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Sammanfattning 
 
Karaktärskapande är en viktig del i RPG/MMORPG-spel då det går ut på att skapa en egen 
avatar att rollspela som i spelets öppna värld. Det finns dock begränsningar i 
karaktärskapandet, då alla alternativ är hårt knutna till könsroller och tillåter inte spelaren 
att göra könsöverskridande val. I arbetet dekonstrueras könskonstruktionen i 
karaktärskapandet och ställer frågan om hur spelaren kommer att interagera med ett 
karaktärskapande som inte är låst vid kön och vad för kombinationer som kommer att 
skapas. En artefakt i form av klippdocklek skapades, där det var möjligt att kombinera olika 
kroppsdelar, kläder samt tilldela könsidentitet hur spelaren ville. Artefakten speltestades på 
sex informanter i en fältobservation och triangulerades med en semistrukturerad intervju.  
Slutresultatet var att både icke-heteronormativa och heteronormativa avatarer skapades 
beroende på informanternas motivation och relation mellan sin egen könsidentitet och 
avatarens.  
 
Nyckelord: Avatar, karaktärskapande, könkonstruktion, HBTQ, Könsidentitet, Virtuella 
könet  
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1 Introduktion 

Karaktärskapandet i spel som RPG/MMORPG har utvidgat sig till att bli allt mer komplext 

med allt fler kosmetiska och personlighetsval. Samtidigt finns det fortfarande begränsningar 

i karaktärskapandet som förhindrar spelarens frihet - nämligen avatarens könsidentitet. För 

om en tittar noggrannare på karaktärskapandet, är det ofta kategoriserat utefter två kön och 

kan inte överskrida attribut tillhörande det andra könet. Därmed har karaktärskapandet 

blivit en gestaltning av den fysiska världens heterosexuella könskonstruktion, där endast två 

binära kön tillåts att existera, medan andra könsidentiteter exkluderas. Det väcker frågan om 

varför spelutvecklare applicerar den fysiska världens könskonstruktion på en virtuell värld 

med skilda regler? För i den virtuella världen existerar kön inte på samma sätt. Istället är 

den mer flytande och individer kan inneha flera könsidentiteter samtidigt. Varför inte se 

avataren som en representativ visualisering av det flytande, virtuella könet och försöka bryta 

den heterosexuella könskonstruktionen?  

Arbetets syfte var att ta fram ett karaktärskapande som är fri från den heterosexuella 

könskonstruktionen och kategoriseringen av kosmetiska attribut utefter kön. 

Karaktärskapandet användes sedan till en undersökning om vad spelaren kommer att göra 

med en sådan frihet. I undersökningen togs det reda på om spelaren kombinerar attributer 

och överskrider heteronormen, samt vad för könsidentitet som spelaren kommer tilldela till 

sin avatar. Målet var att försöka hitta ett mer inkluderande alternativ att designa 

karaktärskapande. 

En analog artefakt skapades i form utav en klippdocklek som påminde om det digitala 

karaktärskapandet i RPG/MMORPG-spel. Artefakten speltestades i en fältobservation på 

både cis-personer och transpersoner. Därefter genomfördes kvalitativ intervju för att ta reda 

på spelarens upplevelser och tankar om friheten i karaktärskapandet samt frågor om 

könsidentitet. 
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2 Bakgrund 

 Det är inte ovanligt att speltrailers försöker locka spelaren med löften om att spelaren ska 

kunna kliva in i en fantastisk, ny värld och uppleva ett äventyr olikt andra. Julian Kücklich 

(2006) beskriver detta som spelestetikens immersion, känsla av medverkan och förvandling. 

Olikt andra medier kan spelaren interagera och göra val som är betydelsefullt i spelet, vilket 

leder till att spelaren nästan helt kan låta sig omslutas av spelets värld och rollspela 

(Kücklich 2006, s 108). Dock kan inte spelaren helt transportera sin kropp in i spelets värld 

ännu. Däremot, kan spelaren kliva in i någon annans skor, nämligen avatarens. 

I vissa fall är avataren fixerad, vilket betyder att utseendet, personligheten och hens öde i 

spelets narrativ är redan bestämd av speldesignerna. Däremot, i andra fall som i spel som 

rollspel (roleplaying game)/online RPG-spel med flera deltagare (Massively multiplayer 

online role-playing game), förkortat i akronymerna RPG/MMORPG, är avataren formbar 

(Heussner 2015, s 79). Utefter Kücklich idé om spelarens inverkan att kunna göra 

betydelsefulla val i spel (Küclich 2006, s108), är den formbara avataren den mest 

tillfredställande att styra. Spelaren får då möjligheten att själv formge avataren i ett 

karaktärskapande-moment i spelet. Speldesignen för karaktärskapandet har blivit allt mer 

komplext och i vissa spel kan spelaren ändra på avatarens utseende, kön, klass, fantasyras, 

personlighet, bakgrund, svagheter och styrkor. Hsin Lin och Hue Wang (2014) 

argumenterade i sin undersökning om karaktärskapande att den största tillfredställelsen i 

karaktärskapandet kommer från att spelaren får friheten att skapa en grafisk och personlig 

representation av en idealistisk bild av sig själv eller en egen, fiktiv karaktär (Lin & Wang 

2014, 2 216-217). 

Även om det ger spelaren en frihet till att klä ut sig utefter sin önskan, finns det fortfarande 

begränsningar i speldesignen. Nämligen vilket kön en väljer till sin avatar. Visserligen är 

personlighets- och narrativa attribut likvärdigt programmerat oavsett kön. Däremot, är det 

grafiska, d.v.s. de kosmetiska valen, oftast uppdelade efter kön. De kön som är nästan alltid 

är valbara är just man eller kvinna. Om spelaren väljer en manlig avatar kan han inte ha 

feminint kodade kläder eller kroppsdelar som t.ex. klänning, byst eller smink. En kvinnlig 

avatar kan inte heller ha maskulint kodade kläder eller kroppsdelar. 

I kapitlet Games and Gender, förklarar Diana Carr (2006) att dessa uppdelningar beror på 

att speldesignerna har sociala och kulturella värderingar baserat på den fysiska världens 

samhällsnormer. Carr menar att speldesigners delar upp de grafiska valen utefter deras bild 

av hur olika kön uppträds i den fysiska världen (Carr 2006, s 165-166). Denna uppfattning är 

vad Judith Butler (1999) förklarar som en upprepad och stiliserad konstruktion. Butler 

menar att dagens konstruktion av könsuttryck kommer från samhällets idealisering av 

heterosexualitet, där endast de binära könen man och kvinna kan existera och de två könen 

måste uppträda efter det heterosexuella idealet av könen. Därmed har andra sexualiteter och 

könsidentiter som inte passar in i den heterosexuella konstruktionen uteslutits (Butler 1999, 

s 23-31). 

Med det sagt, om en tittar tillbaka på karaktärskapandet i spel, kan en se att endast 

könsidentiteterna man och kvinna är representerade. Speldesignen är alltså påverkad av den 

heterosexuella konstruktionen av kön. Frågan som ställs är varför verklighetens 

konstruktioner appliceras på en virtuell värld, som är olik vår? Det är ju trots allt en helt ny, 

fantastisk värld som spelen många gånger lovar. 
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Det finns forskare som har studerat den virtuella världens unika egenskap att vara fri från 

den fysiska världen. Poststrukturlisten och cyberfeministen Sherry Turkle (1999) skrev i sin 

text Tinysex and Gender Trouble (1999) om att eftersom den virtuella världen är befriad 

från det köttliga i verkligheten, betyder det att konstruktionen av kön är annorlunda. I den 

virtuella världen kan spelare byta mellan olika könsidentiteter och därmed menar Turkle att 

kön är flytande (Turkle, 1999 s 9-12). Spel är en virtuell värld som har möjligheten att bryta 

verklighetens könskonstruktioner och ge rum för de exkluderade könen och sexualiteter. Det 

är dock den grafiska representationen som upprepar samma, stiliserade uppträdande av kön. 

Vad händer om det omarbetas? 

I detta arbete kommer det undersökas om hur en kan skapa ett karaktärskapande som är 

separerat från den fysiska världens könskonstruktion. Syftet är att ta reda på vilka nya 

avatarer som skapas och vad för kön de uttrycker sig i ett sådant karaktärskapande. 

Förhoppningsvist leder arbetet till att hitta nya sätt att designa karaktärskapande-moment i 

spel som är mer inkluderande för könsidentiteter som hamnar utanför det heteronormativa. 

Det praktiska arbetet kommer bestå av en förstudie och spelprototyp. I förstudien studeras 

tre olika spel och deras tillvägagång av att skapa ett karaktärskaparsystem. Utefter analysen 

av de tre spelen kommer problem definieras. Baserat på problemen skapas en spelprototyp 

som löser dem. Spelprototypen kommer vara ett analogt klippdockspel som efterliknar ett 

karaktärskapande-moment i ett generiskt RPG-spel. 

Spelaren kommer inte kunna spela som sin avatar i ett fungerade spel, eftersom huvudsyftet 

med undersökningen är att se vad för karaktärer spelaren skapar under 

karaktärskapandemomentet. Dock hade det kunnat tillföra unik data om hur spelaren 

utvecklar sin avatars narrativ under spelandets gång. Dessutom kommer den grafiska 

representationen vara i fysisk form. Detta innebär att den insamlade datan inte kommer 

överstämma med moduleringen i 3D-grafik i nykomna spel. Dock kommer det fortfarande ge 

svar på hur det tillfredsställer spelarens inverkan, i vilken grad spelaren upplever kreativ 

frihet samt vilka icke-heteronormativa könsidentiteter som träder fram. 

Undersökningsmetoden kommer ha en kvalitativ ansats, bestående av en fältobservation och 

en semistrukturerad, kvalitativ intervju. Under en fältobservation kommer spelprototypen 

speltestas. Informanterna ska idealt bestå av både cis-personer och transpersoner med andra 

könsidentiter som t.ex. icke-binär, trans, genderfluid, genderqueer m.m. Under 

speltestningen kommer fältanteckningar genomföras, där det kommer vara särskilt viktigt 

att observera om informanten valde icke-normativa val. Fältobservationen trianguleras med 

en semistrukturerad, kvalitativ intervju där informanter får svara på frågor som inte kunde 

besvaras under fältobservationen. Frågorna kommer handla om upplevelsen och den 

kreativa tillfredställelsen. 

Teorier som kommer att stärka arbetet behandlar ämnen om könsidentitet och spelarens 

inverkan i spel. När det kommer till könsidentiteten så kommer dels Butlers feministiska 

filosofi-teori om könskonstruktion att studeras, men även socialpsykologiska teorier och 

undersökningar om den flytande virtuella könsideniteten. Dessa teorier kommer sedan att 

kompletteras med spelteorier som ludologisk och representativ perspektiv på avatarens 

genus, samt narratologiska perspektiv på spelestetik.  
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2.1 Judith Butlers teori om kön som konstruktion 

I boken Gender Trouble (1999) skrev Butler om den feministiska teorin som lyder att det 

finns en skillnad mellan könsorganet/kroppen och könsidentiteten. Teorin påstår att 

könsidentitet inte är kopplat till kroppen och bör inte bestämmas utifrån vad för kropp eller 

könsorgan en har. I sin text dekonstruerar Butler om vad kön egentligen betyder och 

undersöker den bakomliggande drivkraften om varför samhället tilldelar könsidentitet 

utefter ens biologiska kropp (Butler 1999, s 3-9). 

Enligt Butler är den bakomliggande drivkraften till könsuppdelningen den heterosexuella 

konstruktionen av kön.  Denna konstruktion består utav två kategorier av kön; man och 

kvinna, och är varandras binära motsatser. Eftersom dessa kön är motsatta i denna 

konstruktion så upprättar det två olika idéer. Den ena är att de två binära könspolerna 

differeras mellan det maskulina och feminina. Detta menar hon, skapar uppfattningen om 

att man är ett med sin könsidentitet, och man kan inte vara eller uppträda som det motsatta 

könet, vilket sedan leder till idén om att könsidentiteten är ett med ens könsorgan (Butler, 

1999 s 23-30). Kroppen blir då enligt Butlers teori, ett passivt medium att applicera könet på 

(Butler, 1999 s 12).  

Den andra idén är att eftersom de binära könen förhåller varandra som motsatser, existerar 

endast de manliga och kvinnliga könen, därmed uppfattas de som begripliga i en 

heterosexuell könskonstruktion.  Medan andra könsidentiteter som inte förhåller sig till det 

binära könspolera utan i ett spektrum, stängs ut och upplevs som obegripliga och omöjliga 

att existera i en sådan konstruktion. Detta liknas till en lag, vilket inte är en slump, då det 

enligt Butler har byggts upp av en kulturell och politiskt makt, vars intresse är att bevara ett 

heterosexuellt samhälle. Hon refererar sedan till Foucault och argumenterar för att eftersom 

denna konstruktion har upprepats under en historisk tid, har det lett till att det har blivit 

normen. Därför finns det en tro om att det alltid har varit så att en man är maskulin och en 

kvinna är feminin (Butler 1999, s 23-31). 

Med argumenten att den heterosexuella konstruktionen utesluter andra könsidentiteter och 

sexualiteter och har upprepats under en historisk tid samt att kroppen är endast ett passivt 

medium att applicera kön på, drar Butler denna slutsats: 

” Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts withing a higly rigid 

regulatory frame that congeal over time to produce the appearance of substance, of a natural 

sort of being” (1999, s 43-44). 

Det hon menar är att kön är ett uppträdande, något man gör. Det är alltså inte vad ens kropp 

är. Därför, enligt Butlers teori, bör en göra skillnad mellan könsidentitet och könsorgan 

(Butler, 1999, s 33). 

2.2 Könsidentitetsbegrepp 

Under arbetet kommer olika begrepp kring olika könsidentiter användas. För att förstå vad 

de betyder kommer begreppen att förklaras utifrån RFSL:s definitioner. 

Kön 

Begreppet kön kan liknas till ett verktyg som grupperar och gör skillnad mellan människors 

könstillhörigheter. Kön kan kategoriseras utefter ens kropp, där en tilldelar ens kön utefter 

ens yttre och inre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer. Utefter den kroppsliga 
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kategoriseringen blir man registrerad i folkbokföringen, i ens pass och legitimation. I Sverige 

finns det två juridiska kön som en kan bli tilldelad; man och kvinna. Kön kan också handla 

om individens identitet och uttryck. Individen kan till skillnad från sitt tilldelade, juridiska 

kön, ha en egen uppfattning om sin könsidentitet. Denna uppfattning kan sedan ta form i 

visuella uttryck i form av kläder, utseende, kroppspråk, röst och beteende (RFSL, 2015). 

Cis-Person 

Kommer från det latinska ordet cis som betyder ”på samma sida”, cis-person betyder rakt 

översatt ”en person på samma sida”. Begreppet beskriver en individ som identifierar sig med 

det tilldelade, juridiska könet vid födseln. T.ex. en cis-kvinna är en individ som har blivit 

tilldelad det juridiska könet kvinna och identifierar sig som det (RFSL, 2015). Idén om att en 

ska identifiera sig med det tilldelade könet, är vad Butler förklarade som resultatet av de 

motsatta, binära könspolernas avskiljning mellan könskategorierna man och kvinna. Det 

skapar bilden av att ens kön är ett med ens könsorgan och kropp (Butler 1999, s 29-30). 

RFSL definierar denna idé som cisnormativet, vilket är föreställningen att alla individer 

identifierar sig utefter sitt tilldelade, juridiska kön och ska leva efter det könets, sociala 

normer (RFSL, 2015). 

Transperson 

Trans kommer också från latin och betyder överskridande, transperson betyder därmed 

överskridande person. Själva begreppet transperson kan förklaras som ett paraplybegrepp 

med olika grupper av könsidentiteter, där individer delvist eller inte alls identifierar sig själv 

med sitt tilldelade, juridiska kön. I form av könsuttryck följer transpersoner inte de normer 

för hur sitt tilldelade, juridiska kön ska uppträda. En transperson kan identifiera sig som 

transexuell, vilket inte har något med sexuell läggning att göra, utan strävan att få tillgång till 

nytt juridisk kön och/eller könsbekräftande behandling. Den könsbekräftande behandlingen 

består vanligtvist av underlivs- och överkroppskirurgi samt hormonbehandling. Dock 

påpekar RFSL att det inte är nödvändigt att genomgå en könsbekräftande behandling för att 

kunna identifiera sig som transperson, även ens könsidentitet och könsuttryck kan vara 

trans (RFSL, 2015). 

Icke-binär/genderqueer/intergender 

Under paraplybegreppet transperson ingår olika könsidentiter som inte följer de motsatta, 

binära könspolerna, d.v.s. tvåkönsnormen. Dessa könsidentiteter kategoriserar sig antingen 

som båda man och kvinna, mitt i mellan eller utanför tvåkönsnormen. Dessa identiteter har 

olika betydelser för olika individer, därmed finns det ingen fast betydelse vad det menas mer 

än att en inte följer tvåkönsnormen. Icke-binär är vanligast att identifiera sig om ens kön är 

bortom eller varken något av de två könen i tvåkönsnormen. Genderqueer och intergender 

har en liknande betydelse, men används vanligare hos de som identifierar sig som båda 

könen eller mitt i mellan tvåkönsnormen. Även om icke-binära/genderqueer/intergender 

vanligtvist inte följer tvåkönsnormen och handlar mest om uttryck och identitet, kan de 

också utföra könsbekräftande behandlingar som hormoner och kirurgi (RFSL, 2015). 

2.3 Teorier om den virtuella könsidentiteten som flytande 

2.3.1 Turkles analys av MUD:s 

På 90-talet fick internet sitt genomslag och var en början på experimenteringen av sociala 

interaktioner i den virtuella världen. Under samma tid uppstod MUD, som står för multi-
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user dungeon. MUD:s var ett textbaserat, online spel som flera spelare kunde delta i 

samtidigt. Spelare kunde interagera med varandra och andra fiktiva karaktärer genom att 

mata in text (Kiriemuir 2006, s 26). Turkle deltog i ett MUD för att undersöka fenomenet. 

Det hon upptäckte var att eftersom alla spelare var anonyma och rollspelade, var det därför 

svårt att bedöma vad för könsidentitet spelaren hade i verkligheten. Det enda man kunde 

veta var vad för könsidentitet ens avatar hade genom beskrivningen. Detta fångade hennes 

uppmärksamhet och drev henne att undersöka vidare. Turkle intervjuade olika MUD-spelare 

i den fysiska världen om deras upplevelser. En gemensam nämnare var att MUD-spelarna 

frekvent utförde könsbyte i MUD-spelen. De växlade mellan kvinnliga och manliga 

könsidentiteter. Dessutom matchade det inte med ens verkliga könsidentitet. Visserligen kan 

spelaren identifiera sig enkelt genom att skriva sin könsidentitet i beskrivningen, men 

samtidigt tog hon reda på utifrån intervjuerna att det krävde mer än det. Spelaren måste 

också kunna övertyga när de interagerar med de andra genom att få förståelse för könsroller 

och hur det påverkar skrivspråket och beteendet. Detta fenomen att växla mellan olika 

könsidentiteter definierade Turkle som det flytande, virtuella könet. Hon förklarar att till 

skillnad till den verkliga könsidentiteten, tillåter det flytande, virtuella könet människor att 

erhålla flera olika identiteter/kön och växla mellan dem på en och samma gång (Turkle 1999, 

s 9-10). 

Turkle beskriver att det virtuella könet ger människan två unika möjligheter. För det första 

påverkar rollspelet i MUD-spelen spelaren i den grad att de börjar förstå och reflektera över 

sociala konstruktionen av kön som nästan är osynligt i verkligheten. Detta på grund av att 

spelaren måste sätta sig psykologiskt in i en roll som oftast är det motsatta könet till sitt 

verkliga. Många manliga spelare började förstå vad för diskrimineringar som kvinnliga 

spelare, men även vad kvinnor i den fysiska världen går igenom. T.ex. hamnade en av dem i 

ett rollspel där de spelade en kvinnlig avatar som upplevde psykologisk misshandel, andra 

fick oönskad hjälp av andra manliga spelare och blev behandlad som mindre kompetent.  

Medan kvinnliga spelare som rollspelade som manliga avatarer upplevde en frihetskänsla 

där de inte blev ifrågasatt eller förminskad, utan kände sig mer kompetenta och självsäkra.  

På så sätt menar Turkle att det virtuella könet får spelaren att reflektera över könsroller 

(Turkle 1999, s 10-11). 

För det andra, på grund av anonymiteten och växlandet mellan olika könsidentiteter kan 

spelaren utforska och uttrycka olika personligheter som en inte får möjlighet att göra i 

verkligheten. I en intervju med en MUD-spelare får Turkle höra av en manlig spelare att han 

föredrar att spela som en hjälpsam, kvinnlig groda istället för en manlig groda. MUD-

spelaren förklarar för Turkle att i verkligen hamnade han mycket i bråk och kände att han 

behövde tävla för att bekräfta sig själv. Medan den kvinnliga grodan gav honom möjligheten 

att uttrycka sin hjälpsamma och samarbetsvilliga personlighet som han inte kunde göra i den 

fysiska världen (Turkle 1999, s 11-12). 

Det Turkle drar som slutsats är att den virtuella könsidentiteten som flytande kan befria oss 

från det köttliga i verkligheten och ge oss möjligheten att ha flera identiteter på en och 

samma gång (Turkle 1999, s 9-12). 

2.3.2 Poststrukturalismens och cyberfeminismens idé om befrielsen från det 
köttliga 

Vincent Miller (2011) refererar till Turkles i sin text om virtuella identiteter, där Miller 

menar att Turkles text är en del av den poststrukturalismens teori om att den virtuella 

världen befriar människan från det köttliga. Han beskriver sedan om att andra teorier som 
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techno och cyberfeminism inspirerades av poststrukturalismens idé, men fokuserade på 

dekonstruktionen av att könsidentiteten är kopplat till det kroppsliga, d.v.s. att 

könsidentiteten ska matcha med det biologiska könsorganet och kroppen. Dessutom räknar 

cyberfeminismen med att uppdelningen av människor på grund av klass, etnicitet och 

funktionsvariationer som annars delar upp människor, upphör i den virtuella världen. 

Istället förenas människorna i den virtuella världen och kan omforma sin identitet. Därmed 

drar cyberfeminister slutsatsen om att den virtuella könsidentiteten är tekniskt sätt icke-

binär (Miller 2011, s 163-164). 

Med den poststrukturella och cyberfeministiska teorin definierat, går Miller sedan vidare 

och diskuterar teorin i praktiken när spelare skapar avatarer i spel. Precis som Turkle, står 

han också för att skapandet av avatarer ger en bra förutsättning för utforskning av 

könsidentitet. Dock problematiserar Miller det påståendet och argumenterar för att det finns 

fler syften än just könsidentitets-utforskning. Miller påpekar att spel går ut på att genomföra 

uppdrag, höja nivån på olika attribut som styrka, försvar, hälsa och låsa upp fler krafter för 

att nå spelets mål. Dessutom, även om spelaren experimenterar med olika avatarer med 

olika identiteter och växlar mellan dem, kommer hen efter ett tag att övergå till att endast 

spela som en avatar. Detta menar Miller beror på att det finns också viktiga sociala aspekter 

kopplade till avataren. Dels populäritet bland andra spelare p.g.a. ens framgångar i spelet, 

men dels också för att spelare skapar vänskapliga relationer till andra spelare som känner 

igen en genom avataren. När spelare erhåller flera alternativa avatarer argumenterar Miller 

för att det är mer vanligt för spelaren att använda de alternativa avatarerna för att utföra 

uppdrag eller andra aktiviteter som är utanför ens vänkrets eller inte är möjligt att göra med 

sin primära avatar. Med det sagt, föreslår Miller att det handlar mer om vad för relation 

spelaren har till sin avatar. Miller definierar tre olika relationer: 

1. Relationen då spelaren identifierar sig själv med avataren. Denna relation är 

vanligast hos yngre som vill utforska sin identitet genom den virtuella världen och 

spel. 

2. Relationen då spelaren identifierar sig som självständig och gör skillnad mellan sig 

själv och avataren. 

3. Relationen då spelaren skapar en avatar som en idealistisk bild av sig själv. 

Millers slutsats är att avataren kan vara en möjlighet till att utforska sin könsidentitet, men 

är mer komplex än just det. Avataren har även sociala aspekter och strategiska syften 

kopplat till att klara av spelets utmaningar (Miller 2011, s 173-176). 

2.3.3 Spelidentitetens unika aspekter 

När det kommer till den virtuella identiteten finns det olika infallsvinklar att studera utifrån. 

Atin Hand och Karenza Moore (2oo6) diskuterar just om den virtuella identiteten i 

dataspelskontext som spelidentiteten. Det som är främst unikt med spelidentiteten är att den 

formas efter spel, vilket är en fritidsaktivitet som utförs dagligen av en aktiv spelare. Detta 

har lett till att det finns tre unika aspekter hos spelidentiteten (Hand & Moore 2006, s 174).  

Den första aspekten är den sociala. Hand och Moore menar att vi har en förståelse för att 

individen har en egen självbild av sig själv, medan andra har sina uppfattningar om 

individen i fråga. Detta gör att människan alltid kommer att hitta de som en håller eller inte 

håller med en och därmed formar en gemenskap med de som har gemensamma åsikter och 

fritidsaktiviter som en själv. I detta fall, är spelidentiteten en del av en gemenskap där flera 

identifierar sig efter sin fritidsaktivitet, vilket är att spela dataspel. På så sätt förklarar de att 
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spelidentiteten formas utefter gemenskapen med andra spelintresserade, eftersom det ger en 

frihet att uttrycka sitt intresse. Däremot, eftersom det alltid finns de som inte håller med en, 

leder det till att andra exkluderas från gemenskapen p.g.a. oenighet (Hand & Moore 2006, s 

174-175). 

Den andra aspekten är det reflexiva jaget. Eftersom spel konsumeras av spelaren, blir det en 

del av vår identitet. Hand och Moore menar att individens identitet är ett reflexivt projekt 

som bearbetas hela tiden. Med hjälp av konsumtionen av spel som en aktivitet, förklarar de 

att spelandet är en del av bearbetningen av identiteten (Hand & Moore 2006, s 175-176). 

Den tredje aspekten är precis som den virtuella identiteten, flytande och bortkopplad från 

det köttliga. Hand och Moore tillägger att det unika med spel är att spelaren inte är bara 

deltagare i en publik, utan också medverkande som författare i spelets narrativ. Eftersom 

spelet uppmanar spelaren att interagera och uppträda i världen, skapar spelaren automatiskt 

olika identiteter genom avatarer för att vara en del av spelets värld. Detta leder till att 

spelaren skapar olika avatarer i olika spel med olika roller och växlar mellan dem. 

Avatarerna kan ha olika könsidentiteter, vara idealistisk bild av sig själv eller ett verktyg att 

skapa sociala kontakter i gemenskapen med andra spelare. På så sätt är spel ett unikt 

medium som tillåter spelaren att bryta gränsen mellan den fysiska och den virtuella världen. 

Dock påpekar de att det finns kritik mot idén om att identiteten är flytande. Dels menar de 

att även om spelaren kan uppträda i sin könsidentitet hur hen vill, kan det leda till 

upprepning eller t.o.m. förstärkning av könsroller från den fysiska världen. Dels så 

innehåller också spel fortfarande ett regelverk som spelaren måste följa, vilket betyder att 

det finns fortfarande begränsningar om hur spelaren får uppträda sin identitet i spelet 

(Hand & Moore 2006, s 176-179). 

2.4 Ludologiska och representativa perspektivet på genus i spel 

I kapitlet Games and Gender, undersöker Carr vad för olika faktorer som har påverkat 

exkludering av kvinnliga spelare och den sexistiska framställningen av kvinnliga karaktärer i 

spel. Carr diskutererar exempelvist om hur det kommer sig varför olika könsidentiteter 

framställs utefter den heterosexuella könskonstruktionen. 

Carr definierar två viktiga aspekter som är grundstenarna i uppbyggnaden av spel. Den 

första är den ludologiska aspekten. Ludologi handlar om designen bakom spelets regler och 

hur spelets regelverk är programmerat. Den andra aspekten är den representativa aspekten. 

Där ingår den grafiska representationen i form av karaktärer och miljöer, men även narrativ 

ingår. Tillsammans avgör aspekterna vad för regler och krav som spelaren måste följa för att 

spela spelet. Carr argumenterar för att det är viktigt att studera genus i spel utifrån dessa två 

aspekter (Carr 2006, s 165). 

Carr går vidare och förklarar att både spelutvecklarna och spelarna har kulturella och sociala 

normer som influerar hur spelets regler och krav byggs upp. Det är därför viktigt att ta 

hänsyn till normerna för att förstå designvalen i spel. Carr tar upp om hur avatarernas 

könsidentiteter är designade. Eftersom spelutvecklarna följer deras kulturella normer om 

hur könsinditeter är konstruerade, samt att avatarer betraktas som en förenklad simulering 

av människor istället för potentiella, komplexa karaktärer, leder det ofta till stereotypa och 

sexistiska designval i den representativa aspekten. Dock påpekar Carr att sådana designval 

är ovanligare i den ludologiska aspekten. Carr förklarar att vanligast är alla avatarer 

likvärdigt programmerade oavsett könsidentitet. Detta leder till att spelare i vissa fall kan 
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ignorera den grafiska representation, fokusera på avatarens förmågor och uppnå samma mål 

utan svårigheter (Carr 2006, s 165-167). 

Samtidigt finns det grafiska designval som inte helt går att ignorera eller känna sig påverkad 

av. Carr diskuterade även om skillnaden mellan sexualiseringen mellan manliga och 

kvinnliga avatarer. Manliga avatarer med t.ex. bar överkropp är i majoritet muskulösa och 

värderas som idealistiskt stark. Dem anses inte som något mindre värdefullt eller 

objektifierat. Medan kvinnliga avatarer som porträtteras med utmanande kläder och stor 

byst ses inte som något idealistiskt starkt, utan nästan enbart för att det är sexigt och 

tilltalande för den manliga blicken och därmed är objektifierat (Carr 2006, s 163-164). 

Carr tillägger också att förutom de ludologiska och representativa aspekterna, bör genus 

undersökas utifrån spelarens egen tolkning och värdering. Även om det finns regler om hur 

spelaren får skapa avatarer, finns det vissa spelmotorer som tillåter spelaren att bidra med 

sina egna moduleringar. Detta enligt Carr skapar en möjlighet för spelare att bidra med 

representation som saknades i källkoden som t.ex. kvinnliga avatarer i ett spel med endast 

manliga avatarer representerade (Carr 2006, s 166-168). 

Som slutsats skriver Carr att avatarer är utifrån ett ludologiskt perspektiv icke-binära, 

medan den grafiska representationen som influeras av verklighetens kulturella och sociala 

normer, är vad som definierar avatarens könsidentitet och sexualitet. Samtidigt har spelaren 

själv egna normer, värderingar och tolkningar som i vissa fall kan få möjligheten att bidra 

med att skapa grafisk representation som saknas i spelet (Carr 2006, s 165-168). 

2.5 Narratologiskt perspektiv på estetik i spel 

För att få förståelse för hur spel tilltalar spelaren, försöker Kücklich förklara detta utifrån ett 

narratologiskt perspektiv. Kücklich talar om spel har en estetik som består av tre 

huvudfaktorer: immersion, känslan av medverkan och förvandling. Den första faktoren 

immersion beskriver känslan av att omslutas av spelets värld och upphävningen av misttron 

att spelvärlden är endast fantasi. Känslan av medverkan handlar om hur tillfredställd 

spelaren är med hur hen interagerar med spelet. Tillfredställelsen bygger på att spelet ska ha 

meningsfulla val som spelaren gör och att de påverkar spelet till en viss grad (Kücklich 2006, 

s 108). Spelarens medverkan diskuterar även Tobias Heussner (2015) angående om hur man 

skriver ett spels narrativ. Enligt Heussner kan inte ett spels narrativ fortsätta utan spelarens 

inmatning av val och handlingar i spelet. För att spelaren ska känna sig engagerad och delta i 

berättelsen, måste man därför behålla spelarens känsla av medverkan och ge dem val som 

känns betydelsefulla (Heussner 2015, s 106-110). Beroende på hur tillfredställd spelaren 

känner sig av sin medverkan och spelets förmåga att omsluta spelaren, skapar det en 

förutsättning för spelaren att rollspela som en del av spelets värld, därmed uppfylls den 

tredje faktoren förvandling. Kücklich förklarar att tillsammans skapar faktorerna en estetik 

som tilltalar spelaren att interagera och identifiera sig med spelet. Dock kan inte spelaren 

förflytta hela sin kropp i spelet och delta fysiskt i spelets värld, utan måste styra en avatar för 

att kunna interagera med spelet. Avataren är vad Kücklich menar med förvandling, då 

avataren blir själva maskeraddräkten som spelaren klär sig i (Kücklich 2006, s 108). 

Beroende på vad för medverkan och möjlighet till förvandling spelutvecklaren vill ge till 

spelaren, är det enligt Heussner viktigt att definiera vad för avatar spelaren ska styra. Utifrån 

MMORPG/RPG-genren, där det finns en stor interagerbar värld där spelaren ska kunna 

rollspela i och skapa sin egen karaktär, påpekar han att det är lämpligast då att förse 

spelaren med en formbar avatar. Den formbara avataren förklarar han är avataren som 
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spelutvecklaren har minst kunskap och kontroll över. Den enda kontrollen som 

spelutvecklaren har över är dels vad för verktyg och val spelaren kan göra i utformningen av 

sin avatar som t.ex. fantasyras, könsidentitet och etnicitet, dels också vad för värld som 

spelaren kan interagera med och forma sin avatar i (Heussner 2015, s 79). 

