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Sammanfattning 
 

Arbetet som gjorts i denna undersökning har cirkulerat kring sexualisering av manliga 
och kvinnliga avatarers rustningar och hur spelare relaterar till dessa rustningar. Detta 
gjordes med en internetbaserad undersökning med två enkäter där den ena innehöll en 
manlig avatar med olika rustningar och den andre en kvinnlig avatar med olika 
rustningar, där den huvudsakliga skillnaden mellan rustningarna var nivå av 
sexualisering. Resultatet visar att spelare föredrar lite eller ingen sexualisering av båda 
oavsett könet på avataren, Svarandes motiveringar analyseras efter återkommande 
resonemang. Vidare arbete inom ämnet sexualisering uppmuntras och förslag på 
riktningar ges. 
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1 Introduktion 
Denna uppsats och detta arbete handlar om representation av olika kön i spel, specifikt 
skillnad i utseende på rustningar och huruvida ett sexualiserat utseende på en rustning 
föredras av spelare av olika kön eller inte. Som grund och inspiration för arbetet ligger en 
undersökning gjord av Christopher Bell (2017), vilken använde sig av bilder på olika kvinnliga 
avatarer för att testa vad för nivå av sexualisering som föredrogs av spelare av olika kön. Det 
fanns en önskan att bygga vidare på och även smalna av den undersökningen vilket gjordes 
genom att inkludera manliga avatarer men också endast ha avatarernas rustning som variabel 
snarare än en komplett avatar (med klädsel, vapen, ev. förmågor och en miljö/situation). 

Som grund för undersökningen ligger statistik och forskning gjord på hur kvinnor och män 
ser ut i existerande spel plus hur det påverkar spelare att spela med sexualiserade avatarer, 
vilket beskrivs i avsnitt 2. En konkret men utförlig beskrivning av vad uppsatsen ämnat 
undersöka och hur finns i avsnitt 3, en genomgång av undersökningens utförande finns i 
avsnitt 4 och resultatet redovisas i avsnitt 5. Sedan diskuteras undersökningens resultat i 
avsnitt 6, och undersökningen i sin helhet diskuteras i avsnitt 7 inkluderat föreslag inför 
eventuellt framtida arbete inom samma område.  

Till undersökningen formulerades tre frågor vilka skulle besvaras med resultatet från 
enkäterna, och baserades på information från tidigare forskning bedriven inom ämnet: 

Fråga 1: Föredras Uppenbart Sexualiserade rustningar av spelare med kvinnliga 
avatarer, och speglas detta i valet av rustningar till manliga avatarer? 

Fråga 2: Anses en Hypersexualiserad rustning som önskvärd? 

Fråga 3: Väljer spelare annorlunda beroende på vilken typ av sammanhang 
rustningarna placeras i? 
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2 Bakgrund 
Kapitlet Bakgrund går igenom ämnen som är viktiga för att förstå problematiken kring 
sexualisering av digitala avatarer, identifikation med dem samt hur situationen är ojämlikt 
fördelad för manliga och kvinnliga spelare och avatarer. 

 Avataren och spelaren 
En avatar är den spelarstyrda karaktären i ett spel och det är karaktären i spelet som 
representerar spelaren i den virtuella världen (Bailenson & Blascovich, 2004), inte att förväxla 
med en agent, en datorstyrd karaktär som spelaren inte har kontroll över (Karla m.fl., 1998). 
Beroende på om det är ett singleplayer-spel eller ett multiplayer-spel så finns det endast en 
avatar i spelet, eller flera. Dessa multipla avatarer styrs då av olika personer som möts i en 
gemensam virtuell rymd (Bailenson & Blascovich, 2004). Ett singleplayer-spel har ofta stor 
fokus på att berätta en berättelse och i centrum för den berättelsen finns nästan alltid 
spelarens avatar, vilken spelaren kan skräddarsy till olika nivåer beroende på vilket spel det 
är. Ett multiplayer-spel spenderar ofta mindre tid på att visa hur spelarens avatar är en unik 
“individ” utan fokus läggs istället på att betona hur stor och innehållsrik världen är. I 
multiplayer-spel är det vanligt att kunna ändra på väldigt många aspekter av spelaravatarens 
utseende eftersom att spelarens avatar kommer att röra sig bland andra spelares avatarer och 
om alla såg likadana ut skulle världen vara svår att tro. 

Avataren är den karaktär vars handlingar och beteenden spelaren har mest kontroll över. 
Mängden kontroll varierar beroende på vad för spel det är, och det kan handla om allt från hur 
spelaren väljer att ta itu med en actionfylld spelsekvens - smyga, slåss eller skjuta - och därmed 
även bestämmer hur avataren och karaktären väljer att ta itu med en actionfylld händelse, till 
hur en konversation utspelar sig. Spelaren har ibland även kontroll över avatarens utseende, 
och även det till olika grad beroende på vad för spel det är. I vissa spel är det helt omöjligt för 
spelaren att ändra avatarens kropp, i andra går det att ändra många aspekter av avatarens 
kropp såsom kön, hår och hudfärg. Spel ger också ibland spelaren chans att byta utseende på 
avatarens kläder eller rustning. Beroende på vad för spel det är så kan det innebära att hela 
utstyrseln byts ut samtidigt, som i Final Fantasy XIII: Lightning Returns (Square Enix, 2013), 
eller att det går att använda sig av och byta ut mindre delar - som exempel en typ av bröstplåt 
och en annan typ av benskydd - för att skapa en helhet som ser ut eller fungerar precis som 
spelaren vill, som i Mass Effect: Andromeda (BioWare, 2017). Rustningar i dessa spel kan 
påverka avatarens egenskaper på olika sätt, och beroende på spelarens önskemål vid 
spelsessioner så kan utseendet på rustningen gå före dess egenskaper, eller tvärtom. Det finns 
också spel som Overwatch (Blizzard Entertainment, 2016-) där det är möjligt att byta klädsel 
på avataren men där bytet inte påverkar avatarens egenskaper i spelet alls.  
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Figur 1 ”Red Mage”, ”Mist Wizard” och ”Cyber Jumpsuit”, olika utstyrslar (“garbs”) från spelet 
Final Fantasy XIII: Lightning Returns. 

Final Fantasy XIII: Lightning Returns (Square Enix, 2013) är tredje spelet i en trilogi som 
handlar om en Sci-fi-fantasy värld i förändring. I detta tredje spel är huvudkaraktären och 
spelarens avatar, Lightning, en kvinna som återvänt från döden för att rädda världen från dess 
undergång. Detta spel omnämns i detta stadie av uppsatsen för att en av dess huvudsakliga 
mekaniker är baserad på byte av avatarens rustning och innebär att spelaren blir tvungen att 
byta rustning för att få rätt mekaniska egenskaper och därmed klär spelaren avataren i en 
mängd olika sorters rustningar. Spelet innehåller många strider, och Lightning går in i varje 
strid med tre stycken valda rustningar som spelaren kan byta mellan med ett knapptryck. 
Lightnings rustningar kallas i spelet för “garbs” eller “utstyrslar”, och har alla plats för fyra 
förmågor som spelaren bara kan komma åt när Lightning bär den utstyrseln. Det vill säga, för 
att komma åt alla tolv förmågor som Lightning kan starta en strid med så måste spelaren byta 
rustning. Utstyrslarnas förmågor kan vara offensiva eller defensiva, och innehålla saker som 
att attackera med svärd, försvaga fienden med magi eller blockera inkommande skada med 
Lightnings sköld.  

De flesta förmågor existerar i spelet som priser efter en vunnen strid eller som köpbara 
föremål i butiker, men vissa finns bara i specifika utstyrslar vilket gör att om spelaren vill ha 
en specifik förmåga måste spelaren använda sig av just den utstyrseln som är de förmågan. Ett 
annat liknande scenario är en där en utstyrsel har en förmåga som finns fritt i spelet, men som 
i den utstyrseln är av mycket högre nivå än hur den vanligtvis är.  
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Detta exempel på ett spel nämns och beskrivs eftersom att det är ett scenario där spelaren på 
grund av spelets mekanik kan bli tvungen att klä sin avatar i en rustning som hen egentligen 
inte gillar utseendet på, baserat på mekanik. 

2.1.1 Identifikation med avataren 
Proteus-effekten är en term myntad 2007 av Yee & Bailenson som förklarar ett fenomen där 
spelare ändrar sitt beteenden beroende på hur deras digitala avatarer ser ut och deras egna 
uppfattningar om hur en person med utseendet avataren besitter bör bete sig. Effekten är 
baserad på självuppfattningsteorin, vilken hävdar att människor kan ändra beteende och 
övertygelser om de ser på sig själva från ett tredjepersonsperspektiv (Bem, 1972). Människor 
ändrar åsikt om en persons attraktivitet om de tror att deras egen hjärtfrekvens ökade medan 
de betraktade personen (Valins, 1966), människor sportar mer aggressivt iklädd svart 
eftersom att de tolkar personer iklädd svart som mer aggressiva (Frank & Gilovich, 1988) och 
människor förkroppsligade av digitala avatarer iklädda Ku Klux Klan-dräkt är mer aggressiva 
mot digitala agenter än människor med avatarer iklädda sjuksköteuniform (Johnson & 
Downing, 1979).  

En annan teori om att ändra beteende baserat på hur en person förväntas vara eller ser ut är 
baserad på teorin om avindividualisering, det vill säga när en person självutvärderar mindre 
på grund av tillhörighet i en grupp eller anonymitet, kontrasterat av individualisering där det 
finns stor individualitet, mycket självutvärdering och ingen anonymitet. Avindividualisering 
innebär att en person fokuserar mindre på hens egna interna övertygelser och istället 
fokuserar på externa omständigheter och blir influerad av dem. (Johnson & Downing 1979). 
Det vill säga, personer i en grupp följer hellre gruppens norm än deras egna.  

Proteus-effekten betyder att personer som får en avatar med utseende annorlunda än deras 
eget ändrar beteende i den virtuella miljön baserat på deras förutfattade meningar om hur de 
personerna bör agera (Yee & Bailenson, 2007), baserat på de teorier nämnda ovan. Om en 
person får en attraktiv eller lång avatar så agerar den personen med mer självförtroende än en 
person i en oattraktiv eller kort avatar: går närmare samtalspartners, delar med sig av mer 
personlig information och är mer benägen att godta oproportionerligt fördelaktiga förslag. En 
person i en kort avatar är mer sannolik att acceptera ett icke-fördelaktigt förslag. Enligt 
Proteus-effekten beror detta på att allmänheten anser att attraktiva människor besitter 
positiva egenskaper (Dion, Berscheid, & Walster, 1972) och långa personer anses mer 
självsäkra (Young & French, 1996), vilket spelare då omedvetet anpassar sig efter när de 
förkroppsligas av attraktiva eller långa avatarer. Effekten kan även stanna kvar ett tag efter att 
sessionen är över (Yee, Bailenson & Ducheneaut, 2009), exakt hur länge är oklart. Spelare ser 
alltså hur deras avatarer ser ut och beter sig annorlunda från hur de vanligtvis gör baserat på 
avatarens utseende, och sättet de beter sig på kan stanna kvar under en period efter att spelet 
är slut. 

 Sexighet, Sexualisering och Objektifiering 
Ordet sexualisering för tankarna till att göra någonting sexigt, det låter lite som om det handlar 
om att “sexig-ifiera” någonting och den tanken är till viss del korrekt. Sexualisering innebär 
att göra någonting sexigt som av olika anledningar egentligen inte bör varit sexigt. Enligt The 
American Psychological Association (APA)s Task Force on the Sexualization of Girls (2010) 
sker sexualisering;   
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- när en individs värde endast kommer från dennes sexuella attribut eller beteende;  

- när en individ hålls till en skev och snäv bild av fysisk attraktivitet och likställer det med 
sexighet;  

- när en individ sexuellt objektifieras - det vill säga förlorar eller aldrig har från en början 
ansetts ha kapacitet att själv åstadkomma något eller fatta beslut och att detta sker från ett 
sexuellt perspektiv - eller;  

- när sexualitet tvingas på en individ som är olämplig för det.  

I Oxford Dictionaries (Oxford University Press, 2018) betyder ordet sexighet/sexiness: “The 
quality of being sexually attractive or alluring”. Det vill säga att sexighet kommer ifrån hur 
sexuellt attraktiv eller lockande en person är. Sexuell attraktion skiljer sig från vanlig 
attraktion (Murnen, Myers & Smolak, 2014). En attraktiv person ser prydlig, ren och naturlig 
ut, och det är önskvärt att se attraktiv ut på skolan eller jobbet, medan en sexig person har 
samma kvalitéer som en attraktiv person men att mer fokus ligger på kroppsdelar som byst 
och rumpa och anspelar på sexuella handlingar. 

Enligt universitetsstudenter (Murnen, Myers & Smolak, 2014) så är sexig någonting en person 
blir efter en förvandling från det vanliga till någonting annat. Kvinnor menar att det är en 
drastisk transformation att gå från de kläder de har på sig under dagen till de kläder de har på 
sig på kvällen och att det blir som att klä sig i en sexig persona, där det är ett medvetet val att 
göra sig sexig genom att ta på sig en typ av kläder de anser är sexiga där de ger exempel som 
tighta urringade överdelar och tighta korta kjolar samt push up-bh:ar och höga klackar. De 
menar även att de skulle ses ned på om de var klädd på samma sätt på dagen som de klär sig 
på kvällen, det vill säga i professionella sammanhang som skola eller arbete jämfört med besök 
på nattklubbar eller dejter på kvällen. Samma transformation sker inte för män, menar 
studenterna (både män och kvinnor), där män snarare fokuserar på en vältränad kropp, bra 
personlig hygien och en attraktiv personlighet än att klä sig i specifika kläder eller ändra hår 
eller ta på smink.  

Vad som är heteronormativt sexigt och hur det uppnås skiljer sig mellan män och kvinnor, där 
det ligger mer fokus på att framhäva en sexig kropp för kvinnor och mer fokus på att framhäva 
en “sexig personlighet” för män (Murnen, Myers & Smolak, 2014). Detta på grund av att män 
lägger mer fokus vid kvinnors kroppar och kvinnor lägger mer fokus vid männens sinnen och 
förmågor (Murnen, Myers & Smolak, 2014; Buss, 1989).  

Det skall förtydligas att det finns skillnad mellan att vara sexig för att en person antar att det 
förväntas av hen under specifika tillfällen, och att vara sexuellt aktiv för att det är vad som en 
person själv önskar. APAs Task Force on the Sexualization of Girls (2010) menar att unga 
flickor och kvinnor genom andra blir pressade till att följa en heteronorm där det är meningen 
att de bör eftersträva att vara sexiga - att ta på sig sexigheten som en förklädnad eller utstyrsel 
(Murnen, Myers & Smolak, 2014) - istället för att utveckla en egen sexualitet där de själv 
bestämmer vad som är norm. Sexualisering och objektifiering är två skilda saker, men de är 
relaterade, menar Fasoli m.fl. (2017). Att objektifiera en person innebär att personen 
reduceras till sin kropp och behandlas som ett objekt utan förmåga att göra egna val och 
bestämma själv över vad som händer med hen. En person behöver inte sexualiseras för att 
vara objektifierad, och en sexualiserad person behöver inte nödvändigtvis vara objektifierad. 
Objektifiering innebär att en person eller varelse behandlas som ett verktyg av andra i sin 
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närhet, lätt att byta ut, trög och slö, anses lätt att kränka utan konsekvenser, utan förmåga att 
vara självständig och fatta egna beslut, och till sist att karaktären anses vara ägd av någon 
(Nussbaum, 1999). Sexuell objektifiering sker när karaktären uppfattas som en passiv och lätt 
utbytbar leksak till för andras sexuella njutning (Fasoli m.fl., 2017).  

En undersökning kring sexualisering och dess koppling till sexuell objektifikation gjordes av 
Fasoli m.fl. (2017) där deltagare av olika kön fick se en av två enkäter där den ena innehöll 
manliga modeller som antingen var påklädda, avklädda eller avklädda och sexualiserade, och 
andra deltagare av olika kön fick sen en enkät med samma typ av porträtteringar, där 
modellerna var kvinnor. Enkäten frågade hur deltagarna uppfattade modellernas sexighet, 
sexualisering, sexuell objektifikation och kompetens. De som såg manliga modeller blev även 
tillfrågade om de uppfattade någon förändring i modellens maskulinitet när modellens kläder 
och posering ändrades. Undersökningens resultat blev att ökad sexualisering betyder ökad 
tolkning som sexuellt objekt, och minskad uppfattad kompetens oavsett kön på modellen. Det 
skedde också skillnader i uppfattade egenskaper. De manliga modellerna ansågs lika sexiga 
oavsett deras sexualisering, medan de kvinnliga modellerna ansågs mer sexiga när de var 
sexualiserade än när de inte var det, oavsett om de var påklädda eller inte. De manliga 
modellerna ansågs mindre maskulina när de var sexualiserade än när de inte var det. Fasoli 
m.fl. drog slutsatsen att representationen av människor påverkar hur de tolkas och specifikt 
tolkas som sexuella objekt, samt att sexualisering och sexuell objektifikation är mer komplext 
än att en person uppfattas som sexig när hon är avklädd. De konstaterar också att en kvinna 
uppfattas som mindre kompetent och intelligent när hon är avklädd, till skillnad från en man 
vars uppfattade kompetens påverkas till mindre grad. 

2.2.1 Sexualiserad maskulinitet  
Kopplat till upptäckten om att sexualiserade män anses mindre maskulina (Fasoli m.fl., 2017) 
är frågan om vad maskulinitet är och hur det påverkar sexualisering till skillnad från 
femininitet och dess påverkan på sexualisering. Maskulinitet ser olika ut beroende på var i 
världen den betraktas, men i västvärlden är det maskulina idealet att vara vit, heterosexuell 
och besitta ett antal egenskaper: bestämd, dominant, fysiskt stark, med kontroll över sina 
känslor och ha kontroll i allmänhet (Evans, Frank, Oliffe & Gregory, 2010), och det maskulina 
idealet är på en binär skala fullkomligt separat från det feminina (Evans m.fl. 2010). Det är ett 
ideal som väldigt få män når upp till (Evans m.fl., 2010) och som väldigt tydligt kontrasterar 
med sexualisering och sexuell objektifiering vilket som tidigare nämnt bland annat innebär att 
ens värde endast kommer ur ens sexuella attribut och att bli påtvingad sexuella beteenden 
samt att förväntas anpassa sig efter vad andra vill (APA, 2010) vilket direkt motsätter sig de 
attribut som hör samman med det maskulina idealet för män (kontroll, makt). Detta innebär 
alltså att en sexualiserad eller sexuellt objektifierad man inte längre anses maskulin till samma 
grad som idealmannen, vilket innebär att en sexualiserad man inte är ideal.  

En typ av media där män sexualiseras är tidningar för homo- och bisexuella män, vilka 
innehåller mycket bilder på sexualiserade män jämfört med tidningar för heterosexuella män. 
Kopplat till detta finns det forskning som visar att homosexuella män ser sig själv i 
utseendemässigt sämre ljus än vad heterosexuella män, vilket till viss del möjligtvis kan bero 
på tidningarnas innehåll och hur männen presenteras i dem (Jankowski, Fawkner, Slater & 
Tiggemann, 2014). 
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 Sexualisering i Spel  
Kvinnor är underrepresenterade och ofta sexualiserade i spel. På spelens omslag (Burgess, 
Stermer & Burgess, 2007), i speltidningar (Miller & Summers, 2007) och i själva spelen 
(Downs & Smith, 2010). Kvinnliga karaktärer håller huvudrollen i drygt en tiondel av alla spel 
med mänskliga huvudroller och oavsett om de har en huvudroll eller biroll så är kvinnliga 
karaktärer i drygt 40 % av fallen sexualiserade i någon form: kläder, sätt att prata på och 
ordanvändning, kroppsform, osv. till skillnad från manliga karaktärer som är sexualiserade en 
gång av tio (Downs & Smith, 2010). Kvinnliga karaktärer är 8 gånger mer sannolika än 
manliga karaktärer att ha kläder som inte passar spelets äventyr (otillräcklig utrustning, inte 
varmt nog, inte skyddande nog).  

I tillhörande material till spelet så avbildas kvinnliga karaktärer mer ofta som oskuldsfulla, 
sexiga, och attraktiva iklädda avslöjande kläder medan manliga karaktärer mer ofta avbildas 
som muskulösa och kraftfulla hjältar (Miller & Summers, 2007). De syns mycket mindre ofta 
än manliga karaktärer och är sexualiserade i nästan hälften av alla fall i kontrast till en tiondel 
av manliga karaktärer (Burgess, Stermer, & Burgess, 2007).  

Det denna statistik betyder är att spelare är vana vid att spela som muskulösa, kraftfulla män 
som inte är sexualiserade och som ser ut på sätt som passar de äventyr de ska ge sig ut på i 
spelet. Det är mer ovanligt att spela som en kvinna, och om spelare spelar som en kvinna så är 
hennes oskuldsfullhet ofta tydlig, och hon är ofta sexualiserad i beteende, språkbruk, kropp 
eller kläder och hon är inte muskulös (Burgess, Stermer & Burgess, 2007; Miller & Summers, 
2007; Downs & Smith, 2010). 

När det kommer till spelkaraktärers kroppar (Martins, Williams, Harrison & Ratan, 2009 & 
2011) och hur väl de representerar faktiska människors kroppar så är det mer vanligt med 
överdrivna och orealistiska kroppar när spelen är vinklade mot barn, det vill säga att de är 
utan åldersgräns, och när spelen har en grafisk stil som inte är realistisk utan är mer stilistisk. 
När en kvinnlig karaktär är med i ett spel som strävar efter att se grafiskt realistiskt ut är det 
mer troligt att hon avbildas som smalare än normalkvinnan, till skillnad från hur hon avbildas 
som lite större än normalstorleken när hon finns i ett mer stilistiskt spel. När en manlig 
karaktär är med i ett spel som strävar efter att se grafiskt realistiskt ut så har han en kropp 
som är större än en normal verklig kropp, men som saknar den V-formade överkroppen med 
breda axlar och smala höfter som är ideal. Är en manlig karaktär i ett stilistiskt spel utan 
åldersgräns är han större än en verklig man, men till väldigt hög grad. De är så pass överdrivet 
muskulösa och V-formade att det blir serietidnings-aktigt.  

När det kommer till förkroppsligande av en sexualiserad avatar, det vill säga identifikation 
med en sexualiserad avatar, så löper en kvinnlig spelare som har en kvinnlig avatar med 
sexualiserat utseende stor risk att objektifiera sig själv och har mer kroppsrelaterade tankar 
efter en spelsession än en kvinnlig spelare med en kvinnlig avatar som inte har sexualiserat 
utseende. En kvinnlig spelare med en kvinnlig sexualiserad avatar med ett ansikte som 
påminner om hennes eget accepterar våldtäktsmyten (att våldtäktsoffer själva orsakar sina 
övergrepp) mer än kvinnliga spelare som spelar andra typer av kvinnliga avatarer (Fox, 
Bailenson & Tricase, 2013).  
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2.3.1 “Sexualization and Gamer Avatar Selection in League of Legends”  
Innebär den ovan nämnda information att om en person skulle fråga spelare vad de föredrar 
för typ av sexualisering av sina karaktärer så skulle spelare alltid föredra mer sexualisering av 
kvinnliga karaktärer framför mindre sexualisering av kvinnliga karaktärer eftersom att det är 
så vanligt med sexualiserade kvinnliga karaktärer i spel? I en undersökning (Bell, 2017) gjord 
för att besvara just den frågan så fick deltagare möjlighet att två gånger välja mellan två olika 
avatarer. I varje val fanns det en avatar som var mer sexualiserad och en avatar som var mindre 
sexualiserad. Undersökningen använde sig av avatarer från spelet League of Legends (Riot 
Games, 2018), ett lagbaserat onlinespel där spelare innan en match väljer en avatar med en 
uppsättning förmågor som skiljer sig från övriga avatarer i spelet. Specifikt användes sk. 
Splash Art-bilder av avatarerna i undersökningen. En Splash Art är en dramatisk avbildning 
av en avatar där hen visas upp i en situation som passar dess personlighet eller egenskaper, 
och avataren i en Splash Art har nästan alltid ett synligt vapen. Innan avatarerna användes i 
undersökningen så delades de in i fyra grupper av stegrande sexualisering: Icke-Sexualiserad, 
Subtilt Sexualiserad, Uppenbart Sexualiserad och Hypersexualiserad. Sexualiseringen som 
undersöktes var helt baserad på utseende, istället för t.ex. beteende eller språkbruk, och Bell 
avgjorde vilken kategori varje avatar skulle hamna i beroende på hur många av APAs (2010) 
olika kriterier för sexualisering var uppfyllda samt till vilken grad; det vill säga ju mer t.ex. 
avslöjande kläder desto närmare Hypersexualiserad hamnade avataren. Undersökningen 
(Bell, 2017) bestod av två huvudsakliga frågor som påminde väldigt mycket om varandra. Båda 
frågor handlade om att de svarande skulle välja mellan två olika avatarer, där de i den första 
versionen av frågan skulle välja rustning till ett spel där de olika avatarerna inte skulle vara 
annorlunda i förmågor så ingen av dem skulle ha något övertag vid ett teoretiskt speltillfälle. 
I andra versionen av frågan skulle de svarande anta att den ena avataren skulle ha ett övertag, 
och välja den avatar de trodde hade övertaget. De svarande fick chansen att motivera sina val 
i en följdfråga som kom efter båda versionerna av frågan.  

Tidigare nämnda undersökningar har också rört vid ämnet av uppfattad kapacitet hos 
sexualiserade individer, i formen av bilder på modeller (Fasoli m.fl., 2017) och hur kvinnor 
som spelar sexualiserade avatarer får sämre tro på kvinnors (deras egna och andras) förmåga 
att klara av saker (Behm-Morawitz & Mastro, 2009). Det som är speciellt intressant med 
denna undersökning (Bell, 2017) är att den låter svarande själva välja om de föredrar att spela 
som mer eller mindre sexualiserade kvinnliga avatarer, och gör det i två separata situationer 
som är högst relevanta för spel eftersom att spels avatarer som tidigare nämnt fungerar på 
olika sätt beroende på design och frågorna reflekterar olika typer av spel.  

I frågan där ingen av versionerna skulle ha något mekaniskt övertag oavsett det visuella så 
svarade manliga och kvinnliga svaranden väldigt liknande, och de föredrog tydligt mindre 
sexualisering framför hypersexualisering. De valde Icke-, Subtilt och Uppenbart Sexualiserade 
avatarer hellre än Hypersexualiserade avatarer. När en Hypersexualiserad avatar saknades 
valde de dock hellre en mer sexualiserad avatar hellre än en mindre sexualiserad avatar, det 
vill säga hellre en Uppenbart Sexualiserad avatar än en Subtilt eller Icke-Sexualiserad avatar. 
I den andra frågan skulle de svarande välja den avatar de trodde skulle vara bättre i spelet och 
de svarade precis som i den tidigare frågan ungefär likadant oavsett kön. Denna fråga hade 
resultat som skiljde sig från hur de svarande hade valt i den första frågan, den Icke-
Sexualiserade versionen av en avatar valdes istället för den Subtilt Sexualiserade versionen av 
både män och kvinnor, men mer än 80 % av motiveringar nämnde att de valde versionen de 
valde på grund av vapnet avataren hade i bilden. Fler liknande fall nämns där svarande valt 
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t.ex. en Hypersexualiserad avatar och motiverat sina val genom att hänvisa till hur avatarens 
vapen eller andra synliga förmågor bör ge dem övertag. Bilderna som användes i 
undersökningen hade inte enbart avatarer med olika kläder på sig utan de hade även olika 
vapen i varje bild, vilket gjorde frågan om sexualisering av en avatars utseende påverkar hur 
kraftfull den tolkas som svår att besvara. Men resultatet i denna fråga speglade resultatet i 
frågan innan: Uppenbar Sexualisering föredrogs framför Subtil Sexualisering och 
Hypersexualisering, och Subtil Sexualisering föredrogs framför Hypersexualisering vilket 
gjorde att Bell (2017) drog slutsatsen att Hypersexualiserade avatarer anses mindre kraftfulla 
i spel och därför mindre önskvärda men att Uppenbar Sexualisering av kvinnliga avatarer 
verkar vara en typ av “sweet spot” som både manliga och kvinnliga spelare vill spela som.  

2.3.2 Sexualiserade män i spel  
Endast en tiondel av manliga karaktärer i digitala spel är sexualiserade, och knappt en 
tjugondel är helt eller delvis nakna. I jämförelse med nästan varannan gång för kvinnliga 
karaktärer är det en väldigt signifikant skillnad mellan hur kvinnor och mäns sexualitet 
presenteras i spel (Downs & Smith, 2010). Spel görs i första del till män, eftersom att det antas 
att män spelar mer än kvinnor samt att män mer ofta säger att de är gamers (Funk, 1993). Som 
tidigare nämnt är sexualisering av män inte ett väl utforskat ämne, och forskningen i ämnet 
hur män representeras i spel återkommer till att det inte är sexualisering av manliga 
karaktärer som skapar problem hos manliga spelare utan det är objektifieringen av dem. Det 
vill säga, de överdrivet muskulösa manliga karaktärer som ofta återkommer i spel (Martins 
m.fl., 2010) gör att män känner sig otillräckliga och manade till att förändra sitt utseende 
genom att träna mer och de får sämre syn på sina egna kroppar (Sylvia, King & Morse, 2014). 
Men detta har som sagt att göra med hur muskulösa de manliga karaktärerna i spel är, och 
inte hur sexualiseringen av dem påverkar manliga och kvinnliga spelare. Detta är ett ämne 
som bör undersökas djupare i spel, som redan undersöks i andra typer av media. I tidningar 
med homo- eller bisexuella män som målgrupp återfinns mer idealiserade, nakna och 
sexualiserade bilder på män än i tidningar med heterosexuella män som målgrupp och 
homosexuella män rapporterar större missnöje med sina kroppar än heterosexuella män 
(Jankowski, Fawkner, Slater & Tiggemann, 2014) vilket är ett tecken på att även män kan 
påverkas negativt av att använda sig av sexualiserade manliga avatarer.  

 Sexiga rustningar  
Sexualisering kan ske på olika sätt, men för denna uppsats är sexualisering av personers 
utseende mest intressant. Mest specifikt hur sexualisering av avatarers visuella utrustning 
sker. För att undersöka sexualisering av avatarers kläder så måste en först ha i åtanke vad 
sexualisering är; bl. a. att ta ifrån någonting dess självständighet och reducera det till endast 
dess sexuella attribut (APA, 2010). Det är kanske inte helt naturligt att applicera dessa koncept 
på icke-kännande objekt som kläder, men kläder har förmågan att ändra hur en person 
uppfattas både i verkliga livet och i virtuella miljöer. Och därmed kan kläder som är 
sexualiserade ändra på hur en avatar tolkas (Smolek, Murnen & Myers, 2014), men också hur 
spelare tolkar sig själva (Fox, Bailenson & Tricase, 2013). När kvinnliga spelare spelar med 
avatarer som är iklädda sexualiserade kläder, i den undersökningens fall kort kjol och tighta 
små tröjor, rapporterar de mer kroppsrelaterade tankar än när de spelar med en avatar iklädd 
icke-sexualiserade kläder, i undersökningens fall långärmade tröjor och långa byxor. De 
kvinnor som representeras av en sexualiserad avatar även är mer mottagliga för tanken att 
våldtäktsoffer själva orsakat sina våldtäkter vilket Fox m.fl. menar kan vara en typ av 
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självförsvar för att distansera dem själva från offer för att de inte kan tänka sig själva i samma 
situation.  

Människor vet om att en viss typ av kläder är sexiga och associeras med situationer som inte 
är professionella utan närmare associerade med fester eller nattklubbar där det för vissa är ett 
mål att sexuellt attrahera andra människor. Kvinnor menar att det är en drastisk 
transformation att gå från de kläder de har på sig under dagen till de kläder de har på sig på 
kvällen och att det blir som att klä sig i en sexig persona, där det är ett medvetet val att göra 
sig sexig genom att ta på sig en typ av kläder de anser är sexiga där de ger exempel som tighta 
urringade överdelar och tighta korta kjolar samt push up-bh:ar och höga klackar. De menar 
även att de skulle ses ned på om de var klädd på samma sätt på dagen som de klär sig på 
kvällen (Smolak, Murnen & Myers, 2014). Detta innebär alltså att det är att ändra sig själv 
drastiskt att “bli sexig”, och att det inte är ett passande sätt att vara på i situationer som ska 
vara professionella. Samma studie visar också på en signifikant skillnad i hur män blir sexiga, 
vilket har mycket mindre att göra med byte av kläder och mer att göra med personlighet och 
personlig hygien. För män är det alltså inte samma typ av transformation att bli sexig, vilket 
också till viss del visas i forskning gjord av Fasoli m.fl. (2017) där det visade sig att män anses 
lika sexiga oavsett hur påklädda de var. Den forskningen visar också att ett sexigt utseende 
drabbar kvinnor hårdare än män, om de ska uppfattas som kompetenta. 

I spel som Final Fantasy XIII: Lightning Returns (Square Enix, 2013) är spelaren ofta 
inblandad i strider där Lightning, spelarens avatar, slåss med svärd och magi mot fiender av 
mer eller mindre monstruösa slag. Som nämnt i tidigare avsnitt är Lightning Returns strider 
baserat på ett system där det går ut på att byta mellan tre utrustningar som spelaren själv 
sätter ihop med olika utstyrslar (s.k. “garbs”) och olika förmågor. Vilken utstyrsel som väljs 
kan ha stor betydelse för hur väl strider går, eftersom att vissa utstyrslar har starkare förmågor 
än andra. Varje garb kan se drastiskt annorlunda ut från övriga, där stilen på rustningen kan 
variera från traditionell japansk samurai till fantasifulla klänningar. 

Ett spel där det också är viktigt att vinna strider är For Honor (Ubisoft, 2017), där de flesta 
spelbara karaktärer precis som Lightning slåss med svärd. For Honor är i huvudsak ett 
multiplayerspel, men det finns en singelplayer-upplevelse vilket är en berättelse om tre olika 
samhällen av krigare där spelaren får möjlighet att spela som en avatar från varje samhälle. 
Spelaren får möjlighet att välja mellan en manlig eller kvinnlig avatar, och får ändra på små 
detaljer i deras utseende som dekorationer men i huvudsak ser rustningen ungefär likadan ut 
oavsett spelarens anpassning. I fallet hos avataren “The Warden” (se figur 2, näst längst till 
höger) från For Honor så är hon klädd från topp till tå i vad som ser ut som tungt och tjockt 
pansar i läder och stål och utseendet påminner mycket om en rekonstruerad rustning från 
medeltiden (se figur 2, längst till höger) och därför går det att anse att The Warden är klädd 
lämpligt för svärdsstrid, till skillnad från Lightning (se figur 2, näst längst till vänster) vars 
rustning långt mer påminner om underkläderna på modellen (se figur 2, längst till vänster) än 
den medeltida rustningen (se figur 2, längst till höger).  
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Figur 2: En underklädesmodell, Lightning iklädd utstyrseln “Nightmare”, en spelbar kvinnlig 
Warden från spelet For Honor (Ubisoft, 2017) och en verklig rustning baserad på medeltida 
ritningar. 

Både Lightning och The Warden är kvinnliga avatarer som i sina spel slåss med svärd i 
livsfarliga strider till döden, men de är i Figur 2 klädda på drastiskt annorlunda sätt. I Final 
Fantasy XIII: Lightning Returns (Square Enix, 2013) är det möjligt för spelaren att till större 
grad göra skillnad i utseende på avataren än vad det är i For Honor (Ubisoft, 2017), och 
utstyrseln som Lightning bär i Figur 2 är inte representativ för hur alla rustningar i Lightning 
Returns ser ut, men det är en rustning vars visuella egenskaper återkommer i ett antal olika 
rustningar i spelet (se figur 3) och är en rustning som endast går att förvärva i absolut sista 
delen av spelet, sk. “endgame”. Att “Nightmare” endast går att få tag på under spelets sista del 
är en indikation av dess effektivitet och hur bra den är, det vill säga väldigt. Det är samtidigt 
en typ av utstyrsel som har mer gemensamt med underkläderna på modellen till vänster i 
Figur 2, än rustningarna till höger, men den fyller samma mekaniska in-game funktion som 
rustningarna.  

