades också till en 

person som håller sig till sig själv och undviker andra personer. Några av deltagarna kan se 

karaktären som en eremit, levandes ute i skogen eller i en bunker. Många negativa attribut 

kopplas till glasögonen, då karaktären anses försöka gömma sig. Med åtta personer som 

anser personen som smart är det ingen som ger en direkt anledning till varför de tyckte han 

såg smart ut, men vissa rör på att det är ett attribut de kopplar ihop med militären eller 

brottslighet, ihop med att vara manipulativ. Ett aggressivt beteende anser några informanter 
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passar ihop med hans klädsel och hans bredare kroppsbyggnad. Några anser att hans mjuka 

ansikte talade för någon som var beredd att ta till fysiskt våld skulle det behövas, men 

föredrog att inte använda våld. 

5.2.6 Ljushyad kriminell person (profil 2) 

 
Fig. 5.7: Visualisering av resultatet från analysen av den andra ljushyade kriminella karaktären, samt 
den ljushyade kriminella karaktären (profil 2) 

 
 Stor del av informanterna anser karaktären vara vänlig (11st), självsäker (10st) och en 
enstöring (8st). Glasögonen ger återigen ett fientligt intryck då karaktären vill gömma sig. 
Igen krävs det självsäkerhet hos karaktären för att klä sig som den gör, ett återkommande 
tema hos de kriminella profilerna. Klädseln i helhet ger deltagarna ett aggressivt intryck av 
karaktären som de kopplar till våld genom antingen militären eller motorcykelgäng. En av 
deltagarna nämner specifikt en association till Hells Angels och nazism. Många av 
informanterna påstår att de mjuka formerna i karaktärens skägg, tillsammans med den 
obekväma posen och den oroliga blicken, ger honom ett vänligt men sorgset intryck. 
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5.3 Slutsatser 

 Spelutvecklare är en grupp som generellt sätt omringar sig med populärkultur, såsom 

filmer och spel. Dessa fungerar både som inspiration och en referenspunkt för spel de 

eventuellt skapar i framtiden. Som Isbister nämner så är det viktigt att ta hänsyn till andra 

kulturer när man skapar karaktärer för spel för att inte stereotypisera och kränka delar av 

populationen av spelare (2006). Studiens syfte var att undersöka hur svenska 

spelutvecklarstudenter påverkas av olika attribut hos en karaktär för att se hur de uppfattas 

som mer eller mindre kriminella, och om dessa attribut har olika påverkan beroende på 

karaktärens hudfärg. Deltagarna fick analysera karaktärer som var designade utefter 

amerikanska kriminella stereotyper och var inspirerade av Grand Theft Auto 5 (2013) och 

The Criminal Stereotype (2006). 

5.3.1 Association 

Från de insamlade svaren och kommentarerna kunde man identifiera två distinkta 

tillvägagångssätt hos informanterna gällande analysen av karaktärerna. Stor del av 

informanterna analyserade karaktärerna utefter association, där de liknade karaktären 

utefter andra personer, karaktärer eller stereotyper som delade attribut med artefakten i 

denna studie. De icke kriminella karaktärerna blev associerade med hipster kulturen till stor 

del på grund av mössan och halsduken som dessa karaktärer bar. Därav ansågs de dela 

många av de personlighetsdrag som informanterna antingen stött på hos hipsters eller ansåg 

hörde samman med den kulturen. I detta fall resulterade det i en vänlig men försiktigt och 

tillbakadragen person. 

  I den första kriminella profilen (profil 1) ansågs båda karaktärerna självsäkra på 

grund av kläderna de bar som skulle dra till sig mycket uppmärksamhet. En synpunkt som 

fanns med om alla kriminella karaktärer var att solglasögonen gjorde karaktären mer fientlig 

och mindre tillmötesgående då den försöker dölja eller gömma sig. Associationen mellan 

denna profil och hip-hop musik eller gängtillhörighet nämndes hos några deltagare. Andra 

nämnde också hur karaktären själv kunde vara påverkad av populärkultur och stereotyper 

och klär sig därefter, eller vara en rebellisk person som försöker hitta en identitet. De som 

associerade kopplade ihop karaktären med antingen karaktärer från populärkultur eller folk 

de träffat i verkligheten, vilket gav ett spritt resultat. 

 Den sista profilen (profil 2) gav en bild av en mindre bekant stereotyp. 