Slutligen utifrån Kücklich perspektiv, måste det finnas en balansgång mellan spelets 

regelverk och spelarens känsla av medverkan för att kunna försjunka sig i spelets värld 

(Kücklich 2006, s 108). Samt är det viktigt att ha detta narratologiska perspektiv på estetik 

när man ger spelaren en formbar avatar (Heussner 2015, s 79). 
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3 Tidigare forskning om avatarer och 
könsidentiteter 

3.1 HBTQ-personers upplevelser om avatarens könsidentitet 

I sammarbete med RFSU och Sverok – spelhobbyförbundet, gjordes en rapport om HBTQ-

ungdomars upplevelser och berättelser i data- och tv-spel angående om sexuella läggningar, 

könsidentiteter och könsuttryck. Deras syfte med rapporten var att lyfta jämlikhetsfrågor och 

belysa problematiken och diskrimineringen som HBTQ-personer går igenom i både sociala 

sammanhang mellan spelare och från spelutvecklarna själva. Undersökningen hade en 

kvalitativ ansats, där de samlade in spelupplevelserna via en öppen webbenkät. 

Informanterna svarade anonymt på frågor angående om deras positiva och negativa 

upplevelser i spel. De påpekar att undersökningens ändamål inte var att presentera en 

övergripande statistik, utan snarare att skapa en övergriplig förståelse över hur 

diskrimineringen sker. RFSU och Sveroks ändamål var att skapa en undersökning som kan 

användas som underlag i kommunikation och diskussion (Wennlund 2014, s 3). 

I Resultatet svarade 83 stycken på webbenkäten. Informanternas medelålder var tjugofyra 

år, varav yngsta var femton och äldsta åldern var tjugofem år, vilket visar att gruppen i fråga 

består främst av ungdomar. I sammanställningen av enkätsvaren gjordes ett kvantitativt 

diagram, med ja och nej-uppdelningar för att få en överblick på antalet och sedan göra en 

tolkning av det. De frågade informanterna både om sexuell läggning och könsidentitet, dock 

kommer det fokuseras främst på resultatet de fick om könsidentitet och könsuttryck 

(Wennlund 2014, s 3-4). 

I enkätsvaren som behandlade om val av könsidentitet på sin avatar, uppkom det tydligt att 

det fanns en stor majoritet som oavsett spelform, hade negativa upplevelser. Detta gjorde att 

RFSU och Sverok kunde konstantera att detta drabbade många HBTQ-personer. I jämförelse 

med offline- och online-spel, var det mer förekommande av negativa upplevelser i offline-

spel än i online-spel. Detta förklarar dem att det beror på att i offline-spel är spelkaraktären 

begränsad på så vis att det är redan färdigställd spelkaraktär med förbestämt 

händelseförlopp och regler. Dessutom är karaktären ofta stereotypiskt representerad utefter 

hens tilldelade kön, vilket gör att HBTQ-personer tappar identifikation med spelkaraktären 

Medan i online finns det fler möjligheter att forma sin spelkaraktär utefter sin önskan (s 

Wennlund 2014, 7-8). 

Dock fanns det både positiva och negativa upplevelser gällande karaktärskapandet av 

avatarer online. Det negativa var att endast de två binära könen man och kvinna var 

representerade, medan andra könsidentiteter eller könsneutrala karaktärer saknades. 

Dessutom var de manliga och kvinnliga avatarernas attribut väldigt låst till deras 

könstillhörighet, vilket gjorde att informanterna upplevde att de var stereotypiskt 

representerade. Informanterna upplevde att könsidentiteter utanför den heteronormativa 

könskonstruktionen exkluderades. Däremot, fanns det positiva upplevelser när spel öppnade 

upp sina regler och tillät spelaren att göra avatarer med varierande kroppsform och icke-

heteronormativa könsidentiteter. Om det inte fanns möjlighet till karaktärskapande, men de 

förbestämda huvud- och bikaraktärerna hade icke-heteronormativ könsidentitet och var väl 

representerade, upplevdes det också positivt och identifierbart (Wennlund 2014, s 8-12). 

När det kommer till de negativa upplevelserna som får HBTQ-personer med andra 

könsidentiteter att känna sig exkluderade och osynliggjorda i spel, lyfte RFSU och Sverok 
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främst två bakomliggande orsaker. För det första finns det en heterosexuell, priviligierad 

normativitet bland både spelare i sociala sammanhang och spelutvecklare. Dem menar att 

heterosexuella cis-män saknar förståelse, eftersom de har ett privilegium som gör att de inte 

påverkas av de problem som HBTQ-personer upplever. Dessutom skapar heteronormativen 

en binär och stereotypisk syn på hur kön ska representeras (Wennlund 2014, s 7).  För det 

andra, har spelutvecklare en bärande roll om vad för regler som tillåts i spel. Som tidigare 

nämnt råder det en heteronorm, som påverkar spelutvecklarna i den grad att inte alltid är 

uppenbart att spelets regler förtrycker HBTQ-personer. RFSU och Sverok tar offline spel 

som ett exempel, där de färdigskapade spelkaraktärerna är ofta gestaltat som 

heteronormativt. Medan när HBTQ-personer blir representerade blir de ofta överdrivna 

stereotyper som upplevs ignorant. Heteronormativen påverkar spelutvecklaren till en sådan 

grad att det finns ett ointresse att reflektera eller få ökad förståelse för HBTQ-personer och 

diskrimineringen de går igenom. Detta resulterar i att HBTQ-personer känner sig 

orepresenterad och osynliggjord i spel. För att kringgå heteronormen i spel försöker HBTQ-

personer hitta strategier. Bland annat genom att bryta mansnormen om hur t.ex. en manlig 

karaktär ska bete sig i spelet. Dessutom har de egna queera tolkningar i spel om olika 

karaktärer, fastän de inte är tänkta att vara det från början (Wennlund 2014, s 8-11). 

Frågan som RFSU och Sverok ställer är vad som borde göras för att HBTQ-personer inte 

behöver känna att de måste kringgå heteronormen för att bli representerade. De räknar upp 

främst tre olika tillvägagångsätt för att förbättra representationen av könsidentiteter i spel 

och de riktar sig främst mot spelutvecklaren. Det första är att spelutvecklaren bör få större 

kunskap om icke-heteronormativa könsidentiteter. Det andra är att med nytt perspektiv, 

vara självkritisk till de val av regler som görs och försöka hitta sätt att representera andra 

könsidentiteter utan att skapa stereotyper. Det tredje och sista, är att öppna upp regelverket i 

spelet och ge möjligheten till spelaren att göra könsöverskridande och normbrytande val 

(Wennlund 2014, s 12-13). 

RFSU:s och Sveroks slutsats är att det finns en stor diskriminering mot HBTQ-personer med 

andra könsidentiteter i spel, då de känner sig exkluderade och osynliggjorda. Spelutvecklare 

bör därför enligt dem försöka få större förståelse och bryta det heteronormativa tankesättet 

för att kunna inkludera HBTQ-personer (Wennlund 2014, s 3-13). 

3.2 Psykologi och avatarer 

Utifrån ett psykologiskt perspektiv på datoranvändande, genomförde Lin och Wang en 

undersökning med syftet att ta reda på beteendemönstret och den huvudsakliga 

motivationen bakom att skapa en avatar. Anledningen till varför de genomförde 

undersökningen var för att de märkte att spelare föredrar att lägga mycket tid på att just 

skapa sin avatar och att de finner ett nöje med det. Dessutom kopplar dem till teorin om den 

flytande identiteten och menar att det borde undersökas om vad för behov den virtuella 

identiteten uppfyller för spelaren samt om det har kopplingar med spelarens behov av 

identitetsutforskning. Därmed, genom undersökningen vill de ta reda på motivationen och 

beteendet som gör upplevelsen med karaktärskapandet nöjesfullt (Lin & Wang 2014, s 213-

215).  

Som undersökningsmetod använde dem utav en öppen, kvantitativ webbenkät, där 

tvåhundrafyrtiofyra deltagare fick svara anonymt på frågor om virtuella världar och beskriva 

deras avatarer. I beskrivningen om avatarerna fick informanterna även svara på frågor 

gällande om avatarens fysiska utseende, personlighet, hur länge informanten har spelat med 
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avataren, huruvida informanten är involverad i sociala sammanhang med sin avatar samt 

hur många andra avatarer som fanns i spelet. Dessutom triangulerades webbankäten med en 

förundersökning som fokuserade främst på motivationen bakom varför informanterna ville 

skapa avatarer (Lin & Wang 2014, s 215). 

I resultatet visade det sig att utav de tvåhundrafyrtiofyra deltagande informanterna, var det 

66,5% som identifierade sig som man och 33,5% som kvinna. Resultatet sammanställdes, 

där Lin och Wang kunde konstantera följande: en majoritet av informanterna hade fler än en 

avatar, varav det var vanligast att avatarens utseende var mycket mer annorlunda än 

spelaren själv. När det kom till personligheten var det jämnt delat mellan om avatarens 

personlighet var lik eller inte. Detta resultat menar Ling och Wang kan vara ett argument för 

att den flytande, virtuella identiteten kan representeras på många olika sätt som inte går att 

göra i den fysiska världen. Även om karaktären inte liknar spelaren utseendemässigt eller 

inte har samma personlighetsdrag, är det möjligt att spel ger möjlighet till spelaren att skapa 

idealistiska gestaltningar av sig själv (Lin & Wang 2014, s 215-217). 

Från resultatet av förundersökningen organiserade Lin och Wang en korrelationsmatris, 

vilket ledde till att de kunde identifiera fyra olika motivationsfaktorer bakom 

karaktärskapandet i spel. Den första motivationsfaktoren var virtuell utforskning. 

Informanterna som föll i denna kategori motiverades främst av att kunna skapa avatarer 

som inte var möjligt att göra i den fysiska världen. Deras beteende utmärktes särskilt för att 

de var kreativa och strävade efter att vara unika. Den andra motivationsfaktorn var den 

sociala navigationen, där informanterna motiverades av att skapa vänskapliga relationer 

med andra spelare i spelet genom sin avatar. Deras beteende var mer sammarbetsvillig och 

socialt interaktiv än de andra. Den tredje motivationsfaktorn var kontextuell anpassning. 

Informanterna skapade avatarer som var mer anpassat efter nutida, sociokulturella 

kontexter. Den fjärde och sista motivationsfaktorn var representation av identitet. Dessa 

informanter som hamnade i denna kategori strävade efter att skapa en avatar som antingen 

var en exakt avbild eller en idealistisk bild av sig själv. Beteendet för dessa var främst att de 

fokuserade på hur de skulle presentera sig själva i den virtuella världen (Lin & Wang 2014, s 

216-217). 

Som slutsats utifrån både webbenkäten och förundersökningen, konstaterade Lin och Wang 

att det finns olika motivationer bakom karaktärskapandet. Den gemensamma nämnaren är 

att det finns en strategisk och målinriktad användning av karaktärskapandet när det 

kommer till identitet. Dem menar att oavsett om det är för att vara kreativ, skapa en avbild 

eller en idealistisk bild utav sig själv, är karaktärskapandet ett viktigt verktyg för att kunna 

uttrycka och representera flera olika identiteter utan att vara förhindrad till den fysiska 

världen (Lin & Wang 2014, s 217).  
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4 Problemformulering  

Spelarens strävan att få större frihet att skapa sin avatar efter sin önskan, ligger bakom vad 

Kücklich förklarade som spelarens känsla av medverkan på spelet. Detta betyder att 

spelarens val, i detta fall av kosmetiska val, ska kännas betydelsefulla för både spelaren och 

spelets värld (Kücklich 2006, s 108). Trots att det finns ett stort utbud av kosmetiska val, 

finns det fortfarande många begränsningar som förhindrar spelarens frihet - nämligen 

avatarens kön. Eftersom spelutvecklarna påverkas av sina egna kulturella och sociala 

normer, menar Carr att det leder till att reglerna för hur spelaren får designa sin avatar 

influeras av verklighetens normer när det kommer till könsuttryck och identitet (Carr 2006, 

s 165-167). Karaktärskapandet i spel kan liknas till en gestaltning utav Butlers teori om att 

kön är en upprepad, stiliserad konstruktion. Kön är något som individen gör, inte är. Butler 

förklarar t.ex. att betydelsen att vara kvinna, egentligen betyder att en individ uppträder vad 

den heterosexuella konstruktionen uppfattar som en kvinna (Butler, 1999 s 43-44). Detta 

väcker frågan om varför ett spel följer den fysiska världens normer, när det är en virtuell 

värld vars regler är en skapelse människan kan styra? Begränsar det inte spelares medverkan 

och därmed förminskar hens kreativa tillfredställelse? 

 Under en längre tid har poststrukturella och cyberfeministiska teoretiker som Turkle 

diskuterat om hur det virtuella könet och avataren, är flytande och icke-binär. Spelare kan 

byta mellan olika könsidentiteter och avatarer enkelt utan att vara förhindrade av det 

kroppsliga. Detta menade Turkle ger människan friheten att utforska och uttrycka sin 

könsidentitet hur hen vill och befriar oss från att koppla vår könsidentitet till det kroppsliga 

(Turkle, 1999 s 9-12). Dessutom, har den virtuella könsidentiteten flera olika syften än 

utforskande. Miller tillagde att det virtuella könet i kontext med spel och avatarer, kan även 

nyttjas för sociala och strategiska aspekter (Miller 2011, s 173-176). Det går alltså inte att 

ignorera faktumet att skapandet av och rollspelandet som sin avatar, har blivit en del av vår 

vardag och därmed, vad Hand och Moore beskriver som en del av individens bearbetning av 

sin identitet (Hand & Moore 2006, s 175-176 ). Med det sagt, borde inte spelaren få friheten 

att utforska sin könsidentitet genom en avatar i den virtuella världen, utan att vara 

begränsad av den heteronormativa könskonstruktionen? 

Med spelarens känsla av medverkan och det virtuella könet i åtanke, leder det till frågan om 

en spelutvecklare kan designa ett karaktärskaparsystem, som inte längre kategoriserar 

kosmetiska val utefter avatarens tilldelade kön och därmed bryter den heteronormativa 

könkonstruktionen? På vilket sätt kommer det att uppfylla spelarens önskan av frihet och 

utvidga möjligheten till utforskningen av könsidentitet? Kommer spelaren utnyttja denna 

frihet till fullo och kombinera könsnormsbrytande attribut? 

Vad arbetet kommer främst att fokusera på är att skapa ett icke-heteronormativt 

karaktärskapande, men syftet är även att med arbetet ta reda på vad för avatarer som 

kommer att skapas i ett sådant system och vad för könsuttryck och könsidentiteter de 

kommer att ha. Arbetet vill även försöka hitta ett nytt tillvägagångsätt att designa ett 

karaktärskapande i spel som inkluderar könsidentiteter som hamnar utanför den 

heterosexuella konstruktionen. Med det sagt, lyder frågeställningen: 

1. Hur uppfattar spelaren friheten i ett karaktärskapande som inte är låst i den 

heteronormativa könskonstruktionen i ett RPG/MMORPG-spel? 

2. Vad för kombination av attribut och vilken könsidentitet kommer spelaren välja till 

sin avatar och hur motiverar hen sina val? 
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4.1 Metodbeskrivning 

4.1.1 Arbetsmetod 

Först ska en förstudie genomföras, där tre olika spel med olika karakärskaparsystem 

kommer att analyserisas. Det första spelet har ett karaktärskaparsystem med kosmetiska val 

som är tydligt kategoriserat efter könsidentitet. Det andra kommer ha kategoriserat efter 

könsuttryck, men har färre begränsningar och tillåter spelaren kombinera olika attribut. Det 

tredje kommer ha ett karaktärskaparsystem utan kategorisering efter könsidentitet.  Under 

analysen kommer problem om varje spel baserat på bl.a. Butlers och Turkles teorier, 

definieras.  

 

Därefter baserat på analysen och problemen som definierades under förstudien, kommer en 

artefakt att skapas. Syftet med artefakten skall vara att hjälpa till att svara på 

frågeställningen och ta reda på vad för karaktärer som kommer att skapas utifrån ett sådant 

karaktärskaparsystem. 

Artefakten kommer vara en spelprototyp av ett karaktärskapande-moment i ett generiskt, 

fantasy RPG-spel.  Spelprototypen kommer att byggas analogt och efterlikna en klippdocka-

lek.  Anledningen till varför prototypen kommer vara analogt beror på att en digital artefakt 

kommer kräva mer avancerade programmerings och grafiska erfarenheter. Visserligen 

kommer inte artefakten på papper kunna helt bevisa att det går att programmera ett sådant 

karaktärskapandesystem digitalt. Däremot, är karaktärskapandesystem i spel väldigt likt 

lekandet med klippdockor och att klä upp dockor. Därför bör det fungera att översätta den 

lekfulla aspekten med att klä upp klippdockor till att en spelare skapar och klär upp sin 

avatar i ett spel.  

Det finns två moment informanten ska gå igenom när hen skapar sin avatar i artefakten. Det 

första momentet är den grafiska representationen av avataren. Där kommer informanten 

kunna välja kroppsstorlek, kroppsdetaljer, behåringsdetaljer, hudfärg, frisyrer och kläder. 

Det viktigaste i detta moment är att det ska kunna demonstrera en lösning på 

problemformuleringen angående om att de grafiskt representativa valen kategoriseras 

utefter könsidentitet. Kroppsdetaljer som byst, kroppsbehåring, muskler, skägg m.m. kan 

kombineras tillsammans. På så sätt ska artefakt ge informanterna möjligheten att testa att 

kombinera olika kosmetiska val utan att vara begränsad till vad för könsidentitet avataren 

har. 

Kroppsform Storlek 

Kurvig kropp Undervikt Normal Övervikt Fetma 

Rak kropp Undervikt Normal Övervikt Fetma 

 

Tabell 1  Exempel på hur spelaren kan välja kroppsform 

Det andra momentet består av könsidentitet, den narrativa och ludologiska 

representationen. Informanten ska då välja avatarens svagheter, styrkor, 

personlighetsattribut, stridsklass och bakgrund. Tekniskt sett spelar det ingen roll vad 

informanten väljer, då de ludologiska attributen som svagheter och styrkor inte kommer att 

kunna demonstreras i ett fungerande RPG-spel. Däremot är det fortfarande en viktig del av 
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karaktärskapandet då det sätter ett narrativ som informanten önskas ge till sin avatar. Det 

viktigaste valet för att demonstrera frihet i att uttrycka sin avatars könsidentitet i en virtuell 

världs kontext är valet av könsideniten och pronomen. Istället för att välja kategori av 

könsidentiteter, kommer informanten kunna skriva in själv vad för könsidentitet samt 

pronomen sin avatar har. Inskrivningen ska på så sätt reducera idén om att det finns endast 

två binära kön.  

4.1.2 Undersökningsmetod 

 

Undersökningen kommer att vara av en kvalitativ ansats och bestå av en fältobservation och 

en semi-strukturerad, kvalitativ intervju. Detta beror på att undersökningen vill främst nå 

upplevelser och vad för effekt artefakten kommer att ha på informanterna, vilket enligt 

Helge Østbye (2003) hamnar i den kvalitativa kategorin av undersökningsmetoder (Østbye 

2003, s 100). 

När artefakten är skapad kommer den att speltestas under en fältobservation med en 

närvarande observatör. En fältobservation är lämplig som undersökningsmetod i detta 

arbete, då det enligt Østbye, kommer ge möjligheten att samla in data om informantens 

interaktion med artefakten och vad för val hen gör (Østbye 2003, s 108-109). De deltagande 

informanterna ska vara en grupp med myndiga på minst sex personer. Anledningen till att 

gruppen ska bestå av myndiga beror på att majoriteten av RPG/MMORPG-spelen vänder sig 

till en äldre publik. Undersökningsgruppen kommer sedan att delas upp i två olika 

undergrupper: en cis-personsgrupp med två cis-kvinnor och två cis-män, och en 

transpersonsgrupp med två informanter som har icke-heteronormativa könsidentiteter som 

t.ex. icke-binär, trans, genderqueer m.m. Anledningen till varför det är viktigt att få med 

transpersoner är främst för att arbetets syfte är att skapa ett mer inkluderande 

karaktärskapande i spel. Med transpersoners perspektiv i undersökningen kan en få tag i 

deras åsikter om könsuttryck och könsidentitet samt huruvida artefakten ger dem 

möjligheten att skapa en avatar de kan identifiera sig med.  

Fältobservationen kommer att genomföras dolt i en kontrollerad miljö, eftersom fokuset på 

undersökningen är att simulera en situation när informanten i vardagen sitter hemma och 

spelar spel. Denna slags observation förklarar Østbye, kan ge en data om handlingar som är 

kopplat till just den miljön. Däremot kommer observatörens roll i fråga vara öppen, vilket 

betyder att informanten känner till att observatören är närvarande för att just observera. 

Østbye menar att det är vanligast inom forskning att vara öppen i en stängd miljö (Østbye 

2003, s 112). Samtidigt ska observatörens roll vara känd för informanten för att kunna 

förklara vad som kommer att ske under fältobservationen och vad det är för artefakt som 

kommer att speltestas samt artefaktens regler. På så sätt, enligt Østbye definition, kommer 

observatörens roll vara närvarande (Østbye 2003, s 114).  

Nackdelen med den öppna, närvarande observatörens roll är just att informanten är 

medveten om att speltestningen är en fältobservation. Det är därför också viktigt enligt 

Østbye att ta hänsyn till den ekologiska validiteten under fältobservationen, men även under 

den kvalitativa intervjuen. Som observatör kommer en att på ett eller annat sätt påverka 

informantens handlingar och uttalanden. Detta menar han kan leda till att informanten 

möjligtvist inte agerar som hen skulle ha gjort i en naturlig situation som t.ex. att sitta 

hemma och spela. Dock påpekar han att även om observatörens närvaro påverkar 
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informanten, finns det inte många andra sätt att samla in data och göra fältobservationer 

utan att vara närvarande (Østbye 2003, s 121-122). 

För att fältobservationen ska ha en validitet, bör fältanteckningar genomföras under 

fältobservationen. Østbye menar att fältanteckningarna ska kunna visa vad för handlingar 

och uttalanden som genomfördes under fältobservationen av speltestningen, för att sedan 

rekonstrueras i rapporten (Østbye 2003, s 120). Dessa fältanteckningar kommer vara av 

skriftlig form och kommer att anteckna vad för val informanten gör i sitt karaktärskapande. 

För att anteckningarna ska vara relevant till undersökningen och frågeställningen, är det 

viktigt att ha några frågor förberedda under observationen: 

Hur reagerar spelaren på friheten med att kombinera attribut som inte är låsta vid kön? 

Kommer valen av attribut vara icke-heteronormativt eller kommer informanten hålla sig till 

normen för avatarens könsidentitet? Utforskar och prövar informanten olika attribut och 

kombinerar dem? Har valen koppling till informantens egen könsidentitet? 

Utefter de förberedda frågorna inför fältobservationen, kommer det hjälpa observatören att 

anteckna relevant data som sedan kan användas som uppföljning till den kvalitativa 

intervjun (Østbye 2003, s 114). Visserligen har inte skriftliga anteckningar lika hög validitet 

som en inspelning av fältobservationen, dock genomförs det skriftligt för att en inspelning av 

informanterna kan vara mycket känsligt för ens anonymitet. Dessutom som tidigare nämnt, 

kan informantens handlingar påverkas p.g.a. vetskapen av att en är observerad via 

inspelning (Østbye, s 120- 122). Däremot, kommer den färdigskapade avataren av 

informanten att dokumenteras genom fotografi för att dels kunna använda i den kvalitativa 

intervjun, men dels också i sammanställningen av undersökningen. 

Fältobservationen kommer sedan trianguleras med en kvalitativ intervju. Østbye 

argumenterar för att triangulering i en kvalitativ ansats är en bra metod, då det kan stödja 

undersökningens validitet.  Om endast intervju genomförs, leder det till att informanter 

endast utger officiella versioner som svar på frågor, som inte alltid stämmer i praktiken. 

Medan endast fältanteckningar från fältobservation inte kan ge en djupare, kritisk förståelse 

över informantens handlingar. Därmed genom att kombinera fältobservation och kvalitativ 

intervju, menar han att en kan få tillgång till både tyst kunskap under observationen, dels 

också kunna följa upp det med frågor och utmana informanten att fundera över vad som 

hände under fältobservationen (Østbye 2003, s 122-123). Den kvalitativa intervjun i fråga 

kommer vara semistrukturerad med några intervjufrågor förberedda i förhand som nämndes 

tidigare angående om fältanteckningarna. Østbye förklarar att semistrukturerade intervjuer 

är både vanligast att använda som triangulering till fältobservation och att det skapar en 

möjlighet att naturligt ställa uppföljande frågor om informanten uttrycker sina funderingar 

djupt kritiskt (Ostbye 2003, s 103). På så vis kan den kvalitativa intervju nå informantens 

upplevelser kring karaktärskapandet som är konkreta, men även kritiska nog för 

sammanställningen samt besvarandet av frågeställningen. 
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5 Genomförande  

5.1 Arbetsprocess 

I genomförandet delades arbetsprocessen i sammanlagt i tre olika segment; förstudie, 

definierade synpunkter efter förstudien samt designval. I det förta segmentet genomfördes 

en förstudie, där tre olika spel med olika design på karaktärskapande analyserades. Varje 

spel hade en distinkt tillvägagångsätt som skilde sig varandra åt. Detta för att lyfta upp 

tydliga exempel på hur den digitala världen blir influerad av verkligheten, men även hur den 

kan användas för att bryta verklighetens normer. I slutsatsen av varje spel, ställdes 

synpunkter som skulle tas hänsyn till i utvecklingen av designvalen. Efter förstudien 

organiserades alla synpunkter från de tre spelen i olika kategorier utefter designval som 

skulle vara med artefakten. Syftet med synpunkterna var dels för att få en överblick på vad 

för funktioner som skulle vara med i artefakten, dels också för att få en vägledning i hur 

artefakten skulle designas. 

Innan genomförandet av designvalen, behövdes den grafiska stilen för artefakten fastställas. 
För att förenkla arbetsprocessen med framställningen av material till artefakten, var det 
nödvändigt med en grafisk stil som var förenklad, men formgiven på så sätt att informanter 
tar det seriöst. Därför valdes en semirealistisk stil, med tjocka, yttre linjer och tunnare, inre 
linjer för att skapa volym på kroppsdelarna. När det kommer till färg avgränsades den 
grafiska stilen till svart och vit linjeteckning. Detta för att undvika färgval som dels skulle 
påverka informantens val i karaktärskapandet baserat på normer och värderingar, men dels 
också för att underlätta arbetet, då det skulle kräva flera varianter av samma kroppsdel fast 
med olika färger och leda till allt för många val. 
För att ytterligare förenkla framställningen av material användes referensmaterial från 
förstudien som t.ex. The sims 4 (2014) för att ta fram de olika kroppsdelarna. Först togs 
skärmdumpar från spelet, sedan kalkerades skärmdumparna av för att få fram en 
linjeteckning av varje kroppsdel. Denna metod användes främst för framställningen av 
kroppsformer och storlekar. 
 
Det sista segmentet i arbetsprocessen var designvalen. Där det först reflekterades hur 

designen av varje kategori i karaktärskapandet skulle framställas, baserat på synpunkterna 

från förstudien. Därefter skapades prototyper som testade olika idéer som potentiellt kunde 

uppfylla synpunkterna. Vid vissa tillfällen krävdes mer än en prototyp för att förbättra och 

effektivisera speldesignen. Vid andra tillfällen fanns det olika tillvägagångsätt som kunde 

testas. Den prototyp som var mest effektiv och som kunde uppfylla synpunkterna bäst, 

valdes ut till att implementeras i artefakten. Slutligen reflekterades de slutgiltiga valen som 

som skulle implementeras i artefakten genom att ta upp deras för- och nackdelar. 

5.2 Förstudie 

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn 

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (2014) är ett MMORPG, där spelare kan skapa sina 

egna avatar och spela i en fantasyvärld baserat på tidigare speltitlar i Final Fantasy-serien. 

Det allra första steget i karaktärskapandet är fantasyras och könsidentitet. Spelaren kan inte 

justera utseendet på avataren förrän spelaren har tagit sig igenom detta steg. Det finns sex 

olika raser att välja mellan; den mänskliga rasen Hyur, Alv-liknande Elezen, hob-liknande 

Lalafell, antropomorfiska kattrasen Miqo’te, Jätte-liknande rasen Roegadyn och mänskliga 

avkomman av drakarna Au Ra. Oavsett ras kan spelaren välja mellan endast två kön; man 

och kvinna. Den största skillnaden mellan det manliga och kvinnliga könet på avataren är 
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attributen. Den manliga avataren är oavsett ras, vanligtvist mycket mer större, muskelös och 

påklädd i mer heltäckande rustning och byxor. Ingen av de manliga avatarerna har någon 

form av kjol eller klänning. Den manliga fantasyraserna följer vad som är typiskt maskulint. 

Medan de kvinnliga avatarerna är vanligtvist mycket mindre, smalare, kurvigare, mjukare 

ansikte och bär både klänning och kjol, men även också byxor. Det mest uppväckande är att i 

jämförelse med de manliga avatarerna, visar de kvinnliga avatarernas standard-kläder mer 

hud, har urringningar och rustning som knappt täcker. De kvinnliga fantasyraserna följer 

vad som är typiskt feminint enligt de rådande könsnormerna. Särskilt tydligt är det mellan 

könsidentiteterna hos fantasyrasen Au Ra. Den manliga Au Ras utseende är kuslig, lång och 

muskelös, medan den kvinnliga inte är kuslig, utan söt och mycket mindre i längd och 

storlek. Detta är ett tydligt exempel på att åtskilja attribut mellan könen och vad Butler 

beskrev som uppfattningen om att det ena könet kan inte uppträda eller se ut som det andra, 

eftersom en är ett med sitt kön (Butler 1999, s 28-30) Däremot, den grafiska 

representationen i spelet påverkar inte det ludologiska, då förmågor och styrkor är 

visserligen olika beroende på vad för fantasyras och klan man väljer, men är likvärdigt 

programmerat oavsett vad för könsidentitet avataren har. Det är alltså vad Carr menade med 

att den grafiska representationen är vad som skiljer åt mellan könen och fantasyraserna 

(Carr 2006, s 165-166).  

Figur 1 Till vänster: manliga Au Ra. Till höger: kvinnliga Au Ra 

Efter att ha valt kön, fantasyras och dess klan kan spelaren börja justera själv olika utseende 

attribut. Spelaren kan ändra längd, hudfärg, hårfrisyr, ansiktsform, form på käken, ögon, 

näsa, mun, ansiktdetaljer, ansiktsmålningar, kroppsdetaljer och röstlägen. Däremot kan 

spelaren inte välja kläder i karaktärskapandet. Kopplat till att kläderna är tydligt skillnad 

mellan könen, ger det inte spelaren chansen att överskrida könsnormen eller välja andra 

klädval i karaktärskapandet.  Det finns också olika kosmetiska val beroende på vad för 

könsidentitet avataren har. Enbart den kvinnliga avataren kan ändra storleken på bysten. 

Dessutom är hårfrisyrerna, ansiktsformen, käken, ögonen, näsan och munnen olika 

beroende på vad för könsidentitet avataren har. Däremot är längd och hudfärg likadant 

oavsett könsidentitet. Detta är ännu ett exempel på hur kosmetiska attribut är tydligt 

uppdelat beroende på vad för könsidentitet avataren har och det är omöjligt för spelaren att 

välja könsöversridande val. 

Därefter går spelaren vidare med att välja elemental motståndskraft/styrka och klass. 

Klasserna är uppdelat i två olika discipliner med underkategorier, den ena är 

krigsdisciplinen med klasser anknytning till krigsföring och den andra är magidisciplinen 

med magiska klasser. Oavsett kön har avataren tillgång till alla dessa klasser. Varje klass 

påverkar spelarens spelsätt och vad för vapen de kan hantera. Förutom det ändras även 
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avatarens klädstil beroende på vad för klass spelaren väljer. Intressant nog, jämfört med hur 

olikt standard-klädseln var mellan könsidentiteterna i början av karaktärskapandet, har 

både manliga och kvinnliga avatarerna i krigsklasserna likvärdigt heltäckande rustning och 

bär samma tunga vapen. Den enda skillnaden är att den manliga enbart har byxor medan 

kvinnliga kan ha byxor, kjol och klänning. Slutligen kan spelaren välja avatarens namn, 

födelsedag och vilken del av världen spelaren vill börja spela i. 

Sammanfattning 

Utifrån genomgången av karaktärskapande inom detta spel definieras tre aspekter. Det ena 

är att spelaren bara kan välja mellan två kön, man och kvinna. Det andra är att den grafiska 

stilen för könsidentiteterna är tydligt avskilt mellan maskulint och feminint, alltså att det ena 

könet inte kan uppträda som det andra. Dessutom finns det stereotypiska maskulina och 

feminina attribut för varje könsidentitet. Det tredje är att det inte går att göra kosmetiska val 

som är könsöverskridande. Däremot, från ett ludologiskt perspektiv spelar det ingen roll vad 

för könsidentitet avataren har, då förmågor, styrka och klasser är tillgängligt och är 

likvärdigt programmerat. Därmed, bör fem punkter från analysen av Final Fantasy XIV: A 

realm Reborn, tas hänsyn till: 

1. Spelaren bör inte vara tvungen att välja kön först innan hen kan skapa sin avatar. 

2. Kosmetiska val som hårfrisyrer, ögonform, näsa m.m. bör inte vara uppdelat efter 

kön. 