 
Figur 3 “Rhapsody in Rose”, “Amazon Warrior”, “Carnaval Crusher”, “Watery Chorus” och 
“Lilitu”, garbs som påminner om “Nightmare” 
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Det är alltså ingenting i utstyrseln “Nightmare” som påverkar Lightning rent mekaniskt, hon 
förlorar ingen förmåga och blir inte behandlad annorlunda av agenter i spelet av att bära 
kläder som påminner om eller är underkläder och framhäver byst och kroppen i allmänhet, 
vilket hon hade blivit i verkligheten eftersom att sexiga kläder inte hör hemma i den typen av 
miljö som Lightning rör sig i (Smolek, Murnen & Myers 2014) och bidrar till att tolka någon 
som ett sexuellt objekt (Fasoli m.fl., 2017). Därför är det endast utstyrseln som är sexualiserad, 
inte Lightning. Rustningen är sexualiserande, det vill säga att när Lightning har den på sig så 
sexualiserar den henne på grund av hur mycket hennes kläder påminner om underkläder. Men 
det är när som helst möjligt att byta rustning, och då är hon inte sexualiserad längre, eftersom 
att inga övriga teman i spelet för tankarna till sex (APA, 2010).  

En sexualiserad rustning behöver alltså inte nödvändigtvis påverka avataren negativt 
mekaniskt trots att endast klä sig i underkläder inför en svärdsstrid borde vara livsfarligt, utan 
som i fallet med “Nightmare” så är det möjligt för en rustnings utseende att inte passa dess 
mekaniska egenskaper.  

 Problem med sexualisering och idealisering  
Idealiserade och/eller sexualiserade manliga och kvinnliga kroppar finns inte bara i digitala 
spel, utan de finns även i övrig media och det har gjorts studier på hur det påverkar personer 
som tar del av media (Grabe, Ward, & Hyde, 2008). En del av effekten de idealiserade 
kropparna har på personer som ser på dem är att de efter en tid av att sett dem anpassar sin 
syn på attraktivitet efter de kroppar de ser, och när de kropparna är väldigt smala så får det 
betraktare att tro att smalhet är ett krav för att vara attraktiv (Brown och Witherspoon, 2002). 
Att jämföra sig själv med andra som en anser relativt lika en själv kallas för Social Jämförelse 
(Festinger, 1954) och är en stor del av varför det påverkar personer så mycket att se på 
orealistiskt idealiska kroppar i media. Människor jämför sig gärna med andra, både för att 
tycka synd om andra som har det sämre (Wills, 1991) men också för att längta efter någon 
annans bättre situation (Wheeler och Miyake, 1992). Enligt Stormer och Thompson (1996) så 
har kvinnor som ofta jämför sig själv med andra större risk att vara missnöjda med sina 
kroppar och både tjejer och yngre kvinnor blir negativt påverkade av att engagera sig i Social 
Jämförelse med smala modeller med påverkan på hur de tänker kring sitt utseende (Martin 
och Gentry, 1997) och det kan skapa ätstörningar (Field, Carmago, Taylor, Berkey & Colditz, 
1999).  

Barn identifierar sig med karaktärer i spel och jämför sig själva med dem under tiden de 
utvecklas och skapar sig själva en uppfattning om världen och sig själva (McDonald och 
Hyeok, 2001). Därför är det viktigt att tänka på hur barn reagerar på de hyperidealiserade 
kropparna som finns i spel som är utan åldersgräns, där manliga karaktärer har väldigt 
överdrivet idealiserade kroppar med väldigt breda axlar och smala höfter och mycket muskler 
(Martins m.fl., 2011) eftersom att unga pojkar blir mer motiverade av speltidningar att bli mer 
muskulösa än de blir av andra typer av tidningar (Harrison & Bond, 2007) vilket antyder att 
även äldre män kanske kan påverkas av idealiserade manskroppar i spel. 

Kvinnliga och manliga spelare som spelar som sexualiserade kvinnliga karaktärer får mindre 
tro på sin egna och andra kvinnors förmåga att klara av svåra uppgifter samt mindre tro på 
kvinnors intelligens (Behm-Morawitz & Mastro, 2009), och kvinnor som tilldelas en 
sexualiserad avatar i en Virtual Reality-miljö löper större risk att objektifiera sig själva (Fox, 
Bailsenson & Tricase, 2013).  
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Sexualisering av manliga karaktärer är inte lika vanlig som sexualisering av kvinnliga 
karaktärer, och (sexuell) objektifiering fungerar inte riktigt på samma sätt för män som för 
kvinnor (Bridges och Daniel, 2009). Men det finns definitiv påverkan på män när de betraktar 
media som innehåller idealiserade manliga kroppar. När män spelar spel med stilistiska och 
överdrivet muskulösa manliga karaktärer rapporterar de mer missnöje med sina egna kroppar 
och en önskan att vara mer muskulösa, i jämförelse med spel mer realistiskt muskulösa 
manliga karaktärer där samma missnöje inte uppstår (Sylvia, King & Morse, 2014; Matthews, 
Lynch & Martins, 2016). Samt att tidningar med homo- eller bisexuella män som målgrupp 
innehåller mer bilder på idealiserade, nakna och sexualiserade män än tidningar med 
heterosexuella män som målgrupp och homosexuella män rapporterar större missnöje med 
sina kroppar än heterosexuella män (Jankowski, Fawkner, Slater & Tiggemann, 2014) vilket 
vittnar om att trots att manlig sexualisering inte är vidsprett undersökt eller har en stor 
närvaro idag så är det ett verkligt problem som har kapacitet att negativt påverka män. 
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3 Problemformulering  
Med bas i teorier om hur byte av utseende kan påverka personers beteende både i verkliga 
livet samt i en virtuell värld samt problematiken som uppstår när personer/karaktärer är 
sexualiserade så ämnar detta examensarbete att undersöka om ett sexualiserat utseende på 
spelaravatarens rustning är någonting som eftersöks av spelare. Eftersom att spelare anpassar 
sitt virtuella beteende efter hur de representeras i den virtuella världen samt bär med sig delar 
av sitt beteende även efter en spelsession är över (Yee & Bailenson, 2009), är det viktigt att 
undersöka vad spelare föredrar när de får välja hur deras avatarer ser ut för att se vad spelare 
utsätter sig själva för, medvetet eller inte.  

Tidigare forskning har fokuserat på hur spelare påverkas av att spela som sexualiserade 
kvinnliga avatarer (Fox, Bailenson & Tricase, 2013), men ingen tidigare forskning har 
fokuserat på hur manliga spelare påverkas av att spela som sexualiserade manliga karaktärer. 
Därför är det svårt att hänvisa till forskning eller statistik om exakt varför det är viktigt att se 
om manliga spelare föredrar att spela som sexualiserade manliga avatarer. Det är dock bevisat 
att spelare blir negativt påverkade av att spela som sexualiserade kvinnliga avatarer (Behm-
Morawitz och Mastro, 2009; Fox, Bailenson & Tricase, 2013; Matthews, Lynch & Martins, 
2016) vilket kan betyda att det är möjligt att detsamma kan ske om spelare spelar som 
sexualiserade manliga avatarer. Det finns också forskning som säger att män som tar del av 
traditionell media som innehåller sexualiserade män blir negativt påverkade (Jankowski, 
Fawkner, Slater & Tiggemann, 2014), vilket kan tyda på att detsamma kanske skulle hända i 
spel. Till sist finns det forskning som visar att män som spelar med idealiserade, muskulösa 
manliga avatarer får sämre kroppsbild (Sylvia, King & Morse, 2014; Matthews, Lynch & 
Martins, 2016), vilket visar att manliga spelare påverkas av utseendet på sin avatar. Utifrån 
dessa faktum så är det ett relativt säkert antagande att sexualiserig av manliga avatarer 
möjligtvis skulle påverka spelare på liknande sätt som sexualiserade kvinnliga avatarer 
påverkar spelare vilket gör det till ett viktigt ämne, och gör det värt att undersöka hur spelare 
väljer utseende på sin avatar både för en kvinnlig avatar och en manlig avatar. 

Utöver detta kommer även viss undersökning av spelares tankar om vad avatarens rustnings 
utseende betyder för dess mekaniska in-game egenskaper göras. Det vill säga, kommer 
svarande välja en sexualiserad rustning eller inte, om de ska anta att rustningarna de visas har 
olika bra egenskaper? Tillfälle för deltagare att motivera sina val av rustning kommer ges, så 
att det blir möjligt för eventuell analys av resonemang. 

Detta examensarbete kommer inte att kunna leverera slutsatser kring hur spelare av 
sexualiserade avatarer påverkas av sina avatarer via identifikation med dem, men den kommer 
se hur många män och kvinnor som väljer att spela med sexualiserade avatarer, och till viss 
del vad det möjligen kan bero på. Arbetet kommer inte heller fokusera på alla typer av 
sexualisering utan endast sexualiserade rustningar/utstyrslar. Det vill säga, olika 
kroppstypers påverkan på uppfattad/icke-uppfattad sexualisering eller objektifiering och hur 
populärt det blir kommer inte undersökas, och inte heller sexualiserat ordförråd eller röstläge, 
kroppsspråk eller beteende utan endast sexualiserade rustningar. 

 Metodbeskrivning 
För att undersöka hur spelare väljer rustning inför ett teoretiskt speltillfälle om de får valet 
mellan ett antal sexualiserade och inte sexualiserade rustningar tas inspiration från 
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Sexualization and Gamer Avatar Selection in League of Legends av Bell (2017), där den 
nämnda artikelns undersökning gick ut på att be svarande att välja mellan två avatarer ett 
antal gånger, där de skulle välja den avatar de mest troligt hade valt inför två olika teoretiska 
speltillfällen. Dessa olika teoretiska speltillfällen beskrev som olika spel, där de svarande först 
skulle välja den avatar de föredrog till ett spel där avataren inte var bättre eller sämre än andra, 
och där de sedan skulle välja en avatar till ett teoretiskt spel där avataren gjorde spelaren 
bättre eller sämre än övriga och att de skulle välja den avatar de trodde var mekaniskt bäst 
utifrån vad de såg. 

I denna undersökning görs två versioner av samma enkät, den ena med en manlig avatar 
iklädd olika rustningar och den andra med en kvinnlig avatar iklädd olika rustningar. I dessa 
enkäter kommer frågan tacklas på liknande sätt som gjordes i Sexualization and Gamer Avatar 
Selection in League of Legends (Bell, 2017), men inte exakt. Istället för att svarande får välja 
mellan två olika avatarer vilken de föredrar får de istället se fyra rustningar på en och samma 
gång och välja vilken av de fyra de föredrar. I övrigt presenteras rustningarna på samma sätt i 
två olika scenarion: vilken de svarande föredrar rakt av, och sedan vilken de tror skulle ge dem 
störst mekaniskt övertag baserat på vad rustningens visuella egenskaper säger dem. 

Undersökningen görs på så vis att eventuella svarande först får välja mellan att göra enkäten 
med den kvinnliga avataren eller den manliga avataren, och de ombeds välja utifrån vilket kön 
de mest troligt hade valt i nästa spel de skulle spela där val av kön på sin avatar var möjligt. 
Efter att de valt den manliga eller kvinnliga versionen av enkäten så möts de av information 
gällande deras rättigheter och sedan frågor för statistik gällande deras kön och ålder samt 
spelvana och vana vid val av rustning i spel. Efter detta kommer en bild på alla fyra rustningar 
och svarande ombeds välja den rustning av de fyra de skulle välja i ett spel där rustningen inte 
påverkar spelarens egenskaper, samt ange på en skala från ett till fyra hur mycket de föredrog 
den framför de andra och sedan motivera sitt val i en öppen fråga vilken finns med för att 
upptäcka eventuella återkommande resonemang. Sedan ett byte av avsnitt där de möts av 
samma bild rustningar, men denna gång ska de välja den rustning de tror är den som ger dem 
den mest distinkta mekaniska fördelen.  

I båda undersökningarna (denna uppsatsens undersökning och Bells) finns det ett antal olika 
rustningar för svarande att välja mellan, där utseendet skiljer sig baserat på sexualisering. 
Sexualiseringen skiljer sig mellan dem på en fyrpunktlig skala; Icke-Sexualiserad, Subtilt 
Sexualiserad, Uppenbart Sexualiserad och Hypersexualiserad. Innan undersökningen startas 
så görs två pilotundersökningar där den första ber svarande att kategorisera olika versioner 
av avatarer efter den tidigare nämnda fyrpunktliga skalan av sexualisering: Icke-Sexualiserad, 
Subtilt Sexualiserad, Uppenbart Sexualiserad och Hypersexualiserad, för att säkerställa att 
kategoriseringen är så korrekt som möjligt. Sedan görs en andra pilotstudie av den slutgiltiga 
undersökningen för att säkerställa att enkäten är utformad på bästa sätt. 

Arbetets huvudsakliga frågeställning, gällande om spelare vill spela som avatarer med 
sexualiserade rustningar, fördjupas och utökas till tre mer specifika frågor gällande den 
manliga och kvinnliga avataren, de olika kategorierna sexualisering och hur de olika 
scenariorna påverkar svarandes val. Dessa frågor är: 

Fråga 1: Föredras Uppenbart Sexualiserade rustningar av spelare med kvinnliga 
avatarer, och speglas detta i valet av rustningar till manliga avatarer? 

Fråga 2: Anses en Hypersexualiserad rustning som önskvärd? 
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Fråga 3: Väljer spelare annorlunda beroende på vilken typ av sammanhang 
rustningarna placeras i? 

3.1.1 Artefakt  
För att arbeta med undersökningsfrågan så behövdes en artefakt bestående av olika typer av 
rustningar till en manlig avatar och en kvinnlig avatar. Först skapades en manlig avatar och 
en kvinnlig avatar som båda skulle vara representativa för hur kroppar av de två könen ser ut 
i spel. Den manliga avataren har en relativt neutral kroppsform som är tydligt manlig, och den 
kvinnliga avataren har en relativt neutral kroppsform som är tydligt kvinnlig. Med ”relativt 
neutral” menas det att kropparna är proportionerliga, realistiska och till viss del idealiserade 
enligt den kroppstyp som ofta förekommer i spel. Den kvinnliga avataren har inte en 
överdrivet timglasformad kropp och den manliga avatarens överkropp är inte en extrem 
inverterad pyramid, men de är märkbart närmare idealet än normalkroppen ungefär på 
samma sätt som mer realistiska spel innehåller kroppar som är nära normalkroppen men 
också är mer idealiserade än så (Martins, Williams, Harrison & Ratan, 2009 & 2011).  

Avatarerna är helt utan ansikten och bilderna är helt utan färg (hud/rustning), för att isolera 
att det endast är rustningen som skiljer sig mellan de olika avbildningarna av avatarerna.  

Till avatarerna skapas ett antal rustningar, runt vilka undersökningen cirkulerar. Den manliga 
och kvinnliga avataren har fyra rustningar vardera, en version för varje kategori av 
sexualisering definierad av Bell (2017): Icke-Sexualisering, Subtil Sexualisering, Uppenbar 
Sexualisering och Hypersexualisering.  

För att undvika problemet Bell hade där svarande i sina val hänvisade till vapen som fanns i 
de olika bilderna med avatarerna istället för avatarernas utseende så kommer inga vapen 
avbildas, men för att säkerställa att så få missförstånd kring vapen uppstår som möjligt så 
kommer alla rustningar göras med svärdhantering i åtanke. Hänsyn till genre kommer även 
tas, för att inget val ska göras på grund av att en viss typ av genre (fantasy, sci-fi, post-
apocalyptic osv) föredras av en svarande framför en annan, som exempel: ”jag valde 
rustningen för att den såg ut att vara från ett fantasyspel, till skillnad från övriga rustningar, 
och jag gillar att spela fantasyspel”. Det vill säga att under skapandet av artefakten krävs det 
stor medvetenhet om vad för signalement som finns för olika genrer så att en genre tydligt 
följs för att minimera variabler som den nyligen nämnda. 

Det är på grund av uppsatsens valda frågeställning inte relevant att göra avatarer med olika 
typer av kroppar (smal, tjock, kurvig, spinkig osv), eller av andra kön än “man” och “kvinna” 
(icke-binär osv). Att undersöka dessa aspekter av sexualisering hade varit intressant, och 
frågan diskuteras under uppsatsens diskussions-avsnitt. 

Sättet som rustningarna presenteras på ändrades från inspirationskällans sätt, eftersom att 
det i Bells undersökning fanns en stor mängd avatarer att hämta från League of Legends (Riot 
Games, 2009-) och den totala mängden bilder i Bells undersökning översteg ett dussin. För 
att återskapa den exakta metoden hade alltså det behövts ett dussin bilder för den kvinnliga 
avataren och ett dussin bilder för den manliga avataren som ett stort antal deltagare hade fått 
välja mellan i val där endast två i taget presenterades, vilket skulle betyda en väldigt stor 
arbetsbörda inför skapandet av artefakten. Det antogs även av studenten att antalet deltagare 
i undersökningen inte skulle komma i närheten av antalet deltagare i Bells undersökning, 
vilket också gjorde inspirationsmetoden svårare att återskapa. Därför fattades beslutet att 
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endast ha en rustning per kategori sexualisering och låta deltagare i undersökningen välja en 
rustning direkt. Det skulle tvinga deltagare att välja en favorit av alla fyra samtidigt. En negativ 
aspekt av detta är att deltagare i undersökningen aldrig tvingas välja mellan ”pest eller kolera”, 
där de inte föredrar någon av rustningarna de presenteras inför men väljer den de ogillar 
minst. Detta skulle möjligen göra det tydligare vilken typ av rustning som är minst attraktiv 
för spelare samt göra denna undersöknings resultat enklare att jämföra med Bells resultat. En 
positiv aspekt av metoden är att en väldigt tydlig favoritrustning träder fram efter 
undersökningen, eftersom att varje deltagare endast hade ett val av rustning där de då 
presenterades för alla existerande rustningar samtidigt. Detta gör resultatet lätt att 
presentera. 
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4 Projektbeskrivning  
I tidigare delar av uppsatsen har begreppet sexualisering förklarats och dess olika former 
undersökts, inklusive hur sexualisering ser ut i spel. Vidare djupdykning i hur sexualiserade 
rustningar ser ut i spel ansågs dock nödvändig för att säkerställa att artefakten skapades på 
ett sätt som speglade hur sexualiserade rustningar i spel faktiskt ser ut, förutom att det är 
fastställt att kvinnliga karaktärer mer ofta är sexualiserade och iklädda avslöjande kläder än 
manliga karaktärer i spel. Det säger inte mycket om hur kläderna faktiskt ser ut och bör 
reproduceras.  

Undersökningen i denna uppsats är baserad på Bells studie (2017) som undersökte hur spelare 
väljer mellan avatarer från spelet League of Legends (Riot Games, 2009-), och precis som den 
studien så är målet med denna undersökning att se hur spelare väljer mellan sexualiserade 
avatarer inför ett teoretiskt speltillfälle, med additionen i denna undersökning att det finns 
både manliga och kvinnliga avatarer samt att det enda som skiljer avatarerna åt är deras 
rustningar. För att säkerställa att artefaktens olika typer av sexualisering uppfattas på de sätt 
som eftersöks så gjordes en förstudie där deltagare ombeds att själva kategorisera rustningar 
i de fyra kategorierna: Icke-Sexualiserad, Subtilt Sexualiserad, Uppenbart Sexualiserad och 
Hypersexualiserad. Dessa kategorier ansågs användbara för denna undersökning på grund av 
att de tydligt delade upp sexualisering i fler delar än endast “icke-sexualiserat” och 
“sexualiserat”. Enligt Bell (2017) är Icke-Sexualisering total avsaknad av sexualisering. Subtil 
Sexualisering är när en låg grad av sexualisering sker, men inte på stor bekostnad av 
funktionalitet. Uppenbar Sexualisering sker när sexualiseringen görs på stor och märkbar 
bekostnad av funktionalitet, medan Hypersexualisering är en överdriven version av Uppenbar 
Sexualisering som sker på vulgär bekostnad av funktionalitet. 

För att skapa artefakten behövdes förståelse för hur sexualiserade rustningar ser ut i spel, 
förståelse för hur de fyra kategorierna för sexualisering skulle påverka rustningars utseende, 
samt förståelse för hur sexualiserade rustningar tolkas av människor.  

 Undersökning av rustningar i spel 
Till skillnad från hur rustningar är och har varit i verkligheten, där rustningar tidigare höll en 
nästintill enbart praktisk roll som livsviktigt skydd under strider med vapen som svärd och 
pilar och idag existerar mestadels antingen inom återskapande av forntida situationer 
(museum, lajv) eller som praktiskt skydd inom yrken som smed eller byggarbetare, så är 
rustningar i spel helt oberoende av rustningars funktions påverkan på dess utseende. De kan 
bestå av vilket material som helst, allt från guld till titanium till trä, och de behöver inte täcka 
hela kroppen eller så kan de täcka mer än kroppen och vara överdrivet stora. Rustningar kan 
kort och gott se ut precis hur som helst i spel. Därför börjar arbetet med skapandet av 
artefakten med en genomgång av rustningars utseende i spel. 

För att få djupare förståelse för hur sexualiserade rustningar ser ut i spel så undersöktes spel 
av den typ som passade uppsatsens valda genre, men också valda tema. Det vill säga genren 
Fantasy vilket i detta fall betydde att rustningarna skulle bestå av material som t.ex. stål, läder 
och tyg, och att detta skulle synas på hur de var konstruerade. Undersökningens tema betyder 
i detta fall spel som tillåter spelaren att byta mellan olika typer av rustningar. Detta för att se 
om det fanns vissa specifika element som grafiker för den typen av spel väljer att föra över 
mellan olika rustningar. De spel som valdes ut på grund av att deras rustningar stämde 
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överens med kriterierna är spelen Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (Square Enix, 2013-), 
Dragon Age-trilogin (BioWare, 2009-2014), For Honor (Ubisoft, 2017-), Guild Wars 2 
(ArenaNet, 2012-), Elder Scrolls Online (Zenimax Online Studios, 2014-) och TERA online 
(Bluehole Studio, 2011-).  

Av de rustningar som fanns i de spelen så eftersöktes specifikt sådana med utseendedrag som 
skulle göra att de passade in i någon av de fyra olika kategorierna för sexualisering; Icke-
Sexualisering, Subtil Sexualisering, Uppenbar Sexualisering och Hypersexualisering (IS, SS, 
US, HS). Detta betydde alltså att rustningar med olika nivåer av synlig funktionalitet och olika 
nivåer av visuell likhet till sexiga underkläder som t. ex. push up-bhar (Murnen, Myers & 
Smolak, 2014) eftersöktes till arbetet med artefakten. Men även rustningar som inte helt 
uppenbart påminde om underkläder utan var märkbart funktionella eftersöktes, och dessa 
rustningar ansågs också finnas i de spel som valts ut. I figur 4 syns ett antal utvalda rustningar 
från de nämnda spelen som ansågs höra hemma i varsin kategori. 

 
Figur 4 Spelrustnings-moodboard. Rustningar från Guild Wars 2, TERA Online, Dragon Age 
Inquisition, Dragon Age 2 och Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. 
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4.1.1 Undersökning av andra typer av rustningar 
För att säkerställa medvetenhet om rustningars utseende i olika sammanhang så har även 
rustningar från källor som inte är spel hittats, beskådats och i vissa fall använts som 
inspiration. Dessa rustningar hittades till största del på Google Bilder (Google Inc., 2018) eller 
Pinterest (2018).  

Rustningar som fanns och användes under medeltiden undersöktes, både i målningar från den 
tiden som exempel “Young Knight in a Landscape” av Vittore Carpaccio, målad 1510 (se till 
vänster i figur 5), men också nutida återskapelser av medeltida rustningar (se mitten i figur 
5). Dessa rustningar fanns i åtanke i skapandet av artefakten ur ett praktiskt perspektiv 
eftersom att de rustningar som funnits och finns på riktigt till stor del måste varit användbara 
och därmed funktionella vilket är relevant för skapandet av artefakten där en rustning vars 
utseende kommer i andra hand i fördel för dess funktionalitet är detsamma som en Icke-
Sexualiserad rustning och kan tillsammans med exempel från spel ligga som inspiration för 
den Icke-Sexualiserade rustningen till den manliga och kvinnliga avataren. Det påträffades 
inga målningar med medeltida kvinnor i rustningar för dem, utan istället användes nutida 
fotografier av kvinnor i funktionella rustningar som ser ut att vara baserade på de rustningar 
som gjordes för män som inspiration (se exempel till höger i figur 5).  

 

Figur 5 Moodboard för riktiga rustningar 

Förutom rustningar som funnits och finns på riktigt och rustningar som finns i spel så har 
även rustningar som endast finns som teckningar/skisser tittats på, för att se vad människor 
gör för typer av rustningar när de får hitta på själva. Vilka visuella egenskaper rustningarna 
får när designen inte behöver följa fysikens lagar. Vissa av de rustningar som hittades ansågs 
värda att ha i åtanke eftersom att de höll hög grafisk nivå och hade kunnat vara med i ett spel 
baserat på de rustningar som tittats på som faktiskt tillhört spel.  

Som sista inspirationskälla har även filmen Wonder Woman (Warner Bros. Pictures, 2017) 
och filmen 300 (Warner Bros. Pictures, 2006) tagits i åtanke på grund av att de innehåller en 
stor mängd kvinnor i rustningar med olika utseende och män i knappt existerande rustningar 
som i filmerna anses tillräckligt funktionella för att vara det de krigarna bär i strid.  
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Figur 6 Moodboard av rustningar från Pinterest (2018) och filmerna Wonder Woman (Warner 
Bros., 2017) och 300 (Warner Bros., 2006). 

 Definition av sexualisering 
Utifrån det material som samlats in från digitala spel samt till viss del samtida filmer och 
material på internet, så har slutsatsen dragits att sexualisering av rustningar i spel går ut på 
att ta ifrån rustningen dess synliga funktion som starkt personligt skydd mot vass metall i 
formen av svärd eller pilar genom att delvis blotta delar av kroppen som är sårbara men också 
genom att ändra hur rustningen är formad så att den närmare påminner om underkläder och 
framhäver kroppsdelar som byst och rumpa.  

Detta till viss gräns i samma anda som beskrivet av APA (2010) där sexualisering bland annat 
är att ta ifrån en person (i det här fallet ett objekt och via objektet en person) sina övriga 
egenskaper och endast fokusera på och framhäva dess sexighet, och där den sexigheten då inte 
är subjektiv utan en snäv version av fysisk attraktivitet.  

I Sexualizing the Self: What College Women and Men Think About and Do to Be ‘‘Sexy’’ 
(Murnen, Myers & Smolak, 2014) beskrivs fenomenet själv-sexualisering som att anpassa sitt 
utseende efter ett ideal av vad sexighet är. Själv-sexualisering är alltså att sexualisera sig själv, 
och då är det möjligt att dra slutsatsen att sexualisering är att ha ett utseende anpassat efter 
ett sexigt ideal precis som APA (2010) påstår. När kvinnor klär sig specifikt för att vara sexig 
beskriver de bytet från det vardagliga till det sexiga som en transformation av deras still 
någonting annorlunda, där en typ av underkläder och kläder som är drastiskt annorlunda från 
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vad som vanligen används bärs för att framhäva byst och rumpa, som t.ex. push up-bh, 
stringtrosor eller stilettklackar, och korta kjolar och tröjor med låg urringning. Dessa 
klädesplagg anses alltså sexiga, och drastiskt annorlunda från hur en person vanligtvis klär 
sig. När en man ska bli sexig klär de sig inte i specifika kläder utan menar att deras sexighet 
kommer från deras personlighet, personliga hygien och att ha en vältränad kropp. Det vill 
säga, till skillnad från kvinnor verkar män inte ha en specifik typ av klädsel som används för 
att de ska uppfattas som sexiga och därmed finns det ingen typ av klädsel som kan stå som 
inspiration för arbete med sexualisering av manliga rustningar, till skillnad från de kvinnliga 
rustningarna där det finns klädesplagg att inspireras av.  

Utifrån dessa två definitioner av sexualisering samt observationer från hur kvinnliga och 
manliga rustningar ser ut i spel och delvis hur de ser ut i filmer så definieras sexualisering i 
denna uppsats och arbetet med artefakten som en rustnings fokus på att framhäva avatarens 
sexuellt laddade kroppsliga attribut, som byst, magmuskler, midja, lår och rumpa. Detta på 
bekostnad av rustningens funktion och instrumentalitet, med saker som höga klackar, 
blottade vitala organ och opraktiskt formade delar av rustningen som direkt hindrar och 
försämrar en rustnings förmåga att hålla bäraren vid liv. Dessa kännetecken används för både 
manliga och kvinnliga rustningar, eftersom att män som tidigare nämnt inte har några 
klädesplagg de använder för att bli sexiga, och eftersom att övriga nämnda aspekter för manlig 
sexighet (personlig hygien, personlighet, vältränad kropp) inte går att inkorporera i en 
rustning så används samma typ av sexualisering för både de kvinnliga rustningarna och de 
manliga om inte annat så bara för att de ska vara jämförbara.  

Det vill säga, definitionen av sexualisering i denna undersökning är att den sker när rustningen 
inte längre ser ut att i verkligheten kunna skydda mot vass metall och närmare påminner om 
en specifik typ av kläder som unisont anses sexiga (tighta kläder med djup urringning, 
högklackade skor, pushup-bh, osv) än sina verkliga motparter.  

 Förstudie 
Arbetets förstudie gjordes med målet att se hur personer uppfattar olika nivåer av 
sexualisering och vilka typer av klädesplagg och utseenden på rustningar som agerar som 
signalement för de olika nivåerna av sexualisering för att kunna säkerställa att sexualiseringen 
av rustningarna uppfattas på liknande sätt av olika människor. Förstudien gjordes två gånger, 
där den första versionen av förstudien snabbt visade sig vara dåligt utformad och innehållet 
levde inte upp till definitionerna för de kategorier som eftersöktes. Det andra försöket med en 
mer genomarbetad förstudie hade bättre anpassade frågor och bättre utformat grafiskt 
material som närmare efterliknade de kategorier av sexualisering som eftersöktes. Båda 
versionerna av förstudien var internetbaserade enkäter via Google Formulär (Google Inc., 
2018).  

Till förstudien gjordes åtta rustningar till en kvinnlig avatar och åtta rustningar till en manlig 
avatar. Till varje avatar fanns två rustningar av varje typ; Icke-Sexualiserad, Subtilt 
Sexualiserad, Uppenbart Sexualiserad och Hypersexualiserad. Dessa kategorier kommer som 
tidigare nämnt från Bells studie (2017) och är ett sätt att kategorisera sexualisering utifrån hur 
funktionell och/eller sexualiserad någonting är. Det gjordes två rustningar till varje kategori 
för att utforska mer möjliga detaljer än vad som hade varit möjligt vid endast en rustning till 
varje kategori. 
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Förstudien bad först svarande att läsa information om sexualisering och om de fyra termerna, 
IS, SS, US och HS, och sedan fick svarande se en bild med alla åtta rustningarna för den 
kvinnliga avataren och efter det kom en bild på varje rustning ensam, en efter en, med frågan 
“Under vilken av de följande rubrikerna skulle du placera rustningen ovan?” efter varje. 
Frågan hade alltid samma fyra svarsalternativ (IS, SS, US och HS) i samma ordning eftersom 
att ingen blandning behövdes. Efter åtta rustningar hade setts byttes sida till samma frågor 
och svar men med manliga avatarer på bilderna istället. Rustningarna var inte placerade i 
någon specifik ordning med stegrande eller sjunkande grad av sexualisering utan placerade 
på måfå för att svarande inte skulle utgå ifrån ett mönster när de svarade. 

 
Figur 7 Pilotundersökningens kvinnliga rustningar, där de ställdes upp i blandad ordning istället 
för från Icke-Sexualiserad till Hypersexualiserad. 

4.3.1 Förstudiens resultat 
Sextio procent kvinnor och fyrtio procent män deltog i förstudien om hur sexualisering 
uppfattas utifrån bestämda kategorier, alla frågor besvarades av alla deltagare och alla 
deltagare gjordes medvetna om sin rätt att avbryta sitt deltagande närsomhelst och att de var 
anonyma. Det eftersökta resultatet var att de rustningar som var tänkta att uppfattas som en 
av kategorierna då uppfattades av en överväldigande majoritet deltagare som just den 
kategorin, eftersom att rustningarna önskas kategoriseras som en viss typ av sexualisering när 
de används i uppsatsens huvudsakliga undersökning. 
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Studiens resultat visade att svarande uppfattar sexualiserade rustningar på olika men 
liknande sätt. I alla rustningars fall förutom ett fanns en majoritet svarande som ansåg att 
rustningen tillhörde den kategori som var meningen. De enda rustningar som alla svarande 
unisont ansåg tillhöra den kategori som var meningen var de Icke-Sexualiserade rustningarna, 
med hundra procent enighet hos alla fyra rustningar, och den enda rustningen som inte 
uppnådde en majoritet i den önskade kategorin förbises helt vid det fortsatta arbetet medan 
de rustningar som fick högst procentantal för sin kategori ligger för grund vid skapande av 
artefakten till uppsatsens huvudsakliga undersökning.  

 Artefakt inför undersökning 
Artefakten till undersökningen består av en manlig avatar och en kvinnlig avatar vars 
kroppsform är inspirerad av karaktärer i spel. De är utan ansikten och frisyrer och avbildas 
utan hudfärg så att ingen eventuell etnicitet skulle gå att avläsa för att hålla basen för 
rustningarna så neutral som möjligt. Båda avatarerna har fyra olika rustningar och de fyra 
rustningarna ska alla utföra samma mekaniska funktion - skydd i ett teoretiskt fantasyspel där 
huvudsakliga metoden för strid är svärd. Rustningarna skiljer sig från varandra i utseende, 
med sexualisering som huvudsaklig anledning.  

Vid skapandet av rustningarna var önskan att om möjligt se till så att fokuset på 
sexualiseringen inte skulle bli övertydligt, så att svarande inte vid första anblick förstog att det 
var sexualisering som undersöktes. Därför fanns det en önskan om att försöka se till så att alla 
rustningar hade ett relativt unikt utseende så att det inte bara var samma rustning som syntes 
om och om igen men med mer synlig hud för varje instans. Kopplat till detta är det tacksamt 
att varje rustning ska representera en viss nivå av sexualisering vs funktionalitet och att varje 
rustning därmed naturligt får ett eget formspråk, eftersom att mer sexualisering innebär att 
rustningens utseende är drastiskt annorlunda från en rustning med mer funktionalitet då en 
sexualiserad rustning per definition ska påminna om sexighet (APA, 2010) och därmed t. ex. 
en viss typ av underkläder (Smolek, Murnen & Myers, 2014), medan en funktionell rustning 
till största del endast är till för att skydda kroppen i den och är inte i huvudsak skapad för sitt 
utseendes skull. 

De fyra olika kategorierna innebär att rustningarna har fyra olika distinkta fokus och 
huvudsakliga inspirationskällor. De Icke-Sexualiserade rustningarna har hög fokus på 
funktionalitet och är därför inspirerad till största del av riktiga medeltida rustningar som 
använts i faktisk strid. De sexualiserade rustningarna har fortfarande till viss del också 
medeltida rustningar i åtanke men det mesta av inspirationen kommer från rustningar från 
TV-spel och till viss del filmer och lösa koncept, då de inte behöver vara funktionella och har 
större frihet att fokusera på utseende och sexighet.  

Utöver inspiration från spel och verkliga funktionella medeltida rustningar så låg även 
pilotundersökningens resultat som grund, och de rustningar som i förstudien fick hög enighet 
användes som mall. I Figur 8 syns den manliga avatarens Uppenbart Sexualiserade rustning, 
och det syns vilka delar som fanns kvar och ändrades under arbetets gång. Denna utveckling 
är typisk för de flesta rustningar i arbetet, och används därför som exempel. I just denna 
rustnings fall ändrades designen lite allteftersom, på grund av resultat från förstudien där 
designen ansågs otillräckligt sexualiserad av ett antal deltagare och därför gjordes om genom 
att ta bort tygstycken på magen och sedan addera lite rustning ned från bröstplåten mot naveln 
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för att mer efterlikna mängden rustning på den Uppenbart Sexualiserade kvinnliga 
rustningen. 

