
Mall sk
apad a

v Henrik

 

 

 

 

KARAKTÄRSUPPFATTNING INOM 

FIGHTINGSPELS GENREN 

 

CHARACTER PERCEPTION IN THE 

FIGHTING GAME GENRE 
 

 

 

Examensarbete inom huvudområdet Medier, estetik 

och berättande 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2018 

 

Bakari Suhonen Camara 

 

Handledare: Arslan Tursic 

Examinator: Lars Vipsjö 



  

Sammanfattning 
 

Studien i denna rapport har fokus på hur animerade karaktärer uppfattas av betraktare 

endast baserat på karaktärernas rörelser och om man kan skapa ett rörelse-schema för 

en bakgrundstereotyp för ett fightingspel, som passar lika bra till en manlig som 

kvinnlig karaktärsmodell. 

En kvalitativ intervju hölls där en grupp av studenter fick titta på en samling av 

karaktärs-animationer och förklara hur de uppfattade karaktärerna, endast utav 

rörelserna. 

Resultaten av undersökningen visar att det är möjligt att skapa ett könsneutralt 

rörelseschema för en bakgrundstereotyp för fightingspel och betraktare kan uppfatta 

bakgrundstereotypen utifrån endast rörelser. Däremot kan detta variera mellan olika 

bakgrundstereotyper. Därför kan framtida arbeten öka kunskaperna om vilka typer 

som är enklare eller svårare att göra könsneutrala animationer till. 

Nyckelord: Stereotyp, animation, fightingspel, karaktärsmodell. 
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1 Introduktion 

Fightingspel är en spelgenre som har ett stort fokus på karaktärer och hur de förmedlas i 

design kontra gameplay. Karaktärer har unika attacker och special-förmågor och ska med 

hjälp av dem slå sin motståndare i en kamp. Det kan anses att det föredras att karaktärernas 

utseende passar ihop med hur de rör sig i spelen, för att inte skapa inkonsekvens i 

karaktärernas design. När karaktärer i narrativ känns trovärdiga och konsekventa ger det 

narrativets värld en känsla av trovärdighet (Schell 2015, ss. 336-343). I fightingspel finns det 

karaktärs-kategorier som med grafiska signaler tyder på en karaktärs kategori, för att ge 

spelare ett intryck om hur karaktärens bakgrund skulle kunna se ut (Isbister, 2006, ss. 73-

74).  

Hur karaktärer representeras i fightingspel skiftar mellan könen, och oftast är varje 

fightingspels bakgrundstereotyp bunden till ett kön inom genren. Lynch, Tompkins, van 

Driel, & Fritz (2016) nämner hur kvinnliga karaktärer i fightingspel objektifieras och att hur 

karaktärerna animeras är en del av objektifieringen. Rachel McDonnell (2012) har gjort en 

studie om uppfattning av karaktärers kön utifrån karaktärens modell kontra dess rörelser. 

McDonnell kom fram till resultatet att manliga animationer inte bör appliceras på kvinnliga 

modeller och kvinnligt anpassade animationer inte bör appliceras på manliga modeller, för 

att undvika negativa reaktioner från betraktare. Däremot är fightingspels-animationer 

skapade för att förmedla karaktärens kampstil vilket oftast inte är kopplat till karaktärens 

kön. Kan neutrala fightingspels-animationer skapas som passar för både en manlig och en 

kvinnlig karaktär? Detta arbete har studerat dessa bakgrundstereotyper för att se om 

rörelserna är direkt kopplade till uppfattningar om karaktärens kön. Går det att skapa 

neutrala fightingspels-animationer som fungerar på både en vanligtvis manlig 

bakgrundstereotyp och en kvinnlig? Till vilken grad uppfattas animationen som 

könsbunden? 

Artefakten har bestått av två animationer som applicerats på två stycken karaktärsmodeller, 

en neutralt manlig- och en neutralt kvinnlig karaktärsmodell. Animationerna framställdes 

som animationer liknande sådana från fightingspels-gameplay. Deltagare i intervjuer fick se 

dessa animations-klipp och berätta hur de uppfattade karaktären endast utifrån deras 

rörelser. En kontrollgrupp fick se animationerna utan någon geometri, med bara 

animationsskelettet synlig och deras uppfattning om karaktären jämfördes med den andra 

deltagargruppen. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs artiklar och böcker som varit relevanta för studien. Kapitlet börjae 

med att gå igenom vad som definierar fightingspel-genren, vad som skapar en trovärdig 

spelvärld och hur karaktärer skapas för att passa in i dessa världar. Kapitlet fortsätter med 

att diskutera hur kvinnliga karaktärer representeras i spel och hur marknadsföringen för 

fightingspel kan påverka karaktärsdesign inom genren. En studie om hur animation kontra 

karaktärsmodeller påverkar betraktares könsuppfattning presenteras därefter. Avslutandes 

ges en beskrivning om vad som definierar animation och två exempel på mallar som används 

för att skapa vad som anses som kvalitativ animation.  

2.1 Fightingspel 

Vad som kan anses vara ett fightingspel är “potentiellt oändligt” (Harper, 2014 se Johnson & 

Woodcock, 2017), eftersom flera annorlunda spel innehåller egenskaper av slagsmål. 

Däremot används termen fightingspel för att referera till spel som följer vissa trender som är 

vanligt förekommande inom genren (Johnson & Woodcock, 2017). Johnson, m.fl. fortsätter 

med att beskriva att grunderna för fightingspel kan tas tillbaka till 1970-talet, men den 

moderna visionen för fightingspel kan anses ha kommit från spelet Street Fighter II (1991). I 

Street Fighter II är målet att från en samling av karaktärer dras två stycken som ska i en 

kamp, med hjälp av unika attacker och special-förmågor, dra ner motståndarens livsmätare 

till noll från ett sidoperspektiv. Detta skedde över rundor med en tidsbegränsning och den 

som lyckades besegra sin fiende två rundor först vann. Johnson, m.fl. fortsätter med att 

beskriva hur regler i Street Fighter II började användas som en mall för framtida 

fightingspel inom genren. Ett exempel de tar upp är spelet Virtua Fighter (1993) som tog 

fightingspel till en 3D-platform, vilket i sin tur inspirerade andra spel som till exempel 

Tekken (1994).  

2.2 Spelvärldar & karaktärsdesign 

Fightingspel har ett stort fokus på karaktärer, eftersom kärnan av spelen baseras på hur 

karaktärerna fungerar och interagerar med varandra. Karaktärerna bör även kunna passa in 

i spelvärldens tematik. Jesse Schell i sin bok The Art of Game Design (2015, ss. 336-343) 

förklarar varför påhittade världar, mer specifikt inom media är viktigt att skapa för ett bra 

narrativ. Han tar upp två exempel inom media som har lyckats med att skapa trovärdighet i 

deras världar. Det första exemplet Schell tar upp är Star Wars och att när det kom ut var det 

vad som kan anses vara en stor succé, fast av olika anledningar mellan vuxna och barn. 