3. Klädernas design som t.ex. rustning, bör inte vara olika beroende på vad för kön 

avataren har. 

4. Det ska vara möjligt att bära byxor, kjol och klänning oavsett kön. 

5. Förmågor, styrkor och klasser ska vara likvärdigt programmerat och tillgängligt 

oavsett avatarens könsidentitet. 

 
South Park: The Fractured But whole 
Baserat på den framgångsrika, satiriska tecknade serien South Park(1997-), utvecklades och 

släpptes South Park: The Fractured But Whole (2017), ett RPG-spel i enspelarläge där 

spelaren får skapa en avatar och gå med i huvudkaraktärernas superhjälte-rollspelslek. 

Eftersom spelet är offline och inte har flerspelarläge, kan spelaren endast skapa en karaktär 

per spelomgång. 

Karaktärskapandet i sig är av ett enklare slag av tre olika skäl. För det första är den grafiska 

stilen för avataren den kännetecknande, enkla, klippdocks-estetiken som återfinns i tv-

serien. För det andra, går det inte att modifiera kroppen och ansikten. För det tredje, är 

alternativen för utseendet färre. Spelaren kan enbart välja hårfrisyr, smink, ansiktshår, 

färgning på kläder och hudfärg. Dessutom kan inte spelaren ändra kläder på avataren, utan 

kan enbart få nya kläder under spelets gång. Det är alltså inte lika detaljrikt eller 

modefieringsbart, vilket kan anses vara ett snedsteg för spelestetiken som Kücklich talade 

om. Visserligen ger spelet till en viss gräns möjligheten för spelaren att skapa sin egen South 

Park-karaktär som skulle kan existera i spelets värld, vilket till viss del uppfyller spelarens 

känsla av immersion och förvandling. Däremot, finns det för få val från början, vilket inte 

helt uppfyller spelarens känsla av medverkan att göra val som känns betydelsefulla och 

därmed finns det för lite val att kunna klä upp sig och rollspela på en gång. Dock kanske är 

det en strategi att ge spelaren normala kläder för att uppmuntra spelaren att arbeta hårt för 

att förtjäna de nya kläderna. Oavsett vad, kan spelaren känna en saknad av val i början av 

spelet och därmed inte lika engagerande att skapa en karaktär (Kücklich 2006, s 108). Å 

andra sidan, finns det en fördel i spelets enkelhet som uppfyller spelarens känsla av valfrihet 
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på ett annat sätt. Nämligen i karaktärskapandet kan spelaren inte välja vad för könsidentitet 

sin avatar ska ha. Istället är avataren icke-binär och har tillgång till både smink, ansiktshår 

och alla möjliga frisyrer som inte är kategoriserat efter maskulint eller feminint. Genom att 

ta bort valet av könsidentitet och kategorisering utefter manligt eller kvinnligt, uppfyller 

South Park:The Fractured but whole två behov; det ena är behovet av valfrihet av 

karaktärskapande utan att vara bunden till könsidentitet och därmed uppfyller spelarens 

känsla av fri medverkan (Kücklich 2006, s 108). Det andra är behovet av att ge spelaren 

frihet att uttrycka fri könsidentitet genom spelets virtuella värld, utan att vara bunden till 

den fysiska världen (Turkle 1999, s 9-10). Det tredje behovet som är kopplat till det andra, är 

att det reducerar den heterosexuella könskonstruktionens uppfattning om att vissa uttryck 

enbart tillhör det ena eller andra könet. Genom detta upphäver det även idén om att 

könsidentiteter som inte följer heteronormen är obegripliga och skapar möjlighet för 

spelaren att uttrycka avatarens könsidentitet hur hen vill (Butler 1999, s 23-24). På så vis 

kan en argumentera att hur enkel karaktärskapandet än är, ger det stor betydelse av frihet 

när en spelare inte behöver vara bunden till tvåkönsnormen. 

Däremot, finns det kontroversiella designval i valet av hudfärg på karaktären. Original tv-

serien är en satir på det amerikanska samhället som inte är rädd för att gå över gränsen för 

att sända ett satirist budskap. Detta har översatts till spelet, då spelaren väljer svårighetsgrad 

genom valet av hudfärg. Om avataren är ljushyad är det lika med enkel svårighetsgrad, 

medan en mörkhyad avatar får det svårare i spelet. Hudfärgen som svårighetsgrad är spelets 

satiriska kommentar på den strukturella rasismen som existerar i det amerikanska 

samhället. Förutom hudfärgen finns det även en satirisk kommentar på valet av kön i 

karaktärskapandet. Senare under spelet gång definiera sin avatars könsidentitet genom två 

olika mötestillfällen med avatarens rektor. I första mötet kommer rektorn fråga vad för kön 

avataren identifierar sig som och ge spelaren tre val; man, kvinna eller annat. Om spelaren 

väljer man eller kvinna kommer rektorn därefter fråga om avataren är cis eller transexuell. 

Om spelaren väljer annat kommer rektorn inte fråga om avataren är cis eller transexuell. 

Oavsett vad spelaren väljer att identifiera sig som, kommer rektorn att ringa avatarens 

föräldrar om avatarens könsidentitet. Om avataren är cis-man, kommer rektorn uppmana 

föräldrarna att det finns fler möjligheter och att avataren inte nödvändigtvist behöver 

identifiera sig med sitt tilldelade kön. Däremot, om spelaren väljer en könsidentitet som inte 

är cis-man, kommer rektorn istället säga till föräldrarna att barnen som lekte med avataren 

hade intrycket av att avataren var en cis-man. 

I andra mötet med rektorn ursäkta han sig och vill uträtta en mer ingående definition av 

avatarens könsidentitet. Den här gången frågor rektorn frågor som om avataren identifierar 

sig med det kön som hen blev tilldelad under födseln, hur många kön som könsidentiteten 

innehåller, om det är mer flytande/växlande, binärt eller varken eller. Slutresultatet blir att 

avatarens tidigare könsidentitet antingen förblir densamma eller mer definierat och 

inkluderar andra könsidentiteter som genderfluid, genderqueer, icke-binär, genderless, m.m. 

Ur en positiv synvinkel, ger det faktiskt fler alternativ för könsidentitet/könsuttryck än andra 

spel. Rektorn säger inget stötande om avatarens könsidentitet och avslutar varje möte med 

att försäkra avataren med att trotts att det kommer finnas folk som inte accepterar en, så är  
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Figur 2 Val av könsidentitet i South Park 

Det inget fel med ens identitet.  Däremot ur en negativ synvinkel, finns det också en 

problematik med spelets satiriska tillvägagång. Istället för att låta spelaren definiera 

avatarens könsidentitet i början av spelet, blir spelaren tvingad att göra det under en längre, 

interaktiv filmsekvens. Könsidentiteten blir ett skämt som sänder ett satiriskt budskap om 

hur komplex könsidentitet är och t.o.m. driver med idén om att politiskt korrekta gör en stor 

sak över att kön existerar i ett spektrum. Det kan vara ett argument mot Butlers idé om att 

kön är ett uppträdande och inte kopplat till kroppen, eller ett exempel på hur 

heteronormativa könskonstruktionen leder till uppfattningen om att könsidentiteter som 

inte passar in upplevs då som komplexa och omöjliga. Därmed kan det tolkas att det är enligt 

spelet, en alldeles för lång process för att inkludera andra icke heteronormativa-

könsidentiteter, eftersom de upplevs så komplext av ett heteronormativt samhälle (Butler 

1999, s 23-24). 

Sammanfattning 

South Park: Fractured But Whole presenteras med en mycket förenklad grafisk stil och färre 

utbud i de kosmetiska valen. Däremot, finns det mer tillgänglighet som tillåter spelaren att 

göra fler val utöver förväntan. Det visade sig när spelet tillät spelaren ändra sin avatars 

utseende fritt utan att vara bunden till vilket kön avataren hade. Även om det gjordes i en 

satirisk ton, är momentet när spelaren ska identifiera sin könsidentitet ironiskt nog, mer 

inkluderande än andra spel. Dock borde det momentet inte utspela sig under en filmsekvens 

med syftet att landa ett skämt eller satirisk kommentar. Istället för att skapa känslan av att 

det är en lång process, borde det finnas lika enkelt och tillgängligt som de kosmetiska valen i 

karaktärskapandet. Slutligen, kan en utifrån denna analys ta fram tre synpunkter: 

1. Spelaren ska ha tillgång till alla kosmetiska val från början. 

2. Val av könsidentitet bör komma sist. 

3. Definitionen av avatarens könsidentitet bör inte kännas som en lång process. 

 

The Sims 4 

I ett spel som fokuserar främst på att simulera karaktärers vardagsliv, är karaktärskapandet 

en central del av The sims 4 (2014).  Spelet kan kategoriseras som en livssimulation, där 

spelaren skapar s.k. ”simmar”, bygger hus och styr deras liv. Simmarna är programmerade 

att kunna göra val som är kopplat till både vardagssysslor, bygga färdigheter, kommunicera 

och skapa relationer med andra simmar. Därför finns det en stor vikt i hur spelaren skapar 

simmar, då det kommer påverka hur dem utför dessa val. 
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När spelaren klickar på nytt spel-knappen förs spelaren direkt till karaktärskapandet. 

Spelaren kan skapa flera karaktärer i ett hushåll, vilket ger spelaren möjligheten att skapa en 

familj och experimentera med hur en familj kan se ut. Spelaren blir inte styrd att gå igenom 

karaktärskapandet i steg, utan kan börja var hen vill. I denna förstudie kommer 

karaktärskapandet följa efter dessa steg; Kön, namn, kroppsmodifiering och sist smink och 

klädstil. 

I första anblick verkar det som att spelaren endast kan välja att skapa en sim som är 

antingen man eller kvinna. Dock finns det en flik under valet av kön som heter 

könsinställningar. Om spelaren klickar på den kan hen göra ytterligare val angående om 

simmens könsidentitet. Oavsett kön kan spelaren på alternativen fysisk form och 

klädespreferens, välja kvinnligt eller manligt. Dessutom finns det alternativ om simmen kan 

använda toan stående eller sittande, samt om simmen kan bli med barn, göra en annan med 

barn eller ingendera. T.ex. kan spelaren skapa en manlig sim, som har kvinnlig fysik, 

använder toan sittande och kan bli med barn. Detta tillåter spelaren att skapa simmar som är 

både cis eller transexuella. Däremot, är simmens könsidentitet fortfarande låst vid 

heteronormativiteten, då valen av kön existerar fortfarande i antagandet att en är man eller 

kvinna. Trots att spelaren kan välja könsöverskridande val till simmens könsidentitet och 

simmen kan vara transexuell man/kvinna, finns det fortfarande endast två kön och inget i 

mellan eller bortom tvåkönsnormen, vilket gör att valet av kön fortfarande upprätthåller den 

heterosexuella könskonstruktionen som Butler skrev om (Butler 1999, s 29). Det är också 

värt att nämna att röstlägen för simmen inte är kodat efter kön, utan ett spektrum mellan 

mörkt till ljus. Simmen kan alltså ha feminint-kodat utseende och samtidigt ha en mörk röst 

som skulle ha kodats som maskulint.  

Figur 3 Könsinställningar i The sims 4 tillåter en manlig sim ha kvinnlig form 

Vidare till simmens personlighet är den byggd på tre attributer som spelaren får välja att 

kombinera. Dessa personlighetsattribut kommer påverka hur simmen agerar i spelet, vad för 

interaktioner simmen kan göra samt simmens humör. Dessutom kan spelaren välja en 

ambition som fungerar som ett mål som simmen ska uppnå i spelet. Personlighetsattributen 

och ambitionen är likvärdigt programmerat och tillgänglig oavsett kön på simmen, vilket är 
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ett annat exempel på hur simmar/avatarer är oavsett grafisk representation, likvärdig ur ett 

ludologiskt perspektiv (Carr 2006, s 166). 

Spelaren kan både modullera kroppen, välja färdiga kroppsdelar/kroppsdetaljer och välja 

kläder. Genom att dra med musen på olika kroppsdelar kan spelaren formge simmens kropp 

och ansikte. Simmen kan kombinera storlek och muskeluppbyggnad. Det mest uppväckande 

är när en i könsinställningar väljer t.ex. en manlig sim med kvinnlig fysik, får simmen en mer 

heteronormativ feminin kroppsform med maskulina kroppsdetaljer. Genom detta kan 

spelaren skapa en sim som antyds vara en transexuell man/kvinna som har genomgått en 

könsbekräftande behandling (för att läsa mer om könsbekräftande behandling, se 

www.rfsl.se). Däremot, går det inte att välja vissa kroppsdelar eller kroppsdetaljer beroende 

på vad för kön simmen har. En manlig sim, oavsett cis eller transexuell, kan inte ha byst. 

Medan en cis-kvinna eller trans-kvinna inte kan ha skägg eller välja att inte ha någon byst 

alls. Det finns fortfarande val i kroppsmodulleringen som är uppdelat efter könsidentitet. 

Därmed följer kroppsmodulleringen fortfarande den heterosexuella konstruktionens 

uppfattning om att kön tilldelas efter kroppen samt att könet är ett med kroppen (Butler 

1999, s 12, 29). Utöver kroppsmoduleringen kan simmen ha olika nyanser av hudfärger från 

mörk till ljus och även olika hårfärger. 

När det kommer till klädval, finns det inga begränsningar huruvida simmen är manlig eller 

kvinnlig. Visserligen är inställningen automatiskt satt att en manlig sim ska ha maskulint-

kodade kläder och kläderna är uppdelat utefter tvåkönsnormen. Däremot, är kläderna 

filtrerade som manligt och kvinnligt. Genom att ta bort filtren kommer spelaren åt alla 

kläder utan att vara förhindrad av simmens könsidentitet. Detta ger spelaren ett kreativt val 

att experimentera med olika kläder, smycken, skor och smink utan att vara bunden till 

könsidentitet. På så vis försöker spelet bryta sig ifrån idén om att det ena könet inte kan 

uppträda som det andra, utan tillåter spelaren att välja könsöverskridande val och spelaren 

friheten att uttrycka sin sims könsidentitet genom kläder (Butler 1999, s 29-30). Dessutom 

är det vad Kücklich menade med spelestetik, då det ger spelaren en känsla av medverkan på 

skapandet av sin sim, vilket sedan möjliggör rollspel och identifikation (Kücklich 2006, s 

108). 

Sammanfattning 

I detta spel kan spelaren skapa simmar som är både cis och transexuella. Men, eftersom det 

fortfarande enbart finns två val av könsidentiteter exkluderas andra identiteter som hamnar 

mellan de könsbinära polerna som t.ex. ickebinära. Simmens kropp kan moduleras nästan 

hur som, förutom kroppsdelar som byst och skägg, som är låst beroende på vad för 

könsidentitet simmen har. Däremot, finns det val för kroppsfysiken som antyder på 

könsbekräftad behandling. Kläderna är filtrerade som maskulint och feminint, men alla 

kläder kan användas oavsett kroppsfysik eller könsidentitet. Utifrån detta kan en dra 

slutsatsen att regelverket tillåter könsöverskridande val till en viss gräns, men följer 

fortfarande efter den heterosexuella konstruktionen att det finns maskulina och feminina 

uppdelningar. Slutligen, kan man utefter denna studie ta fram fem synpunkter som bör vara 

i åtanke under skapandet av artefakten: 

1. Det borde finnas val av kön som inte följer tvåkönsnormen. 

2. Detaljer som antyder könsbekräftande behandling borde finnas som möjlighet för att 

spelaren ska kunna skapa transexuella avatarer som har genomgått en sådan 

behandling. 

http://www.rfsl.se/
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3. Olika kroppsstorlekar och former bör finnas med och bör vara tillgängligt oavsett 

kön. 

4. Ansiktshår/ byst ska vara tillgängligt oavsett vilken kropp som har valts. 

5. Kläder ska vara tillgängligt oavsett kön, men inte kategoriseras utefter maskulint 

eller feminint. 

5.3 Designval 

Från förstudien definierades sammanlagt tretton olika synpunkter som ska tas hänsyn till 

under designprocessen och utvecklingen av artefakten. Dessa tretton synpunkter fördelas in 

i kategorierna av kosmetiska val som ska vara med i artefaktens karaktärskapande. 

Kategorierna i sig är inspirerat från de funktioner som återfanns i spelen i förstudien. 

Fördelningen av synpunkter i kategorierna blev följande: 

Kroppsdelar (Kr) 

Kr1: Olika kroppsstorlekar och former bör finnas med och bör vara tillgängligt 

oavsett kön. 

Kr2: Detaljer som antyder könsbekräftande behandling borde finnas som möjlighet 

för att spelaren ska kunna skapa transexuella avatarer som har genomgått en sådan 

behandling. 

Kr3: Byst ska vara tillgängligt oavsett kön. 

Hårfrisyrer och ansiktshår (H) 

H2: Hårfrisyrer bör inte vara uppdelat efter kön 

H3: Ansiktshår ska vara tillgängligt oavsett kön 

Kläder (kl) 

Kl1: Klädernas design som t.ex. rustning, bör inte vara olika beroende på vad för kön 

avataren har. 

Kl2: Det ska vara möjligt att bära byxor, kjol och klänning oavsett kön. 

Kl3: Kläder ska vara tillgängligt oavsett kön, men inte kategoriseras utefter 

maskulint eller feminint 

Förmågor och styrkor och klasser (F) 

F1: Förmågor, styrkor och klasser ska vara likvärdigt programmerat och tillgängligt 

oavsett avatarens könsidentitet. 

Könsidentitet (Kö) 

Kö1: Spelaren bör inte vara tvungen att välja kön först innan hen kan skapa sin 

avatar 

Kö2: Det borde finnas val av kön som inte följer tvåkönsnormen 

Kö3: Val av könsidentitet bör komma sist 

Kö4: Definitionen av avatarens könsidentitet bör inte kännas som en lång process 

Med synpunkterna fördelade kan utvecklingen av artefaktens design påbörjas. 
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5.3.1 Designval: Kroppsdelar 

  

Kr1: Olika kroppsstorlekar och former bör finnas med och bör vara tillgängligt oavsett kön 

Kr2: Detaljer som antyder könsbekräftande behandling borde finnas som möjlighet för att 

spelaren ska kunna skapa transexuella avatarer som har genomgått en sådan behandling. 

Kr3: Byst ska vara tillgängligt oavsett kön. 

Genom artefakten ska spelaren kunna skapa sin avatars kropp utan att vara låst vid vad för 

könsidentitet avataren har. Dessutom ska det vara möjligt att kombinera olika attribut med 

varandra för att locka spelaren att göra könsöverskridande val. Från en synvinkel kan det 

upplevas som motsägelsefullt att lägga stor vikt på kroppen, då Butler själv argumentet att 

kroppen är enbart ett medium att tilldela könsidentiteten och att könsidentitet existerar 

utanför kroppens begränsningar (Butler 1999, s 12). Dock lyfter Butler även argumentet att 

eftersom heteronormativet upprätthåller idén om att kroppen är ett med könet och att det 

endast finns två kön med en varsin kroppsform, kan det vara uppväckande med ett konkret 

exempel om hur precis som att det finns många olika kroppsformer, finns det olika 

könsidentiteter som kan inskrivas på dem (Butler 1999, s 23-30). 

För att kunna göra detta möjligt bör tre frågor ställas. För det första, i samband med punkt 

Kr1, vad för former och storlekar ska vara med och hur ska alla kroppsformer vara 

tillgängligt för spelaren oavsett kön? För det andra, hur ska spelaren välja storleken och 

formen på kroppen? För det tredje i samband med punkt Kr2 och Kr3, hur ska 

formgivningen av kroppen på avataren vara lättillgänglig för transpersoner som har 

genomgått könsbekräftande behandling som t.ex. opererat bort bröst eller tagit hormoner 

för att få bröst? 

Till att börja med ska olika kroppstorlekar och kroppsformer definieras. För att ta reda på 

kroppstorlekar används 1177 vårdguidens information om BMI och CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention) definition av den amerikanska normallängden, normalvikten och 

normala midjemåttet för tjugoåringar och uppåt. Eftersom det amerikanska måttsystemet 

har används, går det därför inte att säga att det generaliserar hela världsbefolkningen och att 

det stämmer för andra länders normala mått. Anledningen till varför det amerikanska 

standardmåtten har används är p.g.a. att det finns mer tillgänglig information om olika mått 

som är användbart för artefakten. När det kommer till BMI, så beräknas på längden i 

förhållandet med kroppsvikten och midjemåttet som sedan bedöms på en BMI-skala från 

mindre än 18,5 till över 30. Utefter denna skala finns det enligt vårdguiden fyra olika BMI-

typer; under 18,5 är undervikt, mellan 18,5 och 24,9 normalvikt, 25-29,9 övervikt och mer än 

30 är fetma (Hellénius, 2014). Normalvikten har enligt CDC standardmåtten för män ca 176 

cm i längd, 89 kg i vikt, 101,5 cm i midjemått och för kvinnor 162 cm i längd, 76 kg i vikt och 

96,9 cm i midjemått (CDC, 2017). Dock måste en ta hänsyn till att BMI är väldigt olika 

beroende på vad för längd någon har i förhållandet till vikten, vilket gör att det finns olika 

kroppstorlekar med olika längder (Hellénius, 2014). Utifrån det tankesättet kommer det 

behövas flera olika kroppar med olika längder och storlekar. Därmed, för att begränsa 

arbetet kommer det finnas fyra kroppstorlekar efter BMI-klasserna, varav varje kropp 

kommer ha samma längd. 

Vanligtvist skulle någon dela upp kropparna efter manligt eller kvinnligt, men eftersom 

arbetets syfte är att skapa ett karaktärsystem som inte kategoriserar utefter det, bör 

kropparna istället kategoriser utefter kroppsformer. Kroppsformerna i sig kommer ta 

inspiration från hur spelet The Sims 4 kategoriserade färdiga kroppsformer. Visserligen 
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uppdelades kropparna efter manligt och kvinnligt, men samtidigt kunde det ena könet ha det 

motsatta könets fysik och skapade därmed mer variation. Dessutom fanns det fem 

gemensamma attribut mellan de färdiga kroppsformerna oavsett kön; rak, kurvig, slank, 

rund och muskelös. Både rak och kurvig kunde kombineras med rund, slank och muskelös. 

Om kombinationerna av attributen skulle kombineras sedan med kroppstorleken, skulle det 

leda till sex olika kroppsformer för varje kroppstorlek, vilket kommer att bli tjugofyra olika 

kroppar. Dessutom kan attributet kurvig i sig komma i flera olika former som päronform, 

timglasform m.m. Dock för att begränsa arbetet kommer attributen kurvig vara endast i 

timglasform.  Från en spelares perspektiv kan det uppfattas antingen som positiv spelestetik, 

då det finns många valmöjligheter för spelaren (Kücklich 2006, s 108), eller negativt för att 

det blir för komplext för ett analogt spel att välja mellan så pass många olika kroppar. Därför 

kommer attributen begränsas till endast rak och kurvig, så att det blir två kroppsformer per 

kroppstorlek, vilket resulterar i sex olika möjliga kroppar. 

Alla kroppar med olika former och storlekar kommer vara valbara för spelaren oavsett vad 

för kön avataren har, men de kan fortfarande vara begränsade av attribut som t.ex. om den 

ena kroppen har byst eller inte. Varför kroppsattributen byst anses som en begränsning 

beror på vad RFSL nämnde om transpersoner som har genomgått könsbekräftande 

behandling. I behandlingen ingår det att antingen operera bort brösten eller ta hormoner för 

att få bröst (RFSL, 2015).  För att göra det möjligt att skapa avatarer som är trans som 

möjligtvist genomgått en sådan behandling, bör attributen byst ses som en valbarhet; en lös 

kroppsdel att sätta på eller ta bort. Bysten ska alltså vara en lös kroppsdel som kan sättas på 

alla kroppar oavsett kroppsform. Förutom byst ska valet att ha ärr under bröstvårtorna 

finnas som möjlighet, eftersom det också är en förekommande attribut hos transpersoner 

som har opererat bort brösten (RFSL, 2015). Dock är det viktigt att byst och ärr ska vara en 

valfrihet och inte ett nödvändigt steg som spelaren måste välja i skapandet av sin avatar. 

Artefakten ska trots allt uppmuntra kombinera kosmetiska val utan att vara förhindrad eller 

styras in i obligatoriska val.  

Med kroppsstorlek, kroppsform och byst som lösbar definierat, behövs det testas hur 

spelaren ska välja kroppen. Det finns två olika tillvägagångsätt som är inspirerade av spelen i 

förstudien. Antingen att göra ett enklare system av kroppsmodifieringen i The Sims 4 och 

låta spelare byta ut olika kroppsdelar för att uppnå den önskade storleken, eller skapa 

färdiga kroppar som i Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, men som också finns som 

funktion i The Sims 4. 
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Prototyper: Kroppsdelar 
Först skapades prototyp 1, som var en förenklad version av kroppsmodifieringen. För att 
imitera kroppsmodifieringen analogt klipptes olika kroppsdelar upp på papper. 
Kroppsdelarna bestod av över- och underdel, byst, armar och ben. Varje överdel 
representerade de fyra olika BMI-klasserna och blev grunden för avatarens kroppstorlek. För 
varje överdel skapades tre olika, valbara byststorlekar per överdel som blev tolv sammanlagt.  

Figur 4 Början av urklippningen av kroppsdelar i prototyp 1 

Dessutom skapades tre par olika armar som antingen var smala, normala eller större i 
förhållande till varje överdel och tre olika underdelar som var rak, kurvig eller rund för varje 
överdel. För varje underdel skapades tre olika par ben precis som armarna.  Detta 
resulterade i fyra överdelar, tolv bröst, tolv par armar, tolv underdelar trettiosex par av ben. 
Efter att ha klippt ut alla delarna blev det tydligt att det skulle bli alldeles för komplicerat. 
Dels för att hålla reda på alla kroppsdelarna och vilka som kunde sättas ihop med vilket, men 
dels också för att det kommer bli svårare att anpassa analoga, klippdockkläder efter en så 
pass justerbar kropp. Det kommer alltså bli för många olika möjligheter av kroppar att hålla 
reda på. 
 
Sedan skapades prototyp 2, där det fanns hela färdiga kroppar med samma längd, men olika 
kombinationer av kroppstorlekar och kroppsformer. Kropparna avgränsades till fyra olika 
kroppstorlekar och två olika kroppsformer per storlek.  
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Figur 5 Färdigställda kroppsdelar. Övre bild är de kurviga kropparna, undre 
bild är de raka kropparna 

Konceptet att ha valbar byststorlek och ärr från första prototypen behölls kvar i den andra 
prototypen, då det inte kommer bli lika komplicerat som när det fanns andra modifierbara 
kroppsdelar. Detta resulterade i åtta olika kroppsformer. 

 

Figur 6 Lösbara byststorlekar samt ärr 

 
Reflektion: Kroppsdelar 
Visserligen kommer det inte finnas lika många valmöjligheter för spelaren att justera och 

modullera kroppen efter sin önskan. Dock kommer dessa färdiga kroppar bli mycket enklare 

att anpassa andra kosmetiska val efter som t.ex. huvud, kläder och byst. 
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Genom att minska antalet kroppsformer per kroppstorlek till endast rak och kurvig, kan 

varje kroppsform per automatik tilldelas som maskulint och feminint. Fler variationer av 

kroppsformer skulle möjligtvist undvika detta. Dock eftersom rak och kurvig inte kommer 

kategoriseras av artefakten som just manligt eller kvinnligt och vara tillgängligt oavsett vad 

för könsidentitet spelaren har tilldelat sin avatar, är det ett medvetet val som kommer 

demonstrera att spelaren har möjligheten att göra könsöverskridande val. Därmed, kommer 

detta system av kroppsmodulering tillämpas i artefakten. 

Prototyp: Huvud och ansikte 
Från början var det tänkt att huvudena skulle vara en del av kropparna, ha samma form och 

att en skulle välja olika masker av ansikten istället. När den första pappersprototypen 

skapades framkom både fördelar och nackdelar. Fördelen med detta tillvägagångsätt var att 

det skulle bli enklare att göra hårfrisyrer utan att behöva justera efter huvudstorleken och 

maskerna av ansiktena kunde skapa variation. Det som var nackdelen dock var p.g.a att alla 

kroppar hade samma ansiktsform, förlitades maskerna på att de skulle skapa variation på 

både maskulint, feminint och androgynt-kodade ansikten. Med ansiktsformer som är 

likadana, kommer det att förlora poängen med att kombinera olika könsöverskridande 

attribut. För att lösa detta skulle man kunna göra olika ansiktsformer med ungefär likadan 

storlek, som har olika könskodade attribut för att skapa mer variation och kreativt urval för 

spelaren. 

I den andra prototypen togs inspiration från The Sims 4 och Final Fantasys tillvägagångsätt 
att välja färdiga huvuden med ansiktsform och detaljer. Oavsett kroppsform, ska alla 
ansiktena kunna sättas ihop med vilken kroppsform som helst. Huvudena hade de olika 
ansiktsformerna hjärta, diamant, triangel, kvadrat, oval, rund och avlångt.  

Figur 7 Mall för ansiktsformer 

För varje ansiktsform skapades två olika versioner varav den ena hade mer feminint-kodad 

och den andra mer maskulint kodat anletsdrag. Det var viktigt att göra de olika könskodade 

ansiktena mer neutral i utseendet för att undvika att spelaren automatiskt tilldelar den ena 

ansiktet som manligt eller kvinnligt. T.ex. undviktes överdrivna drag som t.ex. stora 

ögonsfransar och tjockare läppar för de feminint kodade och överdrivna käkar och kindben 

för de maskulint kodade ansiktena.  Tanken är att oavsett om det finns två versioner av varje 

ansiktsform som kan tolkas feminint eller maskulint, kommer spelaren fortfarande ha 

möjligheten att välja vilket som utan att vara begränsad till vad för könsidentitet avataren 
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har. På så sätt kommer det dels likt könsinställningen i The Sims 4, ge spelaren möjligheten 

att skapa en kombination av de olika fysiska formerna kropp och ansikte. Dels också uppfylla 

en del av punkten H1. krav av att ansiktsdetaljer inte ska vara uppdelat efter vad för kön 

avataren har. 

 

Figur 8 De färdigställda ansiktsformerna 

 
Reflektion: Huvud och ansikte 
Resultatet av den andra prototypen ledde till att det blev totalt tolv olika ansikten, vilket 

skapade mer variation på ansiktsformerna och blev betydligt fler än väntat. Fördelen med 

variationen är att det finns fler val för spelaren att experimentera med olika fysiska former 

på ansiktena med olika kroppar, vilket bidrar till känslan av medverkan hos spelaren 

(Kücklich 2006, s 108). Nackelden är att det skulle kunna skapa samma problem som första 

prototypen av kroppsmodifieringen, vilket innebär att det blir för många olika ansiktsformer 

som hårfrisyrer ska anpassa sig efter. Detta problem går dock att lösas genom att storleken 

på hjässan och pannan är densamma för varje ansiktsform. Eftersom ansiktformerna 

anpassades för att få samma storlek på hjässan, ledde det till att den mer avlånga och 

rektangulära formen fick tas bort, därför att det var för svårt att anpassa ett sådant smalt och 

avlångt ansikte efter de andra som hade ungefär samma storlek. Med en ansiktsform mindre 

och anpassade storlekar på hjässorna, behövs det inte göra tolv versioner av samma frisyr 

och det blir enklare att anpassa hårfrisyrerna efter. 

Med mer variation på ansiktena som förutsätter större möjlighet att kombinera olika fysiska 

attributer och göra könsöverskridande val, kommer därför den andra prototypens 

tillvägagångsätt att användas i skapandet av artefakten.  
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5.3.2 Designval: Hårfrisyrer och ansiktshår 

H2. Hårfrisyrer bör inte vara uppdelat efter kön 

H3. Ansiktshår ska vara tillgängligt oavsett kön 

I förstudien framkom det att Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, delade upp frisyrerna 

utefter kön, detsamma gjorde The Sims 4, där ansiktshår var endast valbart för manliga 

simmar, men gav möjligheten att ta bort sökfilter för att göra alla frisyrer tillgängliga, medan 

South Park: The Shattered But Whole tillät åtkomst åt både alla frisyrer och ansiktshår 

oavsett könsidentitet. Den gemensamma faktorn för synpunkterna H2 och H3 är att 

hårfrisyrer och ansiktshår inte ska vara uppdelat, istället ska det vara tillgängligt oavsett 

könsidentitet och kropp. Eftersom South Park’s tillvägagångsätt uppfyller både 

synpunkterna H2 och H3, kommer artefakten därför ta inspiration främst från South Park 

för att göra frisyrer och ansiktshår valbart för alla avatarer. 

Prototyp: Hårfrisyrer 
Förutom synpunkterna om tillgänglighet uppkom en till faktor som skulle tas hänsyn till; 

nämligen hur frisyrerna skulle passa alla ansiktsformer utan att behöva göra flera versioner 

utav samma frisyr. Tidigare i avsnittet om olika ansiktsformer var den slutliga lösningen att 

anpassa ansiktsformernas hjässa till att vara ungefär samma storlek och mått. Det som inte 

gick att ändra var käklinjerna, kinderna och hakan, då det annars skulle leda till att 

ansiktsformerna såg för lika ut varandra, vilket då förlorar meningen med att skapa 

ansiktsvariation. Därmed, bör designen på frisyrerna anpassas sig för att passa alla 

ansiktsformer och ta hänsyn till detaljer som käklinjer och kinder. 