 
Figur 8 Utvecklingen av den manliga avatarens Uppenbart Sexualiserade rustning 

4.4.1 Grafisk stil 
Den grafiska stilen är enkel, med svarta linjer som tydligt visar vart olika detaljer är. Denna 
stil valdes eftersom att den är lätt att göra fort, till skillnad från t.ex. att måla med olika nyanser 
av olika färger och utan linjer. En annan anledning till varför den grafiska stilen ser ut som 
den gör är för att just vara så tydlig som möjligt. Det är mycket möjligt att en mer målad stil 
skulle göra bilderna mer levande och rustningarna mer intressanta utifrån ett rent visuellt 
perspektiv, men då vara ute för större risk att uppfattas fel. 

Beslutet att inte färglägga rustningarna kommer från att det finns en risk att eventuella färger 
påverkar hur svarande bestämmer sig, antingen för att en viss färg är favorit- eller hatfärg, 
eller för att någon färg påverkar svarande omedvetet på grund av hur färgen undermedvetet 
kan tolkas.  

Vid skapandet och designandet av de olika rustningarna så var det en önskan att de inte skulle 
se ut som samma rustning med mer blottade delar och mer underklädesliknande aspekter 
utan att det skulle se ut som olika rustningar med egna unika element, som kanske skulle 
kunna tolkas som rustningar med liknande mekaniskt värde. Dessa unika element kommer 
diskuteras i varje nästkommande avsnitt, och hur tankegångarna gick bakom det.  

Nedan visas de fyra typerna av sexualisering i sina par, och sedan diskuteras det hur de visas 
upp i undersökningen. Det gjordes ett försök att se till så att rustningsparen hade liknande 
mängd blottad hud, även om det inte nödvändigtvis behövde vara på samma ställen.  
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4.4.2 Icke-Sexualiserade Rustningar 

 

Figur 9 De båda Icke-Sexualiserade rustningarna samt delar av material som inspirerade 

De Icke-Sexualiserade rustningarna inspirerades som tidigare nämnt till stor del av medeltida 
verkliga rustningar, men också förstås av rustningar i spel. De rustningar som skulle vara IS 
skulle inte betona sexuellt laddade kroppsdelar eller egenskaper hos varken den manliga eller 
kvinnliga avataren, och till största majoritet endast framhäva synlig funktionalitet. Som 
nämnt tidigare så visade förstudien att IS rustningar enhetligt uppfattades som IS, vilket ingen 
annan kategori av sexualisering nådde upp till. Det var därför ett enkelt beslut att utgå från de 
rustningar som använts i förstudien. Inspiration kom från spelen Guild Wars 2 (ArenaNet, 
2012-), For Honor (Ubisoft, 2017-) och Dragon Age: Inquisition (BioWare, 2014) i formen av 
rustningen Ascalonian Protector från GW2, karaktären The Warden från FH och ett antal 
rustningar från DA:I. 

Vid designen av rustningarnas specifika utseenden så fanns det en önskan att rustningarna 
inte bara skulle vara spegelbilder av varandra, så de gjordes med två olika slutprodukter i 
åtanke. Den kvinnliga avatarens rustning gjordes med stort fokus på att inte framhäva byst, 
midja eller skrev, men samtidigt inte heller dölja någon form på kroppen för att göra utseendet 
mer bulkigt och stort. Rustningen gjordes för att passa en kvinnlig form, och därmed inte dölja 
avatarens midja eller höfter, men inte betona dem heller. Den manliga avatarens rustning 
gjordes med medvetenhet att inte betona kroppsdelar som anses sexiga, men mindre säkerhet 
kring vad det betydde fanns jämfört med den kvinnliga avatarens rustning. 

Resonemang för hur rustningens mer utstuderade element såsom de uddkantade 
metalldelarna på den manliga avatarens rustning eller de små mer snirkliga delarna på den 
kvinnliga avatarens bröstplåt är som följer: det kan vara dekorativt utan att vara sexualiserat. 
Så länge ingen kosmetisk detalj visuellt påverkar funktionaliteten och samtidigt framhäver 
kroppen under rustningen är additionen av det inte någonting som påerkar resultatet.  
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4.4.3 Subtilt Sexualiserade Rustningar 

 
Figur 10 De båda Subtilt Sexualiserade rustningarna samt delar av det material som inspiterat 

De Subtilt Sexualiserade rustningarna skulle likna de Icke-Sexualiserade rustningarna till 
relativt hög grad, men också ha en mer sexualiserad vinkel. Det vill säga, till liten bekostnad 
av funktionalitet skulle även avatarens sexighet framhävas. Detta visade sig mer otydligt än 
IS, i förstudien, och som närmast uppnåddes åttio procent enighet hos svarande. Därför ser 
de SS rustningarna inte lika identiska sina förgångare som de IS rustningarna, men de utgick 
till stor del från rustningarna i förstudien. Spel och karaktärer i spel som inspirerade till de SS 
rustningarna kom från Guild Wars 2 (ArenaNet, 2012-), Elder Scrolls Online (Zenimax Online 
Studios, 2014-) och Dragon Age 2 (BioWare, 2011) i formen av rustningar som “Whisper’s 
Secret Armor” från GW2, “Golden Saint” från ESO och “Mantle of the Champion” från DA2.  

Under designen av dessa rustningar så var det återigen viktigt att de inte skulle vara 
spegelbilder av varandra, och de ytor på kroppen som är blottade nu är medvetet placerade på 
olika ställen. Det förutsågs att det skulle vara ytterst övertydligt vad som undersöktes i 
undersökningen om en av den manliga avatarens rustningar hade en bh-formad del på 
bröstplåten med en utskuren urringning som den kvinnliga avatarens rustning har. Istället 
blottades andra delar av den manliga kroppen som anses sexuellt laddade; magen och biceps 
vilket är kopplat till synlig muskelmassa vilket antyder om att personen tränar vilket anses 
sexigt på män (Murnen, Myers & Smolak, 2014). 
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4.4.4 Uppenbart Sexualiserade Rustningar 

 

Figur 11 De båda Uppenbart Sexualiserade rustningarna samt delar av det material som inspirerat 

En Uppenbart Sexualiserad rustning är en rustning som på hög bekostnad av funktionalitet 
framhäver sexighet, vilket tolkas som en rustning som visar mycket bar hud på ställen av 
kroppen som anses sexiga (rumpa, mage, bröst bl. a.) samt att rustningens form tar en sådan 
som närmare påminner om underkläder snarare än skydd. De US rustningarna var svårast för 
svarande i förstudien att komma överens om, med svarande som var överens från fyrtio 
procent upp till nittio procent på de olika US rustningarna. Efter pilotundersökningens 
resultat fattades beslutet att överdriva sexualiseringen till en viss gräns för att säkerställa att 
sexualiseringen skulle vara uppenbar, men inte överdrivet vulgär nog för att misstas för HS, 
och resultatet syns i figur 11. Spel vars rustningar användes som inspiration till denna kategori 
är främst TERA Online (Bluehole Studio, 2011-) och Guild Wars 2 (ArenaNet, 2012-) men 
också från Dragon Age: Inquisition (Bioware, 2011).  

Återigen var önskan att rustningarna inte skulle vara spegelbilder av varandra, även om 
mängden blottad hud önskade vara ungefär densamma. Återigen skulle det ha varit märkligt 
om den manliga avatarens rustning hade en bh/korsett-formad bröstplåt med urringning, 
eftersom att detta inte är ett utseende som normalt påträffas i spel eller annan typ av media 
på samma sätt som det görs för kvinnliga avatarer/personer. För att ändå se till så ungefär 
samma mängd hud var synlig blottades den manliga avatarens hela bål, och försök att betona 
axlarnas bredd gjordes. 
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4.4.5 Hypersexualiserade Rustningar 

 
Figur 12 De båda Hypersexualiserade rustningarna samt delar av det material som inspirerat 

Den sista kategorin rustningar är den som väntas vara minst populär hos svarande i frågan 
om vilken rustning som bör ha mekaniskt övertag, eftersom att en Hypersexualiserad rustning 
offrar mycket eller all synlig funktionalitet för sexualisering. Vilket innebär att den inte ska se 
ut att vara mycket till hjälp i eventuella våldsamma sammanhang. De rustningar som i 
förstudien var menade att tolkas som HS fick alla antingen sjuttio eller åttio procent enighet 
och därför användes de som mallar, men det lades fokus på att överdriva sexualiseringen 
ytterligare eftersom att Hypersexualisering ändå skall vara absolut mest uppenbar av de 
sexualiserade rustningarna. Samtidigt behölls tanken om att inte göra sexualisering det 
övertydliga fokuset för undersökningen, och viss synlig funktionalitet behölls. Spel vars 
rustningar inspirerade till de HS rustningarna är främst de som tillhör rasen “Castanic” i 
TERA Online (Bluehole Studio, 2011-) samt rustningen “Light Steel Set” från Final Fantasy 
XIV: A Realm Reborn (Square Enix, 2013-).  

Den typen av sexualisering som ses i denna bild är inte helt vanlig i spel och var därför relativt 
svår att göra på ett sätt som skulle göra att rustningarna skulle uppfattas som likvärdiga till 
sina respektive kompanjoner, så det gjordes ett försök att inkludera så mycket bepansring som 
möjligt på de områden som inte var tänkta att vara blottade, samt att på något sätt göra så att 
rustningarna besatt någon typ av dekorativ detalj som skulle göra så de såg ut att besitta 
jämförbart mycket mekaniska fördelar som övriga rustningar, så den manliga avatarens 
rustning fick ett höftskynke och vassare spetsar på sin pansar medan den kvinnliga avatarens 
rustning fick mer utstuderade axelskydd. 

 Utformning av enkät 
När enkäten gjordes så användes Sexualization and Gamer Avatar Selection in League of 
Legends (Bell, 2017) och dess struktur som inspiration eftersom att det ansågs att frågorna 
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var välformulerade och kom åt både den svarandes instinktiva åsikt om vilken rustning som 
föredras baserat på utseende, men också hur den svarande resonerar kring rustningens 
utseende och det relaterat till rustningens mekaniska egenskaper i det teoretiska spelet. Det 
vill säga, både vilken rustningen som föredras i en okomplicerad situation där endast utseende 
spelar roll, men också vilken rustning som svarande anser ser mest funktionell ut. 

Sättet som artefakten presenteras på i denna uppsatsens undersökning skiljer sig från hur 
artefakten presenterades i Sexualization and Gamer Avatar Selection in League of Legends 
(Bell, 2017), eftersom att mängden rustningar var få och för att återskapa presentationen i 
Sexualization and Gamer Avatar Selection in League of Legends så ansågs det att fler 
rustningar skulle behövas. I Sexualization and Gamer Avatar Selection in League of Legends 
så presenterades avatarerna två och två, där avatarerna tillhörde olika kategorier av 
sexualisering så att resultatet blev att en typ av sexualisering föredrogs över en annan av 
svarande. I denna undersökning så presenteras alla rustningar samtidigt och de svarande 
ombeds att välja en favorit av de fyra. Detta gjordes för att det hade krävt mer tid än fanns 
tillgängligt att göra lika många rustningar som det fanns avatarer i Sexualization and Gamer 
Avatar Selection in League of Legends, och för att det också hade krävt mycket tid att gå 
igenom svaren. För att förenkla blir det bara ett val per fråga. 

4.5.1 Pilotundersökning och övrig testning av enkät 
För att säkerställa att enkätens frågor uppfattades på det önskade sättet och att svarande 
förstod de olika scenarierna så gjordes en pilotundersökning där personer ombads att svara 
på enkäten som den beskrivs ovan samt att två ytterligare avsnitt adderades där de ombads 
beskriva vad enkäten handlade om och sedan ge eventuell feedback.  

Tre personer svarade per enkät, tre män på den manliga avatarens enkät och tre kvinnor på 
den kvinnliga avatarens enkät. Ingen kommentar gjordes över att någonting var otydligt men 
viss feedback gällande enkätens utformning samt artefaktens presentation togs emot och 
agerades på. 

Utöver att pilotundersökningen genomfördes för att säkerställa att rätt frågor ställdes 
tillfrågades även deltagare av undersökningens förstudie (den gällande rustningarnas 
uppfattade nivå av sexualisering) om de ville läsa frågorna i enkäten och ge kritik huruvida de 
var lättförstådda eller inte. Baserat på den kritiken ändrades några frågor och formuleringen 
av scenarierna för att ytterligare understryka skillnaden mellan de två versionerna av “spelet” 
de svarande skulle välja rustning för samt exakt hur rustningarna i det “spel” där de påverkar 
gameplay faktiskt påverkar gameplay. 

 Reflektioner 
Dessa rustningar har gjorts för att härma det utseende som finns på rustningar i spel idag, 
vilket innebär att en stereotyp version av vad som “bör” tolkas som sexigt reproduceras av mig 
i detta arbete. Detta delvis i enlighet med APAs (2010) definition av sexualisering där “sexighet 
reduceras till en väldigt snäv version av fysisk attraktivitet” vilken i min analys av spel innebär 
en stereotyp av vad en sexig manlig och sexig kvinnlig kropp är, och hur en sådan manlig och 
kvinnlig kropp bör kläs. Det finns förstås andra sätt som en sexig kropp kan se ut på eftersom 
att sexighet är subjektivt, och vid en annan typ av undersökning bör de definitivt inkluderas, 
men i detta arbete reproduceras specifikt utseendet på rustningar och avatarer i spel där 
materialet som legat som grund är inkluderat i Figur 3, 8, 9, 10 och 11. En deltagare i 
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pilotundersökningen där frågorna säkerställdes menade att kroppsformen på den kvinnliga 
avataren var mer “verklighetstrogen” än stereotyp, vilket tolkas som att dess kropp närmare 
påminner om normalkroppen än idealet som syns i digitala spel, vilket är en miss eftersom att 
utseendet på avatarernas kroppar är menat att helt spegla utseendet på avatarer i spel. Denna 
kommentar fälldes dock av en svarande som aldrig spelat ett spel där hen representerades av 
en digital avatar, så åsikten anses vara mindre relevant än om det hade varit en spelvan 
svarande som fällt kommentaren.  

Beslutet fattades att sexualisera de manliga rustningarna på samma sätt som de kvinnliga 
rustningarna, trots att det inte finns en viss typ av utseende för manlig klädsel som är 
stereotypt sexig (Murnen, Myers & Smolak, 2014). Detta väntades eventuellt innebära att de 
manliga rustningarna inte skulle tolkas som sexiga/sexualiserade utan bara mindre påklädda 
och därmed mindre praktiska, men skulle även kunna innebära att de sticker ut från normen 
på ett störande och inte önskvärt sätt där manliga spelkaraktärers rustningar sällan ser ut 
såsom de gör i denna undersökning. 

Utöver detta gjordes ett misstag under skapandet av de sexualiserade rustningarna till den 
kvinnliga avataren som tyvärr inte blir rättat innan undersökningen genomfördes. Trots att 
någon ändring av kroppsformen inte skulle ske så gjordes förstärkande linjer vid bysten för 
att illustrera att rustningen gjorde mot avatarens byst precis vad en push up-bh hade gjort. 
Detta ser delvis ut som om de mer sexualiserade rustningarna skulle kunna ha större byst än 
de mindre sexualiserade rustningarna, vilket ville undvikas. Detta skulle ha ändrats, men 
gjorde inte det. 
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5 Resultat 
Undersökningen gjordes för att se hur personer som spelar spel väljer rustning till en 
ansiktslös avatar inför ett teoretiskt speltillfälle om de tvingas välja mellan fyra stycken med 
olika mängd sexualisering. Detta för att spel innehåller en stor del sexualiserade kvinnliga 
karaktärer, och en liten del sexualiserade manliga karaktärer och det är bevisat att 
identifikation med sexualiserade avatarer påverkar spelare negativt, och att se på 
sexualiserade personer/karaktärer i allmänhet påverkar människor negativt. 
Undersökningens huvudsakliga mål är att se om spelare faktiskt vill spela som sexualiserade 
avatarer. 

Som inspiration till undersökningen och grund för det till viss del väntade resultatet ligger 
Sexualization and Gamer Avatar Selection in League of Legends av Bell, C. (2017). I den 
undersökningen ombads svarande att välja mellan två avatarers Splash Art från spelet League 
of Legends (Riot Games, 2009-). Utifrån resultatet i den undersökningen formades ett antal 
hypoteser gällande både den manliga och kvinnliga avatarens enkäter, trots att alla avatarer i 
Sexualization and Gamer Avatar Selection in League of Legends var kvinnor. Sexualisering 
sker inte på samma sätt för män och kvinnor eftersom att sexighets utseendebaserade faktorer 
skiljer sig mellan män och kvinnor, och därför är det inte möjligt att på exakt samma sätt 
sexualisera manliga avatarer som kvinnliga avatarer. Trots detta gjordes sexualiseringen på 
samma sätt för både den manliga avatarens rustningar som den kvinnliga avatarens 
rustningar, eftersom att de båda enkäterna skulle röra val av rustning till en vald avatar. 

För att undersöka den valda frågan så gjordes två webbenkäter som bestod av samma frågor i 
samma ordning, men gällande två olika artefakter. 

Frågorna som önskades svaras på kan summeras som följer: 

Fråga 1: Föredras Uppenbart Sexualiserade rustningar av spelare med kvinnliga 
avatarer, och speglas detta i valet av rustningar till manliga avatarer? 

Fråga 2: Anses en Hypersexualiserad rustning som önskvärd? 

Fråga 3: Väljer spelare annorlunda beroende på vilken typ av sammanhang 
rustningarna placeras i? 

Undersökningen gjordes med Google Formulär (Google Inc., 2018) och delades ut via tre olika 
forum på Facebook (Facebook Inc., 2018): studentens personliga, en studentgrupp för 
dataspelsutvecklingsstudenter och en grupp för kvinnliga och icke-binära spelare. 

 Webbenkäternas genomförande och utformning 
Enkäterna gjordes med hjälp av Google Formulär (Google Inc., 2018) och bestod vardera av 
13 frågor på svenska. Av dessa var 6 frågor gällande de svarandes bakgrund, spelvana och 
åsikter gällande byte av rustning i spel av vilka 5 st var obligatoriska, den frivilliga var för de 
som svarade ja på en tidigare fråga. 6 av frågorna gällde artefakten, där bilden med 
undersökningens fyra rustningar presenterades tillsammans med ett av två olika skrivna 
scenarion där den svarande skulle relatera till rustningarna utifrån två olika typer av spel, där 
det ena var ett där avatarens mekanik inte påverkades av dess rustning och det andra var ett 
spel där avatarens mekanik påverkades av dess rustning. I slutet av enkäten delades 
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information gällande undersökningens syfte ut samt studentens mail om det fanns en önskan 
hos den svarande att ta kontakt. Deltagare fick här även en chans att dela med sig av eventuella 
åsikter kring undersökningen eller innehållet via ett frivilligt kommentarsfält. 

Frågorna löd som följer (obligatoriska frågor märks med en stjärna): 

1. Hur gammal är du?* 

2. Vad är ditt kön?* 

3. Har du spelat något spel via PC, konsol, telefon eller tablet?* 

4. Har du spelat spel där du representeras av en digital avatar?* 

5. Har du spelat spel där det är möjligt att byta rustning på din avatar?* 

6. Om du svarade ja på förra frågan, av vilka anledningar byter du rustning, eller delar av 
en  rustning, i spel? 

7. Vänligen markera den rustning du skulle välja vid detta teoretiska speltillfälle.* 

8. Hur mycket föredrar du den framför de andra?* 

9. Varför valde du den? Eller varför valde du inte någon av de andra? 

10. Vänligen markera den rustning du skulle välja vid detta teoretiska speltillfälle.* 

11. Hur mycket föredrar du den framför de andra?* 

12. Varför valde du den? Eller varför valde du inte någon av de andra? 

13. Om du har någonting du funderar på eller vill kommentera så gör det här. 

Över fråga nr 7 stod som följer: 

Tänk dig att du spelar ett fantasyspel där du representeras av en kvinnlig/manlig avatar. 
Det är i spelet möjligt att byta ut all utrustning genom hela spelet, och din avatars 
huvudsakliga vapen är ett svärd.  

I detta spel så påverkas inte din avatar av vilken rustning du väljer, utan den är enbart en 
visuell aspekt. Du får alltså inga fördelar i spelet beroende på vilken rustning du väljer. 

De fyra rustningarna nedan är alla möjliga val för din avatar. 

Välj den rustning som du tror att du skulle använda dig av i det spelet. 

Över fråga nr 10 stod som följer: 

Tänk dig återigen att du spelar ett fantasyspel där du representeras av en kvinnlig/manlig 
avatar som främst strider med ett svärd. Det är i spelet möjligt att byta ut all utrustning 
genom hela spelet, inklusive rustning och svärd. 

I detta spel så förändras din avatars förmågor och egenskaper beroende på vilken 
utrustning du använder dig av. Det vill säga, det finns både bra och dåliga rustningar. I 
detta spel är det alltid viktigt att använda en så bra rustning som möjligt. 
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De fyra rustningarna nedan är alla möjliga val för din avatar. 

Välj den rustning som du tror är den bästa, som skulle göra att du och din avatar har de 
mest önskvärda fördelarna. 

 Urvalsprocess 
När enkäterna var färdigställda och svar skulle samlas in så fattades beslutet att dela ut 
enkäten via olika forum på Facebook (Facebook Inc., 2018), där en stor mängd olika typer av 
människor vistas för att dela åsikter av olika slag. Förhoppningen var att nå personer som 
spelar spel och har åsikter om rustningar i spel, men det var inte ett krav att den svarande var 
tvungen att ha erfarenhet av någon typ av spel. Det enda som gjorde att vissa personer svarade 
och andra inte var vilka forum som valdes och vilka personer som själv valde att svara på 
enkäten, något ytterligare urval gjordes inte. 

Ett av forumen som valdes var studentens privata profilsida, där strax över 200 personer som 
är studentens vänner hade tillgång till inlägget som gjordes och därmed hade möjlighet att 
delta. Det andra forumet som valdes var en grupp för dataspelsutvecklingsstudenter vid 
Högskolan i Skövde, där förhoppningen var att nå personer som hade olika nivå av intresse 
för spel och hade olika syn på rustningar i spel samt att nå en större mängd olika personer än 
som bara hade nåtts via studentens privata profil. Det sista forumet som valdes var ett forum 
för kvinnor och icke-binära spelare som drivs av en organisation som heter Female Legends 
(2018), vilken arbetar för att inkludera fler kvinnor och icke-binära inom e-sport. Denna 
grupp valdes ut för att inkludera fler kvinnliga spelare eftersom att det gjordes ett antagande 
att det skulle vara en majoritet av män som skulle svara på enkäterna från övriga forum. Det 
är möjligt att de grupper som valdes ut för att svara på enkäten påverkade resultatet, och om 
några helt annorlunda grupper eller forum hade valts så hade kanske resultatet varit helt 
annorlunda. 

En negativ aspekt av de ovan nämnda forumen är att enkäten inte delades i någon grupp 
specifikt för spel som inkluderade manliga spelare. Detta påverkade definitivt andelen män 
och kvinnor som deltog i undersökningen och ansträngning för att korrigera detta bör göras 
inför framtida arbete. 

Texten som lades upp för att dra uppmärksamhet till enkäterna var exakt likadan i de tre 
forumen, och såg ut som följer: 

”Hej! 

Till mitt examensarbete skulle jag behöva svar på en enkät. Den handlar om rustningar till 
avatarer i spel och tar uppskattningsvis mindre än fem minute att göra. 

Innan du får svara på frågorna ombeds du välja om du vill göra enkäten med en manlig 
avatar eller en kvinnlig avatar. Var vänlig svara endast på ena enkäten. Det är helt upp till 
dig vilket kön du väljer, det behöver inte vara ditt eget. Tänk på det som att du ska välja det 
kön på avataren som du mest troligt hade valt i nästa spel du spelar där du ska representeras 
av en avatar.  

Ska tilläggas att du inte behöver vara spelvan för att svara på frågorna. 

Manlig avatar: [länk] 
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Kvinnlig avatar: [länk] 

Tack på förhand!” 

 Presentation av undersökningens resultat 
Totalt deltog 211 personer i undersökningen. Dessa deltagare valdes inte ut specifikt från olika 
källor och valdes inte till någon specifik enkät vilket är varför det är ojämna antal svarande på 
enkäterna. Personer som såg inlägget som lades ut fick själva välja om de ville svara och på 
vilket enkät de ville svara, vilket betydde att mängden och fördelningen av svar inte gick att 
kontrollera. 

De båda enkäterna - den med den manliga avataren och den med den kvinnliga avataren - 
redovisas till fullo, men för sig.  

5.3.1 Presentation av den manliga avatarens enkät 
I detta avsnitt presenteras alla resultat från enkäten med den manliga avataren i ordningen 
som frågorna kom i enkäten. Se Appendix A för hela resultatet från enkäten med den manliga 
avataren. 

5.3.2 Manlig avatar: Presentation av deltagare 
Totalt deltog 47 personer i enkäten med den manliga avataren. De personer som deltog i denna 
enkät var alltså de personer som läste inlägget som publicerades på Facebook (Facebook Inc., 
2018) och valde att göra enkäten med den manliga avataren. Dessa personer blev ombedda att 
dela med sig av lite information om sig själva och sin spelvana samt om de spelat spel där de 
representerats av en digital avatar och om de spelat spel där de hade möjlighet att byta 
rustning på sin avatar och till sist ombads de välja mellan fyra olika alternativ till en fråga 
gällande vilken anledning de mest ofta byter rustning på grund av i spel. Som visas i Tabell 1 
så hade alla spelat ett digitalt spel, och nästintill alla deltagare spelat spel där de representerats 
av en avatar och där det varit möjligt att byta rustning på avataren. Detta innebar att en hög 
mängd svarande antagligen kunde sätta sig in i det teoretiska scenariot som presenterades 
senare i enkäten. 

Tabell 1 Information om svarande  

Kategori Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Ålder -21 (25,5%) 22-29 (61,7%) 30-49 (10,6%) 50+ (2,1%) 

Kön Kvinna 
(38,3%) 

Man (59,6%) Annat (2,1%) N/A 

Spelat något 
digitalt spel? 

Ja (100%) Nej (0%) N/A N/A 

Där du 
representerats av 
en avatar? 

Ja (97,9%) Nej (2,1%) N/A N/A 
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Där det är möjligt 
att byta rustning 
på avataren? 

Ja (97,9%) Nej (2,1%) N/A N/A 

Av vilken 
anledning byter du 
rustning när du 
kan? 

Primärt 
pga 
utseende 
(10,9%) 

Primärt pga 
funktionalitet 
(73,9%) 

Spelar mest spel 
där rustningen 
inte fyller en 
mekanisk 
funktion (13%) 

Olika/Bryr 
mig inte 
(2,2%) 

 
De första fem frågorna användes på grund av att de användes i inspirationsundersökningen 
av Bell (2017), den sista gällande vilken anledning den svarande byter rustning är en addition 
specifikt för denna undersökning.  

5.3.3 Manlig avatar: Resultat från första frågan med artefakt 
Efter frågan gällande av vilken anledning den svarande menar att den primärt byter rustning 
på grund av så skickades den svarande till en ny sida där de konfronterades av en bild på den 
kvinnliga avatarens fyra olika rustningar. Dessa rusttningar presenterades inte i den ordning 
som deras sexualisering stegras i utan i blandad ordning. Nedan syns rustningarna (se figur 
13) och de har en siffra ovanför sig. Rustning 1 är den Hypersexualiserade rustningen, rustning 
2 är den Subtilt Sexualiserade rustningen, rustning 3 är den Icke-Sexualiserade rustningen 
och rustning 4 är den Uppenbart Sexualiserade rustningen. Deltagare tog inte del av någon 
typ av namn på någon rustning utan den enda information de fick om rustningarna i sig var 
den som syns i figur 13, det vill säga deras “fysiska” utseende och vilket nummer som tillhörde 
vilken rustning. 

 
Figur 13 Den manliga avatarens fyra rustningar som de presenterades i enkäten 
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Dessa rustningar presenterades med en tillhörande text där ett teoretiskt spel där avatarens 
rustning inte hade påverkan på avatarens mekanik beskrevs, och efter det ombads de svarande 
att välja den rustning som de föredrog och resultatet ses nedan(se figur 14). 

 

 
Figur 14 

 
Figur 15 

Figur 15 visar hur svarande indikerade hur mycket de föredrog den valda rustningen framför 
övriga. Denna fråga inkluderades i enkäten mestadels på grund av att den fanns i Bells 
undersökning (2017), men också för att det fanns ett intresse i att se om spelares tycke för 
den valda rustningen skilde sig mellan de olika valen. På skalan ovan i Figur 15 är 1 alltså 
”Knappt” och 4 är ”Mycket”. Mer än hälften svarande indikerade att de föredrog sin valda 
rustning som antingen 3 eller 4, vilket betyder att de flesta svarande valde en rustning de 
föredrog över övriga till stor del. 

5.3.4 Manlig avatar: Resultat av den första kvalitativa frågan 
Detta följdes av en öppen fråga där de svarande erbjöds en chans att motivera sitt val av 
rustning via frågan “Varför valde du den? Eller varför valde du inte någon av de andra?”. 
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Denna fråga svarades på av 44 deltagare (94%) och de vanligaste och/eller mest relevanta 
motiveringarna löd som följer:  

Tabell 2 Vanligaste svar på första kvalitativa frågan 

“Varför valde du den? [...]” 44 st, 94% 

“Snyggast”/”Coolast”/”Fränast” 18 st, 41%. Svarande 2, 5, 9, 13, 15, 17, 20, 21, 26, 27, 29, 
30, 32, 33, 40, 41, 45 och 47. 

“Skyddande”/”Täckande” 12 st, 27%. Svarande 1, 3, 4, 8, 11, 16, 18, 26, 31, 36, 39, 
och 45. 

“Ser ut att passa en roll jag gillar” 6 st, 14%. Svarande 2, 19, 22, 23, 28 och 42. 

“Sexig”/”Naken” 4 st, 9%. Svarande 10, 34, 35 och 37. 

 

Nedan I tabell 3 är några exempel på fullständiga kommentarer från ovan nämnda svarande. 
Dessa kommentarer valdes ut som varierade exempel på hur svarande resonerade. 

Tabell 3 Fullständiga kommentarer från första kvalitativa frågan 

Svarande R Motivering 

8 3 De andra ser löjliga ut. Det är inte rimligt att ha en rustning som blottar 
"vital organs". Meningen med rustning är att skydda. Även om detta bara 
är visuellt så är det såpass absurt att det skulle skada spelupplevelsen. 

26 2 Den kändes funktionabel men endå snygg utan att vara helt knäpp! [sic] 

34 1 När jag spelar manliga karaktärer, som kvinna, gillar jag att ta på armors 
som generellt sätt inte är "okej" för manliga karaktärer att ha. Exempelvis 
väldigt "avslöjande" armors, såsom nr 1. More slutmogs for men! [sic] 

 

5.3.5 Manlig avatar: Resultat från andra frågan med artefakt 
Nästa ställda fråga kom i ett separat avsnitt vilket krävde att den svarande skulle byta sida i 
enkäten. Denna andra fråga gällde fortfarande artefakten med avataren i de fyra rustningarna, 
men den hade en tillhörande text som skilde sig från hur artefakten först presenterades. De 
svarande skulle nu tänka sig att rustningarna tillhörde ett spel där de alla hade olika värde, 
och att de skulle välja den rustning som de trodde hade högst värde och skulle vara ”bäst”. 
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Resultatet från den frågan syns i figur 16, där Rustning 1 är den Hypersexualiserade 
rustningen, Rustning 2 är den Subtilt Sexualiserade rustningen, Rustning 3 är den Icke-
Sexualiserade rustningen och Rustning 4 är den Uppenbart Sexualiserade rustningen. 

 
Figur 16 

 
Figur 17 

Figur 17 visar hur svarande indikerade hur mycket de föredrog den valda rustningen framför 
övriga. Precis som nämndes tidigare inkluderades denna fråga till största del på grund av att 
den fanns i Bells undersökning (2017), men också för att det fanns ett intresse i att se 
resultatet. Till skillnad från resultatet som visades i Figur 15, där majoriteten svarande 
indikerade att de föredrog den valda rustningen framför övriga som antingen 3 eller 4 där 4 
betydde ”Mycket”, så var det mycket mer jämnt i detta stapeldiagram med nästan exakt lika 
många som valde varje alternativ. Detta indikerar att frågan var svårare att besvara och att 
den gjorde svarande mer osäkra gällande den valda rustningen och att det var mer troligt att 
en rustning som kanske inte tycktes om valdes. 

5.3.6 Manlig avatar: Presentation av den andra kvalitativa frågan 
Detta följdes av en öppen fråga där de svarande erbjöds en chans att motivera sitt val av 
rustning via frågan “Varför valde du den? Eller varför valde du inte någon av de andra?”. 
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Denna fråga svarades på av 45 deltagare (96%) och de vanligaste motiveringarna löd som syns 
i tabell 4. 

Tabell 4 Vanligaste svar på andra kvalitativa frågan 

“Varför valde du den? [...]” 45 st, 96% av deltagare 

“Skyddande”/”Defensiv” 23 st, 51%. Svarande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 19, 20, 21, 
22, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 41, 42, 43 och 44. 

“Rörlig” 5 st, 11%. Svarande 9, 14, 17, 27 och 32. 

“Ser ut att passa rollen jag 
vanligtvis spelar” 

6 st, 13%. Svarande 2, 9, 19, 23, 28 och 47. 

“Mest detaljrik/speciell och 
därför bäst” 

7 st, 16%. Svarande 6, 11, 16, 24, 26, 36 och 45. 

“Snyggast” 5 st, 11%. Svarande 10, 15, 17, 40 och 45. 

 

Nedan I tabell 5 är några exempel på fullständiga kommentarer från ovan nämnda svarande. 
Dessa kommentarer valdes ut som varierade exempel på hur svarande resonerade. 

Tabell 5 Fullständiga kommentarer från andra kvalitativa frågan 

Svarande Vald 
rustning 

Motivering 

19 1 Känns som att man skulle kunna använda den på en sjysst 
beefed up barbar-snubbe med 2handssvärd [sic] 

21 3 Denna rustning är logisk att använda eftersom den är mer 
heltäckande och därför borde ge bättre skydd 

24 2 Den har många features, vilket är en dead giveaway att det är 
end-game rustning. Även om rustning 3 ser ut som den skulle 
skydda mycket om det var verklighetsbaserat ser den för 
standard ut och har inte lika mycket personlighet. 

 

5.3.7 Presentation av den kvinnliga avatarens enkät. 
I detta avsnitt presenteras alla resultat från enkäten med den kvinnliga avataren i ordningen 
som frågorna kom i enkäten. Se Appendix B för hela resultatet från enkäten med den kvinnliga 
avataren. 

5.3.8 Kvinnlig avatar: Presentation av deltagare 
Totalt deltog 164 personer i enkäten med den kvinnliga avataren. Precis som med deltagarna 
i den manliga avatarens enkät så valdes inte dessa svarande ut på något sätt förutom att 
enkäterna delades på tre utvalda forum, det var helt upp till deltagarna att välja vilken enkät 
och avatar de ville använda sig av vilket resulterade i fler än tre gånger så många svar på 
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enkäten med den kvinnliga avataren jämfört med enkäten med den manliga avataren. Dessa 
personer blev ombedda att dela med sig av lite information om sig själva och sin spelvana samt 
om de spelat spel där de representerats av en digital avatar och om de spelat spel där de hade 
möjlighet att byta rustning på sin avatar och till sist ombads de välja mellan fyra olika 
alternativ till en fråga gällande vilken anledning de mest ofta byter rustning på grund av i spel. 

Tabell 6 Information om deltagare  

Kategori Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Ålder -21 (31,7%) 22-29 (53,7%) 30-49 (14,6%) 50+ (0%) 

Kön Kvinna 
(77,4%) 

Man (18,9%) Annat (3,7%) N/A 

Spelat något 
digitalt spel? 