Medan de vuxna intresserades av narrativet var barnen fokuserade på världen och 

karaktärerna i den. Detta ledde till att när actionfigurer med Star Wars karaktärer 

lanserades var en stor efterfrågan efter dem. Schell menar att actionfigurerna fungerade som 

en port till Star Wars universumet och på så sätt skapade en tydligare bild av världen i 

barnens sinne. På samma sätt fungerade Schells andra exempel Pokémon, som lyckades att 

skapa en passande värld för dess fantasidjur och med hjälp av framtida medier, som till 

exempel TV serier och kortspel lyckades skapa en tydlig bild i konsumenters fantasi om hur 

denna värld ser ut. Som med Pokémon ökas spelupplevelsen om spel har en värld som känns 

logisk för dess tematik och estetiska aspekter av spelet hjälper att skapa denna trovärdighet.  
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Animationer har en plats i de flesta spelen och är ett bra verktyg för att lyfta fram en persons 

personlighet, bakgrund, mm. vilket på så sätt positivt bidrar till spelvärlden.  Katherine 

Isbister som är forskare inom spel och data-interaktion tar upp Labans rörelse-ramverk 

(2006, s. 171-174) och hur det kan användas som ett verktyg för att skapa personliga rörelser 

för karaktärer i spel. Hon fortsätter med att förklara hur rörelser ger karaktärer en känsla av 

sårbarhet och pålitlighet, som ökar spelarens koppling till spel karaktären, vilket i sin tur 

skapar en koppling till spelvärlden och dess tematik. För att ge spelaren en starkare koppling 

till spel-karaktärer används siluetter i spel för att förmedla denna information. I en intervju 

med två japanska spelutvecklare i samma bok skriver Isbister (2006, ss. 73-74) om hur 

tydliga siluetter enkelt förmedlar en karaktärs bakgrund. Hon tog upp ett exempel om hur 

karaktärer med goda avsikter som står för rättvisa i japanska tecknade serier ofta har en 

halsduk. Isbister menar att eftersom halsduken är en ofta förekommande detalj med en 

tydlig siluett i goda karaktärer har betraktare börjat koppla halsdukar till goda karaktärer 

inom japansk media. En av de japanska spelutvecklarna Ryoichi Hasegawa fortsätter med ett 

exempel för hur fightingspels-genren använder tydliga former i deras karaktärsdesign för att 

förmedla ett antagande till spelaren om vilken kategori karaktären tillhör i både gameplay 

och bakgrund. Det vill säga om karaktären är liten och smidig, stor och kraftig, kvinnlig, 

manlig, och så vidare. Dessa detaljer hjälper att skapa en bakgrundstereotyp som är 

förekommande hos karaktärer i spelgenren. 

Människor kategoriserar allting i deras omgivning och det gäller även för media. Lakoff 

(1990) diskuterar om hur kategorisering ger oss en känsla av igenkänning och om människor 

hör någonting som inte är vanligt inom stereotypen tvingar det folk att tänka mer än vanligt. 

Till exempel om en person skulle nämna guld skulle människor vanligtvis tänka på en bit 

metall som är gul i färg, men om personen sedan skulle ta fram vitt guld skulle människor 

vara tvungna att tänka ett extra steg (Lakoff, 1990, s. 116). I fightingspel finns som tidigare 

nämnts olika kategorier som karaktärer faller under och folk kan associera dessa karaktärer 

med varandra på grund av kategorisering. Till exempel finns det fightingspels-karaktärer 

som använder magi och i dessa fall kategoriseras dessa karaktärer till en viss typ av 

gameplay. Som tidigare nämnt är det visuella signaler som tyder på dessa kategorier, men 

det gäller fortfarande för karaktärs-designers att ge dessa karaktärer en känsla av 

originalitet.  

Karisma krävs för att skapa en karaktär som känns intressant, vilket även gäller för 

karaktärens animationer. Disneys tolv animationsprinciper behövs inte sättas fokus på, men 

ett fåtal är förekommande, framförallt principen Appeal som Johnston & Thomas (1995, ss. 

68-69) beskriver. Appeal är en sammanfattning av det som folk vill se, det som drar sig till 

deras uppmärksamhet. Johnston och Thomas klargör att karaktärens appeal inte baseras på 

hur attraktiv karaktären ser ut, utan att även fult kan ha appeal, det viktiga är hur 

karaktären presenteras. I fallet av media och appeal är det värt att tänka på målgrupp, det 

vill säga vilka personer som ska bli intresserade av vilken karaktär. Därför är det viktigt att 

anpassa hur appeal används för olika specifika målgrupper. I fightingspel är målet att vinna 

över sin motståndare i en kamp, i dessa fall kan det anses att det bör skapas karaktärer som 

ger ett intryck av styrka.  

När karaktärer rör sig på ett kompletterande sätt som passar deras utseende och tematik 

skapar det affordances i media. Affordance-teorin beskriver hur egenskaper av objekt är det 

som får objektet att fungera. Teorin tas upp av James J. Gibson (1998, ss. 127-143), och är 

värt att applicera till flertal projekt, i detta fall dataspelsutveckling. Gibson argumenterar att 



 4 

alla egenskaper, eller variabler inte behövs definieras för att veta att det är ett objekt, men att 

ett objekt endast är ett objekt om alla egenskaper för det objektet existerar. I detta fall är det 

egenskaper för fightingspel och karaktärsdesign. Till exempel om en karaktär skapas som 

ska se liten och smidig ut rör sig klumpigt och styltigt skulle det kunna anses som att det 

förstör känslan av inlevelse i spelet.  

2.3 Genus & spel 

Hur kvinnor representeras inom olika spelgenrer varierar och denna studie har ett fokus på 

karaktärsrepresentation därför är det värt att se hur kön representeras inom fightingspel. 

Lynch, Tompkins, van Driel, & Fritz (2016) har studerat om hur kvinnliga karaktärer har 

representerats i spel under 31 år (1985-2016) och de separerade resultaten baserade på spel-

genre. Lynch, m.fl. utförde studier där de mätte hur sexualiserade kvinnliga karaktärers 

bröst, bakdel, midja och ben representerades. De studerade även karaktärernas 

rörelsemönster och om de var sexualiserade eller inte. Till sist såg de till om karaktärerna var 

“fysiskt kapabla”, det vill säga om karaktärerna hade någon slags fysisk förmåga som inte 

tillhörde “rutin-sysslor”, och om karaktärerna hade någon grad av fientlighet. Lynch, m.fl. 

skapade ett system för att mäta graden av sexualisering för deras studie, och med hjälp av 

systemet fick det fram deras resultat. 

Fightingspel marknadsförs för det mesta för manliga konsumenter (Kowert, Griffiths, & 

Oldmeadow, 2012, Lynch, m.fl. 2016), och Lynch, m.fl. märkte i deras arbete att fightingspel 

är spel-genren med mest sexualisering av kvinnliga karaktärer. Detta kan tyda på att 

kvinnorna i spelen sexualiseras för marknadsföringen.  

Eftersom fightingspel önskas ha en stor variation av karaktärer (Harper, 2014 se Johnson & 

Woodcock, 2017) är det fördelaktigt om spelets karaktärer har en jämn fördelning av kön. 

När spelet Street Fighter V (2016) lanserades hade spelet 16 karaktärer att spela som, varav 

fem var kvinnliga. Efter publicerat och planerad Downloadable Content (DLC) har spelet, i 

2018, 34 spelbara karaktärer, varav 12 är kvinnliga. Även fast antalet har ökat procentuellt 

efter planerad DLC har mängden kvinnliga karaktärer hållit sig på cirka en tredjedel av alla 

spelbara karaktärer i spelet.  

Om mallen Lynch, m.fl. använde för att analysera Street Fighter V-karaktärer hittar man 

tydliga indikationer på sexualisering. Till exempel finns det ett flertal karaktärer som är 

lättklädda och har rörelser som är sexualiserade. Däremot framställs dessa karaktärer 

fortfarande som kraftfulla. Jansz och Martis (2007 se Lynch, m.fl 2016) argumenterar att 

kvinnor i spel kan framställas sexuellt om de är kraftfulla, eftersom det berättigar kvinnliga 

spelare. Lynch, m.fl. skriver att det kanske finns sanning i det, men att de argumenterar att 

om sexualisering av kvinnor krävs för att framföra styrka, blir det svårt att undvika resultat 

av objektifiering.  