I prototypen skissades en testfrisyr som ett övre lager på ansiktsformerna. Första 

ansiktsformen var den diamantformade, som sedan byttes ut mot andra ansiktsformer. 

Medan ansiktsformerna byttes justerades skissen på frisyren. Tack vare att hjässans storlek 

var ungefär lika stor på alla ansiktsformer var det därför mycket lätt att justera enbart 

detaljer som att t.ex. lägga till hårslingor, hårstrån o.s.v. Eftersom detta visades fungera 

användes denna metod för att ta fram olika frisyrer. 

Figur 9 Färdigställda hårfrisyrer 

Till artefakten skapades tre olika längder med tre olika varianter av varje längd, vilket 

kommer bli tre korta, tre medellånga och tre långa frisyrer. Utav de tre varianterna ska en 
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vara mer feminint kodat, maskulint och androgynt kodat. Dock är det viktigt att påpeka att 

frisyrerna inte kommer att kategoriseras så i artefakten, utan endast bli numrerade och vara 

tillgängligt för alla könsidentiteter. Dessutom, även om en frisyr har skapats som mer 

feminint kodat, betyder det inte att informanten kommer själv tolka frisyren som det senare i 

fältobservationen. 

Resultatet blev nio olika frisyrer, varav varje frisyr kunde passa alla ansiktsformer. Eftersom 

alla frisyrerna kommer vara tillgängliga och endast kategoriserad utefter nummer, har 

synpunkt H2 uppfyllts och kommer därför detta implementeras i artefakten.  

 

Prototyp: Ansiktshår 
När det kommer till ansiktshår är det oundvikligt att det kommer behövas göras flera 

varianter av samma ansiktshår. Detta beror på att ansiktsformerna skiljer sig mera när det 

kommer till storlek på käken, käklinjerna, hakan, var munnen och näsan är placerad o.s.v. 

Frågan är om det går att göra fler versioner smidigt utan att ta för lång tid att justera utefter 

varje ansiktsform? 

I prototypen testades att rita två versioner av ett skägg som var anpassade efter två olika 

ansiktsformer. Precis som hårfrisyrer skapades ett lager ovanför ansiktsformerna för 

skäggets skiss. Som förutsagt, behövdes skägget justera sig och t.o.m. ritas om efter 

ansiktsformen. Däremot, var skägget inte lika detaljrikt och var därför smidigt att justera och 

rita om. Dessutom, gav ritningen av skägget en idé till artefaktens design. Istället för att göra 

skägget lösbar som spelaren kan sätta på ansiktet, borde det vara smidigare att låta spelaren 

välja en ansiktsform och sedan få alternativ på variationer av ansiktsformen i form av 

ansiktshår. På så sätt förenklas valet av skägg, då spelaren dels inte behöver justera på 

papper hur skägget ska sitta på ansiktet, dels också blir det enklare att hålla reda på för både 

spelaren och testaren i den kommande fältobservationen. Dessutom, kommer det finnas 

alternativ för ansiktshår för både det mer feminint kodade och maskulint kodade 

ansiktsformen, vilket kommer ge spelaren möjlighet att kombinera feminint ansikte med 

maskulint ansiktshår.  

Med detta tillvägagångsätt resulterades det i fyra tillagda varianter av varje ansiktsform med 

ansiktshår, vilket blir sammanlagt 48 ansikten med ansiktshår att välja. 

Figur 10 Diamantansikten med fyra olika ansiktshår som alternativ 
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Reflektion: Hårfrisyrer och ansiktshår 
I första ögonkast kan det verka som att det är överflödigt med ansikten, dock skulle det blivit 

likvärdigt med mängd med lösbara skägg. Dessutom som tidigare sagt, kommer det förenkla 

processen av val av skägg, då lösbara skägg kan vara svårt att hålla reda och sätta på rätt på 

ansiktena. Förutom det, finns det alternativ för skägg för både feminint kodade och 

maskulint kodade versionerna av varje ansiktsform. På så sätt uppfylls synpunkten H3 och 

därmed, kommer detta tillvägagångsätt att implementeras i artefakten.  

 

5.3.3 Designval: Kläder 

Kl1: Klädernas design som t.ex. rustning, bör inte vara olika beroende på vad för kön 

avataren har. 

Kl2: Det ska vara möjligt att bära byxor, kjol och klänning oavsett kön. 

Kl3: Kläder ska vara tillgängligt oavsett kön, men inte kategoriseras utefter 

maskulint eller feminint 

Kläder är ett yttre attribut som inte är kroppsligt kopplat till avataren, utan har mer utav en 

estetisk funktion för spelaren. Att välja kläder för att uttrycka en idealistisk bild av sig själv 

ingick bl.a. i Lin och Wangs fjärde motivationsfaktor bakom karaktärskapande i spel (Lin & 

Wang 2014, s 216-217). Det framkom dock i förstudien att det fanns olika former av 

spelregler som förhindrar spelaren att kunna skapa sin idealistiska bild eller göra 

könsöverskridande val. I Final Fantasy gick det inte att välja kläder själv, då kläderna var 

låsta till både klass och avatarens könstillhörighet. Särskilt skillnad var det mellan den 

kvinnliga och manliga avataren, då kläddesignen för respektive kön var stereotypiskt 

representerat och särskilt den kvinnliga avataren hade mer sexualiserad kläddesign. Det 

framkom i RFSU:s och Sveroks undersökning att en sådan stereotypisk representation 

upplevs för många icke-heteronormativa och HBTQ-personer som exkluderande (Wennlund 

2014, s 8-12). Medan i The Sims 4 och South Park fanns det tillgång till val av kläder, som 

dessutom var tillgängligt oavsett könsidentitet. Dock kategoriserades kläderna fortfarande 

efter maskulint och feminint, och följer fortfarande tvåkönsnormen. Eftersom det 

fortfarande finns uppdelning efter maskulint och feminint och stereotypiska designval för 

könsidentiteterna, är det därmed målet att skapa klädesplagg som inte förändras i design 

beroende på könstillhörighet, ska vara tillgängligt och möjligt att kombinera utan att vara 

kategoriserat utefter maskulint eller feminint. Detta är vad synpunkterna Kl1, Kl2 och Kl3 

står för. 

 
Prototyp: Kläder 
Innan utvecklingen av prototypen bör två frågor ställas. För det första, vad för kläder ska 

vara med? Eftersom utvecklingen av kläderna började mycket senare, fanns det mindre tid 

till att skapa kläder. Därmed behövdes några klädesplagg uteslutas i designen. Kläderna 

avgränsades till byxor, kjol, tröja, skrud och skor och att det ska finnas minst ett par per 

kategori. Medan kläder som övriga accessoarer uteslutades. För det andra, vad för stil ska 

kläderna ha? Eftersom artefakten ska efterlikna MMORPG/RPG-spel med fantasy-inslag, 

bör klädernas design följa konventionen för dessa spel. Med dessa två frågor besvarade kan 

utvecklingen av prototypen börja. 
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I prototypen skissades först en enkel design på ett par byxor på den underviktiga, kurviga 

kroppsformen. Sedan fylldes konturerna för byxorna. Först testades det att överföra en kopia 

av byxorna för den underviktiga, kurviga kroppsformen till den raka kroppsformen. Precis 

som situationen med ansiksformerna och frisyrerna, framkom det att storlekarnas olika 

kroppsformer hade olika form på benen. Till skillnad från ansiktena, som kunde justera 

pannan och hjässans storlek, är det svårare att justera kroppens storlek, då det är kopplat till 

andra kroppsdelar som överdel, underdel, armar m.m. Därmed kommer inte kroppen att 

justeras, utan kläderna kommer att anpassas sig för varje storlek och kroppsform. Det 

kommer att resultera i åtta varianter av samma byxdesign, kjol och skor. 

Figur 11 Åtta varianter av en byxdesign 

Däremot, är anpassningen av kläder för underdelen inte lika krävande i jämförelse med 

överdelens plagg och skruden. Eftersom det finns möjligheten med lösbar byst, adderas 

ytterligare åtta kroppsformer med byst till de befintliga, vilket blir lika med sexton möjliga 

kroppar. Det räknades fram att det kommer bli sexton varianter av samma tröjdesign och 

skruddesign. Därmed behövdes en lösning hittas som kunde förenkla arbetet. Lösningen i 

detta fall blev att börja med att skapa tröjdesignen/skruden för kroppsformarna utan byst. 

Därefter när de är färdiga, kopierades dem och lagdes på konturer som var anpassade efter 

kroppens byst. På så vis förenklades arbetsprocessen till en viss grad och det blev inte lika 

tungt arbete att skapa flera varianter. 

Figur 12 Åtta varianter av en tröjdesign för kurvig kroppsform med/utan byst 
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När det kommer till den grafiska stilen på klädernas design, är det viktigt att undvika för 

stora förändringar när kläderna ska anpassas sig efter en kropp med byst eller kurvig form. 

T.ex. ska inte plaggets design ändras för att visa mer hud eller bli mer sexualiserat. 

Anledningen är för att det är stereotypiskt att designa kläder mer sexuellt åt kvinnliga 

avatarer med byst. Förknippningen med sexigare kläder åt kvinnliga avatarer är vad Carr 

menade på hur den grafiska representationen kan upplevas som ett störande moment för 

spelare (Carr 2006, s 163-164). Därför kommer den enda förändringen vara att lägga till 

konturer som täcker bystens yta. 

Precis som ansiktsform, kroppar och frisyrer, kommer inte kläderna att kategoriseras utefter 

könsidentitet, utan endast efter kroppsform och storlek. Anledningen är för att spelaren ska 

veta vilka kläder som passar den kropp de har valt. Eftersom kjol, byxor finns för både raka 

och kurviga kroppsformer, samt tröjor och skrudar finns för både med och utan byst, 

kommer det att undvika den maskulina och feminina kategoriseringen och därmed uppfylla 

Kl3.  

Resultatet blev åtta varianterer av en byxdesign, kjoldesign och skodesign samt sexton 

varianter av en skrud och två olika tröjdesigner.  

 
Reflektion: Kläder 
Klädernas grafiska stil fick en mycket mer neutral och förenklad design. På grund av den 

neutrala designen förenklades anpassningen av kläderna efter kroppsformerna genom att 

enbart tillägga nya konturer. Denna tillvägagångsätt var en stor fördel, då det tillät att skapa 

varianter av varje klädesplagg för alla kroppsformer och storlekar, vilket gjorde att synpunkt 

Kl2 uppfylldes. Dessutom genom att undvika att anpassa klädernas design till att bli mer 

sexualiserat efter attributer som byst, uppfylls synpunkten Kl1.  

Den stora nackdelen med designvalet av kläderna handlade varken om designen eller 

anpassningen för alla kroppar och storlekar, utan antal kläder per klädselkategori. I 

jämförelse med ansiktsform, kroppar och frisyrer som hade minst tre och högst sexton 

alternativ att välja mellan, finns det minst ett plagg per klädselkategori. Detta berodde på att 

tidsplaneringen för artefaktens utveckling hade brister som gjorde att det fanns mindre tid 

att producera fler alternativ för kläder. Detta kan förhindra möjligheten att kombinera olika 

kläder med olika attribut. T.ex. att kombinera kläder som kan klassas mer feminint eller 

maskulint. Istället finns det endast ett neutralt alternativ att välja på per klädselkategori. 

Detta kan påverka datainsamlingen under den kommande fältobservationen. 

Slutligen, trots att prototypen som ska implementeras i den slutgiltiga artefakten uppfyller 

synpunkterna, finns det en tydlig brist på val av olika kläder som kommer påverka resultatet 

i undersökningen. 

5.3.4 Designval: Förmågor och styrkor och klasser 

F1. Förmågor, styrkor och klasser ska vara likvärdigt programmerat och tillgängligt 

oavsett avatarens könsidentitet. 

Någon skulle kunna argumentera att en funktion om val av klass och styrka, har ingen 

betydelse i ett karaktärskapande utan en fungerande spelmekanik. Anledningen till 

avsaknaden av en fungerande spelmekanik beror dels på att artefakten kommer vara analogt 

på papper och därför inte digitalt programmerat, dels också för att studiens syfte fokuserar 

främst på karaktärskaparmomentet i början av ett spel. Valet av klass och styrka kommer 
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alltså egentligen inte tillföra något ludologiskt till avataren och därmed kommer att bli ett 

tomt val utan betydelse, vilket Heussner varnade om att det kan leda till att spelaren förlorar 

engagemanget för deltagandet i spelet (Heussner 2015, s 106-110). Däremot, även om en 

fungerande spelmekanik inte existerar i artefakten, kommer funktionen att välja klass och 

förmågor demonstrera Millers argument om att formgivningen av avatarens identitet är mer 

än just kroppsligt utseende. Han menade att spel går ut på att utföra uppdrag, gå upp i nivå 

för att förstärka sina attributer och förmågor, för att sedan kunna uppnå spelets mål. Klasser 

och förmågor är alltså en bidragande faktor till avatarens bakgrund, personlighet, funktion 

och utveckling i spelet (Miller 2011, 172-173). Dessutom, tar synpunkten F.1 upp om att 

skapa ett klassystem som är likvärdigt programmerat och tillgängligt oavsett könsidentitet, 

vilket också demonstrerar Carrs argument om att den ludologiska komponenten i 

karaktärskapande är likvärdigt och därmed flytande icke-binär i den virtuella världen (Carr 

2006, s 165-167). Av anledningen att förmågor ska tillföra mer än just kroppslig formgivning 

och demonstrera den icke-binära, ludologiska funktionen i karaktärskapandet, kommer 

därför klass och förmågor vara en del av artefakten. 

För att kunna utveckla ett system för val av klass och förmågor bör två synpunkter tas 

hänsyn till. För det första, hur ska spelaren välja klass i en artefakt på papper? För det andra, 

om det hypotetiskt vis skulle finnas en spelvärld där funktionen av klass och förmågor kan 

appliceras, vad för slags spel och spelvärld ska det vara? Varför spelvärld är viktigt beror på 

vad Heussner nämnde om att spelaren måste ha en kontext om vad för spelvärld spelaren 

ska skapa sin avatar till för att få känslan av medverkande i spelet (Heussner 2015, s 79). 

I förstudien fanns det främst två tillvägagångsätt för att formge avatarens förmågor. I Final 

Fantasy XIV: A Real Reborn, fanns det olika stridsklasser med samma styrkor, dock olika 

uppdelat med poäng per styrka. Medan i The sims 4 fanns det endast personlighetsdrag som 

kunde kombineras för att skapa simmens personlighet.  Eftersom syftet med studien är att 

imitera ett klassiskt, fantasy-baserat MMORPG/RPG-spel, bör den hypotetiska spelvärlden 

presenteras som en sådan. Därmed, kommer framställningen av val av klass och förmågor ta 

inspiration från Final Fantasy. Spelaren kommer alltså välja en klass utifrån kontexten att 

hens avatar ska interagera i en hypotetiskt, existerande onlinevärld och skapa en grupp 

tillsammans med andra spelare för att uppnå spelets mål.   

Prototyp: Förmågor och styrkor och klasser 
I Final Fantasy fanns det totalt åtta olika klasser att välja mellan, varav fem var 

stridsbaserade och tre magibaserade. För att begränsa arbetet och undvika att ge alldeles för 

många val som kan anses vara tomma, avgränsades klasserna till fyra i den första prototypen 

som är baserade på Final Fantasy’s klasser. Klasserna i artefakten kommer att vara följande; 

Riddare, Bärsärk, Tjuv och Magiker. Varje klass ska ha en kort beskrivning som berättar om 

bakgrunden, vad för slags vapen och stridsstil klassen använder sig utav i strid. Dessutom 

ska beskrivningen beskriva enkelt och kortfattat om klassens styrkor och svagheter. På så 

sätt kommer klasserna förses med val som dels kommer påverka vad för historisk bakgrund 

avataren får tillskrivet, dels också vilken typ av spelstil spelaren skulle spela samt hur 

spelaren skulle rollspela i en hypotetisk spelvärld som senare skulle formge avatarens 

identitet enligt Millers teori (Miller 2011, s 172-173). 

 Likt Final Fantasy, kommer alla klasser ha gemensamma styrkor, men olika värden för att 

visa klassernas för- och nackdelar. Styrkorna hade andra namn Final Fantasy, dock kommer 

de att benämnas med andra namn som känns lättare att förstå för nybörjare. I den första 

prototypen tilldelades dessa styrkor in i varje klass;  
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 Hälsopoäng/HP (hur mycket hälsa eller liv klassen har). 

 Styrkekraft/STY (hur stark klassens attacker är). 

 Försvar/FÖR (hur mycket skada klassen kan ta emot). 

 Precision/PRE (hur ofta klassens attacker kommer att träffa fienden). 

 Undvikande/UND (hur ofta klassen kommer att ducka undan fienders attacker). 

 Magi/MAG (hur stark klassens magiska krafter är). 

 Magipoäng/MP (hur mycket poäng klassen kan spendera på kostnaden av sina 

magiska attacker).  

Utdelningen av poäng för varje klass styrka kommer att baseras på en numerisk skala från 

sämst, mindre bra, normal, bra och bäst. Detta för att enkelt kunna tilldela klassens främsta 

fördelar men även nackdelar. T.ex. en magikers expertis är magi och därmed kommer ha 

bäst med magi och magiska poäng, men är sämst på fysiska attacker och därför kommer ha 

lägst poäng i styrkekraft. Hur noga eller välbalanserat poängen ska vara tilldelade är inte 

avgörande, då det inte kommer att implementeras i ett fungerande stridssystem. Det är 

endast representativt för avatarens identitet som spelkaraktär. 

Figur 13 Beskrivning av alla klasser 
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Med definierade klasser och värden på varje klass styrka, återstod det att skapa ett system 

för spelaren att välja klassen analogt på papper. Det främsta målet med klasserna är att trots 

att de skiljer sig från vad deras svagheter och styrkor är, så ska de vara tillgängliga oavsett 

avatarens könsidentitet. Dessutom ska värdet på varje styrka inte ändras efter avatarens 

könsidentitet, utan ha samma värde. Därmed skapades två dokument; det ena dokumentet 

innehåller beskrivningar av klasserna och dess styrkor och förmågor, och det andra är ett 

formulär med ikoner för varje klass och rutor bredvid, där spelaren kryssar in vad för klass 

hen väljer till sin avatar. Från början var det tänkt att spelaren skulle få skriva in den valda 

klassen samt fylla in styrkornas värden för hand. Dock ändrades det, då det skulle skapa risk 

för att fuska eller skriva in fel. Förutom att kryssa in klass, kommer detta formulär vara 

också till för att skriva in avatarens namn samt könsidentitet. 

 

Figur 14 Val av klasser  

Reflektion: Förmågor och styrkor och klasser 
Funktionen att kunna välja klass kommer bidra med formgivningen av karaktären som inte 

är utseendebaserat och ge rum för narrativa och spelmekaniska val. Att inge känslan att det 

kommer att påverka i ett fungerande i spel, menade Miller att det kommer öppna upp 

möjligheten för spelaren att utforska sin virtuella identitet genom spelmekaniken (Miller 

2011, s 172-173) Även om det kan anses som ett tomt val, kan det fortfarande bidra till 

spelets estetik, då val av klass ger spelaren en roll till sin avatar och därmed ger förutsättning 

för spelaren att försjunka sig i rollen som sin avatar (Kücklich 2006, s 108). Dessutom, finns 

det inte regler som förhindrar val av klass beroende på avatarens könsidentitet samt att 

värdena på klassernas styrkor kommer inte ändras efter avatarens könsidentitet. På så vis 

uppfylls synpunkten F.1, eftersom tillgängligheten av klasser ger spelaren möjligheten att 

formgiva avataren på en ludologisk nivå. Därför kommer detta tillvägagångsätt att 

implementeras i artefakten. 
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5.3.5 Designval: Könsidentitet 

Kö1: Spelaren bör inte vara tvungen att välja kön först innan hen kan skapa sin 

avatar 

Kö2: Det borde finnas val av kön som inte följer tvåkönsnormen 

Kö3: Val av könsidentitet bör komma sist 

Kö4: Definitionen av avatarens könsidentitet bör inte kännas som en lång process 

Med en artefakt där val av kroppsdelar och klasser har designats för att vara 

könsöverskridande på både en grafisk och representativ nivå, bryter den per automatik idén 

om att kroppen är ett med sin könsidentitet och istället stödjer Butlers argument om att 

kroppen är endast ett medium att tillskriva kön på utefter ens kulturella värderingar och 

normer (Butler 1999, s 12). På så sätt finns det en stor vikt på att själva tillskrivningen av 

avatarens könsidentitet ska ha samma tillvägagångsätt som kroppsdelarna och klasserna. 

Därmed, bör karaktärskapandet ta ställning till hur spelaren gör valet av avatarens 

könsidentitet?  Vad för val ska finnas och hur ska tillvägagångsättet vara för att inte spelaren 

ska uppleva att det är en alldeles för lång process eller för enkelt följa tvåkönsnormen och 

exkludera andra identiteter? Dessa frågor ställer synpunkterna Kö1, Kö2, Kö3 och Kö4. 

Till att börja med finns det friheter som kan utnyttjas; nämligen att spelet är analogt och inte 
digitalt. Det finns ingen fungerande spelmekanik med interaktion mellan spelaren och spelet 
som kräver avatarens könsidentitet. Dessutom finns det inga digitala spelregler som 
begränsar antal alternativ av könsidentiteter. Nackdelen är dock att dessa fördelar med 
analoga måste tas hänsyn till utvärderingen av observationen och kommer möjligtvist inte 
vara jämförbart med det digitala. Dock handlar det om att presentera en idé om en 
speldesign som är mer inkluderande och undersöka om vad friheten tillför spelaren. 
Därmed, användes den analoga friheten i första prototypen av val av könsidentitet. 
 

Prototyp: Könsidentitet 
Som tidigare beskrivet om val av klass, kommer spelaren kunna välja valfritt avatarens 

könsidentitet genom att skriva in för hand med penna. För att undvika tvåkönsnormen och 

kategorisering av könsidentiteter, kommer det därför vara till skillnad från klasser, valfritt 

att fylla i. Det kommer alltså ha samma tillvägagångsätt som att spelaren skriver in avatarens 

namn. Risken med detta tillvägagångsätt är att inte alla spelare är medvetna om att det finns 

olika könsidentiteter utanför tvåkönsnormen. Därför kommer en liten ordlista med olika 

könsidentiteter finnas tillgänglig. Denna ordlista kommer dels stödja de som vill ha idéer på 

vad för könsidentitet avataren ska ha, men dels också vara informera med ny kunskap till de 

som inte är medvetna om könsidentiteter utanför tvåkönsnormen.  

Eftersom klass och könsidentitet är det andra momentet av artefaktens karaktärskapande, 

kommer avatarens könsidentitet naturligt tillskrivas sist. Därmed undviks det att vara 

kopplat till valet av avatarens kropp och blir en naturlig del av den narrativa och ludologiska 

delen av karaktärskapandet.  Genom detta har synpunkterna Kö.1, Kö,2 och Kö.3 uppfyllts. 

Med en mer enklare tillvägagångsätt utan att komplicera val av kön med olika alternativ och 

göra det till en lång process som South Park: The Shattered But Whole gjorde, kommer det 

förhoppningsvist normalisera en valfri identifiering av avatarens kön. Därmed, uppfylls även 

synpunkten Kö4. 
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Figur 15 Formuläret där spelaren skriver in sin avatars namn och könsidentitet 

 
Reflektion: Könsidentitet 
Eftersom den första prototypen uppfyllde synpunkterna borde den kunna implementeras i 

artefakten. Dock finns det en nackdel med tillvägagångsättet. Trots att valet av kön inte är 

bunden till tvåkönsnormen, uppstår frågan om det obligatoriska tillvägagångsättet kommer 

att begränsa det flytande, virtuella könet? Carr nämnde att spelarens identifiering av 

avataren sker också under spelets gång, då olika tolkningar träder fram (Carr 2006, s 166-

167). Kommer det alltså trots allt tvinga spelaren att kategorisera sin avatars könsidentitet? 

Eftersom denna fråga uppstod under prototypen, kommer därför valet av könsidentitet att 

testas i pilotstudion för att se om det fortfarande upplevs som begränsade eller inte innan 

implementationen i artefakten. 

5.4 Färdigställd artefakt och reflektion 

I den färdigställda artefakten resulterades det i att det fanns tio olika kategorier att välja 

mellan i karaktärskapandet: kropp, byst/ärr, ansikten, hårfrisyrer, ansiktshår, kläder, klass, 

könsidentitet samt namnge avataren. Kropparna fanns i två olika kroppsformer; rak och 

kurvig. Varje kroppsform hade fyra respektive storlekar. Varken rak eller kurvig kroppsform 

har byst, utan det går att välja att sätta eller inte på varje kroppsform och storlek. Även 

alternativ för ärr fanns för att belysa könsbekräftande behandlingar. Alla ansikten som 

skapades kan ha ansiktshår och har tillgång till alla hårfrisyrer. Även alla kläder skapades för 

att vara tillgängliga för alla kroppformer, storlekar och de kropparna med eller utan byst. 

Även klasser skapades för att vara tillgängligt och dess styrkor ändrades inte beroende på 

könsidentitet. Till sist, designades könsidentitet och namngivningen av avataren likadant för 

att undvika känslan av att kategorisera avatarens könsidentitet är en onödigt långt process. 

För att stödja de som inte är medvetna om icke-heteronormativa könsidentiteter, skapades 

även en ordlista för att ge spelaren tips på olika könsidentiteter hen kan tillskriva sin avatar. 

Den gemensamma faktorn i designvalen under produktionen av artefakten är att det 

fokuserade på att göra allt tillgängligt, inte kategorisera utefter kön eller låta könsidentitet 

styra hur avataren kommer se ut, värdet på dess förmågor samt vad för val som går att göra. 

Tillvägagångsättet är att inte låta könsidentitet bestämma hur spelaren får skapa sin avatar, 

utan att låta spelaren tillskriva det under eller sist i karaktärskapandet. Detta kommer ge 

möjlighet att kombinera olika attribut som är könsöverskridande. I artefakten kan spelaren 

skapa t.ex. en kurvig kropp som är feminint kodat, men kan välja bort byst och lägga till ärr 

samt kombinera ett feminint kodat ansikte med skägg och lång hårfrisyr. Genom att ge 

spelaren möjligheten att göra könsöverskridande val och tilldela avatarens kön hur hen vill, 
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kommer det dels enligt Butlers teori tillåta könsidentiteter som anses vara obegripliga i den 

heterosexuella konstruktionen träda fram (Butler 1999, s 23-24), och dels också förmedla 

Turkles teori om att det virtuella könet existerar på ett annat plan som är fri från det köttliga 

(Turkle 1999, s). Däremot, finns det också en risk att varken Butlers eller Turkles idéer når 

fram till spelaren. Trots att det finns möjlighet av könsöverskridande val, har spelaren 

fortfarande kulturella värderingar som Carr menade att det kan påverka hens val i 

karaktärskapandet (Carr 2006, s 165-166). Spelaren kan fortfarande instinktivt utgå efter 

verklighetens könsnormer och skapa en cis-person som uppfyller den heterosexuella 

könskonstruktionens idé om hur en man eller kvinna ska se ut (Butler 1999, s 29-31). 

Visserligen finns det en ordlista som informerar om att det finns flera könsidentiteter 

förutom cis-man och cis-kvinna. Däremot, eftersom artefakten inte tvingar spelaren till att 

göra könsöverskridande val, finns det därför ingen garanti att spelaren kommer göra det. 

Även om undersökningen kan ge ett sådant resultat, behöver det inte betyda att det är 

bristande data. Frågeställningen var nämligen att undersöka om hur spelaren kommer ta sig 

åt dessa friheter. Om spelaren inte gör det är det då resultatet. 

Det finns även två andra faktorer som kan påverka resultatet som har med om vilken grad 

spelaren kan kombinera. För det första, var det tänkt från början att alla kroppsdelarna 

skulle vara mer modifierbara. T.ex. skulle det vara möjligt att kombinera olika storlekar på 

armar, överdelar, underdelar och armar. På grund av att det skulle bli alldeles för mycket 

material att producera samt svårt att hålla reda på vilka delar som kunde kombineras med 

vad, avgränsades arbetet och tillvägagångsättet att välja färdiga kroppar valdes istället. 

Visserligen förenklades arbetsprocessen och möjlighet för valbar byst/ärr kunde skapa 

förutsättningen för könsöverskidande val. Dock finns det en risk med de avgränsade 

kropparna; nämligen kan det vara för enkelt att peka ut vad som är maskulint eller feminint 

kodat. Även om kropparna inte kategoriseras efter maskulint och feminint, kan det leda till 

den instinktiva valen utefter tvåkönsnormen. Om detta kommer ske under undersökningen 

och informanter anmärker det i den kvalitativa intervjun, kommer det definitivt tas hänsyn 

till i sammanställningen. 

För det andra, behövdes alternativ för olika kläder avgränsas avsevärt. Den största faktoren 

bakom denna kompromiss beror främst på tidsbrist. Ursprungligen var det tänkt att det 

skulle finnas minst tre olika plagg per klädselkategori, samt andra kläder som t.ex. mantel, 

klänningar, accessoarer m.m. Dock skapades endast en kläddesign per klädselkategori. Det 

finns en tydlig brist på val och möjlighet att kombinera olika kläder med olika attribut. 

Varför detta är kan anses vara oroande är för att enligt den fjärde motivationsfaktorn bakom 

karaktärskapande, är just presentation och möjligheten att uttrycka en önskvärd bild av sig 

viktig i ett karaktärskapande, vilket val av kläder kan inge. En brist på kläder kan leda till 

mindre engagemang för spelare som drivs av att skapa estetiskt tilltalande karaktär (Lin & 

Wang 2014, s 216-217), men också möjlighet att lyfta upp könsuttryck och identitet som är 

kopplat till klädsel (RFSL, 2015). Förhoppningsvist går denna brist att lösas genom att efter 

pilotstudien göra en ytterligare iteration av artefakten och lägga till fler kläder. Om det inte 

är möjligt, är det viktigt att ta hänsyn till att bristen på kläder kan påverka resultatet. 

Artefakten utvecklades analogt och det fastställdes i metodbeskrivningen att artefakten 

skulle kunna översättas till digital form. Trots att artefaktens designval har främst tagit 

inspiration från digitala spel, är frågan om artefakten fortfarande är kapabel att analyseras 

likvärdigt som ett digitalt format? Spelreglerna som tillåter könsöverskridande val och 

manuell inmatning av kön kan eventuellt vara svårt att översätta digitalt. T.ex. fungerar inte 

kroppsmodulering i 3D som färdiggjorda kroppar i 2D. Däremot, om både South Park: 
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Fractured But Whole och The Sims 4 kunde bevisa att det går att göra kroppar och kläder 

tillgängligt I både 2D och 3D-format, så borde det inte anses vara en lika stor risk. Dessutom, 

finns det risk att spelaren inte tolkar det analoga formatet som en motsvarighet till ett 

digitalt spel, utan enbart kommer se det som en klippdocklek. För att informanten ska förstå 

syftet med undersökningen kommer det därför vara viktigt att klargöra att det analoga 

formatet är en prototyp som skulle kunna implementeras digitalt. 

Till sist, en kan dra slutsatsen att artefakten var mycket krävande, då det behövdes 

producera mycket material för att kunna skapa möjligheten att kombinera och göra 

könsöverskridande val. Det största förhindret i skapandet av artefakten var tiden. Tidsbrist 

påverkade produktionen på så vis att vissa delar fick en stor mångfald av val, medan andra 

minimalt. Förhoppningsvist kommer artefakten ha tillräckligt med material för spelaren att 

göra kombinationer som är könsöverskridande och ge möjlighet att utforska sin virtuella 

könsidentitet. 
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6 Utvärdering 

Syftet med arbetet är att skapa ett icke-heteronormativt karaktärskapande och ta reda på vad 

för avatarer som då kommer att skapas. Frågeställningen kretsar kring hur spelaren 

uppfattar friheten i ett karaktärskapande som inte är låst i den heteronormativa 

könskonstruktionen, vad för kombination av attribut och vilken könsidentitet kommer 

spelaren välja till sin avatar? Arbetets bakgrund har främst byggt på två teorier. Den ena är 

Butlers teori om att kön är ett uppträdande som under en längre tid har skapat en 

könskonstruktion som förhåller man och kvinna som varandras motsatser (Butler 1999, s 3-

44). Den andra är Turkles teori om det virtuella könet, vilket innebär att människor kan 

genom den virtuella världen inneha flera olika könsidentiteter och obesvärat växla mellan 

dem utan vara begränsad av den fysiska världen (Turkle 1999, s 9-12). Övriga teorier som 

används i arbetet är Millers teori om spelarens identifiering med sin avatar (Miller 2011, s 

176), Carrs teori om den ludologiska och representativa aspekten (Carr, 2006 s 165) samt 

Kücklich teori hur spelestetik tilltalar spelaren(Kücklich 2006, s 108) och Heussners teori 

om hur val i spel ska kännas meningsfullt (Heussner 2015, s 106-110). 