Ja (99,4%) Nej (0,6%) N/A N/A 

Där du 
representerats av 
en avatar? 

Ja (99,4%) Nej (0,6%) N/A N/A 

Där det är möjligt 
att byta rustning 
på avataren? 

Ja (98,8%) Nej (1,2%) N/A N/A 

Av vilken 
anledning byter du 
rustning när du 
kan? 

Primärt 
pga 
utseende 
(16,7%) 

Primärt pga 
funktionalitet 
(64,2%) 

Spelar mest spel 
där rustningen 
inte fyller en 
mekanisk funktion 
(11,7%) 

Olika/Bryr 
mig inte 
(7,4%) 

 

5.3.9 Kvinnlig avatar: Resultat från första frågan med artefakt 
Efter frågan gällande av vilken anledning den svarande menar att den primärt byter rustning 
på grund av så skickades den svarande till en ny sida där de konfronterades av en bild på den 
kvinnliga avatarens fyra olika rustningar. Dessa rustningar presenterades inte i den ordning 
som deras sexualisering stegrades i utan i blandad ordning. Nedan syns rustningarna (figur 
18) och de har en siffra ovanför sig. Rustning nummer 1 är den Subtilt Sexualiserade 
rustningen, rustning 2 är den Hypersexualiserade rustningen, rustning 3 är den Uppenbart 
Sexualiserade rustningen och rustning 4 är den Icke-Sexualiserade rustningen. Deltagare tog 
inte del av någon typ av namn på någon rustning utan den enda information de fick om 
rustningarna i sig var den som syns i figur 18, det vill säga deras “fysiska” utseende och vilket 
nummer som tillhörde vilken rustning. 



 
42 

 
Figur 18 Den kvinnliga avatarens fyra rustningar som de presenterades i enkäten 

Rustningarna ovan presenterades med en tillhörande text där ett teoretiskt spel där avatarens 
rustning inte hade påverkan på avatarens mekanik beskrevs. 

I frågan som följde den texten ombads de svarande att välja en av fyra rustningar. Resultatet 
redovisas i figur 19.  

 
Figur 19 
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Figur 20 

I figur 20 syns svarandes indikationer om hur mycket de föredrog den valda rustningen över 
övriga. I detta stolpdiagram föreställer stapeln 1 “Knappt”, och stapeln 4 “Mycket” i frågan 
gällande hur mycket de svarande föredrog den valda rustningen. Resultatet på denna fråga 
speglar resultatet i samma fråga i den manliga avatarens enkät, där en majoritet valde 
antingen 3 eller 4. 

5.3.10 Kvinnlig avatar: Resultat från första kvalitativa frågan 
Efter de frågor där de svarande endast ombads välja ett alternativ följde en öppen fråga där 
deltagare uppmanades att dela med sig av sina resonemang bakom deras val av rustning. 91% 
av svarande valde att svara på denna fråga, och de vanligaste och mest relevanta svaren 
kategoriseras som följer: 

Tabell 7 Vanligaste svaren på första kvalitativa frågan 

“Varför valde du den?[...]” 150 st, 91% 

“Snyggast”/”Coolast”/”Finast” 65 st, 40%. Svarande: 1, 3, 7, 12, 14, 17, 23, 25, 26, 
27, 37, 39, 40, 41, 46, 48, 60, 62, 63, 64, 67, 69, 
71, 72, 73, 76, 77, 79, 84, 87, 88, 90, 91, 95, 96, 97, 
99, 104, 106, 107, 108, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 
119, 122, 125, 126, 127, 131, 133, 134, 139, 141, 145, 
149, 152, 154, 155, 157, 158 och 160. 

“Funktionell”/”Realistisk”/”Skyddande” 55 st, 34%. Svarande: 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 
18, 19, 20, 23, 24, 25, 32, 34, 37, 40, 42, 49, 51, 
56, 57, 58, 61, 63, 68, 69, 71, 72, 77, 81, 83, 85, 86, 
87, 89, 90, 92, 100, 101, 111, 112, 113, 120, 129, 
130, 131, 132, 135, 137, 144, 152 och 163. 
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“De andra var sexualiserade/sexistiska” 24 st, 15%. Svarande: 1, 2, 6, 18, 22, 26, 30, 32, 
34, 53, 68, 74, 83, 89, 101, 121, 135, 140, 142, 142, 
144, 148, 158 och 163. 

 

Nedan I tabell 8 är några exempel på fullständiga kommentarer från ovan nämnda svarande. 
Dessa kommentarer valdes ut som varierade exempel på hur svarande resonerade. 

Tabell 8 Fullständiga kommentarer från första kvalitativa frågan 

Svarande Vald 
rustning 

Motivering 

50 4 För att det känns uppfriskande att köra en kvinnlig karaktär med 
rustning som varken fokuserar på bröst, ben eller röv 

86 1 Jag föreställer mig att det är så som en hade velat vara klädd om 
en var krigare? Det känns mest autentiskt! 

158 2 Jag dras till den bara, om man kan vara ”snygg” och sparka 
rumpa så är det det bästa ensligt mig. Tycker att det är skitroligt, 
man jag fattar också att det är väldigt sexulliserat :( [sic] 

 

5.3.11 Kvinnlig avatar: Resultat från andra frågan med artefakt 
Nästa ställda fråga kom i ett separat avsnitt vilket krävde att den svarande skulle byta sida i 
enkäten. Denna andra fråga gällde fortfarande artefakten med avataren i de fyra rustningarna, 
men den hade en tillhörande text som skilde sig från hur artefakten först presenterades. De 
svarande skulle tänka sig att rustningarna tillhörde ett spel där de alla hade olika värde, och 
att de skulle välja den rustning som de trodde hade högst värde. 

I frågan som följde efter den texten ombads de svarande att välja en av fyra rustningnar. 
Resultatet redovisas i figur 21. I figur 21 är Rustning 1 den Subtilt Sexualiserade rustningen, 
Rustning 2 den Hypersexualiserade rustningen, Rustning 3 den Uppenbart Sexualiserade 
rustningen och Rustning 4 den Icke-Sexualiserade rustningen. 
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Figur 21 

 
Figur 22 

I figur 22 ses hur deltagare indikerade hur mycket de föredrog den valda rustningen framför 
övriga, och precis som tidigare så speglar resultatet den manliga avatarens enkät där det i 
andra frågan blev ytterst jämnt antal svarande som valde varje alternativ till skillnad från 
första frågan där majoriteten svarande valde antingen 3 eller 4. I Figur 22 är det dock 
fortfarande en majoritet som valt antingen 3 eller 4, men en mycket mindre majoritet än i 
Figur 20. Samma mönster dök upp i enkäten med den manliga avataren vilket visar på en 
tendens för spelare att bli mer osäkra gällande deras valda rustningar när utseendet ska säga 
dem någonting om dess funktionalitet. 

5.3.12 Kvinnlig avatar: Resultat från andra kvalitativa frågan 
Efter att de svarande valt rustning och indikerat hur mycket de föredrog den valda rustningen 
framför övriga rustningar blev de erbjudna en möjlighet att motivera sitt val. De svarande 
skulle i denna fråga välja den rustning som de trodde skulle ge dem mest önskvärda fördelar i 
ett teoretiskt fantasyspel. 147 svarande, eller 90%, valde att svara på frågan. Nedan redovisas 
de ord och fraser som förekom mest frekvent samt var mest relevant för frågeställningen. 
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Tabell 9  Vanligaste svaren från andra kvalitativa frågan 

“Varför valde du den?[...]” 147 st, 90% 

“Funktionell”/”Praktisk”/”Skyddande” 76 st, 52%. Svarande: 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 
18, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 39, 42, 44, 
48, 52, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 68, 69, 72, 73, 
74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 
92, 93, 94, 96, 98, 100, 104, 107, 110, 111, 113, 
116, 117, 118, 121, 123, 124, 127, 129, 132, 133, 
135, 143, 144, 145, 146, 151, 153, 154, 155, 157 
och 163. 

“En mer visuellt speciell (dekorerad) 
rustning är bättre” 

16 st, 11%. Svarande: 22, 30, 31, 33, 35, 37, 45, 
49, 53, 60, 61, 95, 126, 127, 147 och 151. 

“Mina erfarenheter av tidigare spel säger att 
en mer blottande rustning är bättre” 

14 st, 10%. Svarande: 2, 4, 22, 30, 49, 59, 60, 
64, 87, 90, 105, 112, 131 och 156. 

“Ser ut som en rustning som används sent i 
ett spel” 

6 st, 4%. Svarande: 13, 45, 60, 109, 125 och 
126. 

“Omöjligt att utröna mekaniska egenskaper 
endast från utseende” 

4 st, 3%. Svarande: 14, 29, 55 och 80. 

 

Nedan I tabell 8 är några exempel på fullständiga kommentarer från ovan nämnda svarande. 
Dessa kommentarer valdes ut som varierade exempel på hur svarande resonerade. 

Tabell 10 Fullständiga komentarer från andra kvalitativa frågan 

Svarande Vald 
rustning 

Motivering 

49 2 Den täcker minst hud av alla valen vilket brukar antyda hög level. 
Även de extra ornamenten som lejon huvuden tyder på 
legendarisk gear (utifrån ett high fantasy perspektiv, vilket det 
verkar vara). 

91 4 Utan att se stats på den rustningen ser den ut att vara den mest 
heltäckande som ger bäst skydd. 

147 1 Den ser påkostad ut men ändå funktionell. 
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5.3.13 Presentation av val där den svarande hade annat kön än den 
valda avataren 

Av svarande som deltog i enkäten med den manliga avataren som under frågan gällande vilket 
kön de hade svarade “kvinna” var det i den första frågan med artefakt den Subtilt 
Sexualiserade rustningen som var den mest populära med 39% av kvinnliga svarande, sedan 
den Icke-Sexualiserade rustningen med 33%, följt av den Uppenbart Sexualiserade rustningen 
med 17% och sist den Hypersexualiserade rustningen med 11%. 

Av svarande som deltog i enkäten med den kvinnliga avataren som under frågan gällande 
deras kön svarade “man” var det i den första frågan där rustningen inte innebar någonting för 
avatarens förmågor den Icke-Sexualiserade rustningen som var mest populär med 39% av 
deltagande män som valde den, sedan den Subtilt Sexualiserade rustningen med 35% av 
svarande, följt av den Hypersexualiserade rustningen med 16% och sist den Uppenbart 
sexualiserade rustningen med 10%. 

5.3.14 Presentation av rustningsbyte 
I enkäten med den kvinnliga avataren var det ungefär lika troligt att de svarande bytte ut deras 
valda rustning som att de skulle behålla den efter första frågan, med 48% som valde att stanna 
kvar med sin valda rustning efter första frågan och 52% som bytte rustning efter att de skulle 
tänka sig att rustningen hade medföljande egenskaper. Det var mest vanligt att byta till den 
Icke-Sexualiserade rustningen, med 42% av de byten som gjordes, sedan den Subtilt 
Sexualiserade rustningen med 27% av byten, följt av den Hypersexualiserade rustningen med 
22% och till sist den Uppenbart Sexualiserade rustningen med 8%.  

I enkäten med den manliga avataren var det mer troligt att svarande bytte rustning mellan 
fråga 1 och fråga 2 än att de svarade samma rustning vid båda frågorna, med 62% som valde 
en annan rustning vid andra frågan än de valde vid första och 38% som valde samma rustning 
vid båda frågorna. Det var mest vanligt att byta till den Icke-Sexualiserade rustningen vid 
andra frågan, med 48% av alla byten, sedan 21% som bytte till den Uppenbart Sexualiserade 
rustningen följt av 24% som valde den Subtilt Sexualiserade rustningen och till sist 7% som 
valde att byta till den Hypersexualiserade rustningen. 
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6 Analys 
I detta avsnitt analyseras resultatet från undersökningens två frågor med artefakt, samt de 
motiveringar som svarande använde sig av för att förklara vilka aspekter av rustningarna de 
föredrog eller inte. Först besvaras de frågor som ställdes innan undersökningen gjordes, sedan 
analyseras motiveringarna. 

 Analys av första scenariot 
Det första scenariot är alltså den första frågan där artefakten presenterades tillsammans med 
en text som beskrev ett teoretiskt spel som de svarande skulle föreställa sig att de valde en 
rustning till sin avatar för. Det teoretiska spelet lade inget värde i rustningarna och de 
svarande uppmanades att välja den rustning de föredrog utan att ta eventuella fördelar eller 
nackdelar från rustningen i åtanke. 

I den manliga avatarens enkät var det den Icke-Sexualiserade rustningen som var mest 
populär i det första scenariot, med 40% av deltagare som valde den. Efter den rustningen sjönk 
populariteten i takt med ökning av sexualisering. Den näst mest populära rustningen var den 
Subtilt Sexualiserade, med 29%, följt av den Uppenbart Sexualiserade rustningen med 23% 
och sist den Hypersexualiserade rustningen med 6%. I den kvinnliga avatarens enkät var det 
delad förstaplats mellan den Subtilt Sexualiserade rustningen och den Icke-Sexualiserade 
rustningen, där de båda hade ca 36% vardera, följt av den Uppenbart Sexualiserade rustningen 
med 20% och sist den Hypersexualiserade rustningen med 8,5%. I båda enkäter var det alltså 
minst populärt med den Hypersexualiserade rustningen, följt av den Uppenbart Sexualiserade 
rustningen och sedan var den Subtilt Sexualiserade rustningen näst mest populär till den 
manliga avataren och mest populär till den kvinnliga avataren, delat med den Icke-
Sexualiserade rustningen vilken var mest populär till den manliga avataren. 

Trots att denna fråga hade medhörande information som talade om för svarande att de ej 
skulle ha eventuell mekanisk funktionalitet i åtanke när de valde rustning var det vanligt att 
de svarande ändå menade att de valde rustning på grund av vad som såg ut att bäst skydda 
avataren. Detta fenomen beskrevs av svarande #8 i den manliga avatarens enkät med 
motiveringen “[...] Meningen med rustning är att skydda. Även om detta bara är visuellt så 
är det så pass absurt att det skulle skada spelupplevelsen”, och av svarande #89 i den 
kvinnliga avatarens enkät med kommentaren “[...] Jag gillar att leva mig in i karaktären och 
föreställa mig vad som faktiskt hade varit verklighetstroget/trovärdigt, praktiskt och säkert 
för karaktären”, vilket tolkas som att spelare är medvetna om hur rustningar har sett ut i 
historien och har en egen mental bild av hur en funktionell rustning bör se ut, och att deras 
immersion i spel förstörs om rustningen de använder sig av inte följer deras uppfattning av 
hur en rustning bör ser ut. Det vittnar om en vilja att se en realistisk värld i spelet där det 
visuella ska vara trovärdigt baserat på hur praktiskt det ser ut att vara, annars förstörs 
immersionen och upplevelsen blir sämre. Enligt dessa svarande spelar alltså avatarens 
rustning stor roll för huruvida spelare kan ta spelet på allvar, oavsett om rustningen påverkar 
avatarens förmågor eller inte. Samtidigt, helt tvärtom från tidigare nämnda svarandes åsikter 
och resonemang, menar svarande #142 i den kvinnliga avatarens enkät att “[...] Jag, även om 
jag är heterosexuell kvinna, tycker det är vackert med starka kvinnor som inte är rädda för 
sin sexualitet. [...] det är ju ett spel och jag tycker om att vara vacker OCH stark”, och valde 
den Uppenbart Sexualiserade rustningen. Svarande #142 menar alltså att det viktigaste med 
en rustning inte nödvändigtvis behöver vara att rustningen ska se så funktionell ut som möjligt 
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eftersom att det ändå är ett spel, vilket hon hänvisar till och skiljer från verkligheten, och 
menar att detta faktum gör att det är mer acceptabelt att karaktärsdrag får synas igenom 
rustningen och att karaktärens sexualitet och fysiska attraktivitet gärna får vara lika uppenbar 
som det faktum att avataren är klädd i rustning och därmed är stark. Svarande #142 värderar 
alltså att hennes avatars tänkta sexualitet och styrka ska synas även i en rustning, och påpekar 
att detta är möjligt eftersom att det är ett spel där den verkliga världens fysiska lagar inte 
spelar roll. Ett liknande men ändå motsatt resonemang fördes fram av svarande #4 från den 
kvinnliga avatarens enkät, med motiveringen “Sexigt med hud. Om man ändå ska stirra på 
skärmen i flera timmar, varför inte göra det på något som man tycker är snyggt liksom”, 
där den svarande hänvisade till sexigheten och menade att en sexig rustning på avataren skulle 
vara en positiv aspekt av att spela spel under längre perioder. Denna svarandes argument 
skiljde sig från svarande #142s argument trots att de båda menade att de föredrar tydlig 
sexighet hos sin kvinnliga avatar. Svarande #4 hänvisar till hur upplevelsen av spelet 
förbättras när hen kan titta på någonting visuellt tilltalande medan Svarande #142 menar att 
avatarens sexiga rustning skulle säga positiva saker om avatarens personlighet och styrka. 

Samtidigt var det också många svarande som endast refererade till hur den valda rustningen 
helt enkelt var mest visuellt tilltalande, bl.a. svarande #119 “Såg bäst ut”, svarande #134 “Den 
såg mest appealing ut” och svarande #141 “Den var snyggast” från den kvinnliga avatarens 
enkät, och svarande #5 “Den såg bra ut”, svarande #15 “Jag tycker den såg visuellt snyggast 
ut” och svarande #41 “Snyggast design” från den manliga avatarens enkät. Dessa svar som ej 
går in på djup om den valda rustningen var mest tilltalande på grund av någon specifik aspekt 
kan vara tecken på att realismen och inlevelsen som tas upp av manliga enkätens svarande #8 
inte är viktig för alla och att rustningar ibland bara helt enkelt väljs och uppskattas för att de 
är snygga.  

6.1.1 Manlig avatar: Uppfattad sexighet/sexualisering 
Som etablerat tidigare visade undersökningen att en Icke-Sexualiserad rustning var mest 
populär för den manliga avataren, med övriga rustningar i sjunkande popularitet i takt med 
ökande sexualisering. I de skrivna motiveringarna av de svarande så nämndes inte 
sexualisering eller sexism alls, till skillnad från den kvinnliga avatarens enkät där mer än var 
tionde svarande motiverade sitt val med en text innehållande ordet “sexualisering” eller 
“sexistisk” eller någon variation. Detta antyder att mer blottande rustningar på manliga 
avatarer inte direkt korrelerar till att de rustningarna automatiskt blir mer sexualiserade eller 
tolkas som sexualiserade. Detta väntades till viss del, eftersom att de sexualiserade 
rustningarna till den manliga avataren skapades med väldigt få direkta exempel från spel och 
eftersom att det är så ovanligt att se sexualiserade eller nakna manliga karaktärer/avatarer i 
spel (Downs & Smith, 2010) och därför är nog spelare inte lika vana vid att känna igen det, 
samt att det inte finns någonting specifikt som män i verkligheten tar på sig för att direkt 
kännas igen som sexig eller själv-sexualiserad, på samma sätt som kvinnor har/gör. Det finns 
alltså ingen direkt motsvarighet till en pushup-bh för män (Murnen, Myers & Smolak, 2014). 

Svarande #19 resonerade som följer: “[...] Ibland tänker jag "lets make a barbarian type!" 
Och då hade 1an kanske passat bättre.” Vilket antyder att den Hypersexualiserade rustningen 
inte tolkas som sexualiserad utan bara avslöjande/blottande. En sk. barbarian är en typ av 
karaktär som dyker upp i flera spel och annan typ av media och är en krigare som 
kännetecknas av att ha mycket blottad hud och ett aggressivt sätt att slåss på. Ett exempel på 
en sådan karaktär syns i Figur 23. Detta tolkas alltså som att en sexualiserad rustning inte 
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nödvändigtvis behöver vara negativ, störande eller immersion-förstörande, om den inte tolkas 
som sexualiserad utan som en viss typ av karaktär vars kännetecken är att ha en blottande 
rustning. Det skall upprepas att detta antagligen är möjligt eftersom att det inte finns något 
universellt accepterat klädesplagg som direkt gör att en manlig person uppfattas som sexig, 
och att det därför inte används någon typ av manlig version av pushup-bh i designen och 
därför är den inte lika lätt att se som malplacerat sexig, som den kvinnliga avatarens 
rustningar vilka kritiserades hårt. Samma kritik existerade inte i den manliga avatarens fall. 

 

Figur 23 En "barbarian" från spelet Diablo 3 av Blizzard Entertainment (2012) 

Några svarande motiverade dock sitt val med ordet “sexig” eller antydan om att de väljer 
rustningen specifikt för att den blottar mycket hud, som svarande #34, svarande #35 och 
svarande #37 med motiveringarna “När jag spelar manliga karaktärer, som kvinna, gillar 
jag att ta på armors som generellt sätt inte är ‘okej’ för manliga karaktärer att ha. 
Exempelvis väldigt ‘avslöjande’ armors, såsom nr 1. More slutmogs for men![sic]”, “Pga 
nakenheten” och “Sexigt”, respektive. Dessa nämnda svarande valde annat kön än “man” på 
frågan där de ombads delge sitt kön. Ordet “sexigt” användes också som motivation till varför 
en rustning inte valdes, av svarande #25 “För att den heltäckande är stereotypisk, och den 
valda är mindre sexig”. Svarande #25 valde “man” på frågan där den svarande ombads uppge 
sitt kön. Dessa exempel visar att en manlig spelare föredrar en rustning som inte är sexig till 
sin manliga avatar medan kvinnliga och personer med andra könsidentiteter direkt hänvisar 
till rustningens sexighet som huvudsaklig anledning till varför den föredras. När kvinnors och 
personer med andra könsidentiteters val undersöktes visade det inget resultat som var 
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drastiskt annorlunda från hur manliga svarande valde rustningar. Det verkar snarare som om 
det är så att sexighet i en rustning mer ofta nämns som en positiv aspekt av icke-män än män, 
och mer ofta som en negativ aspekt av män. Detta antyder att män inte föredrar att spela som 
manliga avatarer iklädda sexualiserade rustningar, vilket också kan antyda om att samma 
problem som sker för kvinnor som spelar som sexualiserade kvinnliga avatarer även skulle 
kunna ske för manliga spelare som spelar som sexualiserade manliga avatarer. Det vill säga 
att de skulle se sämre på sig själv och andra män (Behm-Morawitz & Mastro, 2009; Fox, 
Bailsenson & Tricase, 2013).  

Uppenbarligen tolkas dessa rustningar som sexiga av åtminstone några, även om de inte tolkas 
som sexualiserade på samma sätt som de görs i den kvinnliga avatarens enkät där var tionde 
svarande nämnde ordet “sexualisering” eller variationer på det, medan inte en enda nämnde 
det i den manliga avatarens enkät.  

Inte heller nämnde någon svarande manlighet eller maskulinitet, vilket flertalet personer 
gjorde i den kvinnliga avatarens enkät. 

6.1.2 Kvinnlig avatar: Subtilt eller Icke? 
Resultatet i denna fråga visar att det är mindre sexualisering som föredras över mer 
sexualisering, men också att det i kvinnliga avatarers fall är lite mer accepterat med en lite 
sexualiserad rustning än det är i manliga avatarers fall vilket var väntat med tanke på hur 
mycket mer vanligt det är i spel idag med en sexualiserad kvinnlig karaktär än en sexualiserad 
manlig karaktär (Downs & Smith, 2010). 

Kopplat till att den Subtilt Sexualiserade rustningen och den Icke-Sexualiserade rustningen 
valdes i nästan exakt lika stor utsträckning var att ett antal svarande i sin motivering hävdade 
att de hade svårt att välja mellan dem båda och att någon specifik detalj hos någon av 
rustningarna fick dem att välja den ena men att de i grund och botten var ungefär lika 
attraktiva för de svarande. Exempel på detta är bl.a. svarande #11 som sade “Den är påklädd 
- jag hade valt 4 men gillade axel-/höftparti bättre på nr 1. Extremt svag för höftskynken. 
[...]” och valde den Subtilt Sexualiserade rustningen, svarande #34 vars motivering löd: “Ettan 
är lik fyran men den övergripande detaljdesignen är mer tilltalande i den sistnämnda i mina 
ögon. Ettan har även ett för mig obegripligt hål i bröstpartiet som sticker i ögonen något 
oerhört [...]” som valde den Icke-Sexualiserade rustningen, och svarande #65 som sade “Svårt 
val mellan 1 och 4, men 1 var lite mer fantasy-badass. 2 och 3 är obekväma att se på” och 
valde den Subtilt Sexualiserade rustningen. Detta tolkas som att den Uppenbart Sexualiserade 
rustningen och den Hypersexualiserade rustningen som deras namn insinuerar var för 
överdrivet sexualiserade för att de svarande skulle ta dem på allvar som funktionella 
rustningar, vilket fastställdes tidigare i analysavsnittet som viktigt för ett flertal svarande och 
därför antas det att det var iallafall en del av motivationen för även dessa personer, även om 
de inte skrivit det. Men också att den Subtilt Sexualiserade rustningen och den Icke-
Sexualiserade rustningen på det stora hela uppfattades som relativt lika varandra, vilket kan 
betyda att sexualisering av en kvinnlig avatar accepteras så länge den är subtil. 

De saker som kommenteras vara negativt med den Icke-Sexualiserade rustningen var dess 
axelpansar och öppningen vid armbågarna, och det negativa med den Subtilt Sexualiserade 
rustningen var den blottade delen hud mitt i bysten. Axlarna är breda och stora, vilket 
påminner om en mer maskulin kroppsform, medan en blottad urringning betonar brösten och 
tolkas av flertalet svarande som sexualisering, och därmed negativt (bl.a. svarande #34). 
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6.1.3 Kvinnlig avatar: Femininitet 
Ett ämne som inte aktivt undersöktes med undersökningens valda metod och frågor var 
uppfattad feminitet eller maskulinitet, vilket trots allt var intressant och togs upp i uppsatsens 
bakgrund med studien gjord av Fasoli m.fl. (2017) där deltagare fick se på modeller av olika 
kön i olika tillstånd av påklädnad och de deltagare som såg en manlig modell blev frågade om 
hur maskulin den modellen uppfattades i varje stadie av påklädnad; från påklädd till avklädd 
och avklädd och provokativt poserad. Vid skapandet av undersökningen till denna uppsats så 
förbisågs möjligheten att ställa frågor gällande de svarandes uppfattning om eventuell 
maskulinitet eller femininitet i deras valda rustningar eftersom att det väntades skapa för 
mycket extra arbete eller att additionen av frågan skulle på något sätt avslöja mer specifikt vad 
undersökningen handlade om eller vinkla deltagares svar. Trots detta så tas ämnet upp i 
analysen eftersom att ord och resonemang gällande femininitet eller maskulinitet togs upp av 
svarande som deltog i den kvinnliga avatarens enkät, som antingen en positiv eller negativ sak 
som gjorde att de valde den de gjorde. Svarande som hänvisade till dessa aspekter av 
rustningarna redovisas nedan i tabell 11. 

Tabell 11 Kvalitativa svar i kvinnliga avatarens enkät som hänvisade till femininitet eller 
maskulinintet. 

Svarande Vald 
rustning 

Motivering [kursivering för tydlighet] 

60 1 Ser cool men samtidigt kvinnlig ut. Rustning 2&3 tycker jag är 
för nakna, rustning 4 ser för maskulin ut. Rustning 1 är den bästa 
blandningen enligt mig 

35 3 [...] Jag gillar också hur höfterna "presenteras" då rustningen 
inte har något utåtstående vid magen och ger det ett mer 
feminint utseende. [...] 

98 1 Den visar inte allt för mycket hud men ser ändå kvinnlig ut 

111 1 Ska man slåss med svärd ska man ha en bra rustning, men jag 
tycker även om att kvinnliga former syns 

121 1 I want it to be feminine without being slutty/idiotic 

132 1 Funktionell men fortfarande lite feminin 

142 3 [...] De andra, trots mer realistiska, var inte så feminina. Jag, 
även om jag är heterosexuell kvinna, tycker det är vackert med 
starka kvinnor som inte är rädda för sin sexualitet. [...] 
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162 3 Gillar inte när de visar för mycket men har de för mycket som 
täcker som 1 å 4 så ser den kanske nästan ”manlig” ut. Vet ärligt 
inte, tyckte bara om den mest 

147 1 Tvåan går bort pga obvious reasons (snygga axlar dock). Trean 
ser OK ut men inga snygga axlar, fyran ser för mycket ut som en 
man (men har snyggare flärpar fram) 

 

Att en rustning valdes för att den var feminin eller kvinnlig, eller att en rustning inte valdes 
för att den var maskulin eller manlig, tolkas som att en kvinnlig avatar helst ses som tydligt 
kvinnlig av spelare som spelar som kvinnliga avatarer. Detta är någonting som delvis 
kommenteras av svarande #163 i motiveringen “[...] Som att bara för att det är en kvinnlig 
karaktär så måste brösten och skrevet framhävas. Jag anser det vara en mentalitet typ som 
‘hur ska man annars veta att det är en kvinna?’". Vilket är en mentalitet, om fenomenet skall 
diskuteras vidare som det introducerades av svarande #163, som antagligen uppstått på grund 
av att det önskas vara stor synlig skillnad mellan manliga och kvinnliga karaktärer i spel, och 
som till viss del understryks av svarande #162 med uttalandet ”[…] har de för mycket som 
täcker som 1 å 4 så ser den kanske nästan ”manlig” ut”. Detta kan vara för att kvinnliga 
karaktärer dyker upp mer sällan i spel än manliga karaktärer (Downs & Smith, 2010), och att 
de när de väl är med betonas till den gräns att det blir övertydligt genom den typen av klädsel 
och presentation som forskning visar är mest vanlig för kvinnliga karaktärer i spel dvs. 
avslöjande kläder och sexuell presentation (Burgess, Stermer & Burgess, 2007; Miller & 
Summers, 2007; Downs & Smith, 2010). Om denna överdrivna poängtering av kvinnans 
“kvinnliga” egenskaper, de saker som gör att hon står ut från mängden, försvinner, kan det 
mycket väl vara så som svarande #163 menar att frågan ställs: “[...] hur ska man annars veta 
att det är en kvinna?”. Ingen svarande i den manliga avatarens enkät hänvisade till huruvida 
de valde en rustning som var maskulin eller feminin, utan det var precis som sexualisering ett 
ämne som endast dök upp i den kvinnliga avatarens enkät. Detta kan antyda att det som 
tidigare nämnt är viktigt för spelare med kvinnliga avatarer att deras avatars kön ska vara 
tydligt, möjligtvis för att avataren ska sticka ut från mängden. Men att detta också kan göras 
på fel sätt enligt t.ex. svarande #163. 

Att majoriteten av exemplen i tabell 11 kommer från svarande som valde rustning 1 är ett 
tecken på att detta sätt att resonera kan vara mer vanligt än att det endast finns hos de 
svarande som specifikt skrev om deras tankar kring femininitet/maskulinitet i de exempel 
som tas upp. Rustning 1, den Subtilt Sexualiserade rustningen, var ändå den mest populära 
rustningen med ca en halv procentenhet fler svarande som valde den över den Icke-
Sexualiserade. Det är fullt möjligt att fler som valde den Subtilt Sexualiserade rustningen valde 
den delvis på grund av att den tolkades som mer feminin och mindre maskulin än den Icke-
Sexualiserade rustningen, medvetet eller inte. 

 Analys av andra scenariot 
Det andra scenariot är alltså enkätens andra fråga gällande artefakten, där den tillhörande 
texten beskriver ett spel där rustningar har olika förmågor och egenskaper och att den 
svarande bör välja den rustning som hen tror är mest fördelaktig.  
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I den manliga avatarens enkät var det den Icke-Sexualiserade rustningen som var mest 
populär, med 57% deltagare som valde den, följt av både den Uppenbart Sexualiserade 
rustningen och den Subtilt Sexualiserade rustningen på 19% vardera. Den Hypersexualiserade 
rustningen valdes av 4% deltagare. I den kvinnliga avatarens enkät var det också den Icke-
Sexualiserade rustningen som var mest populär, med 47% svarande som valde den, följt av 
den Subtilt Sexualiserade rustningen med 27%, den Hypersexualiserade rustningen med 14% 
och sist den Uppenbart Sexualiserade rustningen med 12%. 

I de kvalitativa frågor där svarande fick chansen att motivera sitt val av rustning hänvisade 
återigen många till synlig funktionalitet, det vill säga att rustningen de valde såg ut att skydda 
bra. Detta indikerar att spelare gärna associerar synlig funktionalitet, i detta fall likhet till 
verklig historisk rustning, med mekaniska fördelar i spel. I den kvinnliga avatarens fall var 
den Hypersexualiserade rustningen mer populär än den Uppenbart Sexualiserade rustningen 
vilket antyder att överdriven sexualisering till viss del tolkas som mekaniskt värdefull på 
kvinnliga avatarer. 

Som nämndes tidigare i uppsatsen (se avsnitt 5.3) så indikerade resultatet från frågorna där 
de svarande skulle berätta hur mycket de föredrog den valda rustningen framför övriga att 
svarande var mer benägna att tycka om den valda rustningen när det endast var utseendet som 
spelade roll, och mindre säkra på rustningen när de skulle läsa in eventuell mekanik och 
egenskaper. Detta kan bero på vad som tas upp nedan i avsnitt 6.2.1, att det inte går att se en 
spelrustnings fördelar och nackdelar enbart baserat på utseende eftersom att en rustning som 
täcker hela kroppen och ser mycket funktionell ut kan vara sämre en som ser mindre 
funktionell ut på grund av att objekts mekanik tilldelas via programmering istället för fysiska 
lagar. Att svarande kände sig mindre säkra på sitt val av rustning kan också bero på att spelare 
ibland anser sig själva tvingade till att välja en eller en annan rustning på grund av att dess 
mekanik är fördelaktig, när de inte tycker om hur rustningen ser ut. Detta är spekulation 
eftersom att undersökningens metod inte möjliggjorde för följdfrågor men det kan ligga till 
grund för vidare undersökning. 

6.2.1 Manlig & Kvinnlig avatar: Funktionalitet 
Mer än hälften av svarande i både den manliga avatarens och den kvinnliga avatarens enkät 
hänvisade till hur den valda rustningen såg ut att vara mest funktionell, antingen för att den 
såg ut att skydda mest av kroppen, eller för att den på något sätt via sin konstruktion 
möjliggjorde för förbättrad fysisk aktivitet (t. ex. rörlighet). Vilket är helt orelevant för spel 
eftersom att ett spel inte behöver följa fysikens lagar och rustningar kan därmed se ut precis 
som helst, och en rustning som täcker få delar av kroppen kan ändå skydda mest på grund av 
att den i programmeringen och designen av spelet helt enkelt tilldelades ett högt försvar. Detta 
fenomen påpekas av svarande #30 i den manliga avatarens enkät som säger: “Min gissning 
är att rustning 3 skulle gett mest fysiskt skydd. I ett fantasyspel är detta dock inte 
nödvändigtvis den bästa. […]”, och delvis av svarande #20 i den manliga avatarens enkät som 
menade “Den hade mest rustning. Men man vet ju aldrig helt säkert vilken som är bäst”. 
Funktionalitet i spel och funktionalitet på riktigt är alltså helt skilda saker, där spel sätter egna 
regler som kan skilja sig helt från verklighetens. Trots detta var det som sagt mer än varannan 
person som hänvisade till hur praktisk rustningen såg ut att vara, vilket betyder att spelare 
värderar en rustnings synliga funktionalitet högt. 

Frågan om vilken rustning som är bäst gjorde också att svarande resonerade kring 
rustningarnas dekorativa detaljer och 16% av alla svarande i den manliga avatarens enkät samt 
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11% från den kvinnliga avatarens enkät kom fram till att ett mer speciellt och utstuderat 
utseende indikerar att rustningen besitter bättre egenskaper. Exempel på resonemang från 
den manliga avatarens enkät följer, från svarande #6: “Eftersom den är mest spexig brukar 
det vara de rustningar med störst fördelar ” och från svarande #16: "Jag gissar att den skulle 
vara rustningen med bäst "stats" eftersom jag upplever att den ser lite mer dekorerad och 
speicell ut än de andra. Tänker framförallt på dekorationer på bröstplåten och tygstyckena 
vid midjan som ger lite känslan av en mantel”. Exempel på resonemang från den kvinnliga 
avatarens enkät följer, från svarade #61: ”Den ser lite flashigare ut så har säkert bättre stats”. 