Taylor (2003 se Carr, 2006) beskriver att när manliga karaktärer i spel visar blottade 

muskler kan det anses som sexualisering, däremot är muskler även en representation av 

fysisk styrka. När kvinnliga karaktärer i spel har överdrivet stora bröst är det endast en 

antydning på sexuell representation.  

Dessa aspekter har värde i denna rapport, eftersom fightingspel främst är marknadsförda för 

män kan det finnas genusmässiga skillnader för hur karaktärer med olika kön uppfattas i 
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fightingspel. Negativa aspekter av objektifiering i spel är av betydelse att ha i åtanke för 

denna studie.  

2.3.1 Rachel McDonnell (2012). Appealing Virtual Humans. 

Rachell McDonnell (2012) har utfört studier om virtuella humanoida karaktärer, deras 

rörelser och hur karaktärerna uppfattas av konsumenter. Texten har ett stort fokus på 

motion capture och hur det används för filmskapande, dataspelsutveckling och annat media.  

McDonnell definierar motion capture som en process där inspelat material av en 

skådespelares rörelser matas in i en digital miljö för att sedan kunna appliceras till virtuella 

karaktärer. McDonnell beskriver hur det är av stor vikt att motion capture animationer 

undviker negativa reaktioner från konsumenter, oavsett vilken media plattform. Med det 

menar McDonnell att skapa karismatiska karaktärer med hjälp av motion capture gynnar 

motion capture-industrin. Hon tar upp ett exempel att om en motion capture-skådespelare 

är en stor, muskulös, bestämd man och det applicerades på en karaktär som ser olycklig och 

smal ut skulle det uppfattas onaturligt. McDonnell fortsätter med att beskriva Uncanny 

Valley-teorin, om att något kan verka oavsiktligt otäckt. Detta baseras på att desto mer 

mänsklig en karaktär blir desto enklare märker man av små detaljer som får karaktären att 

kännas onaturlig. I detta fall anser McDonnell att om en karaktär rör sig på ett annorlunda 

sätt än hur de borde skapar det en diskrepans som leder till negativa reaktioner från 

betraktare. 

I ett kapitel forskar McDonnell om motion capture-rörelser applicerade på en grupp manliga 

karaktärsmodeller och en annan grupp kvinnliga och hur de uppfattades av konsumenter. 

Modellerna var skiftande från väldigt maskulina och väldigt feminina till androgyna 

karaktärsmodeller. McDonnell använde sig av animationer vad som kan anses vara neutralt 

manliga, neutralt kvinnliga och neutralt androgyna gångcyklar på karaktärsmodellerna, och 

med hjälp olika kombinationer av karaktärsmodeller och animationer lyckades McDonnell få 

fram ett resultat. 

Resultaten visar på att rörelse endast påverkar betraktarens uppfattning av kön när 

karaktärsmodellen är androgyn. Det vill säga att det inte är möjligt att applicera en kvinnligt 

stereotyp animation på en manlig karaktärsmodell och att betraktare uppfatta karaktären 

som kvinnlig. McDonnell fortsätter med att ange att manliga karaktärer ska ha manligt 

anpassade rörelser och kvinnliga karaktärer ska ha kvinnligt anpassade rörelser, för att inte 

skapa en konflikt mellan rörelse och modell. Varför konflikten bör undvikas är för att behålla 

mediets känsla av autenticitet eller affordance (Gibson, 1998, ss. 127-143), som diskuterat i 

kapitel 2.2.  

McDonnells studie var skapad med användningen av motion capture, som kan anses 

reflektera mänskliga rörelser till en högre grad än vad handgjord animation kan och om 

detta skulle mätas med handgjorda animationer i andra sammanhang skulle resultaten bli 

annorlunda? 

2.4 Animation 

Animation är begreppet som används för att beskriva rörelse förändring över tid. Det finns 

olika slag av animation, allt från de klassiska Disney-filmerna där handmålade bilder visades 



 6 

i en hög hastighet för att skapa en illusion av rörelse, till 3-dimensionell datorgenererad 

animation som använder sig av så kallade 3D-modeller som förvrängs för att skapa rörelser. 

Animation används i ett flertal olika medier, som film, reklam, spel, med mera. och under 

flera år har animatörer lärt sig hur man kan utnyttja vissa tekniker för att få animationer att 

kännas mer passande för medier animationerna är ägnade för. Disneys tolv 

animationsprinciper och Labans rörelse-ramverk används till en stor grad i media och det är 

inget undantag för dataspel. I följande underkapitel kommer några av Disneys 

animationsprinciper och Labans rörelse-ramverk introduceras för att tydliggöra vad 

teknikerna är och hur de kan användas. 

2.4.1 Frank Thomas & Ollie Johnston, (1995). The Illusion of Life. 

Även om Disney’s animationsprinciper är skapade som en mall för att skapa animationer 

passande för barnfamiljer har de en plats i mer realistiska animationer. Boken The Illusion 

of life av Frank Thomas och Ollie Johnston (1995) går igenom Disneys 12 

animationsprinciper på ett tydligt sätt som kan hjälpa skapandet och analyserandet av 

animationer. Animationsprinciperna som använts i den här studien listas här nedanför. 

 

Staging - Posering är viktigt i animation för att kunna förmedla rörelser på ett så tydligt sätt 

som möjligt. Om silhuetten döljer delar av en karaktärs kropp, eller en hel scen i vissa fall, 

blir det mindre estetiskt tilltalande för åskådaren (Thomas & Johnston, 1995, s.47). 

 

Straight Ahead Action and Pose to Pose - De två sätt som animatörer kan animera på är 

Straight Ahead och Pose to Pose. Straight Ahead innebär att en animatör animerar varje 

bildruta direkt efter varandra i en sekvens, medan Pose to Pose innebär att animatören 

poserar karaktärerna i deras mest extrema positioner och sedan fyller i en mängd bildrutor 

mellan dessa extrema positioner (Thomas & Johnston, 1995, ss.53-58). 

 

Timing - Rörelser har skiftande hastighet, därför är det viktigt att anpassa rörelserna till dess 

korrekta hastighet (Thomas & Johnston, 1995, s.64). 

 

Exaggeration - Denna princip används för att enklare kunna förmedla en rörelse för 

åskådare. Överdrivna poser eller rörelser finns i olika grader dock och behövs inte överdrivas 

till en komisk nivå (Thomas & Johnston, 1995, ss.65-66). 

 

Appeal - Appeal innebär att skapa en karaktär som känns trovärdig med dess rörelser 

(Thomas & Johnston, 1995, ss.68-69). 

 

2.4.2 Jean Newlove & John Dalby, (2004). Laban for All. 

Ruben Laban skapade ett ramverk för att analysera kroppsrörelser. Från start var ramverket 

skapat för att enklare kunna koreografera dans men har över åren blivit applicerbart för mer 

generellt bruk. Det används till en stor grad av animatörer både när animationer ska 

analyseras men även när de ska skapas, för att kunna skapa en karaktär som har en personlig 

rörelseform. Labans ramverk används oftast inom animation med Disneys 

animationsprinciper, då animationsprinciperna blir som regler som animatörer följer, 

medan Labans ramverk tillåter animatören att bestämma till vilken grad dessa regler ska 
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följas. I boken Laban for All har Jean Newlove och John Dalby (2004, ss. 112-140) beskrivit 

hur detta ramverk fungerar och hur man applicerar ramverket i analyser.  