Hittills har en analog artefakt i form av en klippdocklek skapats och ska i detta kapitel 

användas i undersökningen. I kapitlet kommer utformningen och resultatet av 

undersökningen att presenteras. I slutet kommer en analys genomföras för att slutligen 

kunna dra en slutsats utav det. 

6.1 Presentation av undersökning 

Sex informanter totalt deltog i undersökningen. Varje informant observerades först i en 

fältobservation och sedan genomfördes en semistrukturerad intervju med informanten. 

Informanterna uppdelades i tre olika fokusgrupper; den första gruppen bestod av cis-män, 

den andra av cis-kvinnor och den tredje av transpersoner. Undersökningen utfördes i en 

kontrollerad miljö, vilket var i en sal på Högskolan i Skövde. Innan informanten var på plats 

förbereddes upplägget av artefakten. All material till artefakten var utskrivet och urklippt till 

olika klippdockdelar som sedan lagdes upp på ett bord. Alla delar kategoriserades i grupper 

och pappret för sammanställningen av avataren, könsidentitet, namn lades i mitten på 

bordet. Under fältobservationen instruerades varje informant om vad de skulle göra med 

artefakten och sedan fick de skapa sina avatarer. Fältanteckningar antecknade informantens 

interaktion med artefakten, samtidigt som en tabell över vad för val informanten gjorde 

fylldes i. Informantens färdiga avatar fotograferades och användes tillsammans med tabellen 

sedan i sammanställningen av fältobservationens resultat. Efter fältobservationen 

genomfördes en semistrukturerad intervju för att komma åt informanten perspektiv på 

karaktärskapande generellt i spel, deras upplevelse i artefakten samt diskutera syftet med 

artefakten.  
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6.1.1 Deltagande informanter 

Tabell 1 Beskriver deltagande informanter 

Antal informanter som deltog i undersökningen var sex stycken och demografin för gruppen 

av informanter var mellan tjugoett till tjugosju år gamla. Alla hade i medelvärde ganska 

mycket spelerfarenhet och ägnade mellan sex till tio timmar per vecka på att spela spel. 

Informanterna har delats upp i tre olika fokusgrupper; den första är fokusgruppen för cis-

män, den andra för cis-kvinnor och den tredje för transpersoner. Anledningen till att 

informanterna har delats upp i olika fokusgrupper beror främst på att de informanter som 

identifierar sig som cis och de som trans har olika perspektiv gällande könsuttryck och 

könsidentitet. Cis-personer som enligt Butler förhåller sig starkt till den heterosexuella 

könskonstruktionen, har en särskild uppfattning om hur det ena eller andra könet ska 

uppträda. Medan transpersoner som i många fall hamnar utanför den heterosexuella 

könskonstruktionen, har andra könsuttryck som upplevs som obegripliga och leder till att de 

exkluderas i många fall (Butler 1999, s 23-31). Syftet med arbetet är att skapa ett 

karaktärskapande fri från könskonstruktioner som inte reglerar spelaren vad för val hen får 

göra beroende på avatarens könsidentitet. Genom att undersöka cis-personer och 

transpersoner separat, kommer det förhoppningsvist leda till olika resultat som kan 

analyseras och jämföras med varandra. Efter analysen dras en slutsats.  

6.1.2 Utformning av fältobservation 

Innan fältobservationen började organiserades upplägget av artefakten. I och med att 

artefakten är på papper behövs alla delar organiseras så att spelaren får en bra översikt över 

alla alternativ i karaktärspakandet på ett stort bord.  Alla delar organiserades i följande 

kategorier: 

 Kroppar 

 Byst/ärr 

 Ansikten och ansiktsbehåring 

 Frisyrer 

 Kläder 

Informant Ålder Könsidentitet Spelerfarenhet 

Informant 
1A 24 år Cis-man Mycket stor erfarenhet (mer än 10 timmar/vecka) 

Informant 
1B 27 år Cis-man 

Ganska mycket erfarenhet (mellan 6-10 
timmar/vecka) 

Informant 
2A 25 år Cis-kvinna 

Ganska mycket erfarenhet (mellan 6-10 
timmar/vecka) 

Informant 
2B 21 år Cis-kvinna 

Ganska mycket erfarenhet (mellan 6-10 
timmar/vecka) 

Informant 
3A 25 år Genderqueer 

Ganska mycket erfarenhet (mellan 6-10 
timmar/vecka) 

Informant 
3B 23 år Icke-binär 

Ganske mycket erfarenhet (mellan 6-10 
timmar/vecka) 
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Figur 16 Artefaktens upplägg 

I mitten av bordet lades dokumentet för sammanställningen av karaktärens utseende, namn, 

könsidentitet och val av klass, samt beskrivningen av de olika klasserna och ordlistan om 

olika könsidentiteter. Kropparna kategoriserades utefter form och storlek. T.ex. till höger låg 

de kurviga kroppsformerna från undervikt till fetma, och till vänster låg respektive raka 

kroppsformerna. Under kroppsformerna låg kategorin för byst/ärr. Eftersom byst/ärr är 

anpassade efter olika kroppstorlekar och kroppsformer, lades de under den kroppform och 

storlek som de var anpassad efter. På så sätt skulle informanten se vilken byst/ärr som var 

anpassad efter vilken kropp. Ansiktena lades upp så att de två olika varianterna av 

ansiktsformerna låg bredvid varandra. Under varje ansiktsform låg de olika 

ansiktsbehåringarna som var anpassade efter respektive ansiktsform. Frisyrerna 

organiserades enkelt från kort, medellångt till långt. Slutligen, organiserades kläderna 

liknande till kropparna. Kläderna förhöll sig så att de var alltid var på samma sida som 

kropparna. T.ex. om de kurviga kropparna var till höger och de raka till vänster, var även 

kläderna anpassade efter de kurviga kropparna till höger sida och kläderna till de raka 

kropparna till vänster sida. På så sätt skulle det vara enkelt för informanten att förstå vilket 

plagg som passade vilken kroppstorlek, form och med/utan byst/ärr.  

Inför fältobservationen berättade observatören först för informanten om vad hen skulle göra 

med artefakten. Artefakten förklarades som en prototyp till ett framtida RPG/MMORPG-

spel och informanten instruerades att skapa en avatar i kontexten till detta framtida 

RPG/MMORPG-spel. På så sätt skulle informanten förstå i vilken kontext spelaren skulle 

skapa avataren till. Sedan visar observatören kort vilka kategorier som finns utan att gå in i 

detalj på vad de innebär, utan låter informanten sedan under fältobservationen lista ut det 

själv. Reglerna i karaktärskapandet är att informanten får börja var hen vill och det finns 

ingen ordning som hen måste följa. Däremot, kommer det antecknas ned i vilken ordning 

informanten gjorde valen för att undersöka vad hen lägger mest vikt på i karaktärskapandet. 

Till sist, instrueras informanten att hen är tillåten att fråga observatören om det är något i 

artefakten som är oklart, men observatören får inte hjälpa eller influera informanten med 

vilka val hen ska göra. Under observationen fördes fältanteckningar om informanternas 

interaktion med artefakten samt kommentarer. Medan valen gjordes av varje informant 

under karaktärskapandet kryssades in i en tabell. Syftet med tabellen är att för analysens 

skull, ha en förenklad överblick av varje informants val. När informantens avatar är färdig, 

fotograferas avataren på sammanställningsdokumentet. I resultatet kommer tabellen och 

fotot av avataren vara bredvid varandra. 
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Informant  

Avatar Namn  

Könsidentitet  

Klass  

Kropp 

Form Storlek Byst Ärr Inget 

     

Ansikte 

Form Ansiktshår Inget 

   

Frisyr  

Kläder: 

Överdel Underdel Skrud Skor 

    

Tabell 2 Mall av tabell som sammanställer informanternas val 

6.1.3 Utformning av Semistrukturerad intervju 

Efter fältobservationen är slut följdes den upp med en semistrukturerad intervju. Syftet med 

intervjun var att komma åt informantens generella tankar om spel där de ingår att skapa 

avatarer, deras perspektiv på artefaktens designval och till sist diskutera om syftet. Frågorna 

i intervjuerna var semistrukturerade med några förberedda frågor. Frågor som inte var 

förberedda ställdes ofta i samband som följdfråga eller för att kunna fråga om något specifikt 

som hände under fältobservationen som inte kunde ställas med de förberedda frågorna. 

Frågorna ställdes därför inte alltid i samma ordning och ibland besvarades den ena frågan på 

en annan fråga. För att underlätta analysen, har därför både svar på förberedda frågor och 

oförberedda sammanställts i resultatet under de förberedda frågorna.  

Dessa var de förberedda frågorna som ställdes i de kvalitativa intervjuerna: 

 Har du tidigare spelat ett spel, där du har fått göra en karaktär? 

– Om ja, hur brukar avataren se ut, vad för klass samt vilken könsidentitet får 

avataren tillskriven? 

– Om nej, vad beror det på? 

 Om tidigare påstående är sant, vad för friheter samt förhinder upplever du när du 

skapar avatarer i spel? 

 Hur skulle du beskriva din avatar som du har skapat? 

 Fokuserade du främst på utseendet eller personligheten/identiteten? Eller fanns det 

en balansgång mellan utseendet och personligheten/identiteten? Motivera! 

 Vad för friheter och förhinder upplevde du när du skapade din avatar i artefakten? 

 Hur resonerade du när du valde avatarens könsidentitet? 
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 På vilket sätt kan du se din egen könsidentitet I avataren? Eller är det enbart en 

separat karaktär för dig? 

 Syftet med den här artefakten är att skapa ett karaktärskapande, där val av kläder, 

kropp, ansikte m.m. inte är låsta vid könsidentitet. På vilket sätt tycker du artefakten 

lyckas/misslyckas? Motivera! 

 Fanns det alternativ som du upplevde var feminint/maskulint? Var det något som 

störde dig eller inte? 

 Vad är dina tankar om varför byst/ärr är valbart för alla kroppar? 

 Syftet med att byst/ärr är valbart är för att inkludera transpersoner som genomgått 

könsbekräftande behandling. Tycker du att designvalet har lyckats med det? 

Motivera varför! 

 Var det något som du saknade och skulle vilja lägga till i artefakten? 

6.2 Resultat av undersökning 

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. Först redovisas resultatet från 

fältobservationerna och sedan de kvalitativa intervjuerna.  

6.2.1 Resultat av fältobservation 

 

Informant Informant 1A 

Avatar Namn Garona 

Könsidentitet Icke-binär 

Klass Tjuv 

Kropp 

Form Storlek Byst Ärr Inget 

Rak övervikt x   

Ansikte 

Form Ansiktshår Inget 

Hjärta 2  x 

Frisyr Medellång 2 

Kläder: 

Överdel Underdel Skrud Skor 

Långärmad 

utan byst 

Byxor  x 

Tabell 3 Resultat av Informant 1A 

Det första Informant 1A började med var att formge kroppen, för att sedan gå vidare till 

kläder och till sist könsidentiteten och val av klass. I valet av kropp valde han den raka, 

överviktiga kroppen och kombinerade den med byst. Men istället för att välja bysten som var 



 

 49 

just anpassad efter den raka, överviktiga kroppen, valde han bysten för den kurviga, 

överviktiga formen. När Informant 1A gjorde det valet, kommenterade han att han hade en 

tanke att skapa en karaktär som hade ”manlig kropp med kvinnlig byst”. Valet av kläderna 

var inte helt anpassade efter den kropp som Informant 1A hade skapat. Dels valde han 

överdelen för rätt storlek och form men utan byst, dels också valde han skor som var 

egentligen anpassade för den raka kroppen med fetma-storlek. Efter att ha valt frisyr 

övergick Informant 1A till avatarens könsidentitet och började läsa igenom ordlistan. 

Därefter tilldelade han avataren könsidentiteten icke-binär. Till sist gick han vidare till val av 

klass. Medan Informant 1A läste om klasserna frågade han observatören om valet av klass 

handlade om att ens avatar skulle gå med i en grupp med andra spelare. Observatören 

svarade med att det måhända, men att det inte är fastställt om spelet kommer vara i 

flerspelarläge eller enspelarläge. Efter att ha läst noga och länge om varje klass valde 

Informant 1A till sist klassen tjuv. 

Informant Informant 1B 

Avatar Namn Diana 

Könsidentitet Cis-kvinna 

Klass Riddare 

Kropp 

Form Storlek Byst Ärr Inget 

kurvig Normalvikt x   

Ansikte 

Form Ansiktshår Inget 

Hjärta 2  x 

Frisyr Lång 2 

Kläder: 

Överdel Underdel Skrud Skor 

Långärmad med 

byst 

byxor  x 

Tabell 4 Resultat av Informant 1B 

Följdordningen för Informant 1B:s karaktärskapande var först att läsa igenom både klass och 

ordlista, sedan skapa avatarens utseende och sist välja klass, tilldela könsidentitet och 

namnge avataren. Informant 1B läste igenom noga om klasserna och om ordlistan, varpå han 

frågade observatören om det var det första han behövde göra i karaktärskapandet. 

Observatören svarade att det inte var nödvändigt och förklarade att han kunde börja var han 

ville i karaktärskapandet. Efter att ha läst igenom klasserna och ordlistan gick han vidare 

med att skapa karaktärens kropp och utseende. När Informant 1B kom till steget att välja 

ansikten, frågade han om alla ansiktena hade tillgång till skägg, vilket stämde. Informant 1B 

log lite för sig själv och valde sedan den andra varianten av den hjärtformade ansiktet utan 

skägg. Vid valet av kläder frågade Informant 1B om det fanns någon skillnad på kläderna, 
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eftersom han hade svårt att hitta vilket plagg som passade med vilken kropp. Dock hittade 

han rätt passform på kläderna, förutom skorna som var egentligen till för en mindre storlek. 

Efter att ha skapat karaktärens kropp och utseende gick han vidare med att välja klass. Där 

behövde han ha lite vägledning med hur han skulle välja och vart han skulle kryssa in sitt val 

av klass. Informant 1B behövde läsa igenom klasserna igen, eftersom han erkände att han 

hade beslutsångest om vilken klass som skulle passa till avataren. Enligt honom passade alla 

klasserna till viss del in på hans idé av karaktären. Det stod mellan riddare och tjuv, men 

efter en stund valde han till sist klassen riddare. Slutligen döpte han sin avatar till Diana.  

Informant Informant 2A 

Avatar Namn Thomas 

Könsidentitet Genderqueer 

Klass Tjuv 

Kropp 

Form Storlek Byst Ärr Inget 

Rak Normalvikt   x 

Ansikte 

Form Ansiktshår Inget 

Diamant 1 Skägg 3  

Frisyr Medellång 3 

Kläder: 

Överdel Underdel Skrud Skor 

Långärmad tröja Byxor  x 

Tabell 5 Resultat av Informant 2A 

Stegen som följdes i Informant 2A:s karaktärskapande var först med att skapa avatarens 

utseende och sedan välja klass, könsidentitet och till sist namn. Innan hon började med att 

skapa avataren kommenterade hon på byst/ärren för de raka kropparna: ”Jag gillar att alla 

män har blivit ärrade”. Informant 2A ställde också frågan om det var nödvändigt att välja 

alla val i karaktärskapandet, vilket observatören svarade med att alla val inte är nödvändiga. 

Med frågan besvarad började Informant 2A med att skapa avatarens utseende. Vid ansiktena 

tittade hon särskilt noga på och kommenterade: ”Jag vill att det ska vara rätt ansiktsuttryck. 

Ögonen ska säga någonting!”. När hon hittade den första varianten av diamantformade 

ansiktet utbrast hon med: ”Han såg vänlig ut!” och valde därmed det ansiktet. Vid kläderna 

blev Informant 2A mycket förvirrad och frågade osäkert om det var någon skillnad mellan de 

långärmade tröjorna, då det var många olika varianter som var anpassade efter olika 

kroppstorlekar, former med/utan byst. Trots det, lyckades hon hitta kläderna som hade rätt 

passform för både kroppstorleken och kroppsformen. Efter att ha valt klassen tjuv frågade 

Informant 2A om det fanns något mer hon behövde göra i karaktärskapandet. Observatören 

svarade med att hon kunde fylla i könsidentitet och namn om hon ville, vilket hon gjorde. 

Medan hon läste i ordlistan om de olika könsidentiteterna nämnde Informant 2A att hon 
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hade en föreställd berättelse om hur hennes avatar skulle vara och letade efter en 

könsidentitet som passade den bilden. Till sist valde hon att tilldela avataren könsidentiteten 

genderqueer och namngav avataren Thomas.  

Informant Informant 2B 

Avatar Namn Saba 

Könsidentitet Cis-kvinna 

Klass Riddare 

Kropp 

Form Storlek Byst Ärr Inget 

kurvig Normalvikt x   

Ansikte 

Form Ansiktshår Inget 

Triangel 1  x 

Frisyr Medellång 2 

Kläder: 

Överdel Underdel Skrud Skor 

Långärmad med 

byst 

byxor  x 

Tabell 6 Resultat av Informant 2B 

Informant 2B började först med att välja kläder, sedan kropp med byst, därefter klass, 

återvände sedan tillbaka till kläderna för att anpassa bättre kroppen, sedan frisyrer och 

slutligen namngav avataren och tilldelade könsidentitet. Innan Informant 2B började med 

karaktärskapandet undersökte hon alla alternativ och kategorier. När hon fick syn på 

kläderna började hon med att välja kläder utan att ha en färdig kropp. Det första hon valde 

var skor, vilket hon komiskt pekar ut. Vidare till resten av kläderna blev hon förvirrad över 

om det fanns någon skillnad på kläderna. Informant 2B funderade en stund och valde sedan 

byxor till den kurviga, normalviktiga kroppen, långärmade tröjan till den raka och 

underviktiga kroppen med byst. Därefter gick hon vidare till ansiktena. Hon fnittrade lite för 

sig själv och kommenterade att det måste ha tagit en hel del arbete att göra alla ansiktena. 

Efter att ha valt ansikte gick hon vidare med att välja kroppen. Hon jämförde mellan de fyra 

olika storlekarna för de kurviga kropparna och valde sedan den normalviktiga. När 

Informant 2B fick syn på att det fanns alternativ för att välja byst blev hon exalterad och 

valde med en gång byst för den kurviga, underviktiga kroppen. Sedan gick hon vidare till 

klasserna. Informant 2B kommenterade att klassen tjuv påminde henne om spelkaraktären 

Ezio från Assassin’s Creed 2. När hon sedan läste om magikern började hon skratta åt 

beskrivningen och förklarade att det var väldigt komiskt med att magikern var värdelös på 

att slå fiender med sin stav. Till sist valde hon riddaren. Efter att ha valt klass, observerade 

hon sin avatar och upptäckte att den långärmade tröjan inte passade kroppen. Informant 2B 

frågade observatören om vilken tröja hon borde välja som passade kroppen bättre. 
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Observatören gav då förslaget om tröjan som var anpassad efter den kurviga, normalviktiga 

kroppen med byst. Informant 2B följde förslaget och upptäckte även då att den valda bysten 

var för liten i förhållande till tröjans passform. Dock bytte hon inte byst. Därefter gick 

Informant 2B vidare till frisyrerna och kommenterade att den lockiga frisyren var för 

feminin. Det stod mellan en medellång och en lång frisyr, varpå hon valde den medellånga 

med resonemanget att den långa frisyren skulle vara i vägen i strid. Till sist skulle hon 

namnge avataren och tilldela könsidentiteten. Medan hon namngav avataren kommenterade 

hon att hon ville ha ett kaxigt namn som skulle passa en riddare. Hon valde till slut namnet 

Saba som hon tidigare har använt i ett spel och slutligen tilldelade avataren könsidentiteten 

cis-kvinna.  

Informant Informant 3A 

Avatar Namn Mordaq 

Könsidentitet Genderqueer hon/hen 

Klass Bärsärk 

Kropp 

Form Storlek Byst Ärr Inget 

Kurvig Fetma x   

Ansikte 

Form Ansiktshår Inget 

Kvadrat 1  x 

Frisyr Kort 2 

Kläder 

Överdel Underdel Skrud Skor 

Långärmad tröja 

med byst 

byxor  x 

Tabell 7 Resultat av Informant 3A 

De steg som Informant 3A tog i karaktärskapandet var först att börja läsa om klasserna, 

sedan skapa avatarens utseende och till sist återvända till val av klass, könsidentitet och även 

namn. Först läste hen igenom noga under en längre tid om klasserna och skummade igenom 

snabbt ordlistan. Därefter gick hen vidare till att skapa avatarens utseende. Vid valet av 

kroppen började hen med att jämföra mellan den raka och kurviga varianten av 

kroppstorleken fetma. Till slut valde hen den kurviga formen och la även till byst som var 

rätt anpassad efter kroppstorleken och dess kroppsform. Sedan utan svårigheter eller frågor 

valdes ansiktet och frisyren. Däremot, var kläderna ett krångligare moment. Valet av kläder 

till avataren var fel anpassade efter kroppens storlek och form på två olika sätt. För det första 

hade visserligen överdelen rätt storlek, men var egentligen till för den raka kroppsformen 

med byst istället för den kurviga kroppsformen med byst. För det andra, var underdelen för 

liten, då den var anpassad efter den raka, överviktiga kroppen. Det enda som var rätt 

anpassat var skorna. Tillslut återvände hen till ordlistan och började då läsa igenom den mer 
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noggrant. Sedan skrev hen in könsidentiteten och klass. Slutligen efter ett långt velande och 

idétorka på namn, gav Informant 3A avataren namnet Mordaq. 

Informant Informant 3B 

Avatar Namn Tonni 

Könsidentitet Icke-binär 

Klass Magiker 

Kropp 

Form Storlek Byst Ärr Inget 

kurvig undervikt  X  

Ansikte 

Form Ansiktshår Inget 

Oval 2  x 

Frisyr Medellång 3 

Kläder: 

Överdel Underdel Skrud Skor 

Långärmad tröja 

utan byst 

byxor  X 

Tabell 8 Resultat av Informant 3B 

Följdordningen för Informant 3B:s karaktärskapande var först att fylla in könsidentitet, 

klass och namn, sedan ansikte, frisyr, kropp och till sist kläder. Det tig en stund för 

Informant 3B att börja, vilket hen erkände att hen har ofta beslutsångest och därför tar det 

ofta väldigt lång tid för hen att skapa en avatar. Efter en stund började Informant 3B med att 

fylla i avatarens könsidentitet, klass och namn. Därefter går hen vidare till att välja ansikte. 

Med det valda ansiktet började Informant 3B matcha ansiktet med alla frisyrer för att se 

vilken hen tyckte passade bäst. Den andra medellånga frisyren valdes först, men efter att ha 

färdigställt karaktärens kropp och kläder, bytte hen ut den andra medellånga mot den tredje 

medellånga frisyren istället. Vid val av kropp valde Informant 3B den kurviga, underviktiga 

kroppen med ärr som var anpassad efter just den kroppen. Till sist hade Informant 3B kvar 

att välja kläder. Informant 3B hittade rätt kläder för rätt kropp förutom skorna som var 

anpassad för den raka, normalviktiga kroppen. Till underdelen jämförde hen både kjolen och 

byxorna noga för att se vilken som passade bäst. Efter att ha växlat fram och tillbaka mellan 

underdelarna, valde hen till sist byxorna.  
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Sammanställning av informanternas val  i tabellform 

Avatarens kroppstorlek, kroppsform och med/utan byst/ärr 

Tabell 9 Stapeldiagram sammanfattar val i relation till avatarernas kroppar 

Fem olika kombinationer av kroppar skapades sammanlagt i undersökningen. De övriga 

möjliga kombinationerna står inte med i tabellen. Två av sex informanter skapade en kurvig, 

normalviktig kropp med byst. Resterande fyra informanter skapade antingen en rak, 

överviktig kropp med byst, en rak, normalviktig kropp utan byst/ärr, en kurvig kropp med 

fetma och byst och sist en kurvig, underviktig kropp med ärr. Fyra av sex informanter valde 

kurviga kroppsformer, medan resterande två valde raka kroppsformer. Av de som valde 

kurviga kroppsformer valdes två normalvikt, en undervikt och en fetma. Av de som valde 

raka kroppsformer valdes en övervikt och en normalvikt. När det kommer till byst och ärr 

valde tre av fyra byst till de kurviga kroppsformerna och enbart en valde ärr till en kurvig 

kropp. Till de raka kroppsformerna valde den ena byst och den andra varken byst eller ärr. 

Sammanlagt var det fyra av sex informanter som valde byst till avatarens kropp, de 

resterande två valde ärr eller ingendera.  

Ansikten 

Tabell 10 Stapeldiagram sammanfattar antal valda ansikten och ansiktsbehåring 

Detta är de alternativen som valdes av informanterna. De övriga alternativen har inte 

räknats med i tabellen. Två av sex informanter valde den andra varianten av det 

hjärtformade ansiktet utan ansiktsbehåring. De resterande fyra informanterna valde den 

första varianten av det diamantformade ansiktet, kvadratformade ansiktet, triangelformade 

ansiktet och den andra varianten av det ovalformade ansiktet. Av alla valde ansikten var det 
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enbart en av sex informanter som valde ansiktsbehåring, vilket var till den första varianten 

av det diamantformade ansiktet.  

Frisyrer 

Tabell 11 Stapeldiagram sammanfattar antal valda frisyrer 

Fyra av sex informanter valde medellånga frisyrer, varav hälften av dem valde den andra 

varianten och den andra hälften valde den tredje varianten. De resterande två informanterna 

valde antingen den andra varianten av den korthåriga eller långa frisyren.  

Kläder 

Tabell 12 Stapeldiagram som sammanställer valda kläder 

 

 

 

 

 

 

Alla deltagande informanter valde byxor, skor och långärmad tröja. Hälften av de valda, 

långärmade tröjorna var med byst och den andra halvan var utan byst. Ingen av deltagande 

valde den kortärmade tröjan, kjolen, eller skruden. 
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Avatarens könsidentitet 

Tabell 13 Stapeldiagram sammanfattar avatarernas valda könsidentiteter 

Fyra av sex informanter valde icke-heteronormativa könsidentiteter till sina avatarer. Medan 

resterande två valde cis-kvinna. Utav informanterna som tilldelade icke-heteronormativa 

könsidentiteter var det en cis-man, en cis-kvinna och två transpersoner. Medan 

informanterna som valde att tilldela könsidentiteten cis-kvinna till sina avatarer var en cis-

kvinna och en cis-man.  

Avatarens spelklass 

Tabell 14 Stapeldiagram sammanfattar informanternas val av spelklass 

Utav de fyra klasserna valde två av sex informanter tjuv, två riddare, en magiker och en 

bärsärk.  
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Följdordning i karaktärskapandet 

Tabell 15 Stapeldiagram som sammanfattar var informanterna började med i sitt 

karaktärskapande 

Sammanlagt fanns det fyra olika tillvägagångsätt som informanterna började med i 

karaktärskapandet. Två av sex valde att börja med att skapa avatarens kropp. Även två av sex 

valde att först läsa igenom klasserna/ordlistan och sedan gå vidare till att avatarens 

utseende. Medan de två andra tillvägagångsätten valdes av en av sex informanter. Den ena 

var antingen att börja välja kläder först innan avataren hade en kropp eller att fylla i 

avatarens könsidentitet, namn och klass. 

Tabell 16 Stapeldiagram som sammanfattar vad informanterna avslutade med i sitt 

karaktärskapande  

Fem av sex informanter valde att fylla i avatarens könsidentitet/klass/namn sist i 

karaktärskapandet. Medan enbart en av sex informanter valde avatarens utseende, specifikt 

kläderna sist i karaktärskapandet. 
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6.2.2 Resultat av Semistrukturerad intervju 

De semistrukturerade intervjuerna varade ungefär i en halvtimma per informant. Alla 

informanters svar från intervjuerna har tolkats och sammanställts under de förberedda 

frågorna. Informanterna benämns i fet, understruken text. Svaren kommer i majortet bestå 

av sammanställd text, men ibland förekommer det citat från informanterna och dessa 

kommer stå inom citattecken.  

Har du tidigare spelat ett spel, där du har fått göra en karaktär? 

Om ja, hur brukar avataren se ut, vad för klass samt vilken könsidentitet får 

avataren tillskriven? 

Informant 1A: Nämnde RPG-spelet Skyrim som ett exempel på vad för slags spel han har 

spelat där han har fått skapat en egen avatar. För Informant 1A var val av kön på avatarer 

något som varierade mellan man eller kvinna. Det var viktigt enligt honom att sträva efter att 

skapa lika många kvinnliga och manliga avatarer för variation skull. Om det dök upp en bild 

av en avatar i Informant 1A:s huvud brukade han ofta gå emot den bilden och skapa en 

avatar som är tvärtemot. Utöver det tenderade han att skapa smala karaktärer som antingen 

tillhörde klassen Rouge eller Magiker. 

Informant 1B: Hade en stor erfarenhet när det kommer till att skapa egna karaktärer i 

spel. I artefakten försökte han att återskapa en karaktär som han brukade vanligtvist skapa. 

Han nämnde att om man skulle jämföra alla hans skapta karaktärer med varandra, skulle 

man se att de var väldigt lika varandra. I karaktärskapandet i spel utgick han efter att skapa 

en lönnmördartyp, som har en smidig och stark kropp. Därför undvek han att ta den 

smalaste eller den muskelösaste kroppsbyggnaden. Förutom kroppstypen var alla hans 

karaktärer kvinnliga. I följdfrågan om hur det kommer sig, berättade Informant 1B att han 

alltid har dragits sig till kvinnliga karaktärer sedan han var liten. Dels för att han kunde 

sympatisera sig med dem, men dels också för att han trivdes med att spela som en kvinnlig 

karaktär och såg därför hellre kvinnliga hjältar representeras än manliga i spel. 

Informant 2A: Hade tidigare spelat Dragon Age, vilket är ett RPG-spel. Hur avataren 

kommer att se ut, klass och kön var något som kom i stunden för Informant 2A, därför var 

det väldigt varierat och svårt att summera en generell bild av hur hennes avatarer brukade se 

ut. Informant 2A förklarade att: ”Det brukar vara så att när man sätter på spelet så får man 

en känsla av vad för sorts avatar man vill skapa. Då får man en idé om vad för kön, klass och 

utseendet avataren ska ha”. Med det tankesättet menade hon att valet av kön är något som 

hon inte tänker på och därför varierar det mellan manliga eller kvinnliga avatarer. I 

följdfrågan ställdes frågan om hon anpassar sig ofta efter spelets kontext och om det styrde 

karaktärskapandet. Där var Informant 2A tveksam och svarade att det ibland kunde fallet 

vara så, om hon ville få ut något utav att följa spelets kontext, men ibland var fallet också att 

hon enbart ville testa sig fram för att se vad som hände i spelet. 

Informant 2B: Hade en stor erfarenhet av att skapa avatarer sedan yngre ålder. Informant 

2B berättade att när hon var yngre spelade hon World of Warcraft och skapade väldigt 

feminina avatarer som antingen var rasen night elf eller blood elf och hade väldigt långt, 

vackert hår. Nu som äldre spelade hon Monster Hunter och beskrev hennes avatar som en 

kvinna med normalviktig kroppsbyggnad, med medellångt hår som ofta är uppsatt. Hon 

nämnde att hennes avatar i Monster Hunter liknar avataren i artefakten. När det kommer 

till klass föredrog hon den som gör mycket skada på långt avstånd, som t.ex. bågskytte, men 

kunde även tänka sig spela klassen som påminde om klassen Riddaren i artefakten. Klasser 
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som hon inte drog sig till var magikern, då hon ansåg att de var ofta passiva som enbart står i 

bakgrunden och väntar på att fylla upp sina magipoäng.  

Informant 3A: Hade tidigare spelat spel där det har ingått att skapa en egen avatar, men 

nämnde inga exempel på spel. Vanligtvist brukade hen skapa kvinnliga eller mer 

könsneutrala avatarer. Dock blev det oftare en kvinnlig avatar, men hen försökte att göra det 

så könsneutralt som möjligt utseendemässigt. Hen strävade efter ett könsneutralt utseende 

på sin avatar för att undvika ett alldeles för supermaskulint eller superfeminint utseende. 

”Ofta känner jag i de spelen som jag har spelat att karaktärer som är superfeminina känns 

opraktiskt.” Informant 3A nämnde ett exempel om en skulle välja klassen tjuv till sin avatar, 

skulle det kännas mer praktiskt och realistiskt att vara så enkel och neutral i utseendet som 

möjligt. På en personlighetsnivå beskrev Informant 3A sina avatarer som jordnära, enkla och 

praktiska som känns realistiska. En följdfråga ställdes om hens åsikt om att superfeminint 

utseende skulle vara opraktiskt och vad hen menade med det och om det är kopplat till hens 

vision om könsneutrala avatarer. Informant 3A svarade med att hen spelade oftast mer 

jordnära spel för att det kändes opraktiskt att man skulle göra ett uppdrag i en ringbrynje-

bikini och urringad tröja. Om hen själv skulle göra det uppdraget skulle hen välja att klä sig i 

en mer praktiskt klädsel. 

Informant 3B: Ja, Informant 3B hade tidigare spelat spelet Skyrim, där det ingick att 

skapa en egen avatar. Informant 3B berättade att hen har haft en och samma avatar väldigt 

länge. Avataren var en cis-man och tillhörde en slags bågskyttsklass, vilket var en klass som 

hen kände sig bekväm att spela som p.g.a. att hen var sämre på närstrid. Informant 3B 

berättade ytterligare om att i vanliga spel där en kan endast välja mellan man eller kvinna, 

brukade hen nästan alltid välja att spela de manliga karaktärerna. 