Detta indikerar att det finns ett antal olika sätt som rustningar kan se ut på och tolkas som 
önskvärda/kraftfulla/fördelaktiga. Det finns hos majoriteten svarande en syn på rustningar 
till både manliga och kvinnliga avatarer som föredrar att rustningen ser funktionell ut, trots 
att rustningens synliga funktionalitet inte har så mycket att göra med dess faktiska mekaniska 
egenskaper i spel, och det finns också spelare som relaterar ett mer speciellt och dekorerat 
utseende till större kapacitet. Detta kan bero på att dekorationer vittnar om ett överflöd av 
tillgångar vilket skulle indikera att rustningen hade hög kvalitét och därmed var fördelaktig, 
ett koncept uttryckt av svarande #45 från den manliga avatarens enkät med motiveringen 
“Den ser bra ut, och mycket detaljer så den ser dyr ut. Dyr = Bra”.  

6.2.2 Kvinnlig avatar: Sexualiserad funktionalitet 
Någonting som användes som motivation av 10% av svarande från den kvinnliga avatarens 
enkät till varför de valde den rustning de valde var för att de menade att en mer 
blottande/naken eller sexualiserad rustning skulle besitta mer mekaniska fördelar, baserat på 
deras tidigare erfarenheter av spel eller förutfattade meningar om vad som gäller i spel. Detta 
är ett fenomen som sker nästan uteslutet enbart för kvinnliga avatarer, påpekat av endast en 
svarande i den manliga avatarens enkät, svarande #33, som valde den Uppenbart 
Sexualiserade rustningen: “Om alla rustningarna existerande i samma spel skulle den 
utvalda rustningen vara i tillgänglig i högra level. Eftersom de flesta (mest asiatiska) spel 
ger mer lättklädda rustningar bättre stats. Men nummer 1 är för lättklädd. [...]”. Enligt 
denna person var alltså den Hypersexualiserade rustningen till den manliga avataren för 
lättklädd, men hänvisade ändå till hur lättkläddhet i vissa spel innebär högre värde.  

I den kvinnliga avatarens enkät påpekades sexualiseringen som någonting som skulle göra 
rustningen bättre av 10% av svarande. I tabellen nedan är några av de mest intressanta 
motiveringarna. 

Tabell 12 Svar i den kvinnliga avatarens enkät som hänvisade till att rustningen såg 
avslöjande ut och därmed var bättre. 

Svarande Vald 
rustning 

Motivering 

59 2 Eftersom vi pratar om en rustning för en kvinnlig char så är det 
ju i många spel att ju mindre hon har på sig desto bättre. Men det 
är ju de mest revealing som är bäst oftast. [...] 
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87 2 Har för mig att för kvinnliga avatarer är starka rustningar också 
väldigt nakna  

156 2 I detta fall hade helt berott på vilken typ av spel det är, t.ex. om 
spelet kommer från väst- eller östvärlden. Oftast i asiatiska spel 
brukar rustningen bli mer och mer sexualiserad ju bättre den är. 
Ett bra exempel på detta hade varit Tera Online.  

 

Alla svarande i exemplet ovan (tabell 12) valde den Hypersexualiserade rustningen, och en 
svarande nämnde ett av spelen vars rustningar stod för inspiration till den kvinnliga avatarens 
Hypersexualiserade rustning, TERA (Bluehole Studio, 2011-).  

Detta tolkas som det beskrivs, att vissa spelare har, antingen på grund av tidigare erfarenhet 
av spel eller på grund av förutfattade meningar, en tendens att tro eller anse att en 
Hypersexualiserad rustning är mekaniskt önskvärd. Detta resultat är annorlunda från 
resultatet som Bell (2017) fick, där slutsatsen drogs att Hypersexualiserade rustningar anses 
ha mindre mekaniskt värde på grund av att de inte ser funktionella ut. Vad denna skillnad 
beror på är oklart, men kan vara allt från geografisk plats i världen där undersökningen 
utfördes (allmänna åsikter i Sverige jämfört med USA) till vilka personer som svarade på 
enkäterna. 

Detta är ett mycket intressant koncept som bör undersökas djupare och se om det finns någon 
statistik på huruvida kvinnliga avatarers rustningar i spel blir mer sexualiserade ju bättre de 
är, samt att jämföra om det bara är för kvinnliga avatarer det sker i fallet att det är sant.  

 Slutsatser 
Utifrån de resultat som samlats in under undersökningen har arbetets frågeställning 
besvarats. 

-  Fråga 1: Föredras Uppenbart Sexualiserade rustningar av spelare med kvinnliga 
avatarer, och speglas detta i valet av rustningar till manliga avatarer? 

Nej, till kvinnliga avatarer föredras en Subtilt Sexualiserad rustning och till manliga 
avatarer föredras en Icke-Sexualiserad rustning. Dock var det i den kvinnliga avataren 
väldigt jämn mellan den mest valda rustningen och den näst mest valda rustningen. Den 
Subtilt Sexualiserade var endast en halv procentenhet mer populär än den Icke-
Sexualiserade rustningen. Eftersom att det bara var en halv procentenhet ifrån mest 
populär känns det ändå korrekt att påstå att det till stor del är samma nivå av 
sexualisering som föredras till manliga och kvinnliga avatarer. 

-  Fråga 2: Anses en Hypersexualiserad rustning som önskvärd? 

Nej, förutom ibland. Det var den minst valda rustningen i alla scenarion förutom ett. 
Det enda scenariot där den Hypersexualiserade rustningen inte var minst populär var 
för den kvinnliga avataren vid andra frågan med artefakten där de svarande ombads 
tänka sig ett spel där rustningen skulle ha mekanisk påverkan på avataren. I detta 
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scenario var den Hypersexualiserade rustningen mer populär än den Uppenbart 
Sexualiserade rustningen, vilket baserat på resonemang hos svarande som i detta 
scenario valde den Hypersexualiserade rustningen tolkas som att mindre täckande och 
mer sexualiserade/sexiga rustningar ibland är eller tros vara mer mekaniskt 
fördelaktiga. Ett antal svarande hänvisade till hur de absolut inte hade valt den 
Hypersexualiserade rustningen av fri vilja (b.la. svarande #92 och #131, i kvinnliga 
avatarens enkät). 

-  Fråga 3: Väljer spelare annorlunda beroende på vilken typ av sammanhang 
rustningarna placeras i? 

Till viss del, för den manliga avataren var det mer troligt att svara olika rustningar vid 
frågornas olika scenarion, medan det för den kvinnliga avataren var ungefär lika troligt 
att den svarande behöll sin valda rustning från första scenariot som att den svarande 
skulle byta och ändra sig. 

Förutom att frågeställningen besvarats har även ytterligare intressanta resultat samlats in och 
analyserats, men på grund av undersökningens utgångspunkt och valda metod så har det inte 
varit möjligt att utveckla de resultat som samlats in på ett sätt som säkert kan besvara några 
frågor utan endast starta konversationer och möjligtvis inspirera till vidare undersökning i 
ämnet sexualisering, alternativt hur sexualiserade rustningar (eller andra attribut som 
kroppstyp, hår, eller dylikt) uppfattas olika på olika kön. 

Undersökningen gjordes för att se hur personer som spelar spel väljer rustning till en 
ansiktslös avatar inför ett teoretiskt speltillfälle om de tvingas välja mellan fyra 
helkroppsrustningar, eftersom att det är ett dokumenterat problem hos både män och kvinnor 
som jämför sig med personer de ser eller avatarer de identifierar sig med, att när den avataren 
är sexualiserad, idealiserad eller objektifierad, så mår de sämre (Stormer och Thompson, 
1996; Martin och Gentry, 1997; Field, Carmago, Taylor, Berkey & Colditz, 1999; Harrison & 
Bond, 2007; Behm-Morawitz & Mastro, 2009; Fox, Bailsenson & Tricase, 2013; Jankowski, 
Fawkner, Slater & Tiggemann, 2014; Sylvia, King & Morse, 2014; Matthews, Lynch & Martins, 
2016). Det ansågs därför viktigt att se om det sättet som karaktärer av olika kön avbildas i spel 
idag har någon grund i hur spelare faktiskt väljer om de får chansen. Oavsett resultat så skulle 
det vara intressant och relevant för spelutveckling.  

Resultatet som framgår av den första frågan med artefakten, där den svarande skulle välja den 
rustning hen föredrog till ett teoretiskt spel där rustningen inte påverkar avatarens mekanik, 
är att spelare visserligen väljer olika baserat på om det är till en manlig eller kvinnlig avatar, 
men inte överväldigande olika. Den mest populära rustningen för den manliga avataren var 
den Icke-Sexualiserade, medan den Subtilt Sexualiserade och den Icke-Sexualiserade 
rustningen delade förstaplats som mest populär rustning för den kvinnliga avataren. För båda 
könen på avatarerna så går det att fastslå att mindre sexualisering föredras framför mer 
sexualisering av rustningar till spelares avatarer, och till stor del så föredras ingen 
sexualisering alls. 

Av den andra frågan med artefakten, där den svarande skulle välja den rustning hen anade 
skulle ha ett mekaniskt övertag i ett teoretiskt spel där avatarens rustning påverkar dess 
mekanik, så framgår det att de Icke-Sexualiserade rustningarna föredras mer tydligt, vilket av 
en majoritet svarande motiveras med åsikten att de rustningarna såg ut att vara mer praktiska 
eftersom att de skyddade mer delar av kroppen, och att detta skulle betyda bättre förmågor i 
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det teoretiska spelet. Detta trots att rustningar i spel existerar helt oberoende av den verkliga 
världens fysiska lagar där en rustning måste täcka kroppen för att vara beskyddande. Tvärtom 
till detta fenomen där synlig funktionalitet anses absolut bäst, framgick det också i denna fråga 
att en Hypersexualiserad rustning kan vara önskvärd i ett spel där rustningar har olika värde, 
där svarande hänvisar till tidigare erfarenheter av spel, eller förutfattade meningar om spel, 
där en mer sexualiserad/blottande rustning tilldelas ett högt värde och mekaniska fördelar.  

6.3.1 Proteus-effekten och sexualisering 
Sexualisering är någonting som snappas upp mer effektivt på en kvinnlig avatar än en manlig 
avatar, vilket kan bero på att ämnet sexualisering av kvinnor (i allmänhet) diskuteras mer ofta 
än sexualisering av män (baserat på mängden vetenskapliga artiklar som funnits i ämnet) 
vilket antagligen beror på att sexualisering av kvinnor sker mer ofta än sexualisering av män 
(Downs & Smith, 2010). Sexualisering är också någonting som av en överväldigande majoritet 
svarande ses som någonting negativt och kritiseras starkt, men som ett antal kvinnliga 
svarande i den kvinnliga avatarens enkät menade att de inte har någonting emot (antas att det 
främst är sexualisering i spel som dessa svarande talar om) och snarare irriterar sig på 
diskussioner kring det. Ett exempel är svarande #116 som i den öppna frågan i slutet av 
enkäten kritiserade att diskussioner förs kring sexualisering eftersom att hon menar att hon 
själv inte upplever några problem av att spela som en sexualiserad kvinna utan snarare 
föredrar det och själv använder orden ”älskar det”. Även Svarande #142 uttryckte irritation 
kring ämnet sexualisering och menade att hon, precis som svarande #116, var trött på 
diskussionen kring ”sexuella kvinnor”. Svarande #116 och #42 motiverade sin förkärlek för 
rustningar med mer sexigt utseende med resonemanget att de vill se kvinnor som lever ut sin 
sexualitet. Svarande #116 använde inte ordet sexualitet, vilket svarande #142 gjorde i sin 
motivering, men nämnde först hur hon föredrar en sexualiserad kvinnlig avatar och sedan att 
hon föredrar en kvinnlig avatar som är ”en tuff, cool kvinna som har på sig precis vad hon 
vill” vilket antyder att dessa två koncept (synlig sexualitet och ”tuffhet”) är samma för 
svarande #116. Svarande #142 motiverade sitt val av avatar med ”2an var FÖR sexuell. De 
andra, trots mer realistiska, var inte så feminina. Jag, även om jag är heterosexuell kvinna, 
tycker det är vackert med starka kvinnor som inte är rädda för sin sexualitet. 1an och 4an 
var inte dåliga, dessa var praktiska osv men det är ju ett spel och jag tycker om att vara 
vacker OCH stark”(vilket är ett svar som analyserats tidigare i uppsatsen, se avsnitt 6.2.2). 

Dessa svar och den antagna åsikten bakom dem antyder att dessa spelare ser kvinnliga 
avatarer iklädda mer sexuellt utmanande kläder som mer modiga/starka/coola än avatarer 
iklädda mindre utmananade kläder. Som spel ser ut idag så har dock en avatar i ett absolut 
ingenting att säga till om vad för kläder hen har på sig. Det är antingen spelutvecklaren som 
klätt avataren, i spel där det är omöjligt att byta kläder på avataren, eller så är det spelaren 
som valt mellan alternativ som spelutvecklaren tilldelat hen, i spel där det är möjligt att byta 
kläder på avataren. Oavsett vilket fall så är det inte avataren själv som bestämmer över vilka 
kläder hen har på sig. Det är alltså spelaren själv som tolkar situationen som att avataren 
bestämt sig för de kläderna av egen fri vilja, och spelaren själv som drar slutsatser utifrån vad 
avataren klär sig i och vad det betyder för dess personlighet. Detta antyder att spelare 
projicerar sina förutfattade meningar om hur en viss typ av person beter sig på sin avatar, och 
vice versa: att de vill att deras avatar ska se ut på ett visst sätt som de anser att en viss typ av 
person med en viss typ av beteende gör, vilket är ett fenomen som tidigare diskuterats i 
uppsatsen och kallas för Proteus-effekten (Yee & Bailenson, 2007). Att denna effekt sker under 
spelande är inte en nyhet och dess negativa påverkan på spelare med sexualiserade kvinnliga 
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avatarer är dokumenterat (Behm-Morawitz & Mastro, 2009 Fox, Bailsenson & Tricase, 2013), 
men av svarande #142 och #116 beskrivs sexualisering av deras avatar som en positiv sak och 
någonting de anser betyder att avataren är stark och säker. Detta antyder att spelande med en 
sexualiserad avatar, och identifikation med en sexualiserad avatar, åtminstone hos vissa inte 
nödvändigtvis behöver vara någonting som negativt påverkar spelaren. 

6.3.2 Objektifiering av avataren 
Baserat på de åsikter som svarande delade med sig i de kvalitativa ”varför/motivera”-frågorna 
så går det att dra en eventuell slutsats om huruvida vissa spelare vill spela som objektifierade 
avatarer eller inte. Som nämnt tidigare i uppsatsens bakgrundsdel (se avsnitt 2.2) så är 
objektifiering någonting som sker när en person reduceras till sin kropp och behandlas som 
ett utbytbart objekt utan förmåga att göra egna val, som anses ägas av någon annan och lätt 
att kränka utan konsekvenser (Nussbaum, 1999). Detta är enligt ett antal svarande egenskaper 
som inte är önskvärda där självsäkerhet istället beskrivs som väldigt önskvärt och någonting 
som kan påverkas av huruvida karaktären/avatarens klädsel ser ut att vara tuff och framhäva 
styrka eller inte. Svarande #116 i den kvinnliga avatarens enkät som hävdar att hon vill ha en 
”tuff, cool kvinna som har på sig precis vad hon vill” vilket indikerar att det är viktigt för 
svarande #116 att känna att hennes avatar är självständig och kapabel att fatta egna beslut. 
Detta sätt att relatera till sin avatar och att sättet detta sker på kan påverkas av vad avataren 
är klädd i understryks av svarande #17 i den manliga avaterns enkät med uttalandet ”[en typ 
av klädsel] är (för mig) ett sätt att vara självsäker […]” och svarande #7 i den kvinnliga 
avatarens enkät som säger: ”gillar att mina karaktärer ska se "tuffa/starka" ut vilket de inte 
gör om de [har en typ av klädsel]”.  

Detta antyder att en avatars klädsel påverkar huruvida en avatar ses som självständig och 
självsäker, och att det för vissa spelare är viktigt att avataren presenteras som en individ med 
inre styrka och självförtroende. Att spelare vill ha en tuff eller cool avatar som ”har på sig 
precis vad hon vill” indikerar att det är viktigt för spelare att ha en avatar som är en individ 
vars val spelar roll, vilket är motsatsen till en objektifierad individ. 

6.3.3 Sexualisering, nöje och tid 
Någonting som nämndes av ett antal svarande var själva nöjet i att se en sexualiserad avatar, 
antingen för att det är någonting som inte ”bör” finnas eller åtnjutas, eller för att det finns en 
uppriktig uppskattning för det sexualiserade/sexiga utseendet. Detta gjordes exempel av 
tidigare, av svarande #34, svarande #35 och svarande #37 från den manliga avatarens enkät 
med motiveringarna “När jag spelar manliga karaktärer, som kvinna, gillar jag att ta på 
armors som generellt sätt inte är ‘okej’ för manliga karaktärer att ha. Exempelvis väldigt 
”avslöjande” armors, såsom nr 1. More slutmogs for men![sic]”, “Pga nakenheten” och 
“Sexigt”, respektive. Även svarande #4 från den kvinnliga avatarens enkät motiverade sitt val 
med: “Sexigt med hud. Om man ändå ska stirra på skärmen i flera timmar, varför inte göra 
det på något som man tycker är snyggt liksom”. Dessa svarande indikerar att val av 
sexualiserat utseende till avataren kan bero på ett personligt intresse i att se sin avatar iklädd 
sexiga kläder. Spelare är till viss del alltså medvetna om att utseendet är mer sexigt än det 
”bör” vara, men på grund av eget intresse att se en sexig avatar eller rustning så väljer de en 
mer sexualiserad rustning.  

Svarande #39 i den kvinnliga avatarens enkät beskrev detta fenomen ur en annan vinkel, där 
den svarande menade att ”den mänskliga kroppen är i många fall mer estetiskt tilltalande än 
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klädesplagg” och hänvisade till hur en rustning kan väljas baserat på hur estetiskt tilltalande 
den är, och att det för svarande #39 är mer åtråvärt med en rustning som visar mer av 
människan/kroppen under rustningen än en mer realistisk rustning. Senare i enkätens öppna 
kommentarsfält menade svarande #39 att han ville förtydliga sitt val och sitt resonemang och 
menade att valet av rustning beror ”på ifall jag skulle spela spelet i korta eller långa sessioner” 
och att det kan ”vara kul att spela ett spel där en manlig karaktär springer runt utan tröja 
ett kort tag, men under längre sessioner blir det roligare att spela med kavaj”. Detta tolkas 
som att det för svarande #39 och möjligtvis andra spelare skulle vara mer intressant med en 
mer sexualiserad rustning om det framgick att det endast var under en kort period som 
rustningen skulle vara i användning. Detta går till viss del att jämföra med den av kvinnor 
beskrivna transformationen mellan sexighet och attraktivitet (Murnen, Myers & Smolak, 
2014), att sexig är någonting man aktivt bestämmer sig för att bli och sedan tar av sig för att 
inte vara längre. Möjligheten att kunna återskapa detta i spel, med möjligheten att byta mellan 
ett sexualiserat eller sexigt utseende och ett icke-sexualiserat utseende, verkar kanske vara 
någonting som är önskvärt. 
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7 Avslutande diskussion 
I denna avslutande del av uppsatsen sammanfattas arbetet, och utformningen av 
undersökningen och dess metod och artefakt diskuteras samt att det ges förslag inför framtida 
arbete inom samma område. 

 Sammanfattning 
Undersökningen gjordes för att se hur personer som spelar spel väljer rustning till en 
ansiktslös avatar inför ett teoretiskt speltillfälle om de tvingas välja mellan fyra stycken med 
olika mängd sexualisering. Detta eftersom att det finns forskning som säger att spelare 
identifierar sig med sina avatarer (Yee & Bailenson, 2007) och blir negativt påverkade av att 
identifiera sig med en sexualiserad (även idealiserad eller objektifierad) avatar (Behm-
Morawitz & Mastro, 2009; Sylvia, King & Morse, 2014; Matthews, Lynch & Martins, 2016), 
samtidigt som nästan varannan kvinnlig karaktär i spel är sexualiserad och ungefär en tiondel 
av manliga karaktärer också är det (Downs & Smith, 2010). 

Undersökningen baserades på en gjord 2017 av Christopher Bell. Undersökningen görs 
huvudsakligen för att visa hur spelare väljer men gör ett försök att samla och analysera de 
åsikter och motiveringar som deltagare i undersökningen delade med sig av för att se om det 
finns återkommande anledningar. Undersökningens artefakt består av totalt åtta rustningar 
designade utifrån hur rustningar ser ut i spel idag, fyra rustningar till en kvinnlig avatar och 
fyra rustningar till en manlig avatar. De fyra rustningarna tillhör alla varsin kategori 
sexualisering: Icke-Sexualisering, Subtil Sexualisering, Uppenbar Sexualisering och 
Hypersexualisering. Dessa kategorier kommer från Sexualization and Gamer Avatar Selection 
in League of Legends (Bell, 2017) och är namn på olika nivåer av sexualisering.  

Undersökningen visade att Icke-Sexualisering av manliga avatarers rustningar är den 
föredragna typen av sexualisering, medan Subtil- och Icke-Sexualisering är den föredragna 
typen av sexualisering för kvinnliga avatarers rustningar. Detta resultat diskuteras och 
problematiseras i relation till hur avatarer i spel ser ut, hur spelare påverkas av sina avatarer, 
samt att en analys av svarandes skrivna motiveringar till sina val görs för en mer komplett syn 
av hur olika spelare resonerar kring sina avatarers rustningar. 

  Diskussion 
Denna undersökning gjordes inte enbart för att se om det finns någon korrelation mellan hur 
kvinnliga och manliga avatarer ser ut i spel idag och med hur spelare av dessa avatarer skulle 
föredra att de ser ut, men också för att se hur det skiljer sig mellan rustningar till en manlig 
avatar och till en kvinnlig avatar. Detta för att se om det finns någon övergripande skillnad 
hos spelare gällande hur de resonerar kring avatarer av olika kön. 

Tidigare forskning som bedrivits inom ämnet sexualisering i spel har helt eller nästan helt 
utelämnat manliga avatarer, antagligen delvis på grund av att de väldigt sällan avbildas 
sexualiserade eller nakna (Downs & Smith, 2010) och att det därmed inte finns så mycket 
material att använda sig av som inspiration till artefakten och inte heller forskning gällande 
sexualisering av manliga avatarer och dess påverkan på spelaren. 
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7.2.1 Likhet till inspiration 
Undersökningens resultat visar på en tendens hos spelare att föredra mindre sexualiserade 
rustningar snarare än mer sexualiserade rustningar. Detta annorlunda från det resultat som 
delvis väntades, där det i Sexualization and Gamer Avatar Selection in League of Legends (Bell, 
2017) var de avatarer som kategoriserats som Uppenbart Sexualiserad som var mest populära 
bland svarande.  

Det är viktigt att påpeka att Bells undersökning gällande artefakten gjordes på ett annat sätt 
än hur det gjordes i denna undersökning vilket kan ha påverkat resultatet. Det var i Bells 
undersökning ett val mellan två olika avatarer med olika sexualisering, medan det i denna 
undersökning var ett val mellan fyra olika rustningar med olika sexualisering. Skillnaden i 
antal rustningar/avatarer kan ha påverkat vilken rustning/avatar som valdes mer ofta, och det 
är en definitiv negativ aspekt av undersökningen och dess resultat att det inte är möjligt att till 
fullo jämföra resultaten mellan dem. Resultatet i denna undersökning är alltså ett annat 
resultat än vad som till viss del var väntat, men det går inte att utesluta att det kan berott på 
sättet som artefakten presenterades. 

Att resultaten inte speglade de i undersökningen som stod för inspiration kan även bero på en 
mängd andra olika faktorer, främst att det i Sexualization and Gamer Avatar Selection in 
League of Legends inte endast var olika rustningar som de svarande skulle välja mellan utan 
kompletta avatarer i färdiga illustrationer vilka innehöll förutom kläder även vapen, synliga 
förmågor och en avbildad situation med rörelse. Detta kan ha gjort att den typen av rustning 
som inte valdes i denna uppsatsens undersökning verkade mer fördelaktig i Sexualization and 
Gamer Avatar Selection in League of Legends eftersom att den syntes som funktionell i bilden 
de svarande fick se, där avataren hade ett vapen och eventuellt en synlig förmåga som t.ex. 
magi eller kampsport. Den undersökningen som bedrevs av Bell satte alltså rustningarna i mer 
kontext. Bell hade inte ett fokus på en viss del av avataren när undersökningen gjordes, utan i 
Sexualization and Gamer Avatar Selection in League of Legends användes illustrationer direkt 
från spelet League of Legends (Riot Games, 2009-) vilka förståeligt visar upp alla avatarer på 
de mest attraktiva och fördelaktiga sätten, oavsett vad de har på sig. Till skillnad från det så 
började denna uppsats undersökning med att välja ut en viss aspekt av en spelkaraktärs 
utseende, vilket blev rustningen. Att rustningen isolerades och sattes i någon typ av kontext 
där den svarande skulle reflektera över utseendet på rustningen och vad de föredrar rakt av 
enbart utifrån vad de ser kan mycket möjligt ha gjort att rustningens “synliga icke-
funktionalitet” var mer tydligt än de var i Sexualization and Gamer Avatar Selection in League 
of Legends. 

Det kan även bero på undersökningens deltagare, vilka som tidigare nämnt hittades via 
Facebook (Facebook Inc., 2018) på tre olika ställen: studentens privata sida, en 
dataspelsutvecklingssida och en sida för kvinnor och icke-binära som spelar spel. Problemet 
som uppstår när undersökningen delas på studentens privata sida är att deltagare då med 
största möjliga säkerhet känner till studentens åsikter i ämnet, och Östbye m.fl. (2003, s. 39-
41) menar att detta kan göra att svarande svarar på det sätt som de tror studenten önskar. 
Utöver det så är sidan för icke-binära och kvinnliga spelare en plats med personer som 
möjligtvis har starka åsikter gällande hur de representeras i spel, vilket också kan ha påverkat 
resultatet.  
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7.2.2 Validitet, reliabilitet och undersökningsmetod 
Validitet beskrivs av Östbye m.fl. (2002, s. 40) som giltighet, och hur valid en undersökning 
är baseras på hur relevanta datan och analyserna är för problemformuleringen. Det innebär 
alltså att validiteten baseras på huruvida undersökningen undersökte det som skulle 
undersökas. Baserat på detta så har undersökningen som gjordes i denna uppsats och dess 
resultat hög validitet, eftersom att frågorna som ställdes i frågeställningen och motiverade 
arbetet besvarades. När det kommer till undersökningens reliabilitet, vilket av Östbye m.fl. 
beskrivs som tillförlitlighet och gäller kvalitén på de resultat som samlats in och den analys 
som gjorts, så är valet att inte skapa ett spel under kritik. Inte för att det gör resultaten invalida, 
men för att se en korrekt version av hur valet görs i spel så hade skapandet av ett faktiskt spel 
varit mest passande. Som det är nu så är undersökningen teoretisk, den presenterar ett 
hypotetiskt val av avatar inför ett teoretiskt speltillfälle vilket möjligen kan påverka hur 
deltagare svarar jämfört med hur de hade valt rustning i ett faktiskt spel. Dock är det ett 
antagande att alla svarande – på grund av att 99% av svarande meddelade att de någonsin 
spelat ett spel där de representerats av en digital avatar som det varit möjligt att byta rustning 
på – delvis eller helt kunde mentalt sätta sig in i den presenterade situationen och det 
beskrivna spelet, och välja den rustning de föredrog mest utifrån det vilket skulle göra 
resultatet tillförlitligt och giltigt utifrån den ställda frågan.  

Undersökningen är gjord med kvantitativ metod, även om enkäterna innehöll frågor som tillät 
för kvalitativa svar. Svagheten hos kvantitativa metoder är att det är omöjligt att ställa 
följfrågor om någonting oklart sägs av antingen forskaren eller informanten. Syftet med denna 
undersökning var aldrig att få reda på exakt varför personer väljer som de gör och om de tror 
de blir påverkade av det, men eftersom att det gavs så utförliga svar på de frågor som ställdes 
så hade det varit fördelaktigt att istället gjort intervjuer med färre personer vilket hade 
möjliggjort följdfrågor och närmare förståelse för exakt varför deltagare valde som de gjorde.  

Som det blev så besvarades frågan gällande hur många som väljer vad och vilken som är mest 
populär på ett simpelt och koncist sätt på grund av undersökningens kvantitativa natur. 
Dessvärre öppnade de kvalitativa frågorna upp för många djupa och välmotiverade svar 
gällande varför rustningarna valdes, av vilka endast några analyserats till fullo och ses som en 
missad möjlighet att ta reda på mer om resonemang bakom val av rustning. 

Det är också möjligt och relevant att diskutera huruvida valet att sexualisera den manliga 
avatarens rustningar på samma sätt som den kvinnliga avatarens rustningar sexualiserades 
var det rätta valet utifrån att säkerställa undersökningens validitet. Beslutet att sexualisera 
den manliga avatarens rustningar efter hur den kvinnliga avatarens rustningar sexualiserades 
var främst på grund av brist på inspirationsmaterial i form av tidigare existerande 
Hypersexualiserade rustningar för manliga avatarer i spel, eller någon typ av sexig klädsel som 
är en mans motsvarighet till en pushup-bh. Svarande #47 i den manliga avatarens enkät 
kommenterade utseendet på den manliga avaterns rustningar på följande sätt: ”De manliga 
rustningarna ser inte stereotypiskt sexualiserade ut, utan speglar snarare en avvikande 
sexualitet”. Det antas att svarande #47 med ”avvikande sexualitet” menade ”andra sexualiteter 
än heterosexualitet”, vilket är intressant eftersom att det är mer vanligt med sexualiserade 
män i media för homo- eller bisexuella män (Jankowski, Fawkner, Slater & Tiggemann, 2014) 
vilket kan vara varför svarande #47 associerar en sexualiserad manlig avatar med icke-
heterosexualitet. Detta bör undersökas vidare. 
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7.2.3 Utformning av artefakt 
Skapandet av undersökningens artefakt, de 8 rustningarna, gjordes med stor medvetenhet om 
hur rustningar ser ut i spel, både egen personlig erfarenhet av spel som jag själv spelat, men 
också från de spel vars rustningar använts som inspiration vilka omnämndes i uppsatsens 
Genomförande-del (avsnitt 4). Allt för att rustningarna ska vara så neutrala, anspråkslösa och 
fria från variabler som möjligt. Trots detta så är det fullt möjligt att vissa dekorativa delar eller 
designval hos rustningarna påverkar personers val med att vara antingen uppfattade som 
väldigt attraktiva eller väldigt frånstötande, antingen på grund av att de ritats dåligt av mig 
eller för att de ser ut på ett visst sätt som helt enkelt inte uppfattas som önskvärt. Detta anses 
trots eventuell påverkan på undersökningens resultat som väldigt relevant och inte helt och 
hållet som en negativ aspekt av artefakten, på grund av att det är så rustningar kan påverka 
spelare när de faktiskt spelar spel. Ibland är en rustning i ett spel inte snygg, och den kan se 
väldigt praktisk ut, och vara den typen av rustning som en kanske vanligtvis föredrar, men den 
väljs ändå inte på grund av att en viss del av den tolkas som ful. 

Det anses överkomligt att undersökningens resultat inte enbart reflekterar hur spelare väljer 
mellan olika sexualiserade rustningar, för då hade rustningarna lika gärna kunnat bli 
presenterade med sina olika kategorier sexualisering. Att det till viss del handlar om personlig 
smak medför en känsla av realism till undersökningen, eftersom att det som nyss nämnt är 
vanligt för rustningar att anses på personlig basis som attraktiva eller oattraktiva. Om en 
svarande föredrog en viss rustning så gjorde hen det baserat på hur rustningen såg ut och de 
slutsatser som den svarande drog utifrån det. 

Ett misstag gjordes dock vid skapandet av den kvinnliga avatarens rustningar, där streck i 
mitten av bysten på kroppen lades till för att betona att rustningen som avataren var klädd i 
påverkade bysten likt en pushup-bh. Detta kan ha tolkats som att bysten var större på de mer 
sexualiserade rustningarna, vilket var den direkta motsatsen till vad som önskades. Om 
chansen fanns att göra om undersökningen hade dessa streck på bysten tagits bort. 

7.2.4 Forskningsetiska aspekter  
När undersökningen gjordes synlig för andra och när inlägg gjordes för att be intresserade om 
att svara så delades så mycket information som möjligt ut om vad undersökningen gällde och 
om hur det skulle gå till. Deltagare i undersökningen gjordes på första sidan i den 
internetbaserade enkäten medvetna om att deras deltagande var helt frivilligt samt att de hade 
full rättighet att närsomhelst avsluta sitt deltagande utan att några konsekvenser skulle 
drabba dem. De gjordes på första sidan i enkäten också medvetna om hur informationen de 
delgav i enkätens olika frågor endast skulle sparas i forskningssyfte och att all information 
sparades helt anonymt, det skulle inte gå att hitta deras namn eller annan identifikation vid 
de svar de lämnade.  

I slutet av enkäten fick deltagare ta del av information gällande enkäten och undersökningens 
syfte, och tillgång till studentens mail om det skulle vara så att mer information var önskad 
eller om någon svarande hade ytterligare frågor. 

7.2.5 Genusrelaterade problem 
Denna undersökningens utgångspunkt har varit hur sexualisering uppfattas olika på män och 
kvinnor, och hur detta påverkar sexualiserade rustningar i spel. Utgångspunkten var en 
undersökning gjord av Bell (2017) och en gjord av Fasoli m.fl. (2017). Den förstnämna 
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undersökningen sökte ta reda på vilken sexualiserad avatar från spelet League of Legends som 
var den mest populära bland personer som aldrig spelat spelet tidigare. Den andra 
undersökningen sökte ta reda på om människor uppfattar sexighet, sexualisering, 
objektifiering och komptens olika hos manliga och kvinnliga modeller avbildade i mer eller 
mindre kläder och i mer eller mindre utmanande poser. Dessa två undersökningar ansågs 
relevanta att använda sig av eftersom att de båda på något sätt relaterade kön och 
sexualisering av människor till uppfattad kompetens (vilket för denna undersökning tolkats 
som funktion och användbarhet). Baserat på resultatet från Fasoli m.fl. så var det väntat att 
de mest sexualiserade rustningarna skulle uppfattas minst användbara och minst praktiska, 
vilket de också gjorde eftersom att de valdes av färre personer i de funktionsbaserade frågorna. 
Den kvinnliga avatarens Hypersexualiserade rustning ansågs dock besitta mer mekaniska 
fördelar än den manliga avatarens Hypersexualiserade rustning vilket svarande menade 
berodde på deras tidigare erfarenheter av spel där en mer sexualiserad rustning betyder att 
den är bättre, men bara på en kvinnlig avatar vilket tyder på att det finns stereotyper bland 
spelare gällande hur en bra rustning till en kvinnlig avatar ”bör” se ut i spel. 

Undersökningen önskar inte ligga till grund för någon typ av ökad sexualisering av manliga 
avatarer för att “jämna ut” sexualiseringen mellan könen, delvis på grund av att forskning 
gjord på annan typ av sexualisering av män i media visar att det negativt påverkar män som 
tar del av det men också för att annan typ av idealisering av män i spel också påverkar män 
negativt. Det är inte exklusivt kvinnor som påverkas negativt av sexualisering, även om det 
sker i långt större utsträckning än för män (bl.a. Behm-Morawitz & Mastro, 2009; Downs & 
Smith, 2010; Sylvia, King & Morse, 2014; Jankowski, Fawkner, Slater & Tiggemann, 2014 och 
Matthews, Lynch & Martins, 2016). 