 

Ramverket har separerats in i fyra dimensioner som kan kombineras för att skapa åtta 

stycken efforts. Effort är termen som används för att beskriva en typ av rörelse som 

använder sig av Labans rörelse ramverk. Den första dimensionen är Space vilket definierar 

hur någonting rör sig i rymd, det vill säga om den rör sig i en direkt linje eller inte. Den 

andra dimensionen är Time som beskriver i vilken hastighet som rörelser sker, det vill säga 

om rörelsen är plötslig eller om den är ihållande. Den tredje dimensionen är Weight som 

beskriver vilken mängd av kraft som krävs för att utföra en rörelse, till exempel en karaktär 

som plockar upp en tung sten ser annorlunda ut från en karaktär som plockar upp en fjäder. 

Den fjärde dimensionen Flow är inte direkt kopplad till efforts som de andra dimensionerna 

är, men Flow används fortfarande för att definiera rörelser. Flow används för beskriva om 

en rörelse är Free-Flow eller Bound-Flow. Free-Flow innebär att något rör sig utan någon 

bindning, till exempel hur sjögräs rör sig i vatten. Bound-Flow innebär att något begränsar 

mängden rörelser, till exempel hur en karaktär ska sätta en tråd igenom en nål. 

 

Pressing - Direkt, ihållande och stark. Till exempel en karaktär som puttar ett bildäck upp 

för en backe. 

 

Flicking - Flexibel, plötslig och lätt. Till exempel en orkester konduktörs hand rörelser. 

 

Wringing - Flexibel, ihållande och stark. Till exempel en handduk som töms på vatten. 

 

Dabbing - Direkt, plötslig och lätt. Till exempel en persons fingrar när hen använder en 

touchskärm. 

 

Slashing - Flexibel, plötslig och stark. Till exempel en karaktär som svingar ett svärd. 

 

Gliding - Direkt, ihållande och lätt. Till exempel en flygekorre som glider från ett träd till ett 

annat. 

 

Thrusting & Punching - Direkt, plötslig och stark. Till exempel en boxare som slår. 

 

Floating - Flexibel, ihållande och lätt. Till exempel en astronaut ute i rymden. 
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3 Problemformulering  

Vanligt förekommande inom spel som tillhör fightingspels-genren är att spelare har en bred 

arsenal av karaktärsval. Varje karaktär har olika spelfunktioner i form av en så kallad 

kampstil, vilket vanligtvis reflekteras i karaktärsdesignen. Det är i dessa fall fördelaktigt om 

spelare förstår karaktärens funktion inom spelet och karaktärens roll. Är karaktären en 

brottare eller en ninja-stereotyp? Bygger gameplay på kombination utförande, snabbhet och 

så vidare? Inom fightingspel finns som nämnts oftast en bred arsenal av olika karaktärer för 

spelare att finna sin favorit och för att skapa dynamiskt gameplay (Harper, 2014 se Johnson 

& Woodcock 2017). 

Karaktären Ryu i Street Fighter V (2016) har en karaktärsdesign som ämnar förmedla 

karaktärens bakgrund och därigenom karaktärers spelstil samt gameplay. Ryu har på sig en 

sliten Gi (japansk kampsport klädnad) samt svart bälte vilket signalerar för spelaren att Ryu 

har en fightingstil som förknippas med karate och eventuell annan östasiatisk kampstil, det 

här blir då karaktärens bakgrundstereotyp.  

Med denna information kan en spelare dra slutsatsen att Ryu antagligen använder 

kampsport med kraftiga slag, raka sparkar och en mer kontrollerad kampstil. Spelare har 

redan då en förförståelse hur karaktären kommer att spelas och fungera, dessutom riktar 

den sig mot en viss typ av målgrupp. När karaktären sedan ska spelas är det fördelaktigt att 

karaktären även uppför sig på det sättet som förväntat. Speldesign strävar efter att skapa 

logiska spelvärldar för att underlätta inlevelse och begriplighet för spelare. Karaktärens 

rörelsemönster och kroppsspråk bör spegla karaktärens design och tematik för att bidra till 

att skapa trovärdighet. Se kapitel 2.2 om affordances (Gibson, 1998, ss. 127-143) och kapitel 

2.5.1 om passande rörelser för design & tematik. 

I kapitel 2.3 nämns hur kvinnliga kontra manliga karaktärer i fightingspel representeras och 

vad som kan anses vara negativa köns-stereotyper appliceras in i karaktärernas design 

(Lynch, m.fl. 2016). I exemplet Street Fighter V är oftast karaktärers bakgrund kopplade till 

karaktärens kön, där smidigare karaktärer är kvinnliga och mer robusta karaktärer är 

manliga. Problemet som uppstår är att karaktärer som skapas för fightingspel följer en tydlig 

mall och att det inte ger chansen att bryta karaktärs-normer.  

En manlig muskulös karaktär som Ryu kan inte röra sig likadant som en ninja-stereotyp 

eftersom Ryu inte är en smal kvinna, eller går det att bryta denna norm? Om en karaktärstyp 

skulle skapas med samma bakgrund fast två varianter skulle exsistera, varav en är manlig 

och den andra kvinnlig, kan en animation skapas som skulle passa på båda varianterna? 

Eller skulle animationen till den ena varianten uppfattas mindre passande av betraktaren? 

I kapitel 2.3.1 diskuteras det hur rörelser bör anpassas för det könet en karaktärsmodell 

tillhör (McDonnell, 2012). Däremot mäts detta endast med hjälp av gångcyklar. Kvinnliga 

karaktärer sexualiseras möjligen i fightingspels-genren i deras rörelser men går det att skapa 

ett könsneutralt alternativ – och i sådana fall kan de rörelserna appliceras också på en 

manlig karaktär? Fightingspels-animationer följer ofta rörelsemönster för karaktärens 

kampsport och är därmed inte exklusivt bundna till ett kön. Kommer samma resultat visas 

om liknande studier som McDonnells undersöks på animationer inom fightingspel, eller är 

inte kön relevant för fightingspels-animationer? 
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Detta arbete ämnar undersöka: 

Kan applicering av vissa animations-principer på kroppen medföra att rörelseschemat 

uppfattas som skapat till respektive figur, trots att det är identiska rörelsescheman? I vilken 

utsträckning uppfattas karaktärens figur passa ihop med karaktärens rörelser? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakt 

Två stycken animationer skapades som utgick från två rörelsescheman. Den ena ska 

representera rörelser för en karate-stereotyp med användningen av Punch Efforten från 

Labans rörelse-ramverk och den andra ska representerade rörelser för en ninja-stereotyp, 

med Flick Efforten (Newlove & Dalby, 2004, ss. 112-140). Animations-datan applicerades på 

två stycken neutrala modeller, en manlig och en kvinnlig. Överföringen av animationen 

skedde på ett sätt då rörelse data från modellernas riggar överfördes från den ena riggen till 

den andra. Detta för att garantera att rörelserna från varsin animation skulle vara identiska 

mellan båda modellerna. 

Animationerna exporterades även med animationsskeletten synliga, utan några karaktärs 

modeller, för att användas som artefakter för en kontrollgrupp i experimentet. Om 

animationsskeletten inte har några modeller som följer dess rörelser finns det inga 

mänskliga proportioner som kan tyda på kön. Med rörelser till skelettet kan man ställa 

frågor om vilket kön rörelserna skulle tillhöra.  

3.1.2 Deltagare 

Personer av intresse för denna studie är folk som har spelat spel och har någon kunskap om 

fightingspels-genren. Detta för att deltagare med kunskap om fightingspel kan använda sig 

av begrepp som är förekommande inom fightingspel för att beskriva sina svar. 

En jämn fördelning av både kvinnliga och manliga deltagare skulle möjliggöra att hitta 

trender mellan svaren beroende på deltagarnas kön. Som diskuterat i kapitel 2.3 är 

fightingspel oftast marknadsförda för män och därför skulle möjligen kvinnors uppfattning 

av fightingspels-karaktärer vara annorlunda än dem som män har. 