Om nej, vad beror det på? 

Ingen informant svarade på denna fråga. 

Om tidigare påstående är sant, vad för friheter samt förhinder upplever du när 

du skapar avatarer i spel? 

Informant 1A: När det kommer till begränsningar tyckte Informant 1A att det kunde både 

ligga i att det fanns ganska generiska detaljer som en spelare kunde lägga till på sin avatar 

och att det fanns för mycket val av detaljer och modifikation. Han nämnde exemplet om hur 

i vissa spel fanns det möjligheten att justera och bygga upp en karaktärs ansiktsstruktur, 

vilket enligt honom var något oönskat, eftersom det inte var någon distinkt eller extrem 

förändring utan endast en liten detalj som ändå inte kommer synas när en spelar. Dessutom, 

med för mycket val och modifikationsmöjligheter krävs det av spelaren att lägga ned för 

mycket tid på att skapa en karaktär och det är något som Informant 1A inte orkade med. 

Informant 1A ville hellre ha färre val som skiljer sig väldigt mycket åt och är mer extrema och 

distinkta, vilket han nämnde att han tyckte var bra att artefakten hade det tillvägagångsättet. 

Informant 1B: Den främsta friheten för just Informant 1B var möjligheten att spela och få 

uppleva spelets värld som en kvinnlig avatar, fastän han själv identifierade sig som cis-man. 

Dock kom det också med en del förhinder. Han tog upp ett exempel på hur han inte jämt, 

men ofta blev ifrågasatt av andra spelare för hans val av att spela som en kvinnlig karaktär. 

Även om det finns en generell uppfattning av att manliga spelare tenderar att spela som både 

kvinnliga och manliga avatarer, medan kvinnliga spelare spelar bara kvinnliga avatarer, var 

det enligt Informant 1B vanligt att bli ifrågasatt om en som man spelar som en kvinnlig 
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avatar. Att alltid bli ifrågasatt och behöva ta ställning till sina val, var det största förhindret i 

karaktärskapandet för Informant 1B.  

Informant 2A: Det tog ett tag för Informant 2A att tänka igenom vad för friheter och 

förhinder hon upplevde i karaktärskapande, eftersom hon inte hade reflekterat det så mycket 

tidigare. I följdfrågan om vad det berodde på, svarade Informant 2A att det berodde främst 

på det som hon nämnde förut om att hon gick in helt blankt i ett spel och tog skapandet av 

karaktären som det kom. Det enda hon kunde komma på som var begränsade var om hon 

inte kunde skapa en avatar som var en exakt kopia av hennes uttänkta bild av avataren i sitt 

huvud. ”Om jag vill nu skapa en sådan karaktär skulle jag i sådana fall spela spel som sims, 

där det finns mer friheter än förhinder. I jämförelse med andra spel finns det inte lika stor 

möjlighet och mångfald som i The Sims. Speciellt när det kommer till könsidentiteter”. I 

följdfrågan om vad hen menade om könsidentiteter i sims, förklarade Informant 2A att det 

var vanligast att en bara kan välja att vara man eller kvinna i andra spel och att kläderna är 

oftast anpassat efter könen. Medan i The Sims fanns det fler möjligheter till 

könsöverskridande val.  

Informant 2B: Nämnde exempel på hur en kan i vissa fall kombinera olika attributer som 

är olika könskodade och göra könsöverskridande val. Det ena exemplet var från spelet Soul 

Calibur, ett fighting spel där det fanns möjlighet att skapa flera egna avatarer. Där gick det 

att skapa en manlig avatar med ett vapen som en redan existerande, kvinnlig karaktär i 

spelet hade. Vapnet var formad som en rockring och den kvinnliga karaktären rörde sig 

väldigt sensuellt med det. ”När man valde det vapnet till en manlig avatar, hade han samma 

sensuella rörelse som den kvinnliga karaktären.” För henne fanns det en slags frihet att 

kunna göra ett sådant könsöverskridande val, men samtidigt nämnde hon att det också 

kunde upplevas som en begränsning, då utvecklarna hade en förutbestämd idé om vilka 

vapen som var till för vilket kön. T.ex. de stora, långa svärden hade de manligt kodade 

animationerna medan rockringsvapnet, piskan och ett mindre svärd hade de kvinnligt 

kodade animationerna. Det andra exemplet på frihet som Informant 2B nämnde var att 

röstlägen i vissa spel var på ett spektrum, och därför fanns det möjlighet att ge en manlig 

avatar en kvinnlig röst. När det kom till förhinder handlade det dels om att kvinnliga 

karaktärer inte kunde ha alla frisyrer och var ofta låste vid de mer feminint kodade frisyrerna 

och mindre muskelatur på kroppsbyggnaderna. Dels handlade det också om representation 

av etnicitet. ”Som halv-latina kan jag inte alltid hitta rätt hudton. Då är det bortom kön och 

handlar mer om utseende och hudfärg”.  

Informant 3A: När det kom till friheter nämnde Informant 3A att traditionellt rollspel 

hade det, då det fanns möjlighet att bygga upp sin avatar från grunden. Det var mer 

begränsat i datorspel med färdiga karaktärer, som antingen var supermaskulina, matcho-

män, eller superfeminina, sexiga kvinnor. Hen nämnde exempel på hur manliga avatarer 

alltid får tillgång till en variant av en rustning som är rejält täckande, medan den kvinnliga 

avataren får en ringbrynjebikini och en kort kjol. När det var så uppdelat efter 

tvåkönsnormen, upplevde Informant 3A att det var väldigt patriarkalt och heteronormativt. 

För hen kändes det som att det enbart var så för att det är skapat till för heterosexuella cis-

män. Därför upplevde hen att det inte finns någon bra representation och utesluter andra 

personer. Däremot, upplevde Informant 3A att det fanns mer frihet i datorspel där en kunde 

skapa egna karaktärer. 

Informant 3B: Nämnde inga friheter, utan främst de förhinder som hen hade stött på i 

spel. Det främsta förhindret Informant 3B upplevde var att val av kläder, detaljer på 
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utseende o.s.v. var väldigt uppdelat utefter manligt eller kvinnligt. Med den uppdelningen 

upplevde hen att det förhindrade en från att välja vissa val. Det ledde oftast till att de 

manliga avatarerna bara kunde ha väldigt maskulina utseenden, medan de kvinnliga 

avatarerna kunde endast se super-feminina ut. Förutom att det var uppdelat efter kön 

upplevde Informant 3B också att kropparnas storlekar och former var väldigt begränsade. 

Enligt hen var det vanligt förekommande att en kunde antingen bara välja muskelösa eller 

smala och inte större storlekar. När det blev så pass uppdelat och begränsat ansåg Informant 

3B att en inte kunde skapa den karaktären en ville göra. I sådana fall fick hen ofta använda 

sin egen fantasi och tolkning av spelet och sin avatar. T.ex. kunde hen tolka sin avatar som 

trans, som egentligen var avataren cis enligt spelets regler. 

Hur skulle du beskriva din avatar som du har skapat? 

Informant 1A: Garonas utseende och klass var baserat på Informant 1A:s tidigare avatar i 

spelet Skyrim, som var en kvinnlig orch med ett grövre och maskulinera utseende. Precis 

som den kvinnliga orchen valde han klassen tjuv till sin avatar Garona. Dels eftersom det var 

en klass han var bekväm med att spela som, dels också för att han såg Garona som en 

enstöring som är självständig, inte passade in i samhället och gick sin egen väg i livet. 

Avataren Garonas könsidentitet var icke-binär, men blev tilldelad könet kvinna vid födsel, 

eftersom Garona hade en kvinnligt-kodad kropp. Varför Informant 1A valde att tilldela 

avataren som icke-binär var dels för att hen inte hade någon romantisk eller sexuell agenda, 

men dels också för att det skulle passa Garonas personlighet som självständig som inte bryr 

sig om andra.  

Informant 1B: Baserade sin beskrivning av sin avatar Dianas personlighet utifrån klassen 

riddarens beskrivning. Enligt Informant 1B var Diana en modig riddare som hungrade efter 

nya äventyr, att bli starkare och att få ny kunskap från världen utanför. För honom påminde 

Diana om en typisk protagonist i ett klassiskt RPG, där protagonisten måste bekämpa en 

konflikt, bli starkare på sin resa och söka efter ett svar. På så sätt kunde han se Diana som en 

huvudkaraktär i ett spel. Först velade Informant 1B om han ville att Diana skulle vara en 

riddare eller tjuv. Han ville först skapa en rörlig karaktär som liknar en lönnmördare eller 

tjuv, eftersom det var något som han tenderade att välja i andra spel. Dock tilltalade det inte 

honom att använda fällor och små knivar som taktik. För honom var det viktigt att ha en 

balans mellan att kunna slåss och ha olika vapen som långsvärd och spjut. Eftersom riddaren 

hade den taktiken som passade hans vision, valde han därför riddaren istället som klass.  

Informant 2A: Beskrev kort sin avatar Thomas som en ganska målinriktad person med ett 

underliggande mål, vilket var kopplat till hans identitet. Enligt Informant 2A var Thomas 

inte den som han påstod sig vara och bar på en hemlighet.  

Informant 2B: Saba beskrivdes som en kaxig modig riddare som vågade tala för sig själv 

och andra. Informant 2B beskrev hennes personlighet som pålitlig, lojal, snabb, alert, fysiskt 

och psykiskt stark. Utifrån utseendet och speciellt ögonens uttryck beskrev hon Saba som en 

avatar som hade haft en svår bakgrund och såg därför väldigt ihop biten ut i ansiktet.  

Informant 3A: Mordaq beskrivdes som en kraftigt byggd, bärsärk som identifierade sig 

som genderqueer med pronomen hen/hon. Informant 3A gjorde i grunden en feminint 

kodad avatar, eftersom hen ansåg att det representerade att även kvinnliga avatarer kunde 

ha rå styrka. Samtidigt ville hen göra Mordaq könsidentitet könsneutral och därför valde just 

könsidentiteten genderqueer. Anledningen till varför Informant 3A valde klassen bärsärk var 

för att det beskrev en karaktär som är både fysiskt och mentalt stark. För hen tilltalade det 
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att bärsärken inte bara var fysiskt stark, utan också hade en ödmjuk och beskyddande 

personlighet, vilket var ovanligt för den klassen att visa en mjukare sida. 

Informant 3B: Tonni beskrivdes som en kaxig och vitsig magiker som identifierade sig 

som icke-binär. Hen började med att välja en klass som hen kände skulle vara intressant att 

spela som och sedan började bygga upp avataren runt den klassen. För Informant 3B var det 

viktigt att ha en helhet av avatarens silhuett, vilket hen förklarar var anledningen till att det 

tog så lång tid för hen att skapa sin avatar. Hen växlade särskilt mycket mellan olika frisyrer 

för att få det utseende hen ville ha av avataren. Utöver svårigheten med att välja passande 

frisyr, var resten av valen baserade på det hen annars brukar göra i karaktärskapande i spel. 

Hen förklarade att hens avatarer brukade vara små utan muskler som undvek strid och var 

snabb. Därför var just klassen magiker passande för hen. När det kom till avatarens 

könsidentitet valde hen icke-binär just för att hen kände att en borde ta den möjligheten när 

den väl fanns.   

Fokuserade du främst på utseendet eller personligheten/identiteten? Eller 

fanns det en balansgång mellan utseendet och personligheten/identiteten? 

Motivera! 

Informant 1A: Eftersom han baserade karaktären på en tidigare karaktär i Skyrim, hade 

han en vision på hur både utseendet och personligheten skulle vara. Dock var den främsta 

anledningen till varför han valde en kraftigt byggd, maskulin kropp med byst för att han 

kopplade det till karaktärens bakgrund som icke-binär och tjuv. Utöver det gjorde han 

många val som var mer personlighetsbaserat som t.ex. rufsig frisyr, eftersom enligt honom, 

prioriterade Garona inte en snygg frisyr. Även ansiktet nämnde Informant 1A baserades på 

personligheten. Dock erkände han att det var svårt att hitta ett ansikte som han var nöjd 

med, eftersom han kunde inte riktigt känna någon personlighet från ansiktena. Tillslut 

hittade han ett ansikte som kändes lömskt ut som passade Garonas personlighet som tjuv.  

Informant 1B: Det var enligt Informant 1B en slags balans mellan utseendet och 

personligheten. Dels utgick han efter klassen Riddaren och gjorde val som skulle passa den 

klassen, men dels har alla hans tidigare avatarer ett standard utseende som reflekterade 

hans preferens, vilket han brukade försöka eftersträva när han skapade sina avatarer. 

Informant 2A: Både utseendet och personligheten/identiteten vägde in lika mycket när 

hon skapade sin avatar. Hon hade en vision om hur Thomas skulle se ut, men fick under 

skapandet av avataren en större känsla utav vad för personlighet han hade. I följdfrågan om 

vad för karaktär hon hade i huvudet, svarade Informant 2A med att det var en bild av en 

kvinna som har en hemlig identitet och väljer att se ut som en man. Anledningen till varför 

Thomas ser ut som en man har enligt Informant 2A med att han har ett uppdrag han ska 

utföra och därför förklär sig som en man. På grund av det kände han sig mer bekväm med att 

identifiera sig som genderqueer. Det var en ganska vanlig intrig erkände Informant 2A, men 

något som hon tyckte passade till sin avatar. 

Informant 2B: Började med att skapa avatarens utseende för att sedan applicera en klass 

som passade avataren. Sabas färdiga utseende påminde Informant 2B om karaktären 

Bellona i spelet Smite. Hon beskrev Bellona som en karaktär som var väldigt stark och gjorde 

mycket stor skada. Med Bellona som inspiration försökte hon hitta en klass som passade 

Saba. Bärsärken passade inte helt då den klassen går sakta. Tjuven var ett alternativ som hon 

först tänkte välja, men tyckte klassen inte var tillräckligt stark. Medan magikern tyckte hon 

var för passiv. Den enda klassen som passade in var riddaren och därför valde hon den 
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klassen. När Informant 2B reflekterade över utseendet nämnde hon att kläderna kanske inte 

helt passade riddaren. Istället för en långärmad tröja, hade kanske den korta och puffärmade 

tröjan passat bättre, eftersom den kändes mer som ett plagg som en högt uppsatt och adlig 

riddare skulle ha på sig enligt Informant 2B. Dock tyckte hon att det var för feminint och 

ville hellre ha en mer könsneutral klädstil. I en följdfråga om varför hon inte tyckte om det 

som var feminint, svarade Informant 2B att det är något hon stör sig på och tyckte det är för 

sött för en riddaruniform. Hon ville välja ett plagg som var mer neutralt som vem som helst 

skulle ha på sig. 

Informant 3A: Baserade utseendet utefter klassen bärsärken och valde val som kändes 

realistiskt för den klassen. För hen är en stor och kraftig kropp med praktiska kläder som 

byxor istället för kjol, realistisk för en avatar som ska bära tunga vapen. Informant 3A 

menade att det vanligtvist fanns orealistiska normer i spel, där det fokuserades på att ha ett 

normativt, trendigt utseende och att det inte alltid fanns möjlighet att välja en kvinnlig 

karaktär som är som en bärsärk. På så vis kände Informant 3A att även om hen skapade en 

genderqueer karaktär, var det normbrytande att det fanns möjligheten att skapa en kvinnlig 

karaktär som är stor, stark och är bärsärk i artefakten. 

Informant 3B: Eftersom hen började med att välja klass och könsidentitet i artefakten, 

argumenterade hen för att hen brukar vanligtvist välja klass och personligheten i spel. 

Utseendet kommer ofta i efterhand och anpassas efter den klass hen har valt. När det kom 

till utseendet var Informant 3B tydlig med att hen skapade enbart utseendet efter hens egna 

smak, och inte vad andra tycker hur en viss avatar ska se ut. Hen menar att avataren med 

t.ex. klassen riddare eller bärsärk inte nödvändigtvist behövde vara stor och muskelös, utan 

kunde också vara av mindre storlek.  

Vad för friheter och förhinder upplevde du när du skapade din avatar i 

artefakten? 

Informant 1A: Nämnde främst val av identitet som friheten i artefakten. För informant 1A 

var det befriande eftersom han inte behövde ha en romantisk baktanke i skapandet av sin 

avatar. Däremot, upplevde han två förhinder i spelet. Det första var att han ville ha 

möjligheten att välja fantasyraser, eftersom det är ett tilltalande val att kunna spela som en 

unik varelse som inte finns i verkligheten. Det andra var att kläddesignen var för enkel och 

att det fanns för litet utbud av klädval. För informant 1A var det viktigt med detaljer som 

kläder och utseende att vara unikt och utstående, eftersom han kunde då föreställa en unik 

avatar och därmed vara stolt över den. Att inte kunna välja en annan fantasyras än människa 

och att det finns för lite klädval, resulterade i att informant 1A beskrev karaktärskapandet 

som: ”Det ser bara ut som en människa som klär ut sig till en fantasy-karaktär.”. 

Informant 1B: Generellt upplevde Informant 1B inget förhinder i skapandet av själva 

avataren. Han kände igen kläderna som konventionell fantasy RPG-design och beskrev dem 

som ”Standard, starting gear”. Det upplevdes positivt att det fanns en blandning av både 

feminina och maskulina kläder. Dock tyckte han att klädesplagget kjol inte passade någon av 

klasserna i artefakten. Visserligen tyckte han att den långa skruden var väldigt passande för 

en magiker, men utöver det upplevde han även att det skulle kunna ha blivit mer varierat om 

det fanns fler klädesplagg som passade klasserna. Dessutom upplevde han att det fanns för 

lite frisyrer att välja bland. Eftersom Informant 1B brukar välja en kortare, diskretare frisyr 

som är uppsatt i hästsvans i andra spel och det fanns bara en långhårig variant, upplevde 

han därför att det inte fanns ett stort utbud av frisyrer. 
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Informant 2A: Upplevde att det fanns både en frihet och förhinder med att det fanns 

mycket valmöjligheter. Fördelen med valmöjligheterna enligt Informant 2A, var att medan 

hon tänkte ut en avatar i huvudet, kunde hon skapa en avatar utefter det. Då var det 

befriande med många valmöjligheter och alternativ att välja mellan. Nackdelen var att det 

kunde bli väldigt överväldigande när det fanns för många val.  Informant 2a menade med det 

att: ”Då kanske man bara ta något utan att tänka efter”. Samtidigt påpekade Informant 2A 

att det fanns en svår gräns mellan fördelen och nackdelen. ”Om det blir för mycket 

valmöjligheter så tror jag att man kan känna sig låst vid att man inte vet vad man ska välja, 

men om det är för lite val så skulle man istället klaga på det”. 

Informant 2B: För det första upplevde Informant 2B en frihet med valet av kroppar och att 

bygga upp hela kroppen själv. Alternativ på olika kroppsstorlekar och former uppskattades 

av Informant 2B, eftersom det bryter normen om att kroppstorleken ska bestämma vilken 

klass den kan ha. T.ex. kan en skapa en större byggd karaktär som är tjuv eller riddare. Val 

av ansikten var också befriande, då alla kunde ha ansiktsbehåring. Dessutom var det 

befriande att kombinera kropp och byst/ärr hur man ville. I följdfrågan om varför det var 

befriande med valfriheten att kombinera kropp och byst/ärr, svarade Informant 2B dels att 

det var befriande för att det fanns möjlighet till identifikation med sin avatar oavsett vem 

spelaren är. Dels också att beroende på tillstånd, kunde hon skapa en avatar hur hon vill. När 

det kommer till förhinder upplevde Informant 2B att det fanns en avsaknad av alternativ för 

frisyrer. Dock lyfter hon upp att hon gillade den långhåriga frisyren som är mer krullig än 

andra, eftersom det inkluderar avatarer som inte nödvändigtvist är kaukasisk eller vit. Även 

om det fanns möjlighet att välja vilka kläder hon ville, upplevde Informant 2B att hon i 

efterhand kategoriserar automatisk kläderna utefter klasserna. T.ex. att skruden var för 

magikern, den puff-ärmade tröjan var för riddaren och långärmade för tjuvar. Detta berodde 

på att hon tänkte utefter konventionerna för medeltidsfantasy. Informant 2B kommenterade 

att det var positivt att kjolen inte var kort utan lång. 

Informant 3A: Upplevde att det var nästan enbart friheter och knappt något förhinder. För 

Informant 3A var det underhållande att kunna kombinera kläder, ansiktsbehåring, frisyrer 

och byst/ärr. Det är något som hen upplevde var ovanligt i andra spel, eftersom det är vanligt 

att alternativen delas upp utefter manligt och kvinnligt. Medan i artefakten låg allting 

tillsammans och det fanns ingen uppdelning efter kön. Det Informant 3A menade var att det 

var väldigt inkluderande och gav hen en möjlighet att skapa en karaktär som hen kan 

identifiera sig med. ”Det kanske är töntigt för vissa, men det känns som en enorm, euforisk 

känsla att få denna möjlighet”, sade Informant 3A om möjligheten att göra 

könsöverskridande val och skapa icke-heteronormativa avatarer.  

Informant 3B: För Informant 3B var den främsta friheten att just få de valmöjligheterna 

hen önskade spel hade gett hen när det kommer till t.ex. kläder och hår. Hårstilarna var 

enligt Informant 3B, varierande eftersom det fanns både korta, medellånga och långa frisyrer 

vars utseende gav olika intryck. Visserligen var hen nöjd med att alla kläderna passade alla 

kroppar, men hade gärna sett fler alternativ på kläder. Möjligheten att kunna välja 

identiteten icke-binär i artefakten var också en stor chans som hen ville ta, då hen vanligtvist 

inte kan göra det i andra spel. Efter att ha räknat upp friheterna och förhindren, börjarde 

Informant 3B berätta tankar som inte var kopplat till själva artefakten, men spel generellt. 

Enligt Informant 3B skulle det varit intressant att se spel där en kan välja 

funktionsvariationer som t.ex. amputerande kroppsdelar eller att vara blind. Anledningen till 

varför hen ville se en sådan inkludering var för att det är väldigt vanligt att alla karaktärer i 

äventyrsspel ska vara hjältar som har alla förutsättningar för att klara allt och inga 
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variationer som försvagar dem. Därmed, genom att ge en funktionsvariation menade hen att 

det skulle göra avataren mycket mer intressant och nyanserad. Dock påpekade hen att det 

möjligtvist kan vara svårt i praktiken, men att det var åtminstone en kul idé. 

Hur resonerade du när du valde avatarens könsidentitet? 

Informant 1A: Det främsta resonemanget var att avataren Garona inte skulle ha någon 

sexuell läggning och för att det passade med Garonas personlighet som en som går sin egen 

väg. För informant 1A var det inte relevant med romantiska möjligheter, eftersom det inte 

kommer vara en del av spelandet i artefakten.  

Informant 1B: Brukade alltid annars välja att spela som cis-kvinna i andra spel. Informant 

1B berättade att han var först intresserad av att testa på att skapa en trans-kvinna i 

artefakten, men eftersom han ville vara sann och reflektera sina val i andra spel, valde han 

därför att tilldela avataren Diana könsidentiteten cis-kvinna. I följdfrågan angående om hans 

nyfikenhet på alternativet trans-kvinna, ställdes frågan om han skulle vilja testa spela som 

en trans-kvinna om han fick möjligheten i andra spel. Varpå Informant 1B svarade med att 

det berodde på vad för slags spel det var. Om det var ett berättelsedriven spel, där relationer 

med andra karaktärer spelade stor roll, skulle han vara intresserad av att spela och 

porträttera sin avatar som en trans-kvinna. Utöver det skulle han nog först spela som en cis-

kvinna och sedan testa en andra gång eller skapa en sidokaraktär som är transkvinna.  

Informant 2A: Från början hade Informant 2A en tanke att skapa en kvinnlig avatar som 

maskerade sig som en man, men under skapandet av karaktären växlade hon mellan de två 

könsidentiteterna. Det var när hon fick läsa om de olika könsidentiteterna som fanns på 

ordlistan, som tillslut gjorde att hon valde att tilldela Thomas könsidentiteten genderqueer. 

Dels för att hon beskrev Thomas som en avatar som identifierar sig som både man och 

kvinna, dels också för att det passade Tomas personlighet och enligt henne skulle det bli ett 

mycket intressant element senare i spelets berättelse. 

Informant 2B: Valet att tilldela sin avatar Saba könsidentiteten cis-kvinna berodde på dels 

för att hon brukar göra det i andra spel, dels också för att hon vill antingen skapa en avatar 

som hon kunde identifiera sig med eller som var en idealistisk, utseendemässig bild av sig 

själv. Utöver det applicerade hon gärna sina egna tankar om avatarens personlighet som t.ex. 

att hon var kaxig. När det kommer till utseendet undvek Informant 2B att göra en feminin, 

kvinnlig avatar. I följdfrågan om varför hon inte gillade det feminint-kodade valen, 

förklarade Informant 2B att det har med att hon kopplade det till negativa stereotyper om 

kvinnliga karaktärer i spel som t.ex. damen i nöd eller en karaktär i spelet Soul Calibur som 

ber nervöst om ursäkt i början av varje strid. Särskilt den långa, lockiga frisyren som fanns i 

artefakten kodade hon som stereotypiskt feminint och därför undvek hon den frisyren. 

Informant 3A: Det var främst kopplat till Informant 3A:s könsidentitet. Hen försökte 

skapa en avatar som representerade hens egen könsidentitet, eftersom det var befriande och 

underhållande att få möjligheten att identifiera sig med sin egen avatar. 

Informant 3B: Det handlade främst om att ta den möjligheten att skapa en icke-binär 

avatar som hen annars inte kan göra i andra spel. Informant 3B menade att hen som är själv 

icke-binär, har en önskan att till viss del se sig själv representerad i spel. ”Det känns som att 

när spel väl representerar icke-binära karaktärer, så är det kanske någon robot, men aldrig 

en mänsklig karaktär”. Däremot, påpekade Informant 3B att om hen skulle skapa flera 

avatarer, så skulle inte alla identifiera sig som icke-binära. Då kanske hen hade valt att skapa 
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några som var manliga karaktärer. Dock var det för hen en slags lättnad att för en gång 

skulle kunna välja icke-binär könsidentitet i ett spel.  

På vilket sätt kan du se din egen könsidentitet I avataren? Eller är det enbart en 

separat karaktär för dig? 

Informant 1A: Kopplade inte sin egen könsidentitet till sin avatar Garona, utan såg det 

som en egen karaktär. Informant 1A förklarade att när han var yngre brukade han försöka 

skapa sig själv i spel och gjorde val som baserade på hans egna värderingar och åsikter. Nu 

när han är äldre har han insett att det blir långtråkigt i längden att försöka återskapa sig själv 

i spel. Istället strävade han att skapa unika karaktärer med egna motivationer som går 

utanför hans egna värderingar, eftersom det då enligt honom, ger förutsättning för ett 

intressant rollspel. 

Informant 1B: Eftersom han alltid har spelat som en kvinnlig avatar i andra spel, kunde 

Informant 1B på ett plan identifiera sig med avataren. Inte nödvändigtvist som en kvinna, då 

han själv identifierar sig som cis-man, men att han på något sätt kände sig mer bekväm i att 

spela som en kvinnlig avatar. 

Informant 2A: Identifikationen med avatarens könsidentitet var både och. Å ena sidan 

lägger hon alltid ner en del av sig själv medan hon skapar en avatar. Vilken del av avataren 

som hon kunde se sig själv är något som hon inte vet i början. Å andra sidan, var avataren en 

egen person som hon hade skapat. 

Informant 2B: Som tidigare nämnt kunde hon se sin egen könsidentitet i sin avatar. Hon 

nämnde att visserligen hade de likadan kroppsbyggnad, dock var själva avatarens identitet 

något mer av en idealistisk bild av sig själv.  

Informant 3A: Som tidigare sagt, skapade hen en avatar som var kopplad till hens egen 

könsidentitet. Avataren var uttänkt för att hen skulle kunna identifiera sig med avatarens 

könsidentitet.  

Informant 3B: Genom att ha skapat en icke-binär avatar, hade hen samtidigt skapat en 

representation av sin könsidentitet som hen vill ska synas mer av i spel. Samtidigt kände 

Informant 3B alltid en slags emotionell koppling till sin avatar, eftersom det var hens egen 

skapelse och lite av hens barn. Enligt Informant 3B blir en lite stolt över avataren en har 

skapat. Däremot, även om Informant 3B kunde känna en emotionell koppling och se sig själv 

i sin avatar, menade hen att det var enklare för hen att följa en redan färdigskapad karaktärs 

äventyr och känna en identifikation med den. Dock såg hen inte sin egen könsidentitet i den 

färdigskapade karaktären, utan endast som en separat, fiktiv karaktär man kan sympatisera 

sig med.  

Syftet med den här artefakten är att skapa ett karaktärskapande, där val av 

kläder, kropp, ansikte m.m inte är låsta vid könsidentitet. På vilket sätt tycker 

du artefakten lyckas/misslyckas? Motivera! 

Informant 1A: Det som var lyckat var främst att det fanns olika val och hur de 

presenterades på så sätt att en kunde dra och passa ihop olika delar hur en ville. Informant 

1A nämnde generellt om karaktärskapande i andra spel, där valen styrs av könsidentitet och 

att detaljerna följs i steg efter steg. ”Det känns bra att man kan börja skapa en avatar som en 

blank canvas så att säga”. Däremot, var han tveksamt inställd gällande könsidentiteten. 

Visserligen tyckte han att det var befriande att det inte var uppdelat efter just manligt eller 
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kvinnligt. Dock tyckte han att ordlistan illustrerade att en måste göra ett specifikt val och att 

det egentligen inte spelar någon roll i karaktärskapandet. Han menade då att det inte borde 

vara nödvändigt att behöva välja en könsidentitet i själva spelet, utan låta spelaren själv få 

föreställa sin avatars könsidentitet.  

Informant 1B: Var positivt inställd och tyckte att artefakten hade lyckats med syftet. Han 

nämnde att vanligtvist är alla alternativt uppdelat efter manligt eller kvinnligt och alla 

detaljer är förgrenade till just de två könsidentiteterna. Val av kroppar oavsett kön var något 

som Informant 1B främst tyckte var befriande och något han skulle föredra i riktiga spel. 

Han gjorde en liknelse mellan artefakten och spelet Monster Hunter, då det spelet har en 

liknande tillvägagångsätt att val är mindre binärt. Visserligen kan spelaren enbart välja 

könsidentiteterna man och kvinna, men när det kom till skägg och frisyrer fanns det 

möjlighet att välja alla alternativ oavsett kön. 

Informant 2A: Var lite tveksam i början. Först tänkte hon att det var uppdelat efter 

manligt och kvinnligt och försökte göra val som var manligt eller kvinnligt-kodade. Dock 

efter ett tag insåg hon att det inte var uppdelat och därmed släpptes den tanken och gjorde 

val i stället som hon tyckte passade bra. På så sätt kom Informant 2A fram till att det var 

befriande, eftersom hon slapp tänka på att något skulle uppdelat efter kön, utan kunde 

därför fokusera på att skapa en avatar utefter en bild i hennes huvud.  

Informant 2B: Artefakten hade enligt Informant 2B, lyckats med att uppfylla syftet på 

olika vis. Dels lyckades artefakten med att ge ett stort utbud på kroppar, där en kunde 

kombinera med olika bröst med olika kroppar och ansikten som var både feminint och 

maskulint-kodade med ansiktsbehåring. Dels också att alla kläderna var anpassade efter alla 

kroppstyper, storlekar och med/utan byst. Dock nämnde hon att kropparna inte hade något 

könsorgan, utan alla hade samma, täckande underkläder. Däremot, kunde hon genom 

kläderna se om vad för könsorgan de hade. 

Informant 3A: Hade en generellt positiv upplevelse och tyckte att artefakten hade lyckats 

att uppfylla syftet. För Informant 3A kunde det kännas negativt att spel vanligtvist delar upp 

alla alternativ utefter manligt eller kvinnligt. Medan i artefakten upplevde hen en positiv 

känsla främst i fyra aspekter av att allt var ett öppet val och varierat. För det första tyckte hen 

att det fanns bra alternativ för både könsneuralt, maskulint och feminint-kodade kläder. För 

det andra var hen imponerad över att det fanns val av att kombinera byst/ärr med olika 

kroppar, eftersom det gav en möjligheten att skapa en realistisk avatar. För det tredje 

uppskattade hen att det fanns varierade kroppstyper som var både mer kvadratiska, kurviga 

m.m. och var inte enbart smal till tjock. För det fjärde, var det uppskattat att ansiktena hade 

olika former, drag och fanns möjlighet att välja skägg till alla ansikten.  

Informant 3B: Upplevde att artefakten hade lyckats att nå dess syfte genom tre olika 

aspekter. För det fösta tyckte hen att artefakten hade lyckats med att göra det fritt att välja 

val utan att behöva vara låst vid en könsidentitet. Informant 3B tog upp exempel på hur spel 

annars delar upp och kategoriserar val utefter kön och att alla val inte var tillgängliga 

beroende på vilket kön avataren hade. Däremot i artefakten kunde hen göra val utan att bli 

tillsagd att det inte var tillåtet. För det andra var kläddesignen enligt Informant 3B anpassad 

för alla kroppar, storlekar, former, med/utan byst och därmed väldigt tillgänglig. För det 

tredje var det befriande för Informant 3B att se att alla ansiktstyper oavsett mer feminin eller 

maskulin, kunde ha ansiktshår. Även om hen inte själv valde det, kändes det befriande för 

hen att se det vara tillgängligt. 
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Fanns det alternativ som du upplevde var feminint/maskulint? Var det något 

som störde dig eller inte? 