Under skapandet av undersökningens artefakt så fattades beslutet att efterlikna utseendet på 
den kvinnliga avatarens sexualiserade rustningar, vilket gjordes eftersom att det knappt finns 
exempel på manlig sexualisering i spel vid närmare eftersökningar. Vid färdigställningen av 
de olika rustningarna så antogs det att de manliga rustningarna skulle tolkas annorlunda från 
de kvinnliga rustningarna eftersom att spelare är mycket mindre vana vid att se sexualiserade 
manliga karaktärer i spel än de är sexualiserade kvinnliga karaktärer. För att utföra 
undersökningen som önskat så var det dock tvunget att finnas en manlig och en kvinnlig avatar 
med varsina fyra rustningar av olika nivåer sexualisering.  

Sättet som undersökningen gjordes på exkluderade personer av annan könstillhörighet än 
“man” och “kvinna”. Detta delvis medvetet, eftersom att det finns ytterst få karaktärer i spel 
som är icke-binära eller genderqueer (lgbtgamearchive.com, 1990-2010) och därför finns det 
inte mycket material som ligger till grund för hur de ser ut när de är sexualiserade, och på 
grund av en önskan att begränsa mängden arbete någorlunda när arbetsbördan redan var 
relativt tung med två olika kön på avatarerna och därmed två olika enkäter med resultat att 
analysera. Detta gjorde att enkäterna utformades med endast två kön i åtanke på deltagare, 
vilket exkluderade personen med andra könstillhörigheter. 

7.2.6 Proteus-effekten och metod 
På grund av arbetets utformning så var det inte möjligt att se om personer med sexualiserade 
avatarer blev märkbart påverkade av dem, jämfört med spelare med icke-sexualiserade 
avatarer. Fenomenet ”proteus-effekten” togs upp i arbetets genomgång av fakta kring ämnet 
sexualisering för att visa det är bevisat att spelare påverkas av de avatarer de spelar som (se 
avsnitt 2.1.1; Yee & Bailenson, 2007). Om någonting som sker för 50 % av kvinnliga karaktärer 
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i spel och ungefär 10 % manliga karaktärer i spel (Downs & Smith, 2010), är bevisat kunna 
påverka spelare negativt (Fox, Bailenson & Tricase, 2013), så är det värt att undersöka. 
Dessvärre kan inga slutsatser kring identifikation med sexualiserad avatar dras på grund av 
att undersökningen gjordes på ett sätt som gjorde det omöjligt. Det som visade sig var att en 
mängd svarande i kvinnliga avatarens enkät blev upprörda på grund av de sexualiserade 
rustningarna vilket möjligen antyder om att de hade påverkats negativt av att spela med en 
sexualiserad avatar.  

Det gjordes endast eventuellt en mycket tveksam upptäckt att det möjligtvis kan vara så att 
sexualiserade avatarer för vissa spelare gör en positiv inverkan (se avsnitt 6.3.1), de ”bevis” 
som ligger till grund för denna upptäckt är dock enbart anekdoter från <5% av deltagare och 
inga följdfrågor ställdes för att undersöka fenomenet ytterligare eftersom att undersökningen 
gjordes via en internetbaserad enkät utan möjlighet för återkoppling. För att se hur spelare 
eventuellt påverkas positivt (eller negativt) av att spela med sexualiserade avatarer hade ett 
spel med en sexualiserad avatar krävts där den svarande hade fått representeras i en virtuell 
miljö av en sexualiserad avatar. 

 Framtida arbete 
Om arbetet hade fortsatt under en längre period hade först och främst mer tid lagts ned på 
utformningen av artefakten. Hade tillräckligt mycket tid funnits från början hade tid lagts på 
att skapa och använda sig av ett spel istället för en bild som artefakt, där spelaren väljer 
rustning till en avatar hen faktiskt får spela med för att närmare efterlikna hur val av rustning 
till avatar i spel faktiskt går till väga. Ett större fokus hade även lagts på att nå fler manliga 
svarande, eftersom att det just nu är fler kvinnor än män som svarat på de båda enkäterna, 
med totalt 145 kvinnor som deltagit och endast 59 män. Att få en mer jämn fördelning hade 
varit önskvärt, och hade mer tid funnits hade en ansträngning att åstadkomma det gjorts. 

Undersökningen hade med fördel gärna delats upp i två, en kvantitativ internetbaserad enkät 
och en kvalitativ studie baserad på intervjuer. Detta för att enklare dela upp undersökningens 
olika resultat i mer lättsmälta bitar som skulle möjliggöra för både ren statistik i form av siffror 
från enkäterna samt berättelser från intervjuer där djupare svar samt åsikter och resonemang 
hade kunnat eftersökas, och för att vidare stärka undersökningens validitet via triangulering 
(Östbye m.fl. 2003, s. 122). 

Det skulle vara fördelaktigt att vid en upprepning av denna undersökning ta med en fråa 
gällande den svarandes sexualitet. Inte enbart på grund av att vissa svarande själva meddelade 
sin sexualitet i denna undersökningens enkäter som extra tyngd vid sina resonemang utan 
även för att det hade varit intressant att se om personer sexuellt attraherade av män föredrar 
mer sexualiserade rustningar på män, och vice versa.  

Om detta arbete skall ligga till grund för vidare forskning i ämnet så finns det ett antal 
områden som föreslås som lämpliga att utvidga eller fördjupa sig i: 

- Sexualisering av personer med andra kön eller könsidentiteter än ”kvinna” i spel 

Detta trots att sexualisering av manliga avatarer eller agenter i spel är långt mer ovanlig 
än sexualisering av kvinnliga avatarer eller agenter (Downs & Smith, 2010), och det finns 
väldigt få karaktärer i spel med annan könstillhörighet än kvinna eller man till att börja 
med, men ämnet anses värt att undersöka vidare eftersom att människans sexualitet är 
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intressant. Kanske en analys av hur manliga (eller ev. icke-binära/genderqueer/osv) 
avatarer eller agenter i spel framställs för att tolkas som sexiga (om tillämpligt) och en 
jämförelse med hur kvinnliga avatarer och agenter ser ut i spel när de ska tolkas som 
sexiga. 

- Hur sexualisering av andra aspekter än avatarens klädsel påverkar resultatet 

Det är också värt att utforska ytterligare aspekter av avatarer och agenter som kan 
sexualiseras i spel och deras popularitet samt (om möjligt) påverkan på spelaren via ett 
spel och test kring identifikation/proteus-effekten. Som t.ex. kroppstyp (lång, tjock, 
muskulös), kroppsform (kurvig, slank), sätt att prata på (röstläge, ord) eller 
rörelsemönster (gång, kroppspråk), och möjligtvis testa olika kombinationer.  

- Hur sexualisering av agenter skiljer sig från sexualisering av avatarer 

Att se vad som skiljer sexualisering av spelarens avatar och hur det tolkas från 
sexualisering av agenter i ett spel skulle också vara intressant. Agenter är de icke-
spelarstyrda karaktärerna i spel, så det kan väntas att spelaren inte identifierar sig med 
dem och därför bryr sig mindre om hur de ser ut eller framställs och därmed påverkas 
mindre av det. Förslagsvis en undersökning kring en artefakt som är ett spel där spelaren 
kan se sig själv i någon typ av reflektiv yta och där det också finns agenter (eller avatarer 
styrda av någon annan) som antingen är sexualiserade eller inte, och där någon typ av 
interaktion ska ske. Hur uppfattas avataren beroende på sexualisering/icke-sexualisering? 
Hur uppfattas agenten (eller den andra avataren) beroende på sexualisering/icke-
sexualisering? 

- Om mängden tid som den sexualiserade rustningen ska användas påverkar resultatet. 

Som redovisas i avsnitt 6.3.3 så finns det tecken på att spelare skulle välja annorlunda om 
de visste att rustningen inte skulle användas genom ett helt spel. Detta skulle vara 
intressant att bygga vidare på.  
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Bildförteckning 
Figur 1: Bild bestående av tre screenshots från spelet Final Fantasy XIII: Lightning Returns 
(Square Enix, 2013), där varje screenshot är en rustning. Rustningarna heter från vänster till 
höger: “Red Mage”, “Mist Wizard” och “Cyber Jumpsuit”. 

Figur 2: Moodboard 1: Sexig vs Funktionell [Egen bild] En underklädesmodell, Lightning från 
Final Fantasy XIII: Lightning Returns (Square Enix, 2013) iklädd utstyrseln “Nightmare”, en 
spelbar kvinnlig Warden från spelet For Honor (Ubisoft, 2017-) och en verklig rustning 
baserad på medeltida ritningar.  

Figur 3: Bild bestående av screenshots av de olika utstyrslarna“Rhapsody in Rose”, “Amazon 
Warrior”, “Carnaval Crusher”, “Watery Chorus” och “Lilitu”, garbs som påminner om 
“Nightmare”, från Final Fantasy XIII: Lightning Returns (Square Enix, 2013). 

Figur 4: Moodboard 2: Rustningar från spel. [Egen bild] Spel vars rustningar är inkluderade 
är: Guild Wars 2 (ArenaNet, 2012-), TERA Online (Bluehole Studio, 2011-), Dragon Age 
Inquisition (BioWare, 2014), Dragon Age 2 (BioWare, 2009) och Final Fantasy XIV: A Realm 
Reborn (Square Enix, 2013-). 

Figur 5: Moodboard 3: Riktiga rustningar. “Young Knight in a Landscape” av Vittore 
Carpaccio, målad 1510 Tillgänglig på internet: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Knight_in_a_Landscape [hämtad 2018-05-10], ett 
foto uppladdat på forumet “Medeltiden i Fokus” av användaren “Pialinn”, 2010-06-09 som 
menar att det är från “medeltidsdagar i Tyskland”. Forumtråden: 
https://medeltiden.ifokus.se/articles/4d7172e4b9cb4622390838c5-medeltida-rustningar 
[bild hämtad 2018-05-10], och en bild av en kvinna i en rustning, bild hämtad från Pinterest 
(2018). Trots sökning med bilden hittades ingen upphovsman/kvinna. 

Figur 6: Moodboard 3: Rustningar från källor som inte är spel, inklusive screenshots från 
filmen Wonder Woman (Warner Bros., 2017) och filmen 300 (Warner Bros., 2006). [Egen 
bild] 

Figur 7: Pilotundersökningens kvinnliga rustningar som de ställdes upp i 
pilotundersökningen. [Egen bild] 

Figur 8: Utveckling av en design från skiss till förstudie till färdig artefakt. [Egen bild] 

Figur 9: De Icke-Sexualiserade rustningarna för den manliga avataren och den kvinnliga 
avataren samt de rustningar som huvudsakligen inspirerat dem. [Egen bild] 

Figur 10: De Subtilt Sexualiserade rustningarna för den manliga avataren och den kvinnliga 
avataren samt de rustningar som huvudsakligen inspirerat dem. [Egen bild] 

Figur 11: De Uppenbart Sexualiserade rustningarna för den manliga avataren och den 
kvinnliga avataren samt de rustningar som huvudsakligen inspirerat dem. [Egen bild] 

Figur 12: De Hypersexualiserade rustningarna för den manliga avataren och den kvinnliga 
avataren samt de rustningar som huvudsakligen inspirerat dem. [Egen bild] 

Figur 13: Uppställningen av den manliga avatarens rustningar som de presenterades i 
enkäten. [Egen bild] 

https://medeltiden.ifokus.se/articles/4d7172e4b9cb4622390838c5-medeltida-rustningar
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Figur 14: Resultatet av den första kvantitativa frågan i den manliga avatarens enkät där 
svarande ombads markera den rustning de föredrog i ett spelscenario där rustningen inte 
skulle utfylla någon funktion och spelet inte satte olika värde på olika rustningar, det vill säga 
de svarande skulle alltså välja den rustning de föredrog, till ett teoretiskt speltillfälle. [Egen 
bild] 

Figur 15: Resultatet av frågan där de svarande ombads indikera på en skala från 1-4 där 1 stod 
för ”knappt” och 4 stod för ”mycket,”, hur mycket de föredrog den valda rustningen framför 
övriga. [Egen bild] 

Figur 16: Resultatet i den andra kvantitativa frågan i den manliga avatarens enkät där 
svarande ombads markera den rustning de föredrog till ett teoretiskt spelscenario där 
rustningen skulle fylla en funktion och spelet gav olika värde till olika rustningar, och att den 
svarande skulle välja den rustning som hen gissade var bäst i det teoretiska scenariot. [Egen 
bild] 

Figur 17: Resultatet av frågan där de svarande ombads indikera på en skala från 1-4 där 1 stod 
för ”knappt” och 4 stod för ”mycket,”, hur mycket de föredrog den valda rustningen framför 
övriga. [Egen bild] 

Figur 18: Den kvinnliga avatarens fyra rustningar som de presenterades i enkäten, halva 
artefakten. [Egen bild] 

Figur 19: Resultatet av den första kvantitativa frågan där svarande ombads markera den 
rustning de föredrog i ett spelscenario där rustningen inte skulle utfylla någon funktion och 
spelet inte satte olika värde på olika rustningar, det vill säga de svarande skulle alltså välja den 
rustning de föredrog, till ett teoretiskt speltillfälle. [Egen bild] 

Figur 20: Resultatet av frågan där de svarande ombads indikera på en skala från 1-4 där 1 stod 
för ”knappt” och 4 stod för ”mycket,”, hur mycket de föredrog den valda rustningen framför 
övriga. [Egen bild] 

Figur 21: Resultatet i den andra kvantitativa frågan där svarande ombads markera den 
rustning de föredrog till ett teoretiskt spelscenario där rustningen skulle fylla en funktion och 
spelet gav olika värde till olika rustningar, och att den svarande skulle välja den rustning som 
hen gissade var bäst i det teoretiska scenariot. [Egen bild] 

Figur 22: Resultatet av frågan där de svarande ombads indikera på en skala från 1-4 där 1 stod 
för ”knappt” och 4 stod för ”mycket,”, hur mycket de föredrog den valda rustningen framför 
övriga. [Egen bild] 

Figur 23: En "barbarian" från spelet Diablo 3 av Blizzard Entertainment (2012)  
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Appendix A -  Svar på manlig avatars enkät 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

#1 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
3 4 

Ogillade de andra då de 
visade hud. 
Fulltäckande rustningar 
är för dem som vill leva 
länge.  

Rustning 
3 4 Samma som föregående  

#2 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
2 3 

Tänkte välja den 
heltäckande eftersom 
det hade varit att 
föredra i strid, men 
eftersom det inte 
spelade någon roll i 
detta spel så valde jag 
nummer 2 då jag gillade 
formerna på den bättre 
(spetsig vs fyrkantig, 
dps vs tank) 

Rustning 
3 1 

Baserat på mitt första svar. 
Valde nummer 3 för att den 
ser ut att ha mest 
defensiva fördelar, men det 
beror ju helt på hur spelet i 
övrigt ser ut. Hade valt 
nummer 2 igen om spelet i 
fråga tillät mig att spela på 
mitt vanliga vis (snabbare, 
dps).  

#3 
30-
49 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
3 3 

Då en rustning är tänkt 
att skydda dig, så vill jag 
att den täcker så mycket 
som möjligt av kroppen. 
Även om det bara är 
visuellt, så känns det 
ändå mer logiskt. 

Rustning 
3 3 

Den täcker mer av kroppen 
och borde därför ge ett 
bättre skydd.  

#4 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
3 4 

Jag gillar dess 
realistiska stil. De andra 
skulle ta mig ur 
upplevelsen en del med 
deras design.  

Rustning 
3 4 

De andra rustningarna 
skulle jag inte förstå hur de 
är bättre. Den som täcker 
helt borde vara den bättre.   

#5 −21 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
3 1 Den såg bra ut 

Rustning 
3 2 Den skyddar hela kroppen  



 II 

#6 
22-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
2 3 

Känns mest seriös med 
ändå lite party. De 
andra två mer avklädda 
känns väldigt extrema. 

Rustning 
1 1 

Efter dom den är mest 
spexig brukar det vara de 
rustningar med störst 
fördelar.  

#7 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
2 3  

Rustning 
3 4 

Känns som att den ger bäst 
skydd  

#8 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
3 4 

De andra ser löjliga ut. 
Det är inte rimligt att ha 
en rustning som blottar 
"vital organs". Meningen 
med rustning är att 
skydda. Även om detta 
bara är visuellt så är det 
såpass absurt att det 
skulle skada 
spelupplevelsen.  

Rustning 
3 4 

Den ser ut att skydda min 
avatar mest då det inte 
finns delar på kroppen som 
är blottade. Meningen med 
rustning är att skydda och 
den ser ut att skydda mest.  

På en av frågorna så frågar 
du ifall jag väljer rustning 
efter funktionalitet eller 
visuellt. Mesta fall är det 
funktionalitet, men har märkt 
att jag ofta försöker 
kombinera. På exempelvis 
Witcher 3 finns det flertal 
olika rustningar som skiljer 
sig funktionellt åt på vissa 
aspekter, men annars ganska 
snarlika. Då väljer jag det 
som är snyggast visuellt. Men 
är det funktionella 
skillnaderna större väljer det 
som är mest fördelaktigt 
funktionellt. Vet inte om detta 
är relevant eller om det 
kanske behövs att den frågan 
görs om lite. Men tänkte att 
det antagligen finns flera som 
tänker likadant.  

#9 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
4 3 

Jag gillar tyget som 
hänger framför och 
bakom benen, älskar 
sånt i spel billowing 
capes och allt sådant. 

Rustning 
4 4 

Jag får för mig att denna 
rustning tlllåter en 
snabbare karaktär vilket jag 
gillar att spela.   

#10 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 

Rustning 
3 4 

Täckte mindre av 
karaktären 

Rustning 
4 2 Ser bäst ut, vet ej varför  



 III 

byter till den 
som är bäst 

#11 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
3 2 

Känns ju lite orimligt att 
springa in i närstrid med 
öppna områden då den 
ser också bäst ut ur ett 
rollspelsperspektiv 

Rustning 
3 1 

Den ser ju ut att ge mest 
stats, men om de andra 
hade vart bättre hade jag 
valt dem över denna. Då 
stats trumpar utseende  

#12 −21 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
2 2  

Rustning 
4 4   

#13 −21 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
utseende, byter 
till den som är 
snyggast 

Rustning 
2 3 

Den ser inte ut som en 
stor metalltunna. Utan 
är lite lättare och 
smidigare än 3:an. Den 
är enligt mig snyggast 
av alla fyra 

Rustning 
3 4 

3:an är by far bäst. 2:a är 
helt ok, men 1 och 4 
skyddar inte alls  

#14 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
4 3 Tydligare silhuetter 

Rustning 
2 3 

Mest fysisk praktisk - 
rörelse. Områden som 
mage, underarmar etc. är 
skyddade genom 
attackerande/defensiv 
strids-stil. 
Den vinner över 3 (mitt 
andrahandsval) då 3 blir 
klumpigare att bära 
effektivt mer än för 
närstridsskydd även om 
den visuellt ser ut att vara 
anpassad till en hel del 
rörlighet. 

Hypotes: praktisk utformning 
spelar större roll i valet av 
funktionell design, och fysiskt 
framhävande/intrycks-
silhuett-främjande utformning 
går mer i linje med estetisk 
design. 
Rollen som spelas har 
troligen en stor impakt på 
spelarens val av 
framställning, likväl som 
social status (finns en 
anledning till att många spel 
har löjoväckande kosmetiska 
alternativ). 

#15 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
2 3 

Jag tycker den såg 
visuellt snyggast ut. 

Rustning 
2 3 Snyggast  



 IV 

#16 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Spelar mest 
bara spel där 
rustningen inte 
påverkar 
avatarens 
funktionalitet så 
jag väljer det 
som är mest 
visuellt 
tilltalande. 

Rustning 
3 3 

Jag föredrar det lite mer 
realistiska i en rustning 
som täcker hela 
kroppen. 

Rustning 
4 1 

Jag gissar att den skulle 
vara rustningen med bäst 
"stats" eftersom jag 
upplever att den ser lite 
mer dekorerad och speicell 
ut än de andra. Tänker 
framförallt på dekorationer 
på bröstplåten och 
Tygstyckena vid midjan 
som ger lite känslan av en 
mantel.  

#17 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
1 3 

Det är ju inte så mycket 
plåt på stackarns kropp, 
men å andra sidan... ser 
den bra ut? Högst 
subjektivt kanske, men 
att visa lite hud är (för 
mig) ett sätt att vara 
självsäker, något jag 
tror att jag vill projicera 
på min karaktär.  

Rustning 
2 3 

Den ser ut att ha "öppna" 
delar där kroppen kan 
behöva böja på sig... eller 
ja, nä jag vet inte. Hahah, 
den ser bra ut, och är 
nääästan helt täckande. 
Jag låtsas att den är 
jättebra!  

#18 
30-
49 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
4 4 

För att den ser ut att 
skydda bra medans den 
ändå lämnar glipor där 
du kan se din avatars 
hud/hår så man 
tydligare kan utläsa 
vilken ras som spelas. 

Rustning 
3 3 

Mer plåtar innebär oftast ett 
längre liv. Keep up the good work! 

#19 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
4 2 

För fantasy brukar some 
skin showing vara 
intressantarre 
designmässigt. Sedan 
brukar det bero på 
vilken "look" jag är ute 
efter in that case. Ibland 
tänker jag "lets make a 
barbarian type!" Och då 

Rustning 
1 2 

Könns som att man skulle 
kunna använda den på en 
sjysst beefed up barbar-
snubbe med 2handssvärd  
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hade 1an kanske passat 
bättre. 

#20 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
2 2 Den var snyggast.  

Rustning 
3 3 

Den hade mest rustning. 
Men man vet ju aldrig helt 
säkert vilken som är bäst  

#21 −21 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
4 3 

Den allmänna estetiken, 
den såg cool ut 

Rustning 
3 2 

Denna rustning är logisk att 
använda eftersom den är 
mer heltäckande och därför 
borde ge bättre skydd  

#22 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
3 4 

Föredrar oftast 
rustningar som ser stora 
och bulkiga ut. Det 
beror dock på vilken 
slags karaktär jag spelar 
(t.ex "warrior", "mage" 
etc.) där jag helst ser att 
tankiga karaktärer ser ut 
som rustning #3 men 
andra kan se ut på 
annat sätt så länge det 
är estetiskt tilltalande. 

Rustning 
3 4 

För att generellt sätt så 
brukar rustningar täcka mer 
och mer av kroppen på 
manliga karaktärer ju högre 
level de blir.  

#23 −21 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
3 2 

Karaktärer med svärd 
vill jag ha ”tankigare”. 4 
kom på nära andraplats 
med sin smidiga DPS 
liknande look. Men till 
den tycker jag schimitar 
eller spjut passar bättre 
än ”vanligt” svärd 

Rustning 
3 4 

Svärdkaraktärer vill jag ska 
vara tankiga. Så mycket 
rustning blir såklart då 
valet.  

#24 −21 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
4 1 

Jag föredrog många av 
designvalen på 
alternativ två men 
fyrans breastplate har 
ett högre cut. Ettan 
tycker jag bara visar för 
mycket skinn utan att 

Rustning 
2 2 

Den har många features, 
vilket är en dead giveaway 
att det är end-game 
rustning. Även om rustning 
3 ser ut som den skulle 
skydda mycket om det var 
verklighetsbaserat ser den  
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tänka på rustningen ska 
komplementera det. 

för standard ut och har inte 
lika mycket personlighet. 

#25 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
2 2 

För att den heltäckande 
är stereotypisk, och den 
valda är mindre sexig 

Rustning 
2 1 

1an ger intrycket att delar 
saknas. Den tunga ger 
intrycket av en spelstil jag 
inte gillar.   

#26 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
2 3 

Den kändes 
funktionabel men endå 
snygg utan att vara helt 
knäpp! 

Rustning 
2 3 

I många rpg spel jag spelat 
så har de bättre 
rustningarna oftast även 
sett ”coola” ut för att på 
något sätt markera yttligare 
att den är bra. Ju högre 
level desto bättre fashion 
utan att vara för bulkig eller 
för icke-täckande!   

#27 50+ Man Ja Nej Nej  
Rustning 
4 1 Fränast  

Rustning 
2 2 

Bästa kombination av 
skydd och rörlighet   

#28 −21 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar mest 
bara spel där 
rustningen inte 
påverkar 
avatarens 
funktionalitet så 
jag väljer det 
som är mest 
visuellt 
tilltalande. 

Rustning 
3 3 

Jag tycker om att vara 
biffig i spel eftersom jag 
är liten irl. Jag väljer 
alltid den med störst 
rustning.  

Rustning 
3 3 

Jag tycker om att vara biffig 
eftersom jag är liten irl. Jag 
väljer alltid den största 
rustningen.  

#29 
30-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar mest 
bara spel där 
rustningen inte 
påverkar 
avatarens 
funktionalitet så 
jag väljer det 
som är mest 
visuellt 
tilltalande. 

Rustning 
3 3 

Tycker att den ser 
maffigast ut och mest 
som en enhetlig 
rustning. 4 ser också 
najs ut, men den hade 
jag mer sett som en 
caster, typ mage, 
sorcerer, wizard. Den 
ser också ut att ha lite 
mer detaljer. Gillar 

Rustning 
4 3 

För att den ser mest 
påklädd ut. Som att man 
får på sig mer material för 
varje steg rustningen blir 
bättre.  
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detaljrika outfits till 
karaktärer. 

#30 
22-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
4 3 

Den tilltalade mig mest. 
Den var snygg men såg 
fortfarande ut som en 
rustning. Om jag har en 
attraktiv karaktär har jag 
ingenting emot en 
estetiskt tilltalande 
rustning som visar lite 
hud. Om en av 
rustningarna hade varit 
objektivt bättre hade jag 
dock valt den istället, 
oavsett utseende. 

Rustning 
3 1 

Min gissning är att rustning 
3 skulle gett mest fysiskt 
skydd. I ett fantasyspel är 
detta dock inte 
nödvändigtvis den bästa. 
Jag skulle lätt kunna 
acceptera att någon av de 
andra rustningarna är 
bättre om det är en magisk 
rustning och då välja den 
istället.  

#31 
22-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
2 4 

Den känns praktisk men 
ändå kreativ med 
öppningarna på sidan 

Rustning 
4 2 

Det känns som något en 
mer atletisk klass skulle 
använda.  

#32 
22-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Olika/jag bryr 
mig inte 

Rustning 
4 3 Snyggast design  

Rustning 
4 3 

Relativt bra med armor 
men förlorar inte agility  

#33 
22-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
utseende, byter 
till den som är 
snyggast 

Rustning 
2 3 

Nu ser man inte vilka 
färger rustningen har 
men jag gillar att den 
har som "scales" över 
större delar av 
rustningen. 

Rustning 
4 2 

Om alla rustningarna 
existerande i samma spel 
skulle den utvalda 
rustningen vara i tillgänglig 
i högra level. Eftersom de 
flesta (mest asiatiska) spel 
ger mer lättklädda 
rustningar bättre stats. Men 
nummer 1 är för lättklädd. 
Gillar endast rustningen 
som klär benen.  

#34 
22-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
utseende, byter 
till den som är 
snyggast 

Rustning 
1 2 

När jag spelar manliga 
karaktärer, som kvinna, 
gillar jag att ta på 
armors som generellt 
sätt inte är "okej" för 

Rustning 
3 4 

Jag tror nr 3 skulle vara 
den med bäst "stats" så att 
säga, eftersom det är 
tvärtom till kvinnliga 
avatars armors. Manliga  
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manliga karaktärer att 
ha. Exempelvis väldigt 
"avslöjande" armors, 
såsom nr 1. More 
slutmogs for men! 

avatarer ska helst täcka 
hela kroppen med stora 
plåtdelar och se väldigt 
stora ut, jämfört med 
kvinnliga avatarer som 
helst ska vara nakna. 

#35 
22-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
1 3 Pga nakenheten 

Rustning 
3 1 

För den täcker mer, bör ge 
mer skydd  

#36 −21 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
3 2 

Jag gillar den, men 
föredrar scale mönstret 
på nr.2, men tycker att 
det är synd att 
funktionaliteten med 
öppna sidor försvinner, 
gör en sårbar. 

Rustning 
4 1 

Den är mer detaljrik och 
har indikationer av cape, 
traditionellt sett saker som 
är mer exklusiva.  

#37 −21 Annat Ja Ja Ja 

Spelar mest 
bara spel där 
rustningen inte 
påverkar 
avatarens 
funktionalitet så 
jag väljer det 
som är mest 
visuellt 
tilltalande. 

Rustning 
4 4 Sexigt 

Rustning 
3 1 Den täcker kroppsdelarna  

#38 −21 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
utseende, byter 
till den som är 
snyggast 

Rustning 
2 3 den första ser konstig ut 

Rustning 
3 4 

Eftersom 3an har mer 
skydd än de andra såklart  

#39 
30-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
3 2 Mest armor 

Rustning 
3 2   
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#40 
22-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
utseende, byter 
till den som är 
snyggast 

Rustning 
3 4 Den är cool 

Rustning 
3 4 För den ser bäst ut  

#41 −21 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
2 3 Snyggast design 

Rustning 
3 4 Skyddar hela kroppen   

#42 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
3 2 

Jag spelar ofta som 
riddarliknande 
karaktärer som brukar 
ha rustning liknande 
nummer 3. Det känns 
som den representerar 
den typen av ridderlig 
karaktär jag brukar 
spela mer. 

Rustning 
3 1 

Medan 1, 2, och 3 framstår 
som mer unika och kanske 
mer kraftfulla (magiska) 
rustningar brukar 
rustningar som nummer 3 
vara bättre för försvar vilket 
jag föredrar. Hade annars 
valt nummer 2 då dess 
material verkar skilja sig 
från de andras och ser tålig 
ut.  

#43 
22-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
2 2  

Rustning 
3 2 

Iom att den är heltäckande 
etc. så indikerar den att 
styrka/defence ökar 
mycket, i motsvarighet till 
de andra. Några av de 
andra (ex. 1 eller 4) skulle 
istället kunna indikera att 
man är snabbare eller 
liknande, vilket jag fick 
känslan av. I mitt fall är 
styrka/defence att föredra.  

#44 
30-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar mest 
bara spel där 
rustningen inte 
påverkar 
avatarens 
funktionalitet så 
jag väljer det 

Rustning 
4 3 

Rusting inte behöver 
vara funktionell så tar 
därför den mest 
estetiskt tilltalande.  

Rustning 
3 1 Funktionell men tråkig.  
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som är mest 
visuellt 
tilltalande. 

#45 −21 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 
byter till den 
som är bäst 

Rustning 
3 3 

För att den har en 
heltäckande clean look 

Rustning 
2 3 

Den ser bra ut, och mycket 
detaljer så den ser dyr ut. 
Dyr = Bra  

#46 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Spelar mest 
bara spel där 
rustningen inte 
påverkar 
avatarens 
funktionalitet så 
jag väljer det 
som är mest 
visuellt 
tilltalande. 

Rustning 
3 1 

Jag hade inte valt 
någon av dessa. Men 
eftersom jag var 
tvungen att välja så 
valde jag nummer 3.  

Rustning 
3 1 

Kanske lite väl ledande 
frågor som ställs. Det 
börjar bli uppenbart vilka 
svar du är ute efter. Dessa 
frågor hade nog bäst 
passat till en kvalitativ 
studie istället.  

Hade varit bra att länka den 
studien som du refererar till 
här, eftersom du valt att 
nämna den i slutet av din 
studie. Annars är detta 
ganska irrelevant för den som 
genomför studien. Nu vet 
man ytterligare vilka svar du 
är ute efter.  
 
Designen på rustningarna i 
sig påverkar också studien 
något enormt, så personer 
med en viss smak (som jag) 
kommer inte svara på ett sätt 
som tillför något till din studie. 
Nu låter det som om jag bara 
prackar ner på arbetet, men 
det kan vara bra att tänka på, 
eftersom det finns en risk att 
denna del på exjobbet 
kommer behövas göras om. 
Antingen att man i slutsatsen 
är självkritisk till de designval 
du gjort, vilket visar på att du 
själv är medveten om att det 
påverkar studien, och då kan 
man rädda sig själv.  

#47 
22-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt efter 
funktionalitet, 

Rustning 
3 4 Ser snyggast ut. 

Rustning 
2 2 

Jag valde 2:an för att den 
ser ut att tillhöra en 

De manliga rustningarna ser 
inte stereotypiskt 
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byter till den 
som är bäst 

magiker-klass, vilket är min 
preferens i de flesta spel. 

sexualiserade ut, utan 
speglar snarare en avvikande 
sexualitet. 
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Appendix B -  Svar på kvinnlig avatars enkät 

 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10  
1
1  12  13 

#1 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Den är cool utan att 
vara överdrivet 
sexualisierad. 

Rustni
ng 4 2 

Ser ut att 
skydda mest. 

Tillgång till sexualisierad utrustning är ok så länge det finns 
tillgång till icke-sexualiserad utrustning som är minst 
likvärdig. 

#2 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 4 3 

För att hon ser inte 
sexualleserad ut 
och det är så jävla 
svårt att hitta 
heltäckande 
rustning när man 
spelar en 
kvinnokaraktär. 

Rustni
ng 2 1 

Jag vill att 1 
eller 4 ska vara 
bästa 
rustningen. 
Men jag tror 
tyvärr att i de 
flesta spel är 
antagligen 2 
bästa 
rustningen.  

#3 
−2

1 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 Snygg och praktisk 

Rustni
ng 4 3 

Känns som att 
den logiskt sett 
borde vara den 
bästa pga. den 
täcker mest  

#4 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 2 2 

Sexigt med hud. 
Om man ändå ska 
stirra på skärmen i 
flera timmar, varför 
inte göra det på 
något som man 
tycker är snyggt 
liksom 

Rustni
ng 2 2 

I många fall så 
är de bästa 
rustningarna för 
kvinnliga 
avatarer minst i 
sin utformning. 
Sen beror det  
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självfallet på typ 
av spel. 

#5 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

Rustni
ng 1 4  

Rustni
ng 1 3   

#6 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

För att boobplate är 
löjligt icke-
funktionellt. 

Rustni
ng 4 4   

#7 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 2 

Den hade en mer 
tilltalande design. 
Gillar att mina 
karaktärer ska se 
"tuffa/starka" ut, 
vilket de inte gör 
om de blottar 
majoriteten av 
kroppen. 

Rustni
ng 4 4 

Täcker alla 
kroppsdelar och 
lämnar inget 
oskyddat.  

#8 
−2

1 Kvinna Ja Ja Ja 
Spelar 
mest 

Rustni
ng 3 3  

Rustni
ng 3 3   
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bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

#9 

30
-
49 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

Denna rusting ser 
ut att ge mer skydd 
då den täcker i stort 
sett hela kroppen. 
Även om det bara 
är visuellt så ger 
det en bättre och 
mer logisk känsla. 
Plus att det ser 
"brutalare" ut med 
stora rustningar 

Rustni
ng 4 3 

Det är den 
rustning som 
täcker mest av 
kroppen och 
borde därför ge 
bäst skydd. 
Även rustning 1 
är att föredra 
dock lämnar 
den en öppning 
mitt på bröstet 
vilket inte är 
optimalt. Men 
den täcker 
ändå större 
delen av 
kroppen.  

#1
0 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 

Rustni
ng 1 3 

4 var okej. Dem 
andra var inte 
snygga och även 
orealistiska då dem 
skyddar ytterst lite.  

Rustni
ng 4 4 

Den täcker och 
skyddar bäst  
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som är 
bäst 

#1
1 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 1 3 

Den är påklädd - 
jag hade valt 4 men 
gillade axel-
/höftparti bättre på 
nr 1. Extremt svag 
för höftskynken. 2 
och 3 är för 
avklädda, känns lite 
90-tals-fantasy typ, 
och jag tycker inte 
det är snyggt. 

Rustni
ng 4 3 

För svärdsstrid 
bör 4 vara bäst, 
den utstrålar 
mer styrka och 
kraft, kantigare 
former. 1 hade 
nog också 
funkat men den 
känns smalare, 
mer som spion 
snarare är 
krigare, 
höftskynket 
förhindrar 
rörelse osv så 
man behöver 
vara extra 
smidig för att 
det ska funka, 
dvs inte krigare 
för krigare ser 
jag som 
klumpigare. 

Jag tror jag läste samma artiklar som dig när jag skrev mitt 
exjobb, att spelaren drabbas negativt av spelkaraktären och 
blir nedstämd osv osv. Tycker du har valt ett bra och viktigt 
ämne att studera. Och tycker om bilderna, de representerar 
spelsexighet väl och ser över lag bra ut! 