Informanterna beskrev ytterligare en gång en självsäker karaktär då dennes kläder inte var 

något man ofta stötte på i vardagen. Profilen kopplades ofta till våld genom dess 

kamouflerade byxor, som tydde på en militär status eller bakgrund, eller motorcykelgäng i 

samband med resterande kläder. Något som skiljde de två karaktärerna var hur smarta de 

ansågs. En deltagare ansåg den ljushyade karaktären som smart, men samtidigt var där en 

annan informant som skrev till alternativet “korkad”. Däremot ansåg åtta deltagare att den 

mörkhyade karaktären var smart. Inga direkta motiveringar gavs för denna koppling, men 

en informant ansåg att kamouflagebyxorna fick karaktären att se professionell ut, och därför 

smart. Resultatet reflekterar de olika bekantskaper som informanterna hade med denna 

stereotyp och deras olika erfarenheter med personer tillhörande antingen militären eller 

motorcykelgäng. 
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5.3.2 Individuell personlighetsanalys 

 De informanterna som inte analyserade karaktärerna genom association (kap. 5.3.1) 

försökte istället analysera karaktärerna som en individ. Genom att analysera kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och ögon hos karaktärerna försökte de formulera en bild om vem karaktären 

är och vad denne tänker. Genom denna metod blev resultatet olika mellan deltagarna. Då 

några såg en ledsen min noterade andra ett leende. Kroppsstrukturen, som var den samma 

för varje karaktär (kap. 4.2), kunde också uppfattas annorlunda. Många av deltagarna ansåg 

karaktärerna svåra att analysera på grund av deras neutrala minspel och posering (Isbister, 

2006, s. 27-28). Karaktärerna med glasögon gjorde detta ännu svårare då informanterna nu 

inte fick någon kontakt med karaktärerna genom blicken. Några deltagare kunde därför inte 

analysera karaktären alls då den var för avskärmad. 

5.3.3 Slutsats angående frågeställning 

 Vilken påverkan har olika attribut hos en karaktär på hur den uppfattas som mer 

eller mindre kriminell hos svenska spelutvecklarstudenter? 

 Från listan av personlighetsdrag som associeras med kriminalitet från studien The 

Criminal Stereotype (2006) nämnde deltagarna både positiva och negativa drag. Bland de 

negativa dragen var: aggressiv, antisocial, krävande, hetsig och manipulativ de mest 

nämnda. De positiva dragen som associerades med kriminella personer var: smart, vältalig, 

lojal och trevlig. Bland dessa personlighetsdrag var de negativa oftare nämnda än de 

positiva, där de negativa nämndes av 39% av deltagarna, jämfört med 15% från de positiva 

dragen. Jämförs dessa siffror med resultatet från denna studie är det tydligt att de kriminella 

profilerna anses mer kriminella än de icke kriminella karaktärerna. Specifikt ansågs den 

ljushyade karaktären tillhörande kriminella profil 1 (fig. 4.13) som mest kriminell. Jämför 

man karaktären med de andra attribut som nämndes i The Criminal Stereotype (2006) 

passar karaktären in på dessa. Den är lång (56%), smal/tanig (48%), säckiga och mörk 

klädsel (39%) och bär accessoarer som keps och smycken (10%). 

 Då många informanter förbisåg de flesta attribut och klädsel för att läsa karaktären 

baserat på dess posering och ansiktsuttryck, vilket gav spridda resultat, var där många 

deltagare som analyserade karaktärerna utefter associationer med karaktären eller personer 

från populärkultur eller verkligheten. Resultatet visar att där finns attribut som generellt är 

mer associerade med kriminalitet och brottslingar som hade influerat deltagarna genom 

både populärkultur och interaktioner med andra personer. Dessa kopplingar var dock inte 

uppenbart för 100 % av deltagarna. 

  

Har liknande attribut olika påverkan på en betraktares intryck baserat på karaktärens 

hudfärg? 

Resultatet från studien visar på en tendens att karaktärerna uppfattas annorlunda 

med olika hudfärg men med liknande attribut. Då karaktärerna illustrerades med 

individuella huvudformer och ansiktsdrag, och många av deltagarna analyserade 

karaktärerna efter detta, kan de förklara variationen i resultaten. Generellt gav de ljushyade 

karaktärerna ett mer negativt intryck på deltagarna än de mörkhyade, med undantag för den 

andra kriminella profilen (profil 2, kap. 5.2.5). Då urvalet begränsade informanterna till 

svenska spelutvecklarstudenter kan man anta att majoriteten av deltagarna har en europeisk 

etnicitet. Detta kan visa att deltagarna är mer försiktiga när de analyserar och diskuterar 
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karaktärer och personer med en annan etnisk bakgrund än de själva. Denna tendes kan 

anses positiv, särskilt om det påverkar framtida spelutveckling, då den anspelar på Isbisters 

uttal om att ta hänsyn till andra kulturer för att undvika stereotypisering.  En förklaring till 

varför den mörkhyade karaktären inom profil 2 gav ett mer negativt intryck kan vara det 

stora skägget hos den ljushyade karaktären som innehöll många runda former. Några av 

deltagarna pekade ut detta som ett attribut som gjorde karaktären vänligare. 