Informant 1A: Till viss del kunde han se vilka delar som var mer maskulint eller feminint-

kodade. Han berättar om hur han först försökte skapa en typisk maskulin avatar och pekade 

ut de raka kropparna som maskulint-kodade och de kurviga kropparna som feminint-

kodade. Därefter ändrade han sig och ville skapa en maskulint-kodad kropp med feminint-

kodad byst. Däremot, hade han svårt att urskilja vilka klädesplagg som passade vilken 

kroppsform, eftersom alla var väldigt lika. Vissa plagg som t.ex. skruden ansåg han var mer 

könsneutralt-kodat. När det kommer till de könsneutrala alternativen beskriver Informant 

1A sin avatar som könsneutral. ”Min avatar är till utseendet lite Link-aktig. Link är en väldigt 

könsneutral karaktär i Zelda-spelen i jämförelse med många andra spel”. 

Informant 1B: Det enda som han upplevde var mer feminint eller maskulint kodat var 

frisyrerna. För honom kände han att det var antingen långa, yviga och feminina frisyrer eller 

korta, städade maskulina frisyrer. Däremot, upplevde han att det var otydligt om vilka kläder 

som passade med vilken kropp och därför var det svårt att orientera sig när en skulle välja 

kläder till sin avatar.  

Informant 2A: Som tidigare nämnt hade hon en tanke om att det var uppdelat, eftersom 

hon tänkte göra val som var antingen manligt eller kvinnligt-kodad. Visserligen kunde hon 

koda visa saker som mer maskulint eller feminint, dock släppte hon den tanken efter ett tag 

eftersom det fanns möjlighet att göra könsöverskridande val och därför blev det inget 

störande moment.  

Informant 2B: Som tidigare nämnt störde sig Informant 2B personligen på alternativ som 

var stereotypiskt, feminint-kodade eftersom det påminde henne om andra spels negativa 

porträttrering av femininitet. Trots att det fanns mer feminint-kodade alternativ, upplevde 

hon inte att det var någon begränsning, eftersom det fanns möjlighet att kombinera den 

feminint, långa, lockiga frisyren med ett maskulint ansikte och skägg. Eftersom hon kunde 

kombinera och välja olika kodade alternativ hur hon ville, var det därför inte något störande 

moment. 

Informant 3A: Även om det fanns olika kodade kläder, upplevde Informant 3A inte det 

som något störande moment, utan bra att det fanns varierat. Även om det var olika kodade, 

upplevde hen att det ändå var realistiskt. Vad hen menar med det var att det inte var vulgärt 

eller löjligt feminint eller maskulint, utan att det var mer passande och bekväma. Hen 

nämnde ett exempel på hur klädesplagget kjol kan vara feminint kodat, men det var inte för 

kort utan var lång och mer praktisk.  

Informant 3B: För hen kunde alla alternativ vara för alla och inget var könskodat. Dock 

erkände hen att det visserligen finns inlärda och undermedvetna föreställningar om vad som 

är maskulint/feminint. T.ex. att ansikten med kantiga linjer är mer maskulint, medan mjuka 

linjer är mer feminint. För att kompensera och hitta ett mellanting mellan det maskulina och 

feminina valde Informant 3B ett ansikte som var mer könsneutralt enligt hens uppfattning. 

Det som Informant 3B främst undermedvetet kodade maskulint/feminint var kropparna och 

var även det som hen hade svårast att välja. Till slut valde hen den kurviga kroppsformen, 

eftersom hen ville representera en icke-binär avatar som inte nödvändigtvist är androgyna. 

Informant 3B upplevde att det fanns ett stigma om att icke-binära inte är tillåtna att vara 

stora eller ha mer feminint-kodade kroppsformer. Därför ville hen skapa en icke-binär 

avatar som tillåts ha mer kurviga former.  



 

 69 

Vad är dina tankar om varför byst/ärr är valbart för alla kroppar? 

Informant 1A: I början upplevde Informant 1A att det var underligt att det fanns bröst och 

bortopererade bröst, men inte något alternativ för mer maskulint-kodade bröst. För honom 

gav det intrycket att standarden är att det inte finns maskulina bröst, men i verkligheten 

menade han att det fanns olika bröstformer för män också. Därför önskade Informant 1A att 

det fanns även alternativ för maskulint-kodade bröst. 

Informant 1B: Svarade att det var för representationens skull. Genom att ge möjligheten 

att välja byst/ärr inkluderar det olika typer av kroppar med olika storlekar på byst eller 

reducerade bröst. 

Informant 2A: Från början hade hon ingen tanke om varför byst/ärr var valbart. När det 

väl nämndes under intervjun, kunde Informant 2A föreställa sig att det är till för trans-män 

som har opererat bort sina bröst. Dock var hon inte så säker på sitt svar och kände att det var 

en osäker gissning. 

Informant 2B: Att det handlade om identifikation och att inkludera alla sorters spelare och 

deltagare. Möjligheten att välja byst skapade enligt Informant 2B två olika möjligheter; det 

första var att en kunde skapa karaktärer som en kunde identifiera sig med eller en idealistisk 

bild av sig själv. För det andra, med ett större utbud av olika kroppar och identiteter, leder 

det till en ökad förståelse, normalisering och till sist acceptans av att det finns fler 

könsidentiteter än just man eller kvinna.  

Informant 3A: Fick en positiv känsla av att kunna välja att kombinera olika kroppar med 

byst/ärr. Vanligtvist finns det färdiga kroppar i spel, som är normativt manligt eller 

kvinnligt. Bristen på variation och uppdelning utefter kön är något som hen upplevde var 

svårt att känna sig bekväm med att identifiera sig med. Medan i artefakten kände hen sig 

bekväm med att välja en kroppstyp som hen kunde identifiera sig med, vilket gav 

möjligheten att skapa en avatar helt fritt. På så sätt förmedlade artefakten budskapet om att 

alla kroppar är individuella. Visserligen valde hen byst, men hade gärna velat experimentera 

med att ha ärr för att det är underhållande att kombinera och utforska. Hen nämnde att det 

var särskilt viktigt för unga transpersoner som genomgår sitt identitetsökande att få 

möjligheten att spela spel som ett kreativt utlopp för att kunna utforska sin identitet och 

skapa avatarer som är normbrytande.   

Informant 3B: Om en ska översätta designvalet till digitala spel, tyckte Informant 3B att 

det skulle fungera väl. Att kunna välja att ha eller inte ha byst oavsett kroppstyp är något 

som hen var positivt inställd för och såg det som en möjlighet att kunna inkludera fler 

transpersoner. 

Syftet med att byst/ärr är valbart är för att inkludera transpersoner som 

genomgått könsbekräftande behandling. Tycker du att designvalet har lyckats 

med det? Motivera varför! 

Informant 1A: Nej. Att det fanns ärr under bysten var något som inte tilltalade Informant 

1A, eftersom han inte brukade skapa avatarer som har ärr/skador. Dessutom tilltalade det 

inte honom att skapa karaktärer som har ett förflutna. Om Informant 1A hade velat skapa en 

karaktär som hade opererat bort sina bröst, skulle han inte själv valt ärr, utan inte välja byst 

eller ärr alls. Därför tyckte Informant 1A att det inte var nödvändigt för inkludering. 
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Informant 1B: Ja. Det var ett lyckat designval eftersom enligt Informant 1B, gjorde det 

honom nyfiken på att skapa en trans-kvinna. Däremot, erkände han att han själv inte skulle 

skapa en transman. Enligt honom hade det varit svårt för honom att identifiera sig med en 

trans-man som hade genomgått en könsbekräftande behandling. Dock handlade det enbart 

om att han föredrog att spela som kvinnliga karaktärer istället för manliga. Utöver det, 

upplevde Informant 1B att det var ett budskap om inkludering.  

Informant 2A: Ja. Det var ett lyckat designval för att det enligt Informant 2A gav 

möjligheten att välja det önskvärda respektive välja bort oönskade detaljer. Det kan leda till 

att en inte behöver känna sig exkluderad i fall då en vill skapa en uttänkt kropp som inte är 

heteronormativ.  

Informant 2B: Ja. Enligt Informant 2B förutsatte det en nyfikenhet hos både cis-personer 

och transpersoner med ett sådant stort utbud. Att kunna kombinera olika kroppar med olika 

byst/ärr var därför ett lyckat designval.  

Informant 3A: Ja. Enligt Informant 3A var det ett lyckat designval, då det främst ledde till 

synlighet och normalisering. Genom att låta även cis-personer få se det som ett alternativ 

leder det enligt Informant 3A till normalisering av olika könsidentiteter med olika kroppar. 

”Bara att se dem på bordet gjorde mig så glad över att du hade tänkt på det! Jag hade älskat 

att se sådana kroppar i riktiga spel!”. 

Informant 3B: Ja. Genom att bjuda in spelaren att välja själv, menade Informant 3B att 

det kommer att leda till att spelaren vågar experimentera mer. Det hen tyckte var smart med 

designvalet var främst att en inte behövde välja kön först för att kunna experimentera med 

olika kroppar och bröst. Om en hade istället varit tvungen att välja kön först, blivit tilldelad 

en kropp utefter det och fortfarande hade möjlighet att byta ut byst/ärr, menade hen att det 

hade varit svårare för spelaren att förstå att det fanns möjligheten att kombinera byst/ärr. 

Var det något som du saknade och skulle vilja lägga till i artefakten? 

Informant 1A: Utöver val av flera unika kläder och val av mer maskulint kodade bröst, 

upplevde Informant 1A att det inte saknade något särskilt. Han nämnde att det möjligtvis 

skulle ha varit mer varierat om det fanns mer fräcka utsmyckningar som t.ex. rustningar. 

Informant 1B: Kom inte på något som saknades. 

Informant 2A: Saknade val av hårfärg, hår på byst, ärr i ansikten och små grafiska detaljer 

som kroppsmålningar, tatueringar, piercings m.m. 

Informant 2B: Saknade mer alternativ för frisyrer som var mitt-i-mellan den medellånga 

som hon valde och de långhåriga. Speciellt mer feminint-kodade korta frisyrer som t.ex. 

page. Förutom frisyrer skulle hon vilja lägga till val av detaljer som leverfläckar, ärr på andra 

ställen o.s.v. När det kom till könsidentiteter tyckte hon själv som cis-kvinna att det var 

inkluderande och att det inte behövdes ändra något.  

Informant 3A: Tyckte att det inte saknade något, men gav förslaget att det skulle vara 

intressant att kunna lägga till en egen bakgrundshistoria till sin avatar. 

Informant 3B: Mer alternativ för att modifiera kroppen. Som Informant 3B nämnde 

tidigare, hade det varit intressant enligt hen att lägga till alternativ för olika 

funktionsvariationer. Dessutom, skulle hen vara intresserad av att bestämma längd på 
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avataren för att kunna skapa ännu mer unika och varierande kroppar. Utöver det hade hen 

inte mycket mer att tilläga. 

6.3 Analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen att analyseras, för att sedan kunna dra 

en slutsats utifrån det. Eftersom undersökningen har varit omfattande, kommer analysen att 

delas upp i tre olika delar. Den första delen är en analys av tillvägagångsätt och hur 

informanterna uppfattade ett karaktärskapande där de är fria att börja var de vill. Den andra 

delen är en analys som går djupare in på vad för kombinationer av kroppsdelar och attribut 

informanterna har gjort och motivationen bakom det. Den tredje och sista delen är en analys 

om resonemanget och motivationen bakom val av könsidentitet.  

6.3.1 Analys om tillvägagångsättet i karaktärskapandet 

I resultatet visade det sig att det var mest förekommande att börja med att skapa avatarens 

utseende eller att läsa igenom klasserna/ordlistan, börja med kroppen för att sedan 

återvända i slutet av karaktärskapandet med att fylla i klass och könsidentitet. Den enda som 

valde att fylla i avatarens könsidenitet och klass i början var Informant 3B. Den första frågan 

som bör ställas och analyseras är varför informanterna valde främst att skapa avatarens 

utseende först och sedan tilldelade klass, könsidentitet och namn? 

Om en börjar med att titta på informanternas svar i den semistrukturerade intervjun på vad 

för förhinder de upplevde i spel, fanns det en gemensam nämnare bland de kvinnliga och 

HBTQ-informanterna; alla dem upplevde främst en störning att val i karaktärskapande var 

uppdelat efter kön. De nämner att det är vanligt att spelaren först måste välja kön, som 

sedan förgrenas ut till val av kläder, kropp, utseende m.m. Visserligen nämnde de manliga 

informanterna det med, men båda nämnde det senare i intervjun under frågorna om 

artefaktens syfte, vilket kan tolkas som att det inte berörde dem på samma sätt som t.ex. 

HBTQ-personer, som nämnde könsuppdelning som främsta förhindret, medan cis-männen 

nämnde för många val eller att bli ifrågasatt att spela som kvinnlig avatar. 

När informanterna fick skapa en avatar i artefakten och blev instruerade att börja var de 

ville, var reaktionerna en blandning av förvirring och fundersamhet. Informant 2A frågade 

om alla val var nödvändiga, Informant 1B som läste om klasserna först, blev överraskad över 

att han inte behövde välja det först och Informant 2B cirkulerade runt och studerade alla 

alternativ först innan hon började med att skapa avatarens utseende. Utifrån dessa 

reaktioner och deras tidigare erfarenhet av att vara bundna till könsidentitet, var det ovanligt 

för alla informanter att få börja var de ville. Framförallt var det ovanligt att få möjligheten att 

skapa kroppen först och sedan tilldela avataren kön och klass. 

De som började med att skapa avatarens kropp var 1A och 2A, som motiverade att det var en 

frihet i att kunna kombinera olika kroppsdelar utan att vara beroende av könsidentitet. I 

slutet kunde de välja en könsidentitet som de tyckte passade avatarens personlighet och 

utseende. Informant 1A förklarade det som: 

”Det känns bra att man kan börja skapa en avatar som en ’blank canvas’” – 

Informant 1A. 

Fallen för Informant 1A och 2B kan kopplas till Butlers teori om hur kroppen är egentligen 

ett medium att tilldela könsidentitet (Butler 1999, s 12), en tom målarduk som informant 1A 
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beskrev det som. Detta ledde till att dessa informanter valde att tilldela könsidentitet och 

klass sist utefter vad de tyckte passade avatarens personlighet och utseende. 

De som lade mer tid på att val av klass i början var Informanterna 1B, 3A och 3B. 1B och 3A 

valde att läsa först och sedan skapa utseendet, medan 3B tilldelade klass, könsidentitet och 

sedan utseende sist. De som läste först tog inspiration från klasserna, men kunde ändra sig 

under karaktärskapandet och väga in sina egna spelpreferenser och sedan anpassa klass i 

slutet. Informant 3A ville t.ex. skapa en praktiskt och realistisk avatar som passade klassen 

bärsärk, men samtidigt lägga in egna preferenser. Medan Informant 3B valde könsidentitet 

och klass först för att det är dels hens vanligaste tillvägagångsätt och utseendet är något som 

kommer sist. Enligt Millers teori fokuserade hen mer på vad för mål hen vill uppnå med 

spelet genom sin avatar (Miller 2011, s 173-176). Dels också för att ta chansen att 

representera sin könsidentitet, då hen inte kan göra det annars och därför prioriterade det 

först. 

Oavsett tillvägagångsätt, verkar det som att alla informanter kände en frihet i att kunna börja 

var de ville utan att vara fastbunden till varken den ena valet eller andra. De som började 

med kroppen först applicerade kön och klass som passade avatarens utseende och hade 

attityden på avatarens kropp som ett medium (Butler 1999, s 12). Medan de som började 

fundera på klass och könsidentitet först skapade en avatar som var inspirerad av klasserna, 

men fortfarande hade rum för egna preferenser och kände frihet att kunna välja utseende 

som nödvändigtvist inte var anpassad efter klassen. Kan det vara så, att under 

karaktärskapandet sker en konstant bearbetning, där olika identiteter i form av klass och 

könsidentitet växlar? När alla alternativ är tillgängliga oavsett kön, ger det spelaren friheten 

att bearbeta sin avatar utan att vara beroende av sina tidigare val?  

6.3.2 Analys om avatarens uppbyggnad 

Artefaktens syfte var att skapa en förutsättning för kombination av olika kroppsdelar som är 

könsöverskridande och oberoende av vad för kön avataren har. Enligt den heterosexuella 

könskonstruktionen finns det två binära poler som förhållar sig till varandra genom att vara 

varandras motsattser; manligt och kvinnligt. Varje binär pol beskriver hur det ena eller 

andra könet ska bete sig och det finns inget mellanting. Om det ena könet börjar uppträda 

eller se ut vad som är traditionellt för det motsatta, upplevs det därför som 

könsöverskridande (Butler 1999, s 21-31). Tesen är genom att låta spelaren kombinera olika 

kroppsdelar som kan kodas både maskulint och feminint, upphävs förhållningen mellan de 

två könsbinära polerna och det kan leda till att spelaren väljer att göra könsöverskridande 

val. Utefter resultatet behövs det diskuteras om vilka som gjorde könsöversskridande val och 

skapade icke-heteronormativa utseendet till sina avatarer samt vilka som valde att skapa 

heteronormativa utseendet till sina avatarer? 

I resultatet visade det sig att fyra av sex informanter valde att skapa icke-heteronormativa 

kroppsbyggnader till sina avatarer. De resterande två valde att skapa mer heteronormativa 

kroppsbyggnader. Frågan är, hur motiverade informanterna sina val och fanns det en 

gemensam faktor som kan stödja tesen? 

Icke-heteronormativa kroppsbyggnader 

Det första som bör analyseras är de som gjorde könsöverskridande val och valde att skapa 

icke-heteronormativa kroppsbyggnader och klädeskombinationer till sina avatarer. Utav 

dessa fyra informanter var det två HBTQ-personer, en cis-man och en cis-kvinna.  Det går 

inte att undgå att alla i HBTQ-gruppen gjorde könsöverskridande val. Deras främsta 
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motivation ligger i att de upplevde mest förhinder utav alla informanter när det kommer till 

karaktärskapande i spel. Både Informant 3A och 3B berättade i intervjuerna hur de upplevde 

ett starkt förhinder av att allt var uppdelat efter kön. Som exempel tog Informant 3A upp om 

hur kläder och rustning för t.ex. manliga avatarer är oftast praktiskt och rejält, medan för 

kvinnliga är det superfeminint och opraktiskt i form utav en ringbrynjebikini. Den 

bakomliggande faktorn till denna uppdelning har med vad för verktyg spelutvecklaren ger 

till spelaren (Heussner 2014, s 79). Eftersom spelutvecklaren är influerade av kulturella 

normer, leder det därför till stereotypiska och sexistiska designval i den grafiska 

representationen (Carr, 2006 s 165-167). Dessa kulturella normer kommer ifrån den 

heterosexuella könskonstruktionen om hur en man och en kvinna ska uppträda och se ut 

(Butler 1999, s 23-31). Även om det är uppdelat enbart efter kön på en grafisk nivå och 

klasserna är tillgängligt och likvärdigt på en ludologisk nivå, går det inte att ignorera 

stereotypiska och sexistiska designvalen (Carr 2006, s 163-164).  Både HBTQ-personerna, 

men även cis-kvinnan 2B som valde en mer heteronormativ kropp, hade negativa 

upplevelser av de sexistiska designvalen för t.ex. kvinnliga avatarer. Det som informant 3A 

strävade efter i sitt karaktärskapande var att skapa mer könsneutrala och praktiska avatarer, 

men det kändes ofta omöjligt för hen p.g.a. den överdrivna framställningen av maskulinitet 

och femininitet. Informant 3A nämnde hur den kvinnliga avatarens design var endast för 

den manliga blicken och Informant 2B nämnde om hur femininitet tolkades som mindre 

värdefullt och objektifierat. Detta är vad Carr menade med hur den grafiska 

representationen kan påverka spelaren mer än den ludologiska representationen (Carr 2006, 

s 163-164). Uppdelningen efter kön och de stereotypiska framställningarna av könen, har lett 

till att både informant 3A och 3B har haft svårt med att kunna skapa kroppar de är bekväma 

med att identifiera sig med.  Om en jämför 3A och 3B med 1A och 2A, som är cis-personer 

och också skapade icke-heteronormativa avatarer, reflekterade de inte alls lika mycket över 

att det var tydligt uppdelat efter kön i spel. Visserligen upplevde Informant 2A att 

uppdelningen efter kön kunde vara ett förhinder, men endast om det inte tillät henne att 

skapa den exakta bilden hon föreställde sig i sin fantasi. Dessutom var hennes attityd mot 

karaktärskapande att vara spontan och ta det som det kommer, vilket gör att hon inte 

reflekterar över könsuppdelningen i karaktärskapandet. Medan Informant 1A, 

argumenterade för att en allt för komplex design för karaktärskapande är det största 

förhindret.  På så sätt skulle en kunna argumentera för att könsuppdelningen påverkas mest 

av HBTQ-personer som inte kan hitta ett mellanting eller göra könsöverskridande val, men 

även cis-kvinnor som stör sig på att se sitt kön representerat som objektifierande.  

RFSU och Sverok gav förslaget på att skapa inkludering av HBTQ-personer genom att öppna 

upp karaktärskapandet och ge möjligheten för könsöverskridande val (Wennlund 2014, 8-

13), vilket var artefaktens syfte. Inga val i uppbyggnaden av avataren var uppdelat efter kön 

och informanterna kunde kombinera vilka kroppsdelar och kläder de ville. I resultatet 

märktes det tydligt att både 3A och 3B blev överväldigande positiv över detta designval. 

Informant 3A kunde uppfylla sin strävan att skapa en mer könsneutral avatar i utseendet 

som kändes praktisk och realistiskt för klassen bärsärk. Hen valde bl.a. en av de kraftigare 

och kurviga kroppsformerna med byst, som hen kodade som mer feminint och balanserade 

det ett ansikte och frisyr som kodades som mer maskulint. Visserligen ville Informant 3A 

testa att kombinera en kurvig kropp med ärr, men hen förklarade att i stunden så ville hen 

representera en avatar med en mer feminint kodad kropp som kunde vara klassen bärsärk, 

som vanligtvist enligt hen, tilldelas till avatarer med maskulin kroppsbyggnad. Informant 3B 

däremot, gjorde valet att kombinera en underviktig, kurvig kropp med ärr för att skapa en 

avatar som har genomgått en könsbekräftande behandling.  Det intressanta är att Informant 

3B förklarade att hen funderade på att välja bara rak kroppsform, men valde den kurviga 
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kroppsformen för att hen vill representera en icke-binär avatar som har en mer feminin 

kroppsform. Enligt Informant 3B, finns det ett stigma om att icke-binära ska vara androgyna 

och inte tillåts ha ett mer maskulint eller feminint-kodat utseende. Det finns alltså en 

stereotyp av icke-binära som hen vill gå emot och försöka representera en avatar som 

nödvändigtvist inte var hyperandrogyn, utan istället en variation av både maskulint och 

feminint utseende. Tack vare artefakten menade Informant 3B att hen kunde variera mellan 

olika maskulint/feminint kodade alternativ utan att vara låst vid kön, och skapa en avatar 

som hade olika attribut och därmed mer könsneutral. Även Informant 3A nämnde att det var 

en euforisk frihet att kunna kombinera hur som för att kunna skapa en avatars 

kroppsuppbyggnad som hen var bekväm med att identifiera sig med.  

Det som både Informant 3A och 3B har gemensamt, är att de vill skapa en representation av 

en mer könsneutral avatar som har olika egenskaper av både maskulint och feminint kodade 

kroppsdelar, som de sedan kan identifiera sig med.  Detta är en mycket intressant faktor 

utifrån Millers perspektiv, som argumenterade för att det fanns olika relationer med sina 

avatarer. Han menade att identifikationen med sin avatar är mycket vanligare hos yngre som 

är i sin identitetsutforskning än hos vuxna (Miller 2011, s 176), vilket utifrån detta perspektiv 

betyder att Informant 3A och 3B är egentligen för gamla för att vara i sitt identitetsökande. 

Dock kan det bero på att de inte fick se en grafisk representation eller möjligheten att 

utforska sin identitet varken som icke-binär eller genderqueer när de var yngre, och därför 

tar de tillfälle i akt att skapa en representation när de väl får chansen i äldre ålder. Informant 

3A argumenterade för att det är viktigt för unga transpersoner som genomgår 

identitetsökande att få denna möjlighet som artefakten har gjort i riktiga spel, för att kunna 

utforska sin könsidentitet och skapa en avatars kroppsbyggnad som de kan känna sig 

bekväma med att identifiera sig med. Det hen menade var att transpersoner drivs av vad Lin 

och Wang beskrev som den fjärde motivationsfaktorn; representation av identitet, vilket 

innebär att spelaren strävar efter att skapa en avatar som en exakt avbild eller idealistiskt 

bild av sig själv (Lin & Wang 2014, s 216-217).  Medan Informant 3B som hade visserligen 

samma åsikt om att det är viktigt för transpersoner att bli inkluderade, förklarade även att 

om denna design skulle implementeras i ett verkligt spel, skulle hen inte bara skapa icke-

binära avatarer, utan variera mellan icke-binära, trans-manliga eller cis-manliga avatarer. 

Eftersom hen fick den chansen nu att skapa en icke-heteronormativ avatar, valde hen därför 

att ta den möjligheten. På så sätt skulle Informant 3B’s behov att representeras i spel gå 

vidare till att ha en mer självständig relation till sin avatar enligt Millers teori (Miller 2011, s 

176). 

Förutom HBTQ-personerna var det även cis-personerna Informant 1A och 2A som skapade 

avatarer med icke-heteronormativ kroppsbyggnad. Vad var deras motivation? Till att börja 

med, eftersom det inte handlar om för dem att skapa en representation av en avbildning eller 

önskad bild av sig själv, är det mer likt Millers beskrivning om en spelares självständiga 

relation mellan sig och sina avatarer (Miller 2011, s 176). Informant 1A strävade efter att 

skapa en unik avatar, vilket han ansåg var att kombinera maskulin kroppsform med feminint 

kodad byst. Han kunde se vad som var mer feminint eller maskulint kodat, eftersom han 

utifrån Butlers teori som cis-man, växt upp med heterosexuella konstruktionens 

föreställning av hur könen ska uppträda och att kroppen är ett med sitt könsorgan (Butler 

1999, s 23-31). Däremot, gick han emot konstruktionen och valde att göra 

könsöverskridande val, eftersom han strävar efter att skapa något unikt. Han förklarar även 

att varje gång han spelade ett spel, ville han gå emot sin egen vision för att skapa något nytt. 

Informant 1A:s motivation är vad Lin och Wang beskrev som den första motivationsfaktoren 

virtuell utforskning, vilket är strävan efter att vara unik och att skapa det som inte är möjligt 
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i den fysiska världen (Lin & Wang 2014, s 216-217). Detta förklarar också Informant 1A’s 

konstruktiva kritik om att det borde finnas möjlighet att välja unika raser i artefakten. 

Informant 2A hade ungefär samma motivation att skapa en intressant och unik karaktär att 

rollspela som, men hade ingen vision om hur avataren skulle se ut, istället gick hon blind in i 

karaktärskapandet. Under karaktärskapandet funderade hon på vad som var fördelat efter 

manligt och kvinnligt, vilket betyder att hon var till en viss grad influerad av hur de binära 

polerna förhåller sig till varandra som varandras motsatser i den heterosexuella 

könskonstruktionen (Butler 1999, s 23-31). Däremot, berättade Informant 2A att hon insåg 

att det inte var uppdelat efter kön, vilket hon beskrev som en mycket befriande känsla då 

hon kunde fokusera på att skapa en avatar utan att behöva förhålla sig till kön. Även om hon 

inte reflekterade könsuppdelning som ett lika stort förhinder som HBTQ-personerna, 

menade Informant 2A att det kan vara begränsande om det inte tillät henne göra val som 

hon kände för. Detta betyder att för Informant 2A, upphävdes förhållandet mellan de två 

binära könspolerna och det fanns inga motsatser längre. När motsatserna försvinner blir 

könsöverskridande val inget obegripligt längre (Butler 1999, s 23-31). Även Informant 1A, 

som inte strävande efter en inkluderande representation, nämnde att det var befriande att 

kunna kombinera olika kroppsdelar hur en ville och skapa en mer könsneutral avatar.  

Den främsta fördelen som cis-personerna såg i att kunna kombinera olika kroppsdelarna, 

var att få möjligheten att experimentera och utforska. Samtidigt nämnde Informanterna 1A 

och 2A en nackdel men valmöjligheterna. Antingen kan det bli överväldigande med så 

många val, så att det enligt Informant 2A inte blir betydelsefullt för spelaren. Eller att 

valmöjligheterna går in på en detaljnivå i modifikationen så att det blir för komplext och 

knappt någon skillnad enligt 1A. Det var det som informant 1A upplevde positivt med att 

artefakten hade färdiga kroppsdelar som var unika och distinkta från varandra. För 

informanterna 1A och 2A, handlar det om vad Heussner menade med att val i spel ska 

kännas belönande för att spelaren ska vara engagerad i spelet (Heussner 2014, s 106-110 ). 

Summering 

Den stora skillnaden mellan transpersonerna och cis-personerna som gjorde 

könsöverskridande val, var att transpersonerna ville skapa en representation de har saknat i 

spel, medan cis-personerna strävade efter att skapa något unikt efter deras fantasi. Samtidigt 

fanns det en gemensam faktor i att de ville skapa könsneutrala karaktärer för att det fanns 

den möjligheten att kunna kombinera olika kroppsdelar och attribut utan att vara låsta vid 

kön. 

Heteronormativa kroppsbyggnader 

Om en går vidare till de två resterande informanterna som valde att skapa en mer 

heteronormativ kroppsuppbyggnad, varför valde de att förhålla sig mer till den 

heterosexuella könskonstruktionen, fastän möjligheten att göra könsöverskridande val 

fanns? 

Det var en cis-man och en cis-kvinna som skapade heteronormativa kroppsbyggnader till 

sina avatarer. Det finns två intressanta likheter mellan deras avatarer. För det första, var 

både avatarerna kroppar tilldelades som cis-kvinnor. För det andra, skapade de en kvinnligt 

kodad kropp för att båda prefererar att spela som det. Informant 1A, som själv identifierar 

sig som cis-man, berättade att han spelade som kvinnliga avatarer för att han har alltid 

dragits till dem. Den främsta anledningen är att han är nyfiken på att uppleva spel genom en 

kvinnlig kropp. Trots att han själv identifierade sig som cis-man, kunde han på en viss plan 
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identifiera sig med en kvinnlig avatar med en kvinnligt-kodad kropp. Fallet för Informant 1A 

är väldigt lik det som Turkle skrev om manliga spelare i MUD:s som växlade mellan olika 

könsidentiteter för att utforska hur det är att uppleva i en kvinnligt kodad kropp och finna en 

slags identitet som endast går att uttrycka sig i den virtuella världen (Turkle 1999, s 9-11). 

För honom innebär det skapa ett utseende som är det motsatta till hans verkliga könsidenitet 

enligt den heterosexuella könskonstruktionen (Butler 1999, s 23-31). 

Medan 2B som själv är en cis-kvinna, spelar som en kvinnliga avatarer med motivationen att 

skapa en mer idealistisk bild av sig själv. Hennes ideal var en modig, stark och kaxig 

hjältinna. Hennes strävan var lik HBTQ-personerna, kategoriserat utefter Lin och Wangs 

fjärde motivationsfaktor att skapa en idealistisk bild utav sig själv i spel (Lin & Wang 2014, s 

216-217). Däremot, även om hon förhöll sig mer till att skapa en heteronormativ kropp, 

undvek hon alternativ som var hyperfeminint. Informant 2B förklarade att hon undvek det 

eftersom det är starkt kopplat till sexistiska designval som framställer femininitet som 

svagare än det manliga eller objektifierande. Detta är ett exempel på vad Carr talade om hur 

könsuppdelningen och de stereotypiska designvalen i den grafiska representationen 

påverkar spelaren (Carr 2006 s 163-164). På så sätt upplevde även Informant 2B ett 

förhinder i könsuppdelningen i karaktärskapande, då det är oundvikligt med hyperfeminina 

designval och omöjligt att göra könsöverskridande val för att neutralisera utseendet. Det var 

därför Informant 2B hade även en positiv upplevelse av att inget var kategoriserat utefter 

kön i artefakten, då hon kunde skapa en idealistisk bild av sig själv och välja mer 

könsneutrala val istället för hyperfeminina. Även Informant 1B uppskattade upphävandet av 

kategorisering utefter kön och det var enligt honom, något som han skulle vilja föredra i 

riktiga spel. Han kommenterade särskilt på att det var intressant att det fanns möjlighet att 

kombinera skägg. Eftersom både två uppskattade möjligheten att göra könsöverskridande 

val och gjorde det för att neutralisera hyperfemininitet, är det svårt att stämpla deras 

avatarer som helt heteronormativa.  

Även om både Informant 1B och 2B skapade heteronormativa kroppar till sina avatarer, 

kunde de förstå syftet med att artefaktens designval var för att uppmuntra 

könsöverskridning och att inkludera icke-heteronormativa könsidentiteter. Detta är vad bl.a. 

Informant 3A beskrev som en normalisering som skapar acceptans, men även nyfikenhet. 