#1
2 

−2
1 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 3 3 

Den var snyggast, 
jag gillar ”kragen” 

Rustni
ng 2 2 

Jag följde min 
intuition  

#1
3 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 

Rustni
ng 1 3 

Den jag valde hade 
den bästa balansen 
av verklig 
praktikalitet och 
fantasy-estetik 

Rustni
ng 1 3 

Rustningen ser 
ut som late-
game rustning 
och bör i så fall 
vara bäst  
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är 
snyggast 

#1
4 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 2 1 Snyggast 

Rustni
ng 3 1 

Hade velat välja 
ingen/alla om 
jag kunde, jag 
ser inte varför 
någon av dem 
skulle vara 
bättre eller 
sämre än andra 

Jag är en heterosexuell man, det spelar ingen roll om jag 
spelar en manlig eller en kvinnlig karaktär, om det inte 
spelar någon roll så tar jag alltid den "sexigaste" rustningen. 
Jag tror att det har att göra med eskapismen som spel 
erbjuder, man vill vara den ultimata versionen av sig själv, 
och jag vill vara sexig 

#1
5 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

För att de andra är 
designade med 
"sexighet" i åtanke 
och inte 
funktionalitet för 
strid, och det bryter 
illusionen av att 
spela en krigare. 
Bröstplåt är också 
bland det sämsta 
en krigare kan ha i 
strid, då den leder 
slag mot 
bröstkorgen och 
inte bort ifrån den. 
Det är rent 
kränkande att 
designa kvinnor 
utifrån deras 
kroppsform, för att 
de ska se 
"tilltalande" ut 
istället för att skapa 
vettiga karaktärer.  

Rustni
ng 4 4 

För att de andra 
rustningarna är 
mer nakna än 
nummer fyra, 
vilket inte är en 
bra idé i strid. 
Igen, så har de 
bröstplåt vilket 
är bland det 
sämsta en kan 
ha. Jag utgår 
ifrån att den 
tyngsta och 
mest täckande 
rustningen är 
den bästa i ett 
fantastyspel 
(även om jag 
vet att det 
sällan är fallet 
för kvinnliga 
avatarer) 

Tack för ditt arbete! Jag hoppas att du lyckas bidra till en 
bättre representation av kvinnor i spel.  

#1
6 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende

Rustni
ng 4 3 

Jag uppskattar 
praktiska och 
(semi-)realistiska 

Rustni
ng 4 3 

Denna kontext 
ändrar inte mitt 
tidigare svar,  
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, byter till 
den som 
är 
snyggast 

designer. Design-
element som t. ex. 
"boob-armor" gör 
det svårare för mig 
att fördjupa mig i 
världen. 

oavsett om det 
var mer 
fördelaktigt att 
välja en av de 
mer avklädda 
rustningarna. 
Kan min 
karaktär se 
kompetent och 
väl-designad ut 
är det viktigare 
för mig än de 
faktiska 
fördelarna.  

#1
7 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 3 3 

Jag velade mellan 
antingen 3 eller 4.  
Tyckte att nummer 
3 var mest visuellt 
tilltalande.  

Rustni
ng 4 3 

Det känns som 
att den 
rustningen har 
mest skydd mot 
motspelare.  

#1
8 

30
-
49 

Annat/
Vill 
inte 
säga Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 4 4 

Mest trovärdig ur 
ett funktionellt 
perspektiv, vilket 
blir mer immersivt 
för mig. Samt att 
den är den enda 
som jag inte 
upplever som 
sexualiserande.  

Rustni
ng 4 4 

Det är 
gissningsvis en 
nackdel att bli 
stucken i 
hjärtat.   

#1
9 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 2 Mest funktionell 

Rustni
ng 4 3 Mest funktionell  
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#2
0 

30
-
49 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

Den ser ut som en 
rustning, inte som 
en uppsättning 
underkläder för en 
kvinna med 
skrotfetisch. 

Rustni
ng 4 4 

Den är en 
rustning. De 
andra är inte 
rustning.  

#2
1 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4  

Rustni
ng 3 1 

För att spel har 
en tendens att 
sexualisera 
kvinnor  

#2
2 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

De andra är 
uppenbarligen 
sexistiska. 

Rustni
ng 2 1 

Ser mest 
orimlig ut = är 
flashigast = har 
förmodligen 
störst effekt. Colleague Humor Female armor 

#2
3 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 

Rustni
ng 4 3 

Den tilltalade mig 
mest visuellt när 
det kommer till en 
faktiskt rustning 
och till någon som 
använder svärd. 
Diggar dock 
axlarna på tvåan!  

Rustni
ng 4 3 

Det känns som 
att den skulle 
ge mest skydd. 
Helt enkelt.  

Kan bara passa på att nämna att framför allt för en magiker, 
men till viss del även någon ranged, så hade jag nog valt 
någon något mer sexualiserad och varit mer nöjd med det 
visuella då.  
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tilltalande
. 

#2
4 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 2 

Denna var den 
besta blandningen 
av att se funktionell 
ut och med snygga 
detaljer 

Rustni
ng 3 1 

För att jag var 
tvungen att 
välja en. Hade 
snarare sagt: 
axklar från 2, 
byst från 3 och 
ben från 4.  

#2
5 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

Rustni
ng 1 2 

Jag tycker den var 
snyggast av de alla 
och den, 
tillsammans med 
alternativ 4, kändes 
mest realistisk i 
farliga miljöer.  

Rustni
ng 4 2 

I mitt förra svar 
valde jag 
rustning 2 för 
att den kändes 
mest realistisk 
men också 
snyggast. 
Rusnting 4 som 
jag valde denna 
gången tycker 
jag också 
verkar mest 
realistisk 
tillsammans 
med faktumet 
att blottad area 
på denna 
rustning istället 
är på armar där 
man inte riktigt 
kan finna några 
vitala organ 
snarare än över 
bröstet. Jag tror 
atg anledningen 
till att jag valde 
rustning 2 
under förra 
frågan är för att  
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den är mer 
feminin (den 
visar kurvor, 
bröst osv) 
medan denna 
är lite mer 
maskulin.  

#2
6 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Den är snygg och 
inte för 
sexuell/opraktisk  

Rustni
ng 4 3 

Den ser ut att 
täcka mer 
viktiga delar av 
kroppen  

#2
7 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 Såg coolast ut 

Rustni
ng 4 2 

Den ser ut att 
skydda 
bröstkorgen 
och övriga 
kroppen mest. 
De andra är 
öppna vid 
hjärtat och det 
är kanske inte 
så skyddande.   

#2
8 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 Såg mäktigast ut 

Rustni
ng 1 3 Såg mäktig ut  

#2
9 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 

Rustni
ng 1 3 

Gillar bredden och 
detaljerna över 
axlar och armar 
mest men hade 
föredragit kropp 
och ben från 

Rustni
ng 4 2 

I och med att 
det inte finns 
några faktiska 
siffror med för 
eller nackdelar 
är det omöjligt 

Fråga två angående rustningens funktionalitet representeras 
dåligt med min personliga erfarenhet då rustningarna oftast 
har faktiska egenskaper representerade i värden. Enligt min 
erfarenhet så hade jag på fråga två valt även rustning 2, 
som hade vart mitt sista val, om det var den bästa 
rustningen för att kunna prestera i spelet. Skulle det sedan 
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som är 
bäst 

rustning 4 i 
kombination med 
förstnämnda i 
rustning 1. 

att säga vilken 
som faktiskt är 
bäst. Men ur ett 
visuellt 
funktionellt 
perspektiv ser 
det ut som att 
rustning 4 är 
den enda som 
täcker de 
absolut mest 
vitala delar av 
kroppen men 
ingen rustning 
känns direkt 
tillräcklig. 
Rustning 4 
tillsammans 
med armskydd 
från rustning 1 
skulle vara det 
bästa valet för 
helkroppsskydd
. 

gå att ändra utsende på rutningen men behålla 
egenskaperna så hade jag gjort det, om det inte kostade 
mig mer än vad det känns värt. 

#3
0 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Olika/jag 
bryr mig 
inte 

Rustni
ng 1 3 

Stod mellan den 
och rustning 3, då 
jag diggar 
shoulders bättre i 
3:an. Men överlag 
såg 3:an även den 
lite för sexualiserad 
ut, trots att det inte 
var lika brutalt som 
i rustning 2. 
Rustning 1 har 
dock lätt snyggast 
design på nedre 
halvan av kroppen, 

Rustni
ng 2 1 

Beroende på 
typ av spel, 
känns som om 
många av de 
MMOn man 
spelat har 
bättre rustning 
på kvinnor 
desto mindre 
den täcker. Den 
här har även 
annorlunda 
shoulders som 
pryds av  
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samt 
underarmarna. 

huvuden istället 
för vanlig 
armour. 
Däremot känns 
den alldeles för 
80-tals 
inspirerad. Det 
drar lite mot 
känslan av He-
Man. 

#3
1 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

En krigare behöver 
inte visa onödig 
hud 

Rustni
ng 2 4 

Den enda 
utrustningen 
som ordentligt 
''sticker ut'' 
gentemot dem 
andra och 
skulle därför 
bedöma att den 
är ''ovanlig'' i 
spelet. 
Rustningens 
Shoulders 
sticker även ut 
och ser ''epic'' 
ut. Hade den 
rustningen varit 
bäst hade jag 
valt den, så 
enkelt är det.  

#3
2 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

En rustning enligt 
definition ska 
skydda kroppen 
från externa hot, 
där rustning 4 
förespråkar detta 
bäst. Alla andra 
övriga rustningar 
visar en eller flera 

Rustni
ng 4 3 

Drar samma 
paralleller som i 
föregående 
fråga, där en 
rustnings 
huvudsakliga 
syfte är att 
skydda och inte 
egentligen  
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delar av hud, vilka 
ofta också är 
sexualiserade. 
Eftersom avataren 
också bär på ett 
svärd som vapen 
innebär det 
närstrid, varpå 
rustningar 1-3 
endast ger fördel till 
fienden än för den 
faktiskta avataren.  

representera 
någon 
snygghetsfaktor
. Jag hade 
kunnat tänka 
mig välja andra 
rustningar som 
inte är lika 
"tunga" som 
nummer 4 men 
då de andra 
rustningarna 
blottar områden 
som vanligtvis 
är 
sexualiserade 
så avstår jag 
från att välja 
dessa. 
Rustning 
nummer 1 var 
annars väldigt 
lockande i sin 
design men 
återigen blottar 
den ett område 
som dels är 
sexualiserat 
men som också 
är en av de 
svagaste 
punkterna på 
kroppen- 

#3
3 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge

Rustni
ng 2 1 LEJONHUVUD  

Rustni
ng 2 1 

LEJONHUVUD 
men de andra 
var också fina 
<3  
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n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

#3
4 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

Ettan är lik fyran 
men den 
övergripande 
detaljdesignen är 
mer tilltalande i den 
sistnämnda i mina 
ögon. Ettan har 
även ett för mig 
obegripligt hål i 
bröstpartiet som 
sticker i ögonen 
något oerhört. 
 
Tvåan är 
sexualiserad på ett 
sätt som är helt 
hiskeligt. Som 
heterosexuell man 
kan jag (ofta) i allra 
högsta grad finna 
nöje i utstyrslar 
som markerar 
partier och 
proportioner av den 
kvinnliga kroppen 
som jag finner 

Rustni
ng 3 1 

Trean ser ut att 
medföra en 
optimal balans 
mellan styrka 
och 
rörelseeffektivit
et; krigaren 
som bär 
rustningen bör 
kunna mottaga 
en hel del stryk 
utan att falla 
samtidigt som 
en betydande 
explosivitet lär 
kunna uppnås 
med avseende 
till kvickhet och 
utfall i 
anfallsmoment.  
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attraktiva, men 
detta upplever jag 
bara vara 
överdrivet och 
forcerat. Jag gillar 
tvåan minst. 
 
Trean är ett bra 
motexempel på vad 
jag anser vara 
kosmetiskt 
smakfullt om 
aspekter av den 
kvinnliga kroppen 
ska framhävas; 
armar, ben och 
midja är betydligt 
mer välkommet än 
höft, skrev och 
bröst (bröstpartiet 
hade för all del 
kunnat täckas för 
med positiv effekt 
på denna). 
Axelpartierna är 
dock något stora på 
ett sätt som inte 
tilltalar mig. I 
slutändan är dock 
fyran mer tilltalande 
p.g.a. den 
generella estetiken 
i dess 
detaljförhållande. 

#3
5 

22
-
29 

Annat/
Vill 
inte 
säga Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 

Rustni
ng 3 2 

Jag gillade hur 
rustningen är 
formad runt axlarna 
och ger en tuffare 

Rustni
ng 2 1 

För att axlarna 
är smidda som 
lejonhuvuden, 
vilket betyder  



 XXVI 

till den 
som är 
bäst 

kontrast. Jag gillar 
också hur höfterna 
"presenteras" då 
rustningen inte har 
något utåtstående 
vid magen och ger 
det ett mer feminint 
utseende. 
Rustningen ser inte 
för tung och 
klumpig ut, men 
den ser inte heller 
för tunn ut.  

att någon har 
lagt mycket tid 
på den 
rustningen, 
vilket får det att 
se ut som att 
den är bättre. 

#3
6 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

Den har 
förhoppningsvis 
högst stats 

Rustni
ng 4 3 

Den har 
antagligen bäst 
stats  

#3
7 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

Klart snyggast och 
ser funktionell ut. 
Hade blivit jätteglad 
att ha den i ett spel. 
Gillar speciellt 
axelpartiet och att 
det inte är onödigt 
mycket öppna delar 
som ser sårbara ut 
eller boobplate. 
Närmast efter är väl 
rustning 1 som 
också är visuellt fin 
att se på med ser 
mer opraktisk ut. 

Rustni
ng 2 1 

Jag tycker inte 
om den men 
den ser fancy ut 
(speciellt lejon 
axelskydden) 
så det ser ut 
som något en 
skulle få sent i 
ett MMO, 
tänker därför att 
den har bättre 
stats även om 
rustningen ser 
befängd ut.  
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#3
8 

30
-
49 

Annat/
Vill 
inte 
säga Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4  

Rustni
ng 4 4   

#3
9 

−2
1 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 2 2 

När det kommer till 
rustningar och/eller 
klädesplagg i spel 
väljer jag främst de 
utstyrslarna som 
ger bäst stats. Om 
inga av utstyrslarna 
ger extra stats på 
något sätt väljer jag 
den utstyrseln som 
jag anser vara mest 
estetiskt tilltalande. 
Den mänskliga 
kroppen är i många 
fall mer estetiskt 
tilltalande än 
klädesplagg. Mitt 
val är inte 
begränsat till 
kvinnliga rustningar 
utan skulle i många 
fall även appliceras 
på manliga 
rustningar 
(exempelvis en 
rustning som visar 
stora delar av 
mage/armar över 
en rustning som är 
realistisk). 

Rustni
ng 1 2 

Både 1 och 4 är 
realistiska 
rustningar och 
bör därför bidra 
med bäst 
försvarsförmåg
or. 4 skyddar 
bättre bröst, 
och därmed 
hjärta och 
lungor. Men 
med tanke på 
att krigföringen i 
spelet görs med 
svärd så kan 
det vara viktigt 
med skydd över 
armarna, något 
som 4 saknar. 
Förutsatt att 
fienden också 
slåss med 
svärd så skulle 
ett slag mot 
bröstet vara 
svårt att 
åstadkomma, 
men ett slag 
mot en arm 
vore tänkbart. 

Vid närmare eftertanke så beror mitt svar på första delen 
(endast visuella skillnader på rustningarna) på ifall jag skulle 
spela spelet i korta eller långa sessioner. Jag tror att jag 
hellre skulle välja rustning 2 under en kort session men 
rustning 1 under långa sessioner. Som exempel kan det 
vara kul att spela ett spel där en manlig karaktär springer 
runt utan tröja ett kort tag, men under längre sessioner blir 
det roligare att spela med kavaj. 
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#4
0 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Olika/jag 
bryr mig 
inte 

Rustni
ng 4 4 

Snygg och praktisk, 
gillar nr 1 också. 
Tycker de andra 
ser ganska töntiga 
ut 

Rustni
ng 4 4 

Jobbigt med pil 
eller svärd i 
bröstet  

#4
1 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

Rustni
ng 2 2 

För att den är 
snyggast/gör 
karaktären 
snyggast. I och 
med att jag inte får 
någon bakgrund för 
min karaktär annat 
än att det är ett 
fantasyspel har jag 
väldigt få kriterier 
att utgå ifrån när 
jag ska välja 
rustning - även om 
det bara är visuellt 
(min karaktär har 
ingen karaktär, 
utan är för mig bara 
en generisk 
kvinna). Det är lite 
som att fråga om 
min karaktär gillar 
vaniljglass eller 
asfalt - utan att veta 
att hon är 
laktosintolerant 
skulle jag välja 
vaniljglass varje 
gång. 

Rustni
ng 1 1 

Jag är en 
sådan som 
skulle försöka 
komma undan 
med att 
använda en 
sämre rustning, 
om den gav mig 
egenskaper 
såsom att 
kunna smyga 
bättre eller vara 
snabbare. Men 
i det här 
sammanhanget 
låter det som 
att en tyngre 
rustning alltid 
ger bättre 
egenskaper och 
därmed väljer 
jag rustning 1, 
som ser tyngst 
ut (jag kan 
faktiskt knappt 
bestämma mig 
mellan rustning 
1 och rustning 
4). 

Först och främst vill jag säga att jag definitivt tror att detta är 
ett eftersträvnadsvärt ämne att forska om. 
 
Jag tror däremot att restriktionerna du har satt i din enkät 
kan vara lite väl strikta. Det är omöjligt att identifiera sig med 
en karaktär som man inte ännu har spelat, om karaktären 
endast är en skyltdocka iklädd rustning. Frågan går därför 
från att vara "om du identifierar dig med din karaktär i detta 
fantasyspel, vilken rustning skulle du vilja att karaktären har 
på sig?" till "detta är en karaktär i ett fantasyspel, vill du att 
den ska vara så sexig som möjligt, eller inte?" 
 
Sedan kan det diskuteras om valen i spelet ska tillåta 
spelaren att kunna göra karaktären såpass sexig eller inte - 
något som spelaren i sig inte har någon kontroll över. 
 
I övrigt kan det också sägas att det är ett slags hegemoni i 
fantasy-temat, där vad genren är uppbyggd på (vackra 
kvinnor som behöver räddas, starka hjältemodiga män och 
fruktansvärda monster) aldrig har dött ut, utan helt enkelt 
förändrats. Se exempelvis på gammal fantasy-konst  
(1900: 
https://images.niceartgallery.com/image/data/1563/1563010.
jpg,  
1930: http://www.tarzan.org/art/fftmm.jpg,  
1960: 
https://i.pinimg.com/originals/77/d2/05/77d20528716d12b42
e8a99c7e48d58aa.jpg,  
1980: 
https://i.pinimg.com/736x/c1/b9/d9/c1b9d978177411759dc9
45c3c42779ce--boris-vallejo-art-work.jpg, 
1990: https://1.bp.blogspot.com/-
ed1EWWFS4kw/VyCE90DM9aI/AAAAAAAAAeI/9o3_Dc8yB
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-kHDlrpwVM2Sror26s7T76mwCLcB/s1600/fightdt.jpg) 
 
Det kan alltså vara värt att tänka på hur just fantasy-temat 
påverkar människors syn på hur en karaktär ska se ut, eller 
vilka förutfattade meningar vi har med oss som fundamentalt 
kan ändra vår syn. Med andra ord: blir frågeställningen 
annorlunda om du tar bort "fantasy" ur frågan (inte bara 
ordet, utan temat - vad händer om du säger att spelet 
handlar om ett gäng vaktmästare istället?) 
 
Bara mina tankar kring det hela. Hur som helst: Lycka till! :) 

#4
2 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Olika/jag 
bryr mig 
inte 

Rustni
ng 4 4 

Alla de andra har 
ett allvarligt 
problem med att de 
lämnar viktiga 
sårbarheter öppna 
(främst 
hjärta/lunga) för att 
se "sexiga" ut, och 
är allmänt 
opraktiska. 
Rustning 4 är mer 
väldesignad, och 
ser ut ungefär som 
något jag skulle 
vilja ha på mig om 
jag var i en riktig 
strid. 

Rustni
ng 4 4 

Rustning 4 är 
den rustning 
som är mest 
praktisk och 
väldesignad 
utifrån 
uppgiften att 
skydda mot 
skada, utan att 
(allt för kraftigt) 
begränsa 
rörlighet. De 
andra erbjuder 
kanske mer 
rörlighet, men 
har alla 
allvarliga 
problem med 
att skydda mot 
skada, och 
lämnar viktiga 
sårbarheter 
(hjärta, lungor, 
artärer etc.) 
öppna. 

Allmän kommentar om "sexiga" spelrustningar: så kallad 
"boob armour", där man har en bröstplåt eller liknande 
formad efter brösten, är farliga, och kan leda till allvarliga 
skador om man ramlar med en sådan på sig, alltså anser jag 
att det är en farlig design som, i cosplay-sammanhang, 
riskerar att orsaka riktiga, allvarliga skador. 
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#4
3 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Olika/jag 
bryr mig 
inte 

Rustni
ng 3 2  

Rustni
ng 2 2   

#4
4 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 3 2 

Såg edgy ut men 
inte till den gräns 
att det blev 
laughable 

Rustni
ng 1 1 

Såg ut som att 
valet var mellan 
att ta skada på 
överarmar eller 
bröst. Skydda 
bröstet gör jag 
oavsett fall med 
armar/sköld, så 
nakna armar 
kommer vara 
mer i korselden 
än mitt bröst 
som jag aktivt 
behöver 
undvika att få 
skada på 
oavsett  

#4
5 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Olika/jag 
bryr mig 
inte 

Rustni
ng 1 4 

2:an ser löjlig ut, 
3:an påminner mig 
om en barbarstil 
vilket jag inte gillar 
och 4:an var lite 
tråkig. 

Rustni
ng 1 3 

Den första ser 
tillräckligt 
detaljerad och 
pampig ut för 
att vara ett 
"endgame"-
item. De två 
sista ser lite 
simplare ut och 
därmed sämre 
stats-vis. Den 
andra skulle 
kunna vara ett 
höglevlat item 
tack vare 
axlarna men 
skorna och  



 XXXI 

händerna ser 
för enkla ut. 

#4
6 

30
-
49 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 2 

Tyckte spontant 
den var coolast.  

Rustni
ng 1 2 

Det känns som 
att den är den 
mäktigaste.  Bra och nödvändig undersökning! :)  

#4
7 

−2
1 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Tyckte om den såg 
bäst ut, däremot 
tror jag en liten 
blandning mellan 
1an och 4an skulle 
se bäst ut. 

Rustni
ng 1 3 

Tyckte den såg 
bäst ut, tror 
dock att en 
blandning 
mellan 1an och 
4an skulle se 
bäst ut.  

#4
8 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 4 2 

Estetiskt snyggast 
och propotionerlig 

Rustni
ng 1 2 

Minst 
oskyddade 
områden  

#4
9 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 4 3 

När jag spelar 
riddare så föredrar 
jag rustningar som 
är enklare och 
känns mer 
praktiska.  

Rustni
ng 2 4 

Den täcker 
minst hud av 
alla valen vilket 
brukar antyda 
hög level. Även 
de extra 
ornamenten 
som lejon 
huvuden tyder 
på legendarisk 
gear (utifrån ett 
high fantasy 
perspektiv,  



 XXXII 

vilket det verkar 
vara).  

#5
0 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

För att det känns 
uppfriskande att 
köra en kvinnlig 
karaktär med 
rustning som 
varken fokuserar 
på bröst, ben eller 
röv 

Rustni
ng 2 2 

För att jag 
föredrar 
snabbare 
stridsstilar, och 
tunnare/lättare/
mindre 
täckande kläder 
indikerar 
snabbhet  

#5
1 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Olika/jag 
bryr mig 
inte 

Rustni
ng 4 4 

Den ser mest 
realistisk ut. Hade 
varit okej med 1:an.  

Rustni
ng 1 2 

Jag gillar 
stealth i spel, 
ingen av 
rustningarna 
skriker stealth 
men kanske 
1:an mer än de 
andra  

#5
2 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

Det är alltid drygt 
när en rustning är 
riktigt cool på en 
manlig karaktär, 
men helt 
annorlunda på en 
kvinnlig. För mig är 
det största 
problemet att det 
oftast inte finns 
rustningar som 
passar just min 
karaktär som jag 
har i huvudet. 
Självklart så händer 
det att jag 
använder en nr 2 
om jag vill ha en 

Rustni
ng 4 3 

Pga jag är 
tråkig och 
realistisk 
kanske? Det 
hade vart mer 
självklart att ta 
2 om man var 
mage och 3 om 
man är rouge. 
Slåss man med 
svärd så ska 
man se tank ut. Tur det finns mods.  



 XXXIII 

badass sassy 
karaktär. Men vill 
jag ha en anonym 
assassin så vill jag 
ju att hon ska vara 
klädd anonymt.  

#5
3 

−2
1 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 1 

Jag gillar komplexa 
rustningar. Tittar 
mer på vad 
rustningen 
förmedlar, än hur 
mycket hud,bröst 
eller rumpa min 
karaktär visar. 
Många spel 
översexualiserar 
kvinnliga 
karaktärer. Trist  

Rustni
ng 2 1 

Den är mer 
dekorativ, och i 
många spel är 
dom bästa 
rustningarna 
inte mer än en 
string trosa 
haha.. Hoppas allt är bra! Jobba på! /Rasmus 

#5
4 

−2
1 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Jag gillar 
underarmsskydden 
och axeldelen hos 
rustning 1 bäst 
(skulle man i spelet 
få byta endast delar 
av rustningen så 
skulle jag välja 
rustning 4 med 
rustning 1s armar 
och axlar). 
Rustning 1 har 
nämligen vad jag 
upplever vara ett 
ostrategiskt 
placerat 
vädringshål där ett 
svärd eller spjut 
kunde punktera 
bröstkorgen på min 

Rustni
ng 1 3 

Vanligtvis så 
föredrar jag 
stealth i spel, 
och där brukar 
den rustning 
som ger 
fördelar i att 
smyga istället 
ge dåligt skydd. 
Rustning 3 
skulle med lite 
fantasi kunna 
tänks ge 
fördelar i 
sådant, men då 
går jag hellre i 
bättre skydd 
(rustning 1, 
trots dess hål. 
Rustning 4  



 XXXIV 

karaktär. Beroende 
på perspektivet i 
spelet så kommer 
jag kanske att bara 
se armarna ändå, 
eller så har jag en 
vy bakifrån där jag 
ser rygg och huvud, 
varför hålet kanske 
inte syns ändå.  

skyddar inte 
armarna lika 
bra.) Möjligtvis 
så är detta 
ingenting som 
påverkar spelet, 
och därför 
skulle även 
rustning 4 vara 
bäst.  

#5
5 

22
-
29 

Annat/
Vill 
inte 
säga Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 2 

Brukar spela tank 
och det kändes 
mest "korrekt" lore-
mässigt. Gillar gear 
som passar min 
karaktärs klass 

Rustni
ng 4 2 

Svårt att avgöra 
stats från en 
bild, stats 
brukar ju inte 
alls ha med 
utseende att 
göra så jag tog 
den som såg 
mest tankig ut  

#5
6 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

De andra såg inte 
lika praktiska ut.  

Rustni
ng 4 4 

Återigen verkar 
den mest 
praktisk.   

#5
7 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

Det är den mest 
realistiska 
rusningen.  

Rustni
ng 1 3 

Jag spelar 
oftast rogue 
eller liknande 
karaktärer och 
den rustningen 
är mest lik de 
rogues 
använder.   

#5
8 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional

Rustni
ng 4 4 

Ser mest realistsk 
ut och minst 
livsfarlig 

Rustni
ng 4 4 

För jag hoppas 
att den som ser 
mest realistisk  



 XXXV 

itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

och minst 
livsfarlig ut är 
den bästa.  

#5
9 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Olika/jag 
bryr mig 
inte 

Rustni
ng 3 3 

Om den inte 
påverkas av stats 
så var det sen som 
tilltalade mig mest 

Rustni
ng 2 1 

Eftersom vi 
pratar om en 
rustning för en 
kvinnlig char så 
är det ju i 
många spel att 
ju mindre hon 
har på sig desto 
bättre. Men det 
är ju de mest 
revealing som 
är bäst oftast. 
Men till en 
manlig char så 
hade det varit 
rustning 4 som 
skyddat bäst  

#6
0 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Ser cool men 
samtidigt kvinnlig 
ut. Rustning 2&3 
tycker jag är för 
nakna, rustning 4 
ser för maskulin ut. 
Rustning 1 är den 
bästa blandningen 
enligt mig! 

Rustni
ng 2 2 

Den känns som 
den mest 
"exklusiva", 
alltså en som 
man får senare 
i spelet och 
därmed ger 
bättre stats. 
Brukar tyvärr 
vara så att de 
är de mest 
avklädda. 
Lejonhuvudena 
på sidan gör att 
den känns 
lyxigare = bättre 
stats också. 

Väldigt bra initiativ till studie! Är så trött på att manliga 
karaktärer får coola kläder och kvinnliga karaktärer får typ 
underkläder i metall, som att de skulle ge någon form av 
skydd. 



 XXXVI 

#6
1 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

Ser mest funktionell 
ut. En krigare hade 
nog valt den 
framför något 
opraktiskt. 

Rustni
ng 1 2 

Den ser lite 
flashigare ut så 
har säkert 
bättre stats.  

#6
2 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 Den var finast. 

Rustni
ng 4 2 

Den täcker 
mest.  

#6
3 

22
-
29 Kvinna 

N
ej Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 4 

Den täckte mycket 
och var fortfarande 
snygg 

Rustni
ng 4 3 

Den täcker 
kroppen absolut 
mest och då tar 
man alltså 
minst skada 
(förhoppningsvi
s )  

#6
4 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 2 snyggast 

Rustni
ng 2 1 

ju mindre 
täckande ju 
bättre stats är 
klassigst för 
rpg...  

#6
5 

−2
1 Kvinna Ja Ja 

N
ej  

Rustni
ng 1 2 

Svårt val mellan 1 
och 4, men 1 var 
lite mer fantasy-
badass. 2 och 3 är 
obekväma att se 
på. 

Rustni
ng 4 4 

Skydd för 
viktiga organ, 
plats för 
lungorna att 
andas.  

#6
6 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional

Rustni
ng 1 2 

Vill inte ha en kjol 
(3 utesluten), vill 
inte att byxorna är 

Rustni
ng 1 2 

Den verkar 
smidigast  



 XXXVII 

itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

skurna FÖR högt 
upp (bort med 2) 
och 4 ser för 
klumpig ut 

#6
7 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Jag valde ettan 
framför 2 och 3 pga 
att 2 och 3 bara 
inte känns 
funktionella och 
skulle aldrig vilja ha 
på mig dem 
personligen, 
samtidigt är de 
väldigt 
sexualiserade. 
Dock valde jag 1, 
som är mer 
sexualiserad med 
sitt boob widow och 
markerat bröstparti 
och som även bara 
är mindre rustning 
totalt än 4 som är 
mycket mer 
praktisk.  
 
Varför? Kanske 
därför att det är den 
rustning jag såg 
först eller bara är 
mest van vid att se. 
Samtidigt är jag så 
svag för "long flap 
hanging between 
the legs" som ettan 
har, även om jag 
samtidigt inte vet 
om jag skulle vilja 

Rustni
ng 1 2 

Jag spelar inte 
mycket spel där 
man byter 
rustningar och 
att rustningarna 
ger olika 
förmågor, men 
jag har ju hört 
och sett en del 
ändå. Jag 
undrar därför 
om jag 
verkligen skulle 
välja tvåan 
även om den 
var BÄST i hela 
spelet. Den 
känns för 
sexualiserad. 
Jag vill inte 
koppla min 
avatar till det. 
Jag skulle 
kunna sträcka 
mig till trean, 
men då får den 
vara riktigt bra. 
Tror inte fyran 
skulle vara 
särskilt kraftfull, 
och i sådana 
fall skulle den 
säkert ge 
styrka, medan  



 XXXVIII 

ha det därför att 
tänk om det 
kommer i vägen 
när man springer? 
MEN samtidigt - 
älskar hur det ser 
ut. Eftersom ettan 
också har mer sex 
appeal än fyran, 
vilket jag troligen 
har blivit 
conditioned till att 
tycka "yes om män 
tycker jag är sexig 
så ska jag känna 
mig mer kraftfull" 
även om fyran ser 
mest badass ut och 
jag kritiserar 
rustningar som 
ettan i spel och 
hyllar rustningar 
som fyran.  

ettan skulle 
vara mer 
"balanserad" i 
vad den ger för 
värden och den 
är inte för 
sexualiserad så 
skulle troligen 
ta den.  
 
Har faktiskt ett 
exempel på en 
sån här 
situation dock 
från PS2 spelet 
"The Lord of 
Rings: The 
Third Age" som 
innehåller 
orginella 
karaktärer. En 
av dem är en 
sköldmö från 
Rohan som 
springer 
omkring och 
slåss i en 
minikjol som 
även har en slit 
upp längs den 
lilla del av låret 
den täcker. Hon 
har även en 
crop top i form 
av ett linne som 
är öppen och 
laced with 
string i fram. 



 XXXIX 

Kommer inte 
ihåg om det här 
var hennes 
bästa rustning 
eller inte, men 
det var en 
rustning 
(kanske den 
här) som jag 
ALDRIG 
equippade för 
den var bara 
FÖR löjlig och 
sexualiserad. 
Spelade henne 
knappt alls av 
den 
anledningen 
också.  

#6
8 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

För att det är den 
enda som faktiskt 
täcker kroppen och 
skyddar den. De 
andra täcker inte 
bröstet och är 
utformade för att 
vara "snygga" och 
"sexiga" vilket jag 
inte gillar.  

Rustni
ng 4 4 

Den enda som 
faktiskt täcker 
hela kroppen   

#6
9 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 2 

Den är snygg och 
verkar mest 
praktisk. Beroende 
på karaktären hade 
jag kunnat välja 
någon av de andra, 
beroende på vad 
som passat hennes 

Rustni
ng 4 2 

Den verkar 
skydda bäst. 
De andra ser ut 
att låta 
karaktären röra 
sig 
snabbare/smidi
gare, men i 
detta fall  



 XL 

personlighet och 
fightingstil bäst. 

prioriterade jag 
skyddet.  

#7
0 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 3 2  

Rustni
ng 3 2 

tyckte att den 
barn mest 
tilltalande  

#7
1 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Jag tycker att den 
har en feminin 
design som på 
samma gång ser 
funktionell och tuff 
ut. Den ser mer 
elegant ut än de 
andra. 

Rustni
ng 4 1 

Den ser ut att 
vara den bästa 
utrustningen att 
spela med men 
jag tycker att 
den ser alldeles 
för bulkig och 
maskulin ut.  

#7
2 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 1 3 

Den var snygg men 
såg samtidigt 
funktionell ut. Ingen 
pushup men ändå 
en visuellt 
tilltalande 
"urringning" och i 
och med att 
rustningen inte 
påverkar avataren 
så finner jag den 
mer tilltalande än 
rustning 4a, som 
vid funktionalitet 
hade varit mitt val! 

Rustni
ng 4 4 

Funktionell, 
snygg, mer 
neutral än 
exempelvis 2 
och 3 gällande 
utseendet, 
alltså inte 
sexualiserad 
men ändå 
tilltalande. 
Snygg och bra 
helt enkelt! Lycka till med examensarbetet! :D Gillar ditt ämne! 

#7
3 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 

Rustni
ng 4 3 

Den är snyggast, 
och så tycker jag 
om att den faktiskt 
täcker även lår och 
bröst 

Rustni
ng 4 4 

Samma som 
föregående. 
Rustningen 
skulle 
antagligenvara Bra undersökning. 



 XLI 

som är 
bäst 

effektiv 
eftersom den 
förhindrar att 
man får ett 
dödligt hugg i 
låret, bröstet, 
eller magen. 
Den aaknar 
bara skydd vid 
armbågarna, 
vilket ger 
rörlighet. Den 
täcker även 
händerna. 