 

6 Avslutande diskussion 

 I följande kapitel sammanfattas studien i helhet följt av en diskussion kring arbetets 

betydelse och eventuellt fortsatt arbete på studien. Diskussioner kring studiens positiva och 

negativa sidor kommer även antecknas. 

6.1 Sammanfattning 

 Studiens syfte var att undersöka vilken påverkan olika attribut hos en karaktär har på 

hur den uppfattas som mer eller mindre kriminell hos svenska spelutvecklarstudenter, samt 

om dessa samma attribut har olika påverkan beroende på karaktärens hudfärg. Artefakten 

som skapades för undersökningen bestod av tre karaktärsprofiler designade efter spelet 

Grand Theft Auto 5 (2013) och studien The Criminal Stereotype (2006) av M. Maclin. Dessa 

profiler var en icke kriminell, en stereotyp mörkhyad kriminell och en stereotyp ljushyad 

kriminell profil. Till varje profil skapades två karaktärer, en mörkhyad och en ljushyad, med 

totalt sex karaktärer skapade för undersökningen. Undersökningen gjordes i form av två 

enkäter där deltagarna fick analysera tre karaktärer individuellt och beskrev dessa med 

förvalda svarsalternativ. Informanterna bestod i majoritet av spelutvecklarstudenter vid 

Högskolan i Skövde, med minoriteten före detta spelutvecklarstudenter eller 

spelutvecklarstudenter vid andra skolor. Resultaten visade på att vissa attribut gav en 

association till kriminellt beteende. Dessa attribut hade delvis en annorlunda inverkan på 

betraktarna beroende på karaktärens hudfärg, där informanterna visade sig vara mer 

försiktig i sin analys av karaktärer tillhörande en annan etnicitet. 

6.2 Diskussion 

 Resultatet från denna studie liknar resultatet från studien The Criminal Stereotype 

(2006) av M. Maclin som talar om attribut och aspekter hos en stereotyp kriminell person. 

Båda studierna visar att vissa attribut är närmare associerade med brottslighet. 

Associationerna existerar på en global skala då likheterna uppstod med de svenska 

informanterna i denna studie och de amerikanska informanterna i studien av Maclin. Dessa 

attribut kopplades till kriminellt beteende genom associationsanalys (kap. 5.3.1.) och 

identifierades genom tidigare erfarenhet genom populärkultur eller livserfarenhet. 

Resultatet reflekterar även teorierna som Isbister diskuterar i boken Better Game 

Characters by Design: A Psychological Approach (2006) kring hur viktigt ansiktet är 

gällande sociala interaktioner. Det visades med hur tydligt delar av informanterna baserade 

sin analys enbart på karaktärernas ansikte och kroppsspråk, och hur dessa deltagare stötte 

på problem med de neutrala uttrycken och tillägget av solglasögon hos vissa karaktärer(kap. 

5.3.2). 

 Gällande de kulturella aspekterna i studien visar det på att urvalet, svenska 
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spelutvecklarstudenter, tenderar att vara mer försiktiga i diskussioner kring karaktärer och 

personer men en annan etnicitet än de själva. En sådan tendes visar hänsynstagande och kan 

tolkas positivt då detta undviker stereotypiserande. De ljushyade karaktärerna gav ett mer 

negativt intryck på deltagarna än vad de mörkhyade gjorde trots de gemensamma attributen. 

De attribut som skiljde karaktärerna åt var strukturen i ansiktet, frisyr, ansiktshår och ögon, 

attribut som återigen är viktiga inom sociala interaktioner. Dessa skillnader mellan 

karaktärerna kan vara en förklaring till de skillnaderna i svaren från informanterna. 

Stereotyperna i helhet som profilerna bestod av visades vara viktigare för informanterna i 

analysen än karaktärernas hudfärg, trots skillnaderna i svaren. I denna studie är det troligt 

att största delen av informanterna har studerat samhällsaspekter gällande spel och deras 

påverkan behöver inte vara representativt för hur personer som inte studerat spelutveckling 

tänker kring spelkaraktärer. 

 Med den växande industri som spelbranschen är så växer också dess influens på folk. 