Studerande på Högskolan i Skövde faller in i detta urval, speciellt de som studerar 

dataspelsutveckling. Deltagarna hanteras anonymt då deras identitet inte har någon 

betydelse för mätning av resultat. Eftersom studien handlar om fightingspel där våld är ett 

förekommande tema blev deltagarna upplysta om det och att deltagarna fick avbryta studien 

om de så önskade. 

3.1.3 Experimentupplägg 

Intervjun påbörjades med att deltagaren fick svara på frågor om deras ålder, kön, spelvana, 

kunskap om fightingspels-genren och om deras kunskap om estetiskt rörelse t.ex. animation, 

dans, etc. Därefter visades varje animation upp en och en för deltagaren och medan 

deltagaren observerar en animation fick deltagaren besvara frågor om hur deltagaren 

uppfattade karaktärernas utseende och personlighetsdrag endast utifrån rörelserna som 

presenterades. Varje animations presentation avslutades med att deltagaren fick frågan om 

deltagaren påminndes av någon annan karaktär i något media. 
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Målet var att få fram resonemang om deras val och därför hanterades denna del av 

experimentet som en semistrukturerad intervju. Det gav friheten att anpassa frågorna och 

ställa uppföljande frågor när det bedömdes nödvändigt, för att få fram svar från deltagaren 

till den graden som föredrogs för mätning av resultaten (Östbye, m.fl. 2004, s.103), som inte 

är möjligt med t.ex. en enkät. 

Intervju-strukturen kan ha lett till att intervjuerna tog lång tid vilket riskerade att deltagarna 

blev ointresserade i slut-fasen av intervjun och där inte utvecklar sina svar till den graden de 

möjligen gjorde under tidigare frågor. Detta kan påverka resultatet men jag kom inte på 

något annat alternativ som skulle kunna passa denna studie och få fram så optimala resultat 

som denna metod kan. Därför var det viktigt att få denna metod att verka bekväm för 

deltagaren så att detta problem kunde undvikas. Östbye m.fl. skriver om hur omgivningen 

och omständigheterna kan ha vikt i hur intervjuers resultat formas (2004, s.104). På grund 

av detta ska experiment helst utföras i ett isolerat område, eller i en omgivning som undviker 

en större grupp folk, så att deltagarna kan ha fokus på endast experimentet och inte blir 

distraherade av något annat i omgivningen.  
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4 Genomföring 

Dem två animationerna skapades i programmet Autodesk Maya (1998), och båda 

applicerades på en neutralt manlig och en neutralt kvinnlig modell. Animationerna 

simulerade liknande rörelser till gameplay från moderna fightingspel.  

4.1 Modell och rigg 

 

Figur 1 Body Mechanic Rigs. 

Eftersom studien handlar om bakgrundstereotyper och hur de appliceras på kön behövdes 

det karaktärs-modeller som inte har detaljer i utseende som möjligen skulle kunna 

appliceras till en bakgrundstereotyp av deltagare i studien. Därför användes karaktärs-

modeller som inte har ansikten, proportioner som är stereotypa för kön eller hudfärg som 

skulle kunna anses vara mer stereotypt för vissa bakgrunder. Karaktärsmodeller som faller 

under dessa kriterier är Jack & Jill från Joe Daniels riggpaket Body Mechanic Rigs, som jag 

tidigare har införskaffat. Jack användes som den neutralt manliga och Jill som den neutralt 

kvinnliga modellen för animations-sekvenserna. Utöver att karaktärsmodellerna uppfyllde 

alla krav för att skapa artefakten för studien har karaktärsmodellerna även tillräckligt 

avancerade riggar för att kunna skapa animationer av hög kvalité. 

För kontrollgruppen visades inte karaktärsriggarnas geometri utan endast 

animationsskelettet (se figur 6). 

4.2 Förstudie 

Som nämnts i kapitel 2.1 nämner Johnson & Woodcock (2017) spelet som definierade den 

moderna fightingspels-genren, Street Fighter II (1991). Jag har därför använt mig av Street 
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Fighter serien som en mall för hur mina animationer skulle se ut, eftersom det kan anses att 

Street Fighter har den mest stereotypa animations-stilen inom spelgenren. Eftersom 

animations-kvalité har ökat under åren inom spel använde jag Street fighter V (2016) 

animationer som mall för min artefakt. För att veta vilka animationer som skulle användas 

som mall behövde jag först veta vilka bakgrundstereotyper jag skulle animera.  

Karaktären Ryu (se figur 2), som tidigare nämnts i kapitel 3, är en muskulös man som utövar 

östasiatisk kampsport. Denna bakgrundstereotyp förekommer i andra fighting-spel inom 

genren, t.ex. Kazuya från Tekken (1994) och Ryo från Art of Fighting (1992). Denna 

bakgrundstereotyp var oftast direkt kopplad till manliga karaktärer, men i mer modernare 

spel finns det även kvinnliga karaktärer som delar liknande bakgrund. Däremot i exemplen 

nämnda ovan finns det inga kvinnliga varianter till denna bakgrundstereotyp.  

Eftersom Ryus bakgrundstereotyp är mest dominerad av manliga karaktärer inom 

fightingspels genren valdes den som en av de två bakgrundstereotyperna som användes som 

mall för animationerna. 

  

Figur 2 Ryu från Street Fighter. 

Vanligt förekommande kvinnliga karaktärer i fightingspel är oftast kopplade till smidigare 

bakgrundstereotyper, som till exempel Ibuki (se figur 3) från Street Fighter V som valdes 

som den andra mallen för den vanligt kvinnligt förekommande bakgrundstereotypens 

animationer. Denna bakgrundstereotyp har rörelsemönster liknandes till rörelser oftast 

associerat till ninja-stereotyper. Det vill säga akrobatiska rörelser i högt tempo. För att skapa 

animationer för denna stereotyp lades stort fokus på att få karaktären att verka mer flexibel 

än den andra bakgrundstereotypen, som ska vara mer kontrollerad och direkt i sina rörelser. 
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Figur 3 Ibuki från Street Fighter. 

4.3 Progression 

4.3.1 Designval 

Som nämnts i kapitel 4.2 valdes karaktärerna Ryu och Ibuki från Street Fighter V som 

exempel på bakgrundstereotypernas rörelsescheman. Med användning av Labans rörelse-

ramverk analyserade jag båda karaktärerna och applicerade passande efforts (Newlove & 

Dalby, 2004, ss. 112-140) till karaktärerna. Ryu hade rörelsemönster liknande till Punch 

efforten, medan Ibuki hade rörelsemönster liknande till Flick efforten. Se kapitel 2.4.2 om 

Labans rörelse-ramverk. Båda animationerna animerades med appeal (Thomas & Johnston, 

1995, ss.68-69) i åtanke, nämnt i kapitel 2.4.1. För att ge karaktärerna så mycket karisma 

som möjligt under de korta animation-sekvenserna var det viktigt att visa högt 

självförtroende i karaktärernas rörelser, detta gör att rörelsemönstren som animeras blir 

tydligare och mer naturliga för åskådare. Som en effekt av detta skapas också exaggeration 

(Thomas & Johnston, 1995, ss.65-66) nämnt i kapitel 2.4.2, det vill säga överdrift i 

rörelserna. 

4.3.2 Animation 

Båda animationerna arbetades på under samma tidsram, för att försöka undvika kvalitéts-

brister i en av animationerna, då en animation möjligen skulle arbetats på mer än den andra.  