#7
4 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

Rustni
ng 4 1 

Bröstplattan är inte 
formad efter 
brösten. Gillade 
också 1, för kändes 
också mindre 
sexualiserad än 2 
och 3. 

Rustni
ng 4 4 

Den ser ut att 
ge bäst skydd  

#7
5 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 

Rustni
ng 3 2  

Rustni
ng 1 2 

Den är mest 
”klädd”, dvs 
skulle skydda 
mest tänker jag 
mig   



 XLII 

avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

#7
6 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Olika/jag 
bryr mig 
inte 

Rustni
ng 3 3 Snyggast 

Rustni
ng 4 2 Skyddar mest   

#7
7 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Tycker den var 
snyggare och gav 
bättre täckning över 
kroppen bortsett 
från 4an som ser ut 
att skydda mest. Så 
valde vilken av dom 
två som föll mig 
mest i smaken 
vilket då blev 
nummer 1  

Rustni
ng 1 3   

#7
8 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 

Rustni
ng 1 2  

Rustni
ng 1 2 

Tror att den är 
lättast att röra 
sig i jämfört 
med 4. Båda 
dessa var 
också 
heltäckande 
vilket känns 
som det är bäst 
skydd mot 
vapen  



 XLIII 

mest 
visuellt 
tilltalande
. 

#7
9 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Olika/jag 
bryr mig 
inte 

Rustni
ng 2 4 Snyggast design 

Rustni
ng 2 4 

Mindre armor 
ger mer agility 

Kan finnas armor som inte är sexualiserad men jävligt snygg 
design som gör att man skulle välja den framför andra. 
exempel 
https://i.pinimg.com/originals/70/8d/64/708d64c317a680c01
aa73ac3d022de9a.jpg 

#8
0 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

Rustni
ng 3 3 

Tycker den hade 
snyggast passform, 
stil och är något jag 
själv skulle kunna 
tänka mig att ha på 
mig utan att känna 
mig helt täckt och 
instängd i en 
plåtlåda :) 

Rustni
ng 1 3 

Alltså vet inte 
om det är en 
bugg eller inte, 
men står ju inte 
vad de olika 
rustningarna 
skulle ge 
dig/din karaktär 
(det står bara 
att de ger olika 
förmågor och 
egenskaper), 
så väljer 
naturligt den 
som täcker 
mest för 
svärden. Om 
den är bäst kan 
jag ju inte veta 
utan att få mer 
information om 
de olika 
rustningarna.  

#8
1 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 

Rustni
ng 1 3 

Nr 2 och 3 är för 
nakna, samt att nr 
3s axelskydd är lite 
väl stora för min 
smak, och nr 4 ser 

Rustni
ng 4 3 

Jag valde nr 4 
för att den inte 
har lika många 
öppningar i 
rustningen. Nr 1  



 XLIV 

som är 
bäst 

för bulkig och 
klumpig ut. 
Rustning nr 1 som 
jag valde ser inte 
så bulkig ut och är 
samtidigt inte 
halvnaken så därför 
skulle jag välja den. 
Hålet i rustningen 
mellan tuttarna 
känns dock lite 
onödigt. 

ser lättare ut 
och skulle 
antagligen öka 
ens mobilitet, 
men hålet 
mellan tuttarna 
är väldigt 
opraktiskt och 
det gör att jag 
istället väljer nr 
4 trots att den 
är lite bulkig. 

#8
2 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

Inget konstigt 
boobwindow som 
endast skulle döda 
karaktären i 
verkligheten. 

Rustni
ng 4 4 

Jag hoppas att 
den ger bäst 
skydd.   

#8
3 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Känns 
verklighetstroget. 
Om man är en 
”krigare” ska väl 
ändå rustningen 
finnas där för att 
skydda, inte bara 
för att pusha upp 
tuttarna till max och 
visa hela rumpan. 
Nummer 2 och 3 
känns för 
sexualiserande typ 

Rustni
ng 1 3 

Samma svar 
som förra. 
Valde även 
förra efter 
funktionalitet. 
Känner 
antingen denna 
eller nummer 4   

#8
4 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 

Rustni
ng 3 3 snyggast 

Rustni
ng 3 4 

Smidigt att röra 
sig i, täcker en 
hel del  



 XLV 

som är 
bäst 

#8
5 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

För det är så 
ovanligt att få spela 
en helbepansrad 
kvinnlig avatar i 
spel att det skulle 
vara av nöje att ha 
något som skulle 
vara funktionellt i 
en verklig strid.  

Rustni
ng 4 3 

För jag brukar 
spela antingen 
karaktärer som 
slåss i närstrid 
eller på 
avstånd, den 
såg mest 
funktionell ut för 
båda tillfällena.   

#8
6 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Jag föreställer mig 
att det är så som 
en hade velat vara 
klädd om en var 
krigare? Det känns 
mest autentiskt! 

Rustni
ng 4 3 

Armor, armor 
armor! Den 
täcker allting & 
skyddar.   

#8
7 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 2 

Den ser ganska 
funktionell ut men 
samtidigt 
snygg/sexig 

Rustni
ng 2 1 

Har för mig att 
för kvinnliga 
avatarer är 
starka 
rustningar 
också väldigt 
nakna  

#8
8 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Olika/jag 
bryr mig 
inte 

Rustni
ng 1 2 

Jag tyckte den var 
snyggast. Inte så 
svullstig och inte så 
överdrivet avklädd 

Rustni
ng 4 4 

Mest 
heltäckande 
och inte en stor 
öppning vid 
bröstet där en 
massa viktiga 
delar sitter. 

Bra undersökning men hade önskat att alternativen annat 
och vill inte ange var olika i frågan om kön :) 

#8
9 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 

Rustni
ng 4 3 

Jag tycker inte om 
lättklädda och 
sexuella rustningar. 
Jag gillar att leva 
mig in i karaktären 

Rustni
ng 4 4 

Den skyddar 
kroppen bäst, 
exponerar inte 
hud och 
ömtåliga  



 XLVI 

som är 
bäst 

och föreställa mig 
vad som faktiskt 
hade varit 
verklighetstroget/tro
värdigt, praktiskt 
och säkert för 
karaktären. 

kroppsdelar och 
den verkar 
något mer 
praktisk att 
bära. 

#9
0 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 3 1 

Tyckte den såg 
visuellt bäst ut, det 
ger också en mer 
realistisk "feel" än 2 
och 3, då det känns 
som att de inte 
riktigt skyddar 
avataren från 
skada - även om 
det endast är en 
visuell aspekt. 

Rustni
ng 1 1 

Jag valde 1, 
eftersom jag vet 
utifrån 
erfarenhet med 
spel att när det 
kommer till 
kvinnliga 
avatarer så 
brukar den 
bästa armorn 
vara den som 
visar mest hud - 
rätt sjukt men i 
många fall sant. 
Exempelvis 
Blade & Soul, 
Tera och Aion. 
Sen finns det 
såklart spel där 
det inte är så - 
men utifrån 
stilen som 
dessa armors 
har tänkte jag 
så.  

#9
1 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 

Rustni
ng 1 3 

Snyggaste design 
utan onödig 
fokusering på 
urringningen.  

Rustni
ng 4 4 

Utan att se 
stats på den 
rustningen ser 
den ut att vara 
den mest 
heltäckande  



 XLVII 

som är 
bäst 

som ger bäst 
skydd.  

#9
2 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Den täcker vitala 
delar bättre, den 
verkar mer rörlig än 
t.ex. nr 4 om man 
behöver springa 
och armskydden 
skyddar bättre. 
Enda minus är 
hålet vid bröstet 
som gör en sårbar. 
Nr 2 skulle jag 
aldrig aldrig valt 
frivilligt. Nr 3 är lite 
cool men skulle 
vilja meshat den 
med nr 1. Nr 4 
verkar väldigt 
otymplig men 
skyddar bra 
(förutom armarna 
då). 

Rustni
ng 1 3 

Samma svar 
som 
föregående 
sida där jag fick 
motivera. 

Tycker detta verkar vara en väldigt viktig och bra 
undersökning. Nyfiken på resultatet. 

#9
3 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

Jag hatar boob 
windows med 
passion och 
rustningar som är 
till för att en kvinna 
ska se snygg och 
sexig ut. Nummer 4 
ser ut som en 
badass krigare. 

Rustni
ng 4 4 

Mest rustning = 
bäst.  

#9
4 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 

Rustni
ng 3 3 

Jag valde 3 då den 
tilltalar mig mest 
estetiskt. Jag hade 
svårt att välja 
mellan rustning 1 

Rustni
ng 4 2 

Rustning 4 
täcker mer än 
vad de andra 
gör. Jag skulle 
vilja välja Väldigt intressant och bra frågeställning! 



 XLVIII 

som är 
bäst 

och 3, en 
kombination av de 
båda skulle tilltala 
mig mest. Jag bryr 
mig inte om hur 
avklätt eller påklätt 
rustningen är, utan 
mer på designen 
på det jag tycker 
ser bra ut. 

rustning 1 om 
den täckte över 
hela bröstet då 
jag tycker den 
rustningen ser 
mycket bättre 
ut, och täcker 
tillräckligt 
mycket annars. 

#9
5 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 2 

Tycker om 
utseendet på 
rustningen, även 
om det finns 
svagheter med den 
så är det en av de 
bättre 

Rustni
ng 1 1 

Mer detaljer, 
snygg  

#9
6 

−2
1 

Annat/
Vill 
inte 
säga Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

Rustni
ng 4 3 

För att hon skulle 
se badass ut i den 

Rustni
ng 4 3 

Det är en 
faktiskt rustning  

#9
7 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende

Rustni
ng 3 4 Snygg 

Rustni
ng 3 4 Ser cool ut  



 XLIX 

, byter till 
den som 
är 
snyggast 

#9
8 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 4 

Den visar inte allt 
för mycket hud men 
ser ändå kvinnlig ut 

Rustni
ng 4 4 

Den ser ut att 
skydda kroppen 
på ett bra sätt  

#9
9 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 3 3 

Går på det 
estetiska och för 
mig gör det inget 
om det är lättklätt 
heller trotts att jag 
är tjej. 

Rustni
ng 3 3   

#1
00 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

En rustning har ett 
syfte: att skydda 
personen som bär 
den. Nr.4 anser jag 
verkar skydda bäst 
i jämförelse med de 
andra 3. 

Rustni
ng 4 4 

Se förra svaret, 
heh.  

#1
01 

22
-
29 

Annat/
Vill 
inte 
säga Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

Cleavage might 
look nice, but is 
wildly impractical 
when fighting 
beasts from the 
underworld. Plus 
att om manliga 
avatarer är 
rustningsberg 
medans kvinnorna 
har plåtbikini så 
stör jag mig på 

Rustni
ng 4 3 

Unless 
monsters care 
about sex 
appeal, more 
exposed skin is 
worse than 
useless. 
Cleavage just 
becomes a 
huge "STAB 
HERE"-sign. It's  



 L 

sexismen i det 
hela. 

stupid, is what 
I'm saying. 

#1
02 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

Rustni
ng 2 2  

Rustni
ng 1 2   

#1
03 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3  

Rustni
ng 4 3 

För att den inte 
sexualiserar.  

#1
04 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 2 

Snyggast och mest 
rimlig. 

Rustni
ng 1 2 

Mycket 
skyddande 
rustning, men 
ser mer rörlig ut 
än nmr 4 som 
är ännu mer 
täckande.   

#1
05 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 

Rustni
ng 1 3 

Visar lagom mycket 
hud 

Rustni
ng 2 1 

Brukar vara att 
ju mindre 
rustning desto 
bättre är dem  



 LI 

den som 
är 
snyggast 

på kvinnliga 
karaktärer. 

#1
06 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 4 Den ser häftig ut 

Rustni
ng 1 4   

#1
07 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 2 

Tycker att den var 
mest tilltalande  

Rustni
ng 1 2 

Skyddar mest 
och känns som 
om det passar 
min typ av 
karaktär Bra enkät! Behöver lyfta fram dessa frågor � 

#1
08 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 3 3 Estetiskt finare 

Rustni
ng 3 3 Estetiskt finare  

#1
09 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 2 

Då jag spelar mmo-
rpgs mest blir det 
oftast något som 
liknar nr 1. Alla som 
är listade är dock 
Heavy Armor gear 
(look iaf) och bland 
de så tycker jag att 
nr 1 är snyggast. 
Dels för att min 
primöra char i ett 
spel har nästan 

Rustni
ng 4 1 

Nr 1 och 4 är 
de som mest 
liknar högsta lvl 
gear (i de spel 
jag lirar) och se 
till det svar jag 
skrev på fråga 
9 :)  



 LII 

precis den armorn 
:) 

#1
10 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 3 4 

Den hade enligt 
mig snyggast axel-
delar vilket jag 
värderar högt 

Rustni
ng 4 3 

Den ser ut att 
skydda mer  

#1
11 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 1 

Ska man slåss med 
svärd ska man ha 
en bra rustning, 
men jag tycker 
även om att 
kvinnliga former 
syns. 

Rustni
ng 4 1 

Bröst täckt och 
därför mer 
skyddad.  

#1
12 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

oavsett om spelet 
är fantasy eller om 
rustningen inte ger 
en fördelar så är 
det inte realistiskt 
att karaktären Inte 
har rustning just 
där hjärtat sitter, 
också på låren osv 
på 2:an och 3:an. 
en rustning är till för 
att skydda 
personen som har 
den på sig. 

Rustni
ng 3 1 

enligt min 
erfarenhet så är 
ofta de mer 
avslöjande 
bättre, fast jag 
tror aldrig jag 
sett en som ser 
ut som 2:an. 
det logiska vore 
ju att 4:an var 
bäst, men så 
brukar det inte 
vara.  

#1
13 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

Täcker mer 
kroppsdelar alltså 
borde den vara mer 
skyddande. Och 
den e snyggast  

Rustni
ng 4 4 

Täcker mer 
kropp alltså 
skyddar den 
mer   



 LIII 

#1
14 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 4 3  

Rustni
ng 2 3   

#1
15 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 3 3 

Tyckte den var 
snyggast 

Rustni
ng 3 3 Snyggast  

#1
16 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 2 4 

Tyckte designen 
var snyggast och 
mest 'badass'. Vill 
spela som den 
kvinnan mest, helt 
enkelt!  

Rustni
ng 1 1 

Hade 
egentligen valt 
2:an helst igen, 
den enda 
andledningen 
till att jag valde 
1:an är för att 
hon ser ut att 
ha ett bälte 
(som är en 
vanlig slot i 
sådana spel) 
och 2:an har 
inte det, så 
därav vore 1:an 
ett bättre val för 
min karaktärs 
överlevnad. 

Jag vill bara tillägga, att visst, det är väl bra att undersöka 
sådana här saker, men jag, som kvinna själv, är otroligt trött 
på att folk klagar på att spelkaraktärer är "över 
sexualiserade" och speciellt kvinnliga karaktärer, för jag 
älskar att det är så! Jag vill spela en tuff, cool kvinna som 
har på sig precis vad hon vill. Och det har aldrig fått mig att 
må dåligt i mig själv, helt tvärt om! Men jag förstår att vissa 
tycker det kan vara jobbigt, men det är därför vi har en fri 
marknad där alla sorters spel finns och alla typer av 
människor kan representeras i dem, så man kan alltid välja 
ett spel utan sådant om man känner så, istället för att klanka 
ner på ett typ av spel som många människor älskar! (För att 
vara tydlig, menar inte att du gör detta, utan folk som ofta 
driver argument mot dessa spel) 
Ville bara få detta sagt då min synpunkt som kvinna på detta 
ämne är ofta inte representerat i denna typ av 
argumentation, folk tror nästan alltid att det bara är män som 
tycker det är kul att kvinnor är sexiga i spel. (Och jag är 
straight, om det skulle spela någon roll för styrkan i mitt 
argument) Tack för att du läste min rant, lycka till med 
arbetet!  



 LIV 

#1
17 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 2 

Tyckte den var 
mest estetiskt 
tilltalande utan att 
sätta karaktären i 
typ underkläder 

Rustni
ng 1 2 

Täckande utan 
att vara för svår 
att röra sig i. 
Ser ut att vara 
en blandning av 
läder och 
metall.   

#1
18 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Olika/jag 
bryr mig 
inte 

Rustni
ng 4 3 

Tycker den är 
snyggast helt 
enkelt. tycker nr 2 
är rent fånig, tre går 
an, ett och fyra är 
ok, och fyran är 
snyggast. 

Rustni
ng 4 4 

Tycker det är 
rimligt att ha 
rustning som 
åtminstone 
täcker känsliga 
delar på 
kroppen som 
hjärtat t ex... 
Tycker 
fortfarande att 
rustning nr 2 är 
helt superfånig! 

Blir galen på dessa fåniga rustningar,särskilt för kvinnor. 
Vem vill ha en rustning som gör det lättare för en fiende att 
döda en liksom!? Spelar mycket Skyrim och tycker det är så 
tråkigt att jag inte kan välja manliga kläder till mina kvinnliga 
avatarer utan automatiskt får en kvinnlig variant. Vad som är 
sexigt är individuellt. Själv tycker jag t ex att rustning 2 i ert 
exempel är direkt avtändande! det vore roligt om även 
spelen skulle kunna öppna upp för en mer nyanserad bild av 
tjocklekar, utseende och möjligheter för avatarer. 

#1
19 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 3 4 Såg bäst ut 

Rustni
ng 3 4 

Förstår inte 
riktigt frågan 
här  

#1
20 

22
-
29 Kvinna Ja Ja 

N
ej  

Rustni
ng 4 4 

Det är den enda 
rustningen som inte 
skulle skära in i 
brösten vid tryck på 
den. Med fördel 
skulle mer av 
armarna vara täckt 
också 

Rustni
ng 4 4 

Samma 
anledning som 
förut  

#1
21 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional

Rustni
ng 1 1 

I want it to be 
feminine without 
being slutty/idiotic  

Rustni
ng 4 4 

Number one is 
not bad either, 
but number four  



 LV 

itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

covers more 
and therefore 
will protect the 
character better  

#1
22 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 3 2 Coolast 

Rustni
ng 3 2 Coolast  

#1
23 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4  

Rustni
ng 4 4 

Alltså den 
fjärde täcker ju 
mest och borde 
mest logiskt 
skydda mer än 
vad de andra 
rustningarna 
gör  

#1
24 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 1 3 

Jag gillar skalen 
som täcker axlarna 
och armarna samt 
tyget som hänger 
ner. 

Rustni
ng 1 2 

Den ser ut att 
ge en bra 
kombo av 
smidighet och 
bra pansar.  

#1
25 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 2 

Astetiskt snyggare 
än de andra, dvs 
axlar ben osv 
oavsett hur mycket 
skinn som visas. 

Rustni
ng 3 1 

Den ser större 
och biffigare ut, 
mer badass och 
slut armor helt 
enkelt.  

#1
26 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 

Rustni
ng 2 3 

För att den har 
bad-ass lookin' 
lejon på axlarna! 

Rustni
ng 2 3 

Ju bättre stats 
på en 
utrustning desto 
mer "epic" är  



 LVI 

till den 
som är 
bäst 

den designad, 
typ lyser, 
glöder, brinner. 
Dem andra 
utrustningarna 
ser bra ut, men 
inte ut som high 
level utrustning, 
då dem bara är 
desinade som 
"vanlig" 
utrustning. 

#1
27 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

Den såg mest ball 
ut 

Rustni
ng 4 4 

För den har 
mest kläder & 
som brukar ge 
mest ”abilitys”  

#1
28 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 3 3  

Rustni
ng 3 3 

Tilltalade mig 
mest. Snyggast  

#1
29 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 4 

De andra täcker 
inte ens 
bröstkorgen, helt 
värdelösa. Tyvärr 
brukar kvinnlig 
armor i spel se ut 
just sådär. 

Rustni
ng 4 4 

Samma svar 
som tidigare; 
skyddar absolut 
bäst, samtidigt 
som den inte 
sexualiserar 
kvinnor på 
något sätt.  

#1
30 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional

Rustni
ng 4 4 

Bättre 
funktionalitet, gillar 
att leva mig in i 

Rustni
ng 4 4   



 LVII 

itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

spelet och en 
karaktär som visar 
så mycket hud 
känns onödigt.  

#1
31 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 4 

Därför att den var 
snyggast, plus att 
den ser realistisk ut 
i att den skulle 
kunna ge mycket 
armor, ifall det 
rustningen hade 
påverkat det. 

Rustni
ng 2 3 

Så som det 
brukar se ut i 
fantasyspel så 
går det från 
påklätt till 
väldigt lättklätt 
för kvinnor, 
därför skulle jag 
faktiskt 
gissa/anta att 
rustning nr 2 
ger bäst stats. 
Föredrar den 
inte alls.   

#1
32 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 1 

Funktionell men 
fortfarande lite 
feminin 

Rustni
ng 4 4 

Täcker mest 
utsatta 
kroppsdelar 

Jag tycker man ska kunna se sexig ut utan att vara lättklädd 
med hourglass-form! 

#1
33 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 3 3 

Alla ser bra ut, jag 
tycker att nummer 
3 var snyggast helt 
enkelt  

Rustni
ng 4 1 

Den ser men 
täckande ut än 
de andra   

#1
34 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge

Rustni
ng 3 2 

Den såg mest 
appealing ut. 

Rustni
ng 1 3   



 LVIII 

n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

#1
35 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

Rustni
ng 4 4 

Känns mest 
praktiskt och minst 
objektifierande av 
kvinnans kropp  

Rustni
ng 1 3 

Den skyddar 
kroppen mest 
av alla andra 
alternativ  

#1
36 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 För lättklätt 

Rustni
ng 4 3 För lättklätt  



 LIX 

#1
37 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 2 

Den e logisk för att 
skydda sig själv 
men inte för tung ut 

Rustni
ng 3 1 

Den ser mest ut 
som de bättre 
brukar se ut  

#1
38 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 2 

nr 2 är fin och så 
men tycker de är 
för mycke , nr 3 och 
1 är vell okej men 
det är inte min 
smak . ska ha en 
ammor som ser bra 
ut men inte för 
mycke clivage 
enligt mig. då blir 
vissa mäbb för 
distraherade 

Rustni
ng 4 2   

#1
39 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 2 3 

Har inget emot de 
andra - men den 
var mest tilltalande. 

Rustni
ng 1 1  

Det "sexiga" rustningsalternativet hade även begåvats med 
stora lejon som shoulderpads istället för normala som de 
resterande hade. Det finns fler saker som påverkar dess 
attraktivitet kontra övriga än bara ren hud som visas. 

#1
40 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 1 4 

Den andra och 
tredje ser mest 
sexistiska ut, och 
den första var 
snyggare än den 
fjärde. Därför valde 
jag den första 
rustningen 

Rustni
ng 1 3 

Den andra och 
tredje känns 
inte som att de 
skulle ha de 
bästa perksen, 
utan de med 
mer armour 
känns som att 
de skulle 
skydda Viktigt arbete, hoppas att det går bra för dig! :) 



 LX 

karaktären 
bättre.  

#1
41 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 3 3 Den var snyggast 

Rustni
ng 1 4 

Den skyddar 
mest  

#1
42 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 3 3 

2an var FÖR 
sexuell. De andra, 
trots mer 
realistiska, var inte 
så feminina. Jag, 
även om jag är 
heterosexuell 
kvinna, tycker det 
är vackert med 
starka kvinnor som 
inte är rädda för sin 
sexualitet. 1an och 
4an var inte dåliga, 
dessa var praktiska 
osv men det är ju 
ett spel och jag 
tycker om att vara 
vacker OCH stark. 

Rustni
ng 1 4 

1an eller 4an är 
ju helt klart 
bäst. Men om 
man ska välja 
mellan att täcka 
armarna eller 
precis vid 
bröstet är det 
bättre med 
armarna IMO, 
då man kan 
använda dessa 
för att blocka. 

Jag tycker det börjar bli lite löjligt med allt klagande på 
sexuella kvinnor, så länge dessa inte ser ut som 
prostituerade. Ge oss istället muskliga män ;) 

#1
43 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Om 4 hade haft 
den vassa looken 
som 1:an som ser 
coolare och mer 
intressant ut så 
hade jag tagit den. 
Tycker inte om den 
öppna utan på 
bysten på 1an 

Rustni
ng 4 4 

Fyran har mest 
skydd i en 
svärdstrid 

Värt att påpeka att när jag väljer rustning så tänker jag 
endast på värde i stats. En lättklädd look kan fortfarande ge 
bra skydd i spelets mekanik. I så fall skulle jag kunna ha en 
look som jag inte gillar, men värdet i stats går före (så länge 
det inte är för liten skillnad då) :) 



 LXI 

#1
44 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

Jag ogillar boob 
windows och boob 
armour. Jag vill att 
det ska kännas 
realistiskt och inte 
så sexualiserat. 

Rustni
ng 4 3 

Den täcker 
mest.  

#1
45 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

Rustni
ng 1 2 

Den var helt enkelt 
mest tilltalande. 2 
kändes fjuttig, men 
hade nog valt 3 om 
inte 1. 4 var även 
bra men tyckte 
bara designen på 1 
var snyggare. 
Ingen av dem var 
dåliga, tyckte dock 
minst om 2. Inget 
speciellt mot att 
den har lite kläder, 
mer för att 
designen inte var 
särskilt snygg.  

Rustni
ng 4 3 

Mest armour, 
alltså mest 
skydd. Ingen 
poäng med 
öppna ytor som 
de andra har. 4 
ger helt skydd 
förutom ansikte 
och lite arm och 
hand. 1 hade 
även funkat 
men det var 
dock mer 
öppen yta på 
den än 4. Om 
rustningen 
påverkar mina 
stats in-game, 
väljer jag den 
bästa.   

#1
46 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 2 

Jag tycker om 
utseende, gärna lite 
hud visas på både 
mina manliga och 
kvinnliga karaktärer 
men det är precis 
rätt mängd hud 
som visas för att 
det inte ska förstöra 
immersion. 

Rustni
ng 4 2 

Mer skydd men 
samtidigt en del 
rörelsefrihet  



 LXII 

#1
47 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Tvåan går bort pga 
obvious reasons 
(snygga axlar 
dock). Trean ser 
OK ut men inga 
snygga axlar, fyran 
ser för mycket ut 
som en man (men 
har snyggare 
flärpar fram). 

Rustni
ng 1 3 

Den ser 
påkostad ut 
men ändå 
funktionell.   

#1
48 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

Rustni
ng 2 3 Nice med slutmog 

Rustni
ng 1 3 

Ser ut som en 
nice 
tankrustning  

#1
49 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 2 3 

Shoulderpads var 
estetiskt mycket 
snyggare. 

Rustni
ng 4 4   

#1
50 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Olika/jag 
bryr mig 
inte 

Rustni
ng 3 3 

Dom andra har 
antingen för mycket 
eller för lite 

Rustni
ng 3 3 

dom andra har 
antingen för  



 LXIII 

mycket eller för 
lite 

#1
51 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 4 3 

gillar inte 
boobplating hade 
tagit 1an pga 
snyggare form 
annars 

Rustni
ng 1 3 

den ser mest 
fancy ut + att 
den ser tålig ut, 
2an ser mest 
snygg ut, 3an 
ser ut som 
noobarmor och 
de gör 4an 
också  

#1
52 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 1 3 

Nog täckande för 
att kännas 
realistiskt 
funktionabel men 
fortfarande snygg. 
4an hade å andra 
sidan snyggare 
rustning vid benen. 

Rustni
ng 4 3 

Snygg rustning 
som skyddar 
ben men 
fortfarande låter 
användaren 
röra armarna.   

#1
53 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 3 2 

Minst klumpig utan 
att vara väldigt 
naken 

Rustni
ng 1 1 

Det var 1 och 4 
som såg ut att 
täcka mycket  

#1
54 

30
-
49 Kvinna Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 

Rustni
ng 3 3 

För den är mest 
estetiskt tilltalande.  

Rustni
ng 4 1 

Ser mest 
funktionell ut.  



 LXIV 

väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

#1
55 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 3 2 

Axalarna såg coola 
ut, jag gillar när de 
går upp lite sådär. 
Och så visar 
rustningen lite ben 
också :P 

Rustni
ng 1 2 

Det var mellan 
1 och 4. De 
skyddar ju 
mest, men utav 
de två ser 1:an 
lite lättare ut att 
röra sig i (om 
man kollar på 
kjolen/bena). 
2:an känns lite 
opraktisk om 
man ska slåss 
med rumpan 
öppen.   

#1
56 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional
itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

Rustni
ng 1 2 

Återigen här så 
påverkar designen i 
sig valet på vad 
man väljer. Kanske 
lägga till valet att 
inte välja någon av 
dem 
överhuvudtaget? 
Vilka val spelaren 
väljer här kan 
också påverkas av 
vilket kön man 
oftast väljer att 
spela som.  

Rustni
ng 2 1 

I detta fall hade 
helt berott på 
vilken typ av 
spel det är, t.ex. 
om spelet 
kommer från 
väst- eller 
östvärlden. 
Oftast i 
asiatiska spel 
brukar 
rustningen bli 
mer och mer 
sexualiserad ju 
bättre den är. 
Ett bra exempel 
på detta hade 

Samma sak här som jag skrev förut, du kommer säkert 
kunna lista ut vilka av dessa svar som är mina. Kanske du 
gör lite för mycket att inkludera både män och kvinnor i detta 
arbete, kan bli svårt att fördjupa sig tillräckligt i denna fråga 
eftersom det finns så mycket att säga om det. Som sagt så 
hade det varit fördelaktigt att göra en kvalitativ studie om 
detta istället/också.  



 LXV 

varit Tera 
Online.  

#1
57 

−2
1 Kvinna Ja 

N
ej Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 3 2 

Den var snygg 
samt såg lite 
skyddande ut 

Rustni
ng 4 3 

Den ser mer 
skyddande ut  

#1
58 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 2 2 

Jag dras till den 
bara, om man kan 
vara ”snygg” och 
sparka rumpa så är 
det det bästa 
ensligt mig. Tycker 
att det är skitroligt, 
man jag fattar 
också att det är 
väldigt sexulliserat 
:( 

Rustni
ng 1 2 

Den rustningen 
känns mer som 
”jag har 
kommandot”. 
Alltså, här har 
jag mer stryka 
än någon 
annan  

#1
59 

22
-
29 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 2 3  

Rustni
ng 4 4   

#1
60 

30
-
49 Man Ja Ja Ja 

Spelar 
mest 
bara spel 
där 
rustninge
n inte 
påverkar 
avataren
s 
funktional

Rustni
ng 1 1 Snyggast 

Rustni
ng 1 1 

Ser rogueish ut. 
Gillar rogue.  

Väljer alltid kvinnliga avatar er och gör de så snygga som 
möjligt, för jag vill ha nåt tilltalande att titta på under spelets 
gång. Men rustningarna i enkäten var snarlika och tråkiga så 
det var svårare att välja än det borde.  



 LXVI 

itet så jag 
väljer det 
som är 
mest 
visuellt 
tilltalande
. 

#1
61 

30
-
49 Man Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 
som är 
bäst 

Rustni
ng 3 3 

Noterbara 
axelskydd, 
aggressivt 
utseende, Sexuelt 
tilltalande då det är 
fantasy 

Rustni
ng 3 3 

Föredrar att 
spela "tankiga" 
karaktärer och 
denna ser även 
ut att vara den 
"tyngsta" (mest 
plåt)  

#1
62 

−2
1 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 3 3 

Gillar inte när de 
visar för mycket 
men har de för 
mycket som täcker 
som 1 å 4 så ser 
den kanske nästan 
”manlig” ut. Vet 
ärligt inte, tyckte 
bara om den mest 

Rustni
ng 3 3 

Som sagt för 
utseendet och 
sen brukar man 
alltid kunna 
läsa om 
fördelarna 
(iallafall de spel 
jag spelat) och 
då hade jag 
kanske valt den 
som passat 
mest bra för 
alla olika delar 
(både 
försvar/attack 
osv) så beror 
på vilken som 
är vad  

#1
63 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
funktional
itet, byter 
till den 

Rustni
ng 4 4 

Jag tror att den 
rustningen skyddar 
kroppen bäst. De 
andra rustningarna 
ser inte funktionella 

Rustni
ng 4 4 

Skyddar 
kroppen bäst.  



 LXVII 

som är 
bäst 

ut samt så tycker 
jag de är sexistiska. 
Som att bara för att 
det är en kvinnlig 
karaktär så måste 
brösten och skrevet 
framhävas. Jag 
anser det vara en 
mentalitet typ som 
"hur ska man 
annars veta att det 
är en kvinna?".  

#1
64 

22
-
29 Kvinna Ja Ja Ja 

Primärt 
efter 
utseende
, byter till 
den som 
är 
snyggast 

Rustni
ng 1 3 Fin design 

Rustni
ng 4 4   

 


	1 Introduktion
	2 Bakgrund
	2.1 Avataren och spelaren
	2.1.1 Identifikation med avataren

	2.2 Sexighet, Sexualisering och Objektifiering
	2.2.1 Sexualiserad maskulinitet

	2.3 Sexualisering i Spel
	2.3.1 “Sexualization and Gamer Avatar Selection in League of Legends”
	2.3.2 Sexualiserade män i spel

	2.4 Sexiga rustningar
	2.5 Problem med sexualisering och idealisering

	3 Problemformulering
	3.1 Metodbeskrivning
	3.1.1 Artefakt


	4 Projektbeskrivning
	4.1 Undersökning av rustningar i spel
	4.1.1 Undersökning av andra typer av rustningar

	4.2 Definition av sexualisering
	4.3 Förstudie
	4.3.1 Förstudiens resultat

	4.4 Artefakt inför undersökning
	4.4.1 Grafisk stil
	4.4.2 Icke-Sexualiserade Rustningar
	4.4.3 Subtilt Sexualiserade Rustningar
	4.4.4 Uppenbart Sexualiserade Rustningar
	4.4.5 Hypersexualiserade Rustningar

	4.5 Utformning av enkät
	4.5.1 Pilotundersökning och övrig testning av enkät

	4.6 Reflektioner

	5 Resultat
	5.1 Webbenkäternas genomförande och utformning
	5.2 Urvalsprocess
	5.3 Presentation av undersökningens resultat
	5.3.1 Presentation av den manliga avatarens enkät
	5.3.2 Manlig avatar: Presentation av deltagare
	5.3.3 Manlig avatar: Resultat från första frågan med artefakt
	5.3.4 Manlig avatar: Resultat av den första kvalitativa frågan
	5.3.5 Manlig avatar: Resultat från andra frågan med artefakt
	5.3.6 Manlig avatar: Presentation av den andra kvalitativa frågan
	5.3.7 Presentation av den kvinnliga avatarens enkät.
	5.3.8 Kvinnlig avatar: Presentation av deltagare
	5.3.9 Kvinnlig avatar: Resultat från första frågan med artefakt
	5.3.10 Kvinnlig avatar: Resultat från första kvalitativa frågan
	5.3.11 Kvinnlig avatar: Resultat från andra frågan med artefakt
	5.3.12 Kvinnlig avatar: Resultat från andra kvalitativa frågan
	5.3.13 Presentation av val där den svarande hade annat kön än den valda avataren
	5.3.14 Presentation av rustningsbyte


	6 Analys
	6.1 Analys av första scenariot
	6.1.1 Manlig avatar: Uppfattad sexighet/sexualisering
	6.1.2 Kvinnlig avatar: Subtilt eller Icke?
	6.1.3 Kvinnlig avatar: Femininitet

	6.2 Analys av andra scenariot
	6.2.1 Manlig & Kvinnlig avatar: Funktionalitet
	6.2.2 Kvinnlig avatar: Sexualiserad funktionalitet

	6.3 Slutsatser
	6.3.1 Proteus-effekten och sexualisering
	6.3.2 Objektifiering av avataren
	6.3.3 Sexualisering, nöje och tid


	7 Avslutande diskussion
	7.1 Sammanfattning
	7.2  Diskussion
	7.2.1 Likhet till inspiration
	7.2.2 Validitet, reliabilitet och undersökningsmetod
	7.2.3 Utformning av artefakt
	7.2.4 Forskningsetiska aspekter
	7.2.5 Genusrelaterade problem
	7.2.6 Proteus-effekten och metod

	7.3 Framtida arbete

	Referenser
	Bildförteckning