Både informant 1B och 2B uttryckte ett intresse i att testa att skapa mer icke-

heteronormativa kroppsbyggnader för sina avatarer en andra omgång om de fick den 

möjligheten. På så sätt kan en argumentera för att könsöverskridande kombinationer skapar 

förutsättning för Lin & Wangs första motivationsfaktor; virtuell utforskning genom att skapa 

unika avatarer (Lin & Wang 2014, 216-217). 

Summering 

Det fanns en likhet mellan 1B och 2B’s avatarer i att de båda två har heteronormativa, 

kvinnliga kroppar. Dock har de olika motivationer, då 1B brukade skapa kvinnliga avatarer 

eftersom han ville utforska hur det var att uppleva en virtuell värld i en kvinnlig kropp, 

medan 2B ville skapa en idealistisk bild av sig själv, som inte hade ett översexualiserat 

utseende och uppträdde istället mer som stark och modig i utseendet.  

Syftet med valbar byst/ärr 

Oavsett vilka det var som skapade heteronormativa kroppar eller inte, förstod alla syftet med 

designvalet lösbar byst/ärr. De förstod att det handlade om att inkludera transpersoner som 

genomgått könsbekräftande behandling, men även för att uppmuntra att utföra 
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könsöverskridande val i ren utforskning. Informant 3A särskilt talade euforiskt om 

designvalet: 

”Bara att se dem på bordet gjorde mig så glad över att du hade tänkt på det! 

Jag hade älskat att se sådana kroppar i riktiga spel” – Informant 3A 

För Informant 3A och 3B var det särskilt viktigt, då det gav unga transpersoner som 

genomgår identitetsökande att få möjligheten att skapa en kropp som känns realistisk eller 

idealistisk och som de kan identifiera sig med. Dessutom kan det skapa en normalisering och 

acceptans för de som inte identifierar sig som transperson. Detta stämde, då Informant 1B, 

2A och 2B som är cis-personer, blev nyfikna på möjligheten att kombinera byst/ärr med alla 

kroppar. Informant 1B, som brukar skapa avatarer med cis-kvinnliga kroppar, blev väldigt 

nyfiken på att skapa en transkvinna som har genomgått kösbekräftande behandling. 

Däremot, var 1A inte lika övertygad om att designvalet skulle vara en lösning för 

inkluderande: 

”Om jag hade velat skapa en karaktär som hade opererat bort sina bröst, skulle jag själv inte 

välja ärr, utan välja varken byst eller ärr alls. Det tillför mig inget att skapa en avatar med ett 

förflutna.” – Informant 1A 

Kläder 

Alla informanter hade någon gång under fältobservationen intervjun, uttryckt positivt om att 

det fanns möjlighet att kombinera olika feminina, maskulina och mer könsneutrala attribut i 

karaktärskapandet.  När det kommer till kläderna uppskattades det att inget var 

hyperfeminint/maskulint eller sexuellt, utan mer neutralt. Dock var det vanligt 

förekommande i den konstruktiva kritiken att det saknade mer alternativ för kläder eller 

skor. Det ironiska var dock, att alla informanter i slutändan valde byxor, skor och långärmad 

tröja oavsett kroppsform och storlek med/utan byst. Detta kan dels bero på att många 

informanter motiverade med att det var praktiskt till klassen att bära en smidig klädsel att 

röra sig i. Informant 3A t.ex. ville ha en smidig klädsel för en bärsärk att röra sig i som är 

mer neutral och praktisk. Dels också motiverade många informanter att klädseln varken var 

överfeminin eller övermaskulin, utan mer könsneutral än de andra alternativen som t.ex. 

kjolen eller den kortärmade tröjan. De prioriterade att välja kläder som kändes mest 

praktiskt och könsneutral, än vad som ser estetiskt tilltalande ut. Kanske berodde det på att 

könsöverskridande val tillät informanterna att välja en mer könsneutralt utstyrsel än vad det 

hade varit om det var uppdelat efter kön? 

Summering av kroppsbyggnadsanalysen 

Utifrån detta kan en konstantera att det fanns olika motivationer bakom de som valde att 

göra könsöverskridande val eller inte. Oavsett om det är för att representera eller utforska, 

väcker det könsöverskridande designvalet ett intresse hos både cis-personer och 

transpersoner.   

6.3.3 Analys om avatarens könsidentitet 

I resultatet visade det sig att tre olika könsidentiteter valdes, vilket var Genderqueer, icke-

binär och cis-kvinna.  Utav dessa könsidentiter var det fyra informanter som valde icke-

heteronormativa könsidentiteter och två som valde att tilldela cis-kvinna, vilket är exakt 

samma gruppering som i kroppsbyggnaden av avatarerna. Dessutom var det hälften av 

informanterna som matchade sin könsidentitet med avatarens, medan den andra hälften 

inte gjorde det. Dessa var mer utspridda mellan de icke-heteronormativa och 
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heteronormativa. Det som bör analyseras är motivationen bakom valet av könsidentitet och 

huruvida de kan identifiera sig med avatarens könsidentitet eller inte. 

Icke-heteronormativa könsidentiteter 

Vanligtvist, brukade både 1A och 2A, som var cis-personer, variera sig mellan olika 

könsidentiteter, då de inte kände någon identifikation med avataren och identifierade sig 

själva som självständiga från avataren. Miller påpekade att det var en vanlig relation för 

äldre som inte behövde söka efter sin identitet genom avataren (Miller 2011, s 176). Medan 

för 3A och 3B som är HBTQ-personer, saknade de möjligheten att välja sin könsidentitet i 

spel. Eftersom valet av könsidentitet är en översättning av vad Butler förklarade som den 

heterosexuella könskonstruktionen, där inga könsidentiteter mellan de binära polerna får 

existera (Butler 1999, s 23-31), blir de tvungna att anpassa sig och välja antingen man eller 

kvinna. Även om 3A preferera en mer kvinnlig och 3B än mer manlig avatar, upplever dem 

att de är så pass hårt knutna till könsroller att det blir obekvämt att identifiera sig med sin 

avatar. Deras lösning är oftast att sätta sina egna tolkningar på avatarens könsidentitet som 

t.ex. trans. Detta är ett återkommande problem som rapproterades även av RFSU och Sverok 

(Wennlund 2014, s 8-13).  

Det fanns tre gemensamma faktorer som påverkade cis-personernas val att tilldela icke-

heteronormativa könsidentiteter till sina avatarer. Den första faktoren, var att de tyckte att 

passade avatarens personlighet och bakgrund. Informant 1A valde icke-binär för att han såg 

sin avatar som en självständig enstöring som inte passar in i samhället och har inget 

romantiskt intresse. Medan Informant 2A valde genderqueer för att hon under 

karaktärskapandet växlade avataren könsidentitet. Efter att ha läst om könsidentiteten 

genderqueer i ordlistan, tyckte hon att det passade in på avataren då hen identifierar sig som 

både man och kvinna. Den andra faktoren var att de såg sina avatarer som hemlighetsfula 

och mystiska. Antingen är det en självständig enstöring som inte passar in i samhället, eller 

en som förklär sig som man och bär på en hemlighet. I och med att de är cis-personer som 

har mindre erfarenhet av andra könsidentiteter, skulle en kunna argumentera för att detta är 

ett fall som liknar Butlers teori om hur den heterosexuella könskonstruktionen påverkar cis-

personer så pass, att de ser icke-heteronormativa könsidentiteter som något mystiskt eller 

obegripligt som inte passar in i samhället (Butler 1999, s 23-31). Den tredje faktorn är att de 

båda två tyckte det skulle vara intressant att rollspela som och skapa en berättelse runt om 

det. Liknande till Turkle’s fall om MUD:s, är Informant 1A och 2A intresserade att uppleva 

och utforska en könsidentitet som de själva inte identifierar sig som. Om det stämmer 

överens med Turkle’s teori, kanske det finns en möjlighet för dem att få förståelse för HBTQ-

personer så att de inte upplevs obegripliga längre (Turkle 1999, s 10-11)? 

När det kommer till HBTQ-personerna fanns det en gemensam faktor. Båda två hade en 

stark identifikation med avatarens könsidentitet med sin egna.  Både Informant 3A och 3B:s 

avatarer hade samma könsidentiteter som dem själva.  Detta berodde på deras starka 

motivation att se sig själva representerade och därmed ta den möjligheten när den väl fanns. 

Informant 3A förklarar hur befriande det var att kunna välja en könsidentitet till sin avatar 

som representerade hens egna.  Informant 3B förklarade att anledningen till att hen började 

med att välja könsidentiteten först, var just för att hen ville ta den möjligheten så fort som 

möjligt. Båda två hade en positiv och bekväm upplevelse över att äntligen få vara 

inkluderade. Deras positiva upplevelse kan tolkas utifrån Millers perspektiv, att de har 

tidigare inte kunnat utföra någon identitetssökande via en avatar och den långvariga önskan 

har bekräftats genom artefakten (Miller 2011, s 176). Att de just känner sig så motiverade att 
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ta chansen att representera sig själva, är ett tecken på att när spelutvecklaren har större 

kunskap om andra könsidentiteter och skapar verktyg som förverkligar deras önskan, 

kommer det enligt RFSU och Sverok leda till inkludering och rätt representation för HBTQ-

personer (Wennlund 2014, s 8-13) 

Heteronormativa könsidentiteter 

De två cis-personerna Informant 1B och 2B, som valde att tilldela könsidentiteten cis-kvinna 

till sina avatarer, hade den gemensamma faktoren att de tenderar att spela som kvinnliga 

avatarer i spel. De upplever inget förhinder i sig att välja könsidentiteten cis-kvinna eftersom 

de båda två känner sig bekväma med det. De har dock två helt olika motivationer. För det 

första, vill Informant 2B precis som HBTQ-personerna, skapa en representation. Skillnaden 

är att istället för att skapa en realistisk representation som HBTQ-personerna känner sig 

bekväma med, strävar Informant 2B efter att skapa en mer idealiserad representation av sin 

könsidentitet. Informant 2B vill skapa en kvinnlig avatar som är en modig och kaxig 

hjältinna som står upp mot orättvisor. Hennes motivation är vad som Lin och Wang 

förklarade som den fjärde motivationsfaktorn representation av identitet (Lin & Wang 2014, 

s 216-217). För det andra, strävar inte Informant 2B efter att representera sin könsidentitet, 

utan att utforska och uppleva som det motsatta könet. Informant 2B förklarade att han alltid 

har dragits till kvinnliga avatarer för att han kan på ett plan identifiera sig med dem, fastän 

han själv identifierar sig som cis-man. Han upplever det som den främsta friheten att kunna 

få spela som en kvinnlig avatar, men samtidigt ett förhinder att alltid bli ifrågasatt för det. 

Att han kan känna sympati för kvinnliga avatarer, kan vara kopplat till om Turkles argument 

för att den virtuella världen tillåter en att uttrycka sin personlighet genom att rollspela som 

en annan könsidentitet (Turkle 1999, s 11-12).  

Även om båda två valde att skapa cis-kvinnor hade de förståelse för att valet av olika 

könsidentiteter inte är kopplat till avatarens kropp, utan att det var till för att öppna upp för 

andra könsidentiteter och normalisera det. Det skapar en nyfikenhet för cis-personer som 

t.ex. Informant 1B som blev intresserad av att skapa en trans-kvinna och utforska hur det är 

att rollspela som det. Precis som MUD-spelarna i Turkle’s analys, ger det virtuella könet 

möjligheten att uppleva andra könsidentiteter, vilket leder till en större förståelse och 

reflektion för samhällsetiska aspekter (Turkle 1999, s 10-12). 

Friheten med val av könsidentitet  

Oavsett om en identifierade sig eller inte med sin avatars könsidentitet, höll alla informanter 

med om att det fanns en frihet att kunna välja sin avatars könsidentitet hur som utan att vara 

beroende av deras kroppsuppbyggnad. Dock bör det tillägas att Informant 2A var mer 

tveksam om att behöva identifiera sin avatars kön i spel. Det han menar att det inte borde 

vara en funktion alls att välja könsidentitet, utan något som enbart spelaren får föreställa hur 

hen vill. Hans argument har en koppling till det Carr argumenterade för att genus bör tas 

hänsyn till hur spelaren tolkar sina avatarer (Carr 2006, s 166-168). Det är definitivt en 

intressant diskussion om val av kön verkligen behövs, dock finns det fortfarande ett behov av 

bekräftelse från HBTQ-personer som vill se sig själva representerade och att deras 

identiteter inte är något ogripbart. 

Summering 

Informanterna hade olika motivationer bakom valet av könsidentitet och relationer mellan 

sitt verkliga och avatarens, virtuella kön. De främsta motivationerna är att utforska nya 
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identiteter, se sig själv representerad realistisk eller idealistiskt och att uttrycka en identitet 

som inte får rum i verkligheten. 

6.4 Slutsatser 

Innan några slutsatser kan dras, är det viktigt att ta hänsyn till att resultatet inte är 

generaliserbart. Även om resultatet har kunnat analyseras på en djup nivå, är faktumet att 

gruppen av informanterna som deltog var mycket liten. Resultatet visade endast tendenser, 

men det går fortfarande dra en slutsats utifrån dessa tendenser. Därmed, ha i åtanke att 

slutsatserna är baserade på tendenser.   

Syftet med arbetet har dels varit att ta fram ett icke-heteronormativt karaktärskapande och 

ta reda på vad för nya avatarer som kommer att skapas, men dels också att finna ett nytt 

tillvägagångsätt för att designa ett mer inkluderande karaktärskapande för könsidentiteter 

som hamnar utanför den heterosexuella könkonstruktionen. I detta kapitel kommer stunden 

då slutsatser kommer dras om artefakten har lyckats med att uppnå syftet, samt besvara 

arbetets frågeställningar. 

Frågeställning 1: Hur uppfattar spelaren friheten i ett karaktärskapande som 

inte är låst i den heteronormativa könskonstruktionen i ett RPG/MMORPG-

spel? 

Svar: Det var något nytt och ovanligt som informanterna inte tidigare har stött på. 

Oavsett hur påverkad den ena eller andra informanten var av könsuppdelning, hade alla 

en positiv inställning om att få möjligheten att börja var de ville i karaktärskapandet utan 

att vara påverkad val av könsidentitet eller kroppstyp. Det öppnade upp friheten att börja 

var de ville i karaktärskapandet beroende på deras motivation och preferenser, och 

forma sin avatar hur de ville. Antingen började informanterna med att skapa kroppen 

eller klass och könsidentitet. Oavsett var de började, kände de en frihet i att deras val inte 

behövde vara relaterad till kropp, könsidentitet/kropp eller oroa sig över att något var 

uppdelat efter kön. Med ett öppet karaktärskapande, fanns det sammanlagt två olika 

tillvägagångsätt som formades av informanternas uppfattningar: 

1. Att gå in i karaktärskapandet som att börja måla på en tom målarduk och bearbeta 

hela tiden utan att vara beroende av varken könsidentitet, klass eller kroppsbyggnad 

2. Att gå in i karaktärskapandet med en vision om sin avatar och samtidigt väga in sina 

preferenser utan att vara begränsad av uppdelningen efter kön 

Samtidigt som det finns en positiv inställning av att alla val är tillgängliga, fanns det en 

också en oro av att det kunde bli för överväldigande med för många val. För att undvika 

problem med för många val, är det viktigt att ta hänsyn till att valen ska kännas distinkta 

och ge en känsla av medverkan. 

Slutligen, går det att dra en slutsats om att det fanns en positiv inställning till ett icke-

heteronormativt karaktärskapande, där kreativiteten fick ta plats att skapa sin avatar på 

en tom målarduk.  

Vad för kombination av attribut och vilken könsidentitet kommer spelaren 

välja till sin avatar och hur motiverar hen sina val? 

Svar: Med ett karaktärskapande som inte kategoriseras utefter kön, leder det till att 

spelare kommer antingen skapa icke-heteronormativa kombinationer och 
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könsidentitteter eller hålla sig till det mer heteronormativa, beroende på vad för 

motivation och relation de har till sina avatarer. De fem motivationer och relationer 

bakom kombinationerna och tilldelningen av könsidentiteten var: 

1. Att skapa en icke-heteronormativ avatar för att det är nytt, unikt och något man inte 

brukar göra. Antingen går man in blind eller med en klar vision och kombinerar olika 

könsöverskridande val. Sedan tilldelar man en könsidentitet som antingen skulle 

vara intressant att testa att rollspela som eller för att det helt enkelt passade 

personligheten. Relationen till avataren är mer självständig. 

2. Att skapa en icke-heteronormativ avatar som en representation för HBTQ-personer. 

Tidigare har HBTQ-personer varken kunnat skapa en kropp eller tilldela en 

könsidentitet de känner sig bekväma med att spela som. När de väl får möjligheten 

att skapa en representation av sig själva, tar de den chansen. Eftersom de får en 

bekräftelse av att deras könsidentitet är representerat, har de därför en relation då de 

identifierar sig med avataren.  

3. Att skapa en heteronormativ avatar som en idealistisk bild av sig själv och undvika 

översexualisering med mer könsneutrala kombinationer. Identifierar sig med 

avataren på en idealistisk nivå. 

4. Att skapa en heteronormativ avatar som är det motsatta vad man själv identifierar 

sig. Genom avataren kan spelaren utforska och uttrycka sig själv som inte går att göra 

i verkligheten. Spelaren identifierar sig till viss del med avataren, men gör 

fortfarande skillnad mellan sin verkliga identitet och den virtuella. 

Både cis-personer och HBTQ-personer tar möjligheten att skapa icke-heteronormativa 

avatarer för att antingen utforska eller representera. Medan cis-personer som skapar 

avatarer som identifierar sig som cis, vill antingen skapa en idealiserad bild av sig själv eller 

utforska en förtryckt del av sig själv. Även om en inte tar möjligheten att utforska 

könsöverskridande kombinationer i början, har det väckt en nyfikenhet att testa i framtiden. 

Slutligen går det att dra slutsatsen att möjligheten för könsöverskridande val och 

kombinationer, öppnar möjligheten att utforska och skapa något nytt, samtidigt ger det 

utrymme för att kunna skapa en representation av icke-inkluderande och idealiserad bild av 

sig själv. 

Med de två frågeställningarna besvarade är slutsatsen att ett karaktärskapande som är fri 

från uppdelning av kön och som tillåter en att kombinera och tilldela vilken könsidentitet en 

vill, ger det utrymme för spelaren att experimentera, men även för att representera sig själv.  

Syftet med arbetet var att dels att ta reda på vad för nya avatarer som skulle skapas, vilket 

resulterade i att många tog chansen att skapa unika, representativa och idealistiska avatarer. 

Dels också för att finna ett nytt tillvägagångsätt som kan inkludera HBTQ-personer, vilket 

det gjorde då det fanns en euforisk och befriande känsla av att kunna representera sig själv 

utan att vara låst vid könsuttryck. Därmed, har artefakten uppfyllt syftet och besvarat 

arbetets frågeställning.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Karaktärskapandet är en avgörande del i spel som RPG/MMORPG, då det är meningen att 

låta spelaren skapa sin egna avatar och rollspela i en stor fantasyvärld. Trots att det är upp 

till spelaren att skapa sin egen avatar, är det fortfarande väldigt låst i sin design, då val är 

väldigt låsta vid kön. I arbetet undersöktes varför spel har gjort en sådan skillnad mellan kön 

och vad för syfte en avatar kan ge till spelarens utforskande av den virtuella könsidentiteten. 

Vad händer när begränsningarna faller bort och det blir fritt att kombinera 

könsöverskridande val? I arbetet har en analog artefakt skapats i form utav en klippdocklek 

som påminner om ett digitalt karaktärskapande. I karaktärskapandet är ingeting uppdelat 

efter kön och spelaren är tillåten att kombinera vilka kroppsdelar hen vill. Artefaktens syfte 

var att hjälpa att besvara frågeställningen om hur spelaren kommer interagera och vad för 

kombinationer samt tilldelning av könsidentitet de kommer göra till sin avatar. Först 

genomfördes en förstudie, där tre olika spel analyserades för att få inspiration till 

karaktärskapandets design. Olika riktlinjer för karaktärskapandets sammanställdes och 

designen höll sig till dem för att uppfylla artefaktens syfte. Alla kroppsdelar, kläder m.m. 

ritades digitalt, som sedan skrevs ut och klipptes ut som klippdockdelar. När artefakten var 

färdigställd genomfördes undersökningen på sex informanter; två var cis-män, två cis-

kvinnor och två HBTQ-personer. Undersökningen bestod utav att observera varje informant 

individuellt när de spelade artefakten och sedan följa upp det med en semistrukturerad 

intervju. Utifrån undersökningen och analysen, drogs slutstasen att spelaren, oavsett 

könsidentitet, har en positiv inställning till ett karaktärskapande som inte är låst vid 

könsidentiteter. Både cis-personer och HBTQ-personer gjorde könsöverskridande val för att 

antingen experimenter och utforska eller representera sin könsidentitet. Det fanns cis-

personer som gjorde heteronoma val, men kunde tänka sig att testa skapa icke-

heteronormativa avatarer. På så sätt har artefakten lyckats med att uppfylla syftet att låta 

spelaren skapa könsöverskridande val och inkludera HBTQ-personer. 

7.2 Diskussion 

Till att börja med bör det diskuteras hur trovärdigheten i resultatet och slutsatsen. Till viss 

del finns det en stark validitet i och med att undersökningen var en metodologisk 

triangulering. Svagheterna i den ena metoden har kompenserat med en annan metod, vilket i 

detta fall var en kombination av fältobservation och semistrukturerad intervju. Østbye 

rekommenderade denna kombination för en kvalitativ metod på en undersökning. Den 

främsta anledningen var för att få tillgång till tyst kunskap, vilket innebar att informanterna i 

undersökningen kunde yttra officiella versioner och utge tendenser i fältobservationen som 

inte utsagdes i intervjun (Østbye 2003, s 122-124). Däremot, även om det fanns en hög 

validitet i insamlingen av data, är det tveksammare att påstå att slutsatsen är generaliserbar 

nog. Østbye förklarade att om det ska vara generalisbart nog, räcker inte förmågan att 

uppfatta data från den sammanfattade stapeldiagramen, utan också om antal informanter 

som deltog kan generalisera alla. Visserligen går det att finna en förklaring och förståelse för 

tendenserna hos de deltagande informanterna, men det går inte att generalisera resultatet 

som om det skulle gälla alla, eftersom informanterna var endast sex personer varav två 

personer representerade varje fokusgrupp (Østbye 2003, s 235-236). Därmed, går det bara 

att dra en slutsats som av tendenser och kan inte stå för att alla i varje fokusgrupp skulle 
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agera så som informanterna gjorde i artefakten. Det är dock intressant att diskutera senare 

om framtida arbete skulle kunna bli mer generalisbart om fler informanter kunde delta.  

Förutom brist på antal informanter, bör det också tas hänsyn till att artefakten är analog och 

slutsatsen om tendenserna som uppstod, inte kan direkt översättas till digitalt. I detta fall 

handlar det mer om att den ludologiska aspekten i det analoga spelet, inte har samma 

regelverk som det digitala. Digitala är beroende av programmering, medan det finns mer 

friheter i det analoga i hur kroppsdelar kan kombineras och hur könsidentitet tilldelas. Om 

en bortser från den ludologiska aspekten, är den representativa aspekten ungefär lika och 

lättare att översätta. Carr påpekade att den representativa aspekten är viktigast när det 

kommer till genus aspekter, då det visualiserar de kulturella normer vi har om hur kön ska 

uppträda och se ut (Carr, 2006 s 165-167). Eftersom det är just hur olika kombinationer av 

kroppsdelar undersöks, är det därför viktigast att hellre ta hänsyn till hur artefaktens estetik 

kan översättas till digitalt istället för regelverket.  

När det kommer till etiska och forskningsetiska aspekter, har arbetet hållits sig till de fyra 

kraven som Østbye rekommenderade för en kvalitativ undersökningsmetod. För det första 

har arbetet uppfyllt informationskravet, då varje informant har inför undersökningen blivit 

informerade om arbetets syfte att skapa ett icke-heteronormativt karaktärskapande och fått 

instruktioner om vad de ska göra i karaktärskapandet. För det andra, fick varje informant 

samtycka om de ville delta eller inte och om de ville avbryta undersökningen. För det tredje, 

var observatören tydlig med att informera om att skydda informanternas personliga 

integritet och att de är anonyma. Det som skedde under fältobservationen och utsagdes i 

intervjun står anonymt under alias som t.ex. Informant 1A, så att det inte går att lista ut vem 

gjorde eller sade vad. På så sätt uppfylls konfidentialitetskravet. För det fjärde och sista 

kravet som uppfylldes var nyttjandekravet, vilket innebär att insamlingen av information 

enbart nyttjades i forskningssyfte och kommer efter arbetets slut förgöras (Østbye 2003, s 

126-127). 

Även om slutsatsen generalisering blev svag nog för att representera alla, finns det ändå 

viktiga genus och kulturella aspekter som resultatet gav. De som representerade HBTQ-

personerna må ha varit enbart två stycken och idealistiskt hade de varit dubbelt så många 

eller fler, gav deras perspektiv ändå en förståelse för just deras upplevelser av att vara 

exkluderad i spelbranschen. Dessutom fanns det tidigare forskning som genomfördes av 

RFSU och Sverok som hade större omfattning av informanter och bättre generalisering, där 

slutsatsen drogs att det är vanligt bland HBTQ-personer med icke-heteronormativa 

könsidentiteter att känna sig exkluderade (Wennlund 2014, s 8-13). Utifrån informanternas 

perspektiv i detta arbete, upplevde de en euforisk känsla av att kunna representera sig själva 

utan att vara en stereotyp. Speldesignen bakom artefakten kan vara ett exempel på vad 

RFSU och Sverok förespråkade om vad för skillnad det blir när en spelutvecklare tar sin tid 

för att utbilda sig om HBTQ-personers könsidentiteter och könsuttryck. På så sätt undviks 

stereotyper och istället normaliserar och inkluderar spelet HBTQ-personerna (Wennlund 

2014, s 8-13). Det ger även cis-personer som inte har samma perspektiv som HBTQ-

personer, möjligheten att få uppleva ett nytt perspektiv genom det virtuella könet som en 

trans/icke-binär/genderqueer avatar och därmed enligt Turkle’s teori, får bättre förståelse 

för vad deras könsidentiteter innebär (Turkle 1999, s 10-12 ). 

Förutom att inkludera ifrågasätter artefakten kulturella aspekter som samhällets 

heterosexuella könskonstruktion. Det kan väcka frågor som varför det ena eller andra könet 

inte tillåts att uppträda som det motsatta, varför det finns en tro om att kropp och kön är ett 
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och varför icke-heteronormativa könsidentiteter exkluderas. Genom att göra det obegripliga 

normaliserat, kommer det utefter Butlers teori, att dekonstruera könskonstruktionen (Butler 

1999, s 23-31). Dessutom utefter Turkle’s teori, kan det ge oss rum att utforska det som 

upplevs obegripligt och våga experimentera mer med könsidentiteter i den virtuella världen 

(Turkle 1999, s 10-12). 

7.3 Framtida arbete 

Den främsta visionen med arbetet är att utveckla det vidare till en digital plattform. Genom 

att göra det mer som ett verkligt spel kan artefakten simulera en mer autentisk upplevelse av 

att spela ett riktigt RPG/MMORPG. Som tidigare diskuterat, finns det regelverk i det analoga 

som inte helt går att översätta i det digitala som t.ex. att klippa och klistra ihop kroppsdelar 

och tilldela könsidentitet genom att skriva istället för att välja kategoriserade 

könsidentiteter. I en digital plattform är det viktigt att ta hänsyn till hur kombinationen av 

kroppsdelar, kläder, frisyrer m.m. ska effektiviseras och sudda ut känslan av att det 

fortfarande är en klippdocklek. Det som går direkt att översätta från den analoga artefakten 

är dess estetik som beskrev hur spelaren kände sig fri att skapa avatarer och kombinera vad 

som utan att behöva vara låst vid val av kön. Ett alternativ till att tilldela könsidentitet till 

avatarer i en digital plattform, är att inte alls ha det som funktion, utan låta spelaren få 

definiera utanför spelet hur hen vill. Informant 1A tyckte det var en bättre lösning, då det 

borde frigöra spelaren från kategorisering utefter kön helt och hållet. Frågan är om en ska ta 

hänsyn till att HBTQ-personer kände en euforisk bekräftelse att få tilldela könsidentiteter till 

sina avatarer som de kunde identifiera sig med. Att ha kvar funktionen för tilldelning av 

könsidentitet eller inte, är något som bör diskuteras i framtiden om det skulle utvecklas 

vidare till digitalt.  

Med en förbättrad digital artefakt, skulle det vara idealt att i framtiden kunna testa spelet på 

ett större omfång av informanter. Det kan bli lättare att hitta informanter, då 

undersökningen inte nödvändigtvist behöver vara på plats i verkligheten, utan kan 

genomföras virtuellt och därmed nå ut till fler informanter. På så sätt med fler informanter, 

skulle generaliseringen av informanternas svar enligt Østbye bli starkare och därmed dra en 

mer valid slutsats (Østbye 2014, s 235-236 ).  

För att summera, kommer framtida arbetet behandla en ny iteration av artefakten i digital 

form och finna ett större omfång av informanter för att kunna dra en slutsats som är mer 

generaliserbar. 
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Bildförteckning 

Figur 1, Privat bild (2018) Bild/collage av en manlig och en kvinnlig Au Ra från Final 

Fantasy XIV: A Realm Reborn (2014). Skövde: Högskolan i Skövde.  

Figur 2: Privat bild (2018) Bild av en karaktär. Mr. Mackey från South Park: The Fractured 

But Whole (2017). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 3: Privat Bild (2018) Bild av en kvinnligt sim med manlig fysik från The Sims 4 

(2014). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 4: Privat Bild (2018) Början av urklippningen av kroppsdelar i prototyp 1. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 5: Privat Bild (2018) Färdigställda kroppsdelar. Övre bild är de kurviga kropparna, 

undre bild är de raka kropparna. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 6: Privat Bild (2018) Lösbara byststorlekar samt ärr. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 7: Bild på olika ansiktsformer. Tillgänglig på internet: 

https://media.styletips101.com/2015/05/face-shapes.jpg [Hämtad 2018 - 03- 18]. 

Figur 8: Privat bild (2018) De färdigställda ansiktsformerna. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 9: Privat bild (2018) Färdigställda hårfrisyrer. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 10: Privat bild (2018) Diamantansikten med fyra olika ansiktshår som alternativ. 

Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 11: Privat bild (2018) Åtta varianter av en byxdesign. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 12: Privat bild (2018) Åtta varianter av en tröjdesign för kurvig kroppsform med/utan 

byst. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 13: Privat bild (2018) Beskrivning av alla klasser. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 14: Privat bild (2018) Val av klasser. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 15: Privat bild (2018) Formuläret där spelaren skriver in sin avatars namn och 

könsidentitet. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 16: Privat bild (2018) Artefaktens upplägg. Skövde: Högskolan i Skövde.

https://media.styletips101.com/2015/05/face-shapes.jpg
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Appendix A -  Den Färdiga Artefakten. 
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 XXX 

KARAKTÄRSKAPANDE 
NAMNGE DIN AVATAR: 
 

KÖNSIDENTITET*: * FINNS ORDLISTA ATT UTGÅ EFTER 

KLASS: 

KLASS:  

Hälsopoäng/HP (hur mycket hälsa eller liv klassen har). 

Styrkekraft/STY (hur stark klassens attacker är). 

Försvar/FÖR (hur mycket skada klassen kan ta emot). 

Precision/PRE (hur ofta klassens attacker kommer att träffa fienden). 

Undvikande/UND (hur ofta klassen kommer att ducka undan fienders  

attacker). 

Magi/MAG (hur stark klassens magiska krafter är). 

Magipoäng/MP (hur mycket poäng klassen kan spendera på kostnaden 

av sina magiska attacker).  

 

HP: 250 STY: 20 FÖR: 15 PRE: 10 UND: 

10 MAG: 5 MP: 10 

HP: 350 STY: 25 FÖR: 25 PRE: 10 UND: 

5 MAG: 5 MP: 10 

HP: 120 STY: 10 FÖR: 10 PRE: 25 UND: 

25 MAG: 20 MP: 30 

HP: 200 STY: 5 FÖR: 10 PRE: 20 UND: 

15 MAG: 25 MP: 35 



 

 XXXI 

Ordlista med könsidentiteter 
Denna lista är hämtad från RFSL:s(2015) definitioner av könsidentiteter. Självklart finns det 

fler än uppräknat. Ordlistans syfte är att ge förslag på vad för könsidentitet avataren kan 

inneha. 

 Man/Cis-Man 

Blev tilldelad könet man vid födsel och identifierar sig med det 

 Man/Transman 

Blev inte tilldelad könet man vid födsel men identifierar sig som det 

 Kvinna/Cis-Kvinna 

Blev tilldelad könet kvinna vid födsel och identifierar sig med det 

 Kvinna/Transkvinna 

Blev inte tilldelad könet kvinna vid födsel men identifierar sig som det 

 Icke-binär 

Identifierar sig inte med sitt tilldelade kön. Identifierar sig varken som man eller 

kvinna, utan bortom tvåkönsnormen.  

 Genderqueer 

Identifierar sig delvist med sitt tilldelade kön. Kan växla mellan olika könsidentiteter 

flytande. 

 Intergender 

Identifierar sig mitt i mellan tvåkönsnormen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