Arbetsprocesserna började båda med att dra in respektive modell in i tomma scener. Det är 

viktigt i animation att karaktärerna som animeras poseras på ett sätt som inte skymmer 

silhuetten av karaktären. Detta för att det ska bli enklare för konsumenter att se det som 

karaktärerna gör. I arbetets fall påbörjades animationsprocessen med att posera 

karaktärsmodellerna i positioner baserade på bakgrundstereotypernas typiska poseringar, 

baserade på karaktärsanalys av bakgrundstereotyperna. Se kapitel 2.2 om silhuetter i 
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karaktärsdesign (Isbister, 2006, ss. 73-74) och kapitel 2.4.1 om Staging (Thomas & 

Johnston, 1995, s.47). Karaktärerna positionerades även så att de var vända tittandes åt 

höger (se figur 4), då det oftast är den sidan som spelaren placeras i fightingspel (se figur 5). 

 

Figur 4 Vänster: Ryus Bakgrundstereotyps Posering, Höger: Ibukis 

Bakgrundstereotyps Posering. 

Därefter animerades bas-poserna för att skapa en enkel cykel där karaktärerna är 

overksamma, det vill säga animationer som upprepas då spelare inte gör något för att 

påverka spelkaraktärer i spel. Efter dessa animationer påbörjades arbetet på attackerna som 

karaktärerna skulle göra. Vilka slags attacker karaktärerna skulle göra var inte planerade 

utan improviserades fram under arbetets gång, däremot var det viktigt att ha i åtanke att 

attack-animationernas övergångar liknade övergångar i fightingspel för att simulera 

fightingspels gameplay. Varför attack-animationerna improviserades var för att underlätta 

skapandet av artefakten med att göra den så anpassningsbar för arbetsflödet som möjligt, 

men det var viktigt för mig att ha i åtanke bakgrundstereotypernas rörelsescheman som hade 

valts ut ifrån Labans rörelse-ramverk. Attackerna skapades med att använda Pose to Pose-

processen varav det resterande arbetet skapades användandes Straight Ahead Action 

(Thomas & Johnston, 1995, ss.53-58). Se kapitel 2.4.1 om Straight Ahead Action och Pose to 

Pose. Med hjälp av Pose to Pose var det enkelt att anpassa mängden bildrutor på 

övergångarna mellan attackerna. Detta var inte nödvändigt när karaktärerna animerades 

overksamma, så Straight Ahead Action användes när karaktärerna inte attackerade. På 

grund av att Pose to Pose användes för attack-animationerna var det enkelt att skapa bra 

Timing i rörelserna. Se kapitel 2.4.1 om Timing. Mängden bildrutor i övergångarna mellan 

attackerna kunde enkelt redigeras utan att påverka poserna karaktärerna stod i. 

Karaktärsriggarna delade samma kontroll inställningar, vilket innebar att jag kunde överföra 

animations data i varje kontroll från en modell till en annan. Detta underlättade arbetet då 

jag inte behövde animera samma animations-sekvenser för båda köns-varianterna. 

Animationerna är så lika till varandra i rörelse mellan karaktärsmodellerna som det går att 

uppnå. 

Efter att animations-sekvenserna fyllde kraven som behövdes för att utföra studien användes 

resterande tid att finslipa animationerna. Mycket tid fanns inte åt finslipningen av 

animationerna dock, då tid även krävdes för renderingsarbetet och efterarbetet. 

4.3.3 Rendering 

Animationerna renderades i samma bildrute-hastighet som de var animerade, det vill säga 

60 bildrutor per sekund. Detta för att skapa en likhet till fightingspels gameplay där bildrute-
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hastighet är bunden till 60 bildrutor per sekund. Animationerna renderades även från en 

ortografisk vy för att inte ha någon förvrängning av form på grund av perspektiv och för att 

likna vissa äldre fightingspel som hade två-dimensionell grafik (se figur 5). 

 

Figur 5 Sidoperspektiv. Vänster: Street Fighter V, höger: Street Fighter II. 

Animationerna renderades utan någon kamerarörelse då det är viktigt för deltagarna att 

kunna se hur karaktären rör sig i scenen, eftersom animationerna inte har några avancerade 

bakgrunder skulle det bli svårt att tolka rörelserna om kameran skulle följa karaktärerna. 

Det är viktigt att hela animationssekvensen syns i bild under videoklippet och därför var 

renderings-kameran placerad för att visa karaktärernas hela rörelser. 

Renderingarna av animationerna var playblasts, en renderings funktion i Autodesk Maya, 

som renderar animationer utifrån grafik informationen som finns i scenen. Det vill säga att 

den ignorerar avancerade ljus, skuggor, bakgrundsinformation, mm. för kortare 

renderingstid. Eftersom min artefakt inte krävde några avancerade renderings-verktyg 

brister inte artefaktens kvalité från användningen av playblasts. 

Kontrollgruppens animationer följde samma upplägg av rendering, förutom att geometrin 

var avstängd för dem två animationerna, så att endast animationsskelettet visades i 

videoklippen (se figur 6). Eftersom endast animationsskelettet visades behövdes det inte 

renderas fler än två animationer, en för karate- och en för ninja-stereotypen, då skeletten 

hos båda karaktärsriggarna var identiska. 
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Figur 6 Artefakten utan geometri. 

4.4 Efterarbete 

Även efter att animations-sekvenserna var klara fanns det fortfarande arbete som kunde 

göras, med hjälp av redigering av video-klippen. Till exempel special-effekter och hit-stun. 

När attacker i Street Fighter V träffar sitt mål händer det specifika saker i spelet. En av dessa 

är en abstrakt grafik som dyker upp i diverse färger som snabbt dyker upp och snabbt 

försvinner igen som kallas special-effekter (se figur 7). En annan är att spelets karaktärer 

fryser i sina positioner i en mängd bildrutor, baserat på hur stark attacken som träffade var, 

kallat hit-stun. 

 

Figur 7 Special-effecter I Street Fighter V. 
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Eftersom animations-sekvenserna som var skapade för denna studie skulle simulera en kort 

kombination av attacker i ett fightingspel var det värt att försöka återskapa det som sker i 

Street Fighter V när en attack träffar. I animations-sekvensernas fall har karaktärerna inget 

att slå på, därför kan special-effekter och hit-stun fylla i en del av hur en motståndar-

karaktär skulle agera om de skulle bli attackerade. Med hjälp av dessa två egenskaper går det 

att skapa en tydligare affordance  (Gibson , 1998, ss. 127-143), som får animationen att 

kännas mer som ett klipp från ett spel. Det valdes att endast använda en special-effekt, för 

att undvika att olika effekter mellan animationerna skulle påverka deltagarnas uppfattning 

av artefakten. Special effekten som valdes (se figur 8) är hämtad från spelet MapleStory 

(2003). Detta arbete utfördes i Adobe After Effects (1993). 

 

Figur 8 Special-effekt från Maplestory. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Intervjuerna hölls på Högskolan i Skövde, detta för att förenkla processen att träffa 

deltagarna i studien, då alla deltagare var studenter och enkelt kunde ta sig till campus. 

Intervjuerna tog plats i diverse lokaler, men alltid i områden där det inte fanns mycket annat 

folk. Det fanns två upplägg för intervjun då hälften av informanterna skulle agera som en 

kontrollgrupp för den andra gruppen. 

Informanterna satte sig mitt emot mig på en stol eller soffa, där informanterna först fick 

svara på ett fåtal av frågor om sig själva. Frågorna som ställdes gällde informantens ålder, 

identifiering av kön, spelvana, kunskap om fightingspel- genren, detta för att skapa mig en 

uppfattning om informanten tillhör den målgrupp som fightingspel oftast marknadsför för 

och om informanten har tidigare erfarenhet med dataspel och fightingspels-genren. Efter det 

fick de svara på om de är kunniga inom estetisk rörelse, det vill säga animation, dans, etc. 