Samhällsaspekter blir allt mer viktigare frågor att ta hänsyn till när spel får större plats i 

individers liv. Under de senare åren har det gjorts mer forskning på genusaspekter inom 

spelindustrin som hanterar hur kön representeras i dator- och Tv-spel och som följd kan 

forskning på kulturaspekter ha fått mindre uppmärksamhet trots att både ämnena är viktiga 

mål för studier. Etniska och kulturella representationer har förbättrats mycket inom spel 

bara de senaste tio åren men studier som Playing With Prejudice: The Prevalence and 

Consequence of Racial Stereotypes in Video Games (2011) visar fortfarande på att där finns 

problem inom området. 

 Denna studie hanterade karaktärernas påverkan på svenska spelutvecklarstudenter 

och är inte representativ för hur svenskar utanför spelindustrin eller spelutvecklarstudenter 

från andra länder påverkas av stereotyper ur populärkultur. Enkäten ungick att fråga om 

informanterna tidigare hade spelat spel innehållande stereotyperna, såsom GTA eller 

liknande spel. Om de var påverkade av populärkultur eller inte var bara klar hos de som 

skrev ut denna information i de öppna svaren, och detta kan varit en översikt i skapandet av 

enkäten. Studien tar heller inte hänsyn till hur ansiktet på karaktärer påverkar hur de 

uppfattas av betraktare då ansiktet skiljde sig mellan de sex karaktärerna. Detta kan påverka 

resultatet och göra att det inte är helt representativt på hur hudfärgen på karaktärerna 

påverkar testdeltagarnas uppfattning. Studien besvarar en genomtänkt uppfattning hos 

informanterna, där de fick ta den tid de ville för att analysera karaktärerna och besvara 

frågorna. Deltagarnas svar på frågorna måste därför inte vara representativt för deras 

instinktiva uppfattning av karaktärerna. Den grafiska stil som valdes för att illustrera 

karaktärerna kan också påverka informanternas uppfattning då de hade en tecknad stil och 

enkel rendering, samt ett stelt och neutralt, nästan onaturligt framförande. Struktureringen 

av enkäten kan ha påverkat hur deltagarna analyserade karaktärerna då de visades för varje 

individuell deltagare i samma ordning. Bevis för att detta hänt finns att hämta i svaren från 

deltagarna då de sista karaktärerna (profil 2) hade mer kortfattade kommentarer, och 

saknade ibland kommentarer helt, i jämförelse med de två första karaktärerna (icke 

kriminella). 

6.3 Framtida arbete 

 Skulle arbetet fortsätta hade problemen angående enkäten (kap. 6.2) korrigerats, 

samt kompletterats med personliga intervjuer för att studera eventuella skillnader mellan de 

olika undersökningsmetoderna. Artefakten hade också kunnat omarbetas för att göra 
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ansiktena hos karaktärerna mer enhetliga då skillnaderna i dessa kan ha påverkat resultatet. 

Med mer enhetliga ansiktsformer hos alla karaktärer skulle svaret varit säkrare, och valet att 

göra olika ansikten hade en vinkling åt design istället för vetenskaplig undersökning. Med 

mer tid skulle studien även kunnat expandera och involvera fler testpersoner. En fortsatt 

studie hade kunnat involvera flera målgrupper för att studera hur uppfattningen påverkar 

folk från andra yrkesområden eller kulturer. Detta hade även kunna stärka de resultat som 

togs fram i denna studie om de skulle stämma överens. I en större studie hade karaktärerna 

renderats i olika stilar för att se hur den grafiska stilen påverkar resultatet. I grafiska stilar 

som involverar mer detaljer hade det varit enklare att förmedla känslor genom 

ansiktsstruktur och kroppsspråk. Karaktärerna skulle även kunna placeras i olika poseringar 

med olika ansiktsuttryck för att observera skillnader på hur karaktären uppfattas och se hur 

mycket estetiska attribut väger gentemot kroppsspråk. Fortsatta studier hade siktat på att 

undersöka andra etniska stereotyper som har en tendens att representeras på ett 

missvisande sätt inom spel. Stereotyperna skulle senare kunna testas i kombination med 

animationer och dialog för att ytterligare se hur dessa påverkar betraktaren. Just nu finns 

många vinklingar tillgängliga att studera då studier inom kulturella aspekter i spel existerar i 

underskott. 
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Appendix A 

Nedan följer skärmdumpar från enkäterna som användes i studien. 

Sida 1 av enkäterna, relaterat information om studien samt information om informanten. 
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Första frågan relaterat till analysen av karaktärerna 

  



52 
 

Andra frågan relaterat till analysen av karaktärerna 

 