Detta för att personer som är kunniga inom estetisk rörelse skulle kunna ha en annorlunda 

uppfattning utifrån animationerna som visas, då de möjligen skulle tänka på kvalitativa 

brister i animationerna. Därefter fick informanterna se animationerna en och en på loop 

medan jag ställde frågor om den karaktärsuppfattning de fick av rörelserna. Ordningen som 

animationerna visades var karatestereotyp-manlig variant, ninjastereotyp-kvinnlig variant, 

ninjastereotyp-manlig variant och till sist karatestereotyp-kvinnlig variant. Varför denna 

ordning valdes var för att jag ville att de mer vanliga varianterna för bakgrundstereotyperna 

visades först. Eftersom jag möjligen skulle kunna få fler svar från informanterna tidigt under 

intervjun och sedan kunde informanten jämföra de mer ovanliga varianterna med de andra 

två varianterna. Frågorna som ställdes under detta moment gällde informanternas 

uppfattning av karaktärens utseende & personlighet, utifrån endast rörelserna. Det vill säga 

hur informanten föreställer sig att en karaktär med rörelserna i animationen skulle kunna se 

ut och agera som person. Denna del av intervjun utfördes semi-strukturerat. Frågorna kunde 

anpassas för varje enskild deltagare och följdfrågor ställdes om jag ville ha mer insikt kring 

deltagarnas svar. T.ex. om informanten inte nämner något om karaktärens kön, eller ålder 

skulle jag ställa frågor om det. Den sista frågan som ställdes efter varje animationsklipp var 

om rörelserna påminde informanten om någon annan karaktär i media, en spel-titel, etc.  

Kontrollgruppen följde samma intervju upplägg fram tills när animationerna visades, då 

kontrollgruppen skulle ha andra videoklipp att se på. Kontrollgruppen fick se samma 

animationer fast utan någon geometri på karaktären, utan endast animationsskelettet 

visades i klippen. På grund av detta behövdes det inte renderas två varianter på varje 

animation, då man kan anse att animationsskelettet inte ger någon tydlig indikation på kön.  

Alla svar antecknades i ett skrivblock, med flera nyckelord ifrån svaren informanterna gav 

som jag efter intervjun renskrev på en dator. 

5.2 Deltagare & analys 

Totalt intervjuades sex stycken personer, varav tre av informanterna deltog i 

kontrollgruppen. Först introduceras de tre informanterna i den första deltagargruppen och 

genomgången av deras intervjuer, därefter de tre i kontrollgruppen. 
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5.2.1 Deltagargrupp 

Informant 1 identifierar sig som en kvinna på 25 år. Informanten är studerande med 

inriktning dataspelsutveckling-animation. Informanten är inte spelvan, utan spelade endast 

cirka 1 gång varannan månad. Informanten har aldrig spelat ett fightingspel själv, men har 

sett ett fåtal videor om spel-genren. Informanten är enligt sig själv mycket kunnig inom 

estetisk rörelse, med detta menar informanten att hon kan enkelt se när kvalité i rörelse 

brister, specifikt inom animation och att hon kan förklara hur en animation kan förbättras.  

Informant 2 identifierar sig som en man på 20 år. Informanten är studerande med 

inriktning biologi. Informanten har mycket spelvana och spelar regelbundet cirka en timme 

per dag. Informanten är bekant med fightingspels-genren och känner till de flesta 

förekommande element inom fightingspel. Informanten känner sig någorlunda kunnig inom 

estetisk rörelse, informanten menade att han kan se brister i animation, men inte ge 

kommentarer om hur animationen skulle kunna förbättras. 

Informant 3 identifierar sig som en man på 20 år. Informanten är studerande med inriktning 

animation och praktiserar samtidigt som en animatör i en animations-studio. Informanten 

brukade spela regelbundet, men har nyligen slutat spela spel. Informanten brukade spela 

fightingspel konkurrensutsatt och känner till spel-genren väl. Informanten är väldigt kunnig 

inom estetisk rörelse, specifikt inom animation då han har animerat aktivt under cirka 10 år, 

informanten kan enkelt se brister i animation och förklara hur animationen skulle kunna 

förbättras. 

Karate-stereotyp manlig variant: 

Informant 1 kommenterade först på att hon uppfattade karaktären som en muskulös 

manlig karaktär som ger ett intryck av kraft och styrka. Informant 2 och 3 tycker att 

karaktären verkar atletisk men också rätt smal till skillnad från informant 1 som 

tyckte att rörelserna gav ett intryck av en bredare kroppstyp. Däremot nämnde 

informant 2 att det var svårt att föreställa sig en annorlunda karaktärsmodell än den 

som var applicerad till animationen, med det menar informant 2 att han inte kunde 

ignorera karaktärsmodellen. Informant 1 och 3 och tyckte att karaktären var cirka 30 

år gammal, medan informant 2 uppfattade karaktären som yngre, cirka 20 år 

gammal. Informant 1 kunde inte komma på någon specifik klädnad för karaktären, 

utan tyckte att nästan vilka plagg som helst kunde passa in med karaktärens rörelser, 

medan informant 2 och 3 båda föreställde sig asiatiska kampsportskläder, i stil av en 

Gi som används inom karate.  

 

Alla tre informanter uppfattade karaktären som lugn, kontrollerad och professionell. 

De fick ett intryck av att karaktären vet vad den håller på med. Utöver det nämnde 

informant 2 att rörelserna påminner honom om karaktären Ryu från Street Fighter-

serien (1987) och därför automatiskt applicerar Ryus personlighet till karaktären i 

animationen. När jag bad informanten att beskriva hur han uppfattar Ryus 

personlighet beskrev han Ryu som trovärdig med goda intentioner.  

 

Informant 1 blev inte påmind av någon karaktär eller någon titel. Både informant 2 

och 3 kopplade rörelserna till karaktären Ryu från Street Fighter-serien.  
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Ninja-stereotyp kvinnlig variant: 

Den här animationen gav intrycket av en smalare karaktär än den tidigare 

presenterade av alla informanter. Alla informanter uppfattade karaktären som 

kvinnlig, baserat på karaktärsmodellen som var presenterad. Informant 1 beskrev 

karaktären som slank, smidig och lätt. Informant 2 använde orden atletisk, smal och 

muskulös för att beskriva deras uppfattning av karaktären. Informant 3 beskrev 

karaktären som lättfotad, ninjalik, smal och smidig. Alla informanter uppfattade 

karaktären som yngre än den tidigare presenterade, cirka 18 år gammal. Informant 2 

och 3 uppfattade karaktären som en ninja stereotyp och tyckte att stereotypa ninja 

kläder skulle vara passande för karaktärens rörelser, det vill säga lätta plagg som inte 

förhindrar karaktärens rörelse. Informant 1 kände att nästan vilka plagg som helst 

kan appliceras till karaktären. 

 

För informant 1 gav animationen intrycket av en karaktär som har snabba reflexer, 

någon som anpassar sig till situationer enkelt och generellt agerar snabbt och 

spontant. Informant 3, som informant 1, nämner att han uppfattar karaktären som 

en med snabba reflexer, han fortsätter med att beskriva karaktären som självsäker 

och bekant med sig själv och sin kropp. Det vill säga att informant 3 betraktar 

karaktären som någon vars rörelser kommer till karaktären naturligt. Informant 2 

fick däremot intrycket att karaktären är kontrollerad och inte är spontan i sina 

rörelser. Utöver det beskriver informant 2 karaktären som en neutral person, som är 

professionell inom den kampsport karaktären utövar. 

 

Informant 1 blev inte påmind av någon karaktär eller titel i media. Informant 2 och 3 

blev båda påminda av karaktären Ibuki från Street Fighter-serien. Informant 2 blev 

även påmind av karaktären Juri, också från Street Fighter-serien. 

 

Ninja-stereotyp manlig variant: 

När det kom till den manliga varianten av ninja-stereotypen beskrev alla informanter 

karaktären precis som den kvinnliga varianten i utseende, förutom karaktärens kön 

som de då beskrev som manlig. En till skillnad till karaktärens fysiska uppfattning 

från informanterna var karaktärens ålder. På den kvinnliga varianten nämnde alla 

deltagare att karaktären var en ung vuxen på cirka 18-20 år gammal, medan på den 

manliga varianten svarade informant 1 och 2 att karaktären kan vara mellan åldern 

18-25. Informant 3 nämnde att han fortfarande ansåg karaktären att vara cirka 18 år 

gammal.  

 

Till skillnad för den kvinnliga varianten uppfattade informant 1 och 3 den manliga 

varianten som mer aggressiv. Informant 1 tyckte även att karaktären verkade mer 

kontrollerad och inte lika spontan. Informant 2 nämnde att den kvinnliga varianten 

kändes neutral medan den manliga varianten, av någon anledning informanten inte 

kunde förklara, kändes som att karaktären hade onda intentioner.  

 

Informant 1 blev inte påmind om någon specifik karaktär men sa att hon blev påmind 

av spelet Mortal Kombat (1992). Informant 2 blev påmind av karaktären Carmine 

från spelet Under Night In-Birth (2012). Informant 3 blev påmind av karaktären Guy 

från Street Fighter-serien. 
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Karate-stereotyp kvinnlig variant: 

Som den tidigare animationen beskrev informanterna denna animation väldigt lika 

till dess manliga variant förutom när det kom till kön och ålder. Informant 1 tyckte 

att karaktären kändes yngre än den manliga varianten, mellan 20-30 år gammal. 

Informant 3, som informant 1, tyckte att karaktären uppfattades som yngre än den 

manliga varianten, cirka 25 år gammal. Däremot fick informant 2 uppfattningen att 

den kvinnliga varianten på karate-stereotypen var äldre än den manliga varianten, 

cirka 27 år gammal.  

 

Informant 1 blev inte påmind av någon karaktär efter att ha betraktat denna 

animation, informant 2 påmindes av karaktären Makoto från Street Fighter-serien 

och informant 3 av karaktären Sakura från Street fighter-serien. Informant 3 

förklarar att han blev påmind av Sakura då hon delar samma rörelsemönster till Ryu 

som informanten kopplade den manliga varianten av animationen till. 

 

5.2.2 Kontrollgrupp 

Informant 4 identifierar sig som en man på 21 år. Informanten är studerande med inriktning 

dataspelsutveckling-3D. Informanten spelar spel cirka en timme varannan dag. Informanten 

har spelat fightingspel men aldrig regelbundet. Inom estetisk rörelse är informanten 

någorlunda kunnig, det vill säga att han kan se brister i animation, men inte komma med 

förslag för att förbättra en animation. 

Informant 5 identifierar sig som en man på 22 år. Informanten är studerande med inriktning 

dataspelsutveckling-animation. Informanten spelar regelbundet och flera spel på samma 

dag. Informanten är nästintill bekant med alla mekaniska och tekniska aspekter av 

fightingspel, men kan själv inte utföra dem. Informanten är kunnig inom estetisk rörelse, 

kan se brister i en animation och säga hur animationen kan förbättras. 

Informant 6 identifierar sig som en man på 21 år. Informanten är studerande med inriktning 

dataspelsutvekling-3D. Informanten spelar spel cirka varannan dag, ett par timmar per spel-

session. Informanten är obekant med fightingspels-genren, men har sett videor om spel 

inom genren. Informanten är självsäker i sin förmåga och kunskap om estetisk rörelse och 

kan peka ut brister i en animation, men kan inte säga hur animationen skulle kunna 

förbättras. 

Karate-stereotyp: 

Informant 6 tyckte att karaktären ger ett intryck av en bredare karaktär, medan de 

andra två tyckte att den känns rätt smal. Alla tre informanter tyckte att karaktären 

verkar muskulös och informanterna hade även liknande uppfattningar av 

karaktärens ålder, cirka 25 år gammal. Informant 4 och 6 första tanke om 

karaktärens kön var att karaktären var manlig, men efter att jag frågade dem om 

vilket kön de antog att karaktären var nämnde båda informanterna att det inte fanns 

någon tydlig indikation på det, så rörelserna skulle lika gärna kunna tillhöra en 

kvinnlig karaktär. Informant 5 tyckte att karaktärens rörelser kändes mer kvinnliga 

än manliga och tänkte därför på att rörelserna skulle tillhöra en kvinnlig karaktär. 

Informant 4 kunde inte föreställa sig någon specifik klädsel på karaktären. Informant 

5 föreställde sig karaktären i “tighta” kläder då det inte skulle komma i vägen för dess 
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rörelser, medan informant 6 föreställde sig karaktären i thaiboxnings-kläder, 

specifikt thaiboxningsshorts.  

 

Alla tre informanter fick nästintill samma intryck av karaktärens personlighet. 

Informant 4 och 6 använde ord som Fokuserad, Lugn, Skicklig, Bestämd (viljestark), 

Kraftfull, Kontrollerad, Professionell, för att beskriva hur karaktären uppfattades. 

Även fast de nämnde liknande adjektiv som de andra två informanterna fick 

informant 5 uppfattningen av en lite annorlunda karaktär. För att beskriva 

karaktären använde informanten sig av ord som kaxig och aggressiv.  

 

Informant 4 blev påmind av Street Fighter-serien från animationen, men ingen 

specifik karaktär. Informant 5 blev också påmind av Street Fighter, mer specifikt 

karaktären Ryu och karaktären Little Mac i Super Smash Bros. for Nintendo 3DS 

(2014). När det kom till Little Mac var det inte helheten av animationen som 

påminde om karaktären eftersom Little Mac inte sparkar i spelen han är med i, som 

karaktären i animationen gjorde, utan det handlade mer om hur karaktären 

positioneras, och slagen med armarna som karaktären gjorde. Informant 6 blev 

påmind av Lee-Sin från spelet League of Legends (2009), vilket är en karaktär med 

östasiatisk influens som utövar någon form av Kung-Fu. 

 

Ninja-stereotyp: 

Alla informanter tyckte att den andra animationen gav ett intryck av en yngre 

karaktär än den tidigare, någon i tonåren. Informant 4 hade ingen specifik ålder, 

utan nämnde bara tonår, Informant 5 fick intrycket av en cirka 19 åring och 

informant 6 fick intrycket av någon mellan 18 och 22 år gammal, cirka 20. Återigen 

var informant 4 & 6 intryck av karaktärens kön manligt, men det fanns inte någon 

tydlig indikation för det, utan skulle lika gärna kunna vara en kvinnlig karaktär. 

Informant 5 fick intrycket av en kvinnlig karaktär för denna animation också, men till 

en större grad än den andra animationen. Informant 4:s tanke om karaktärens 

klädsel var liknande till Dhalsim från Street Fighter, eftersom Dhalsim var den första 

informanten tänkte på när de fick se animationerna. Dhalsims rörelser i Street 

Fighter får hans lemmar att uppföra sig elastiskt, vilket informanten fick av intryck 

från min skapade animation. Dhalsims kläder består av indiskt traditionella och 

religiösa plagg. Informant 5 tyckte som med karate-stereotyp animationen att kläder 

som skulle passa skulle vara kläder tätt intill kroppen för att inte komma i vägen för 

karaktärens snabba och akrobatiska rörelser. Informant 6 fick intrycket av att 

karaktären skulle ha på sig kläder i stilen av en stereotypisk ninja, med detta menar 

informanten påsiga asiatiskt-influerade kläder som består av mjuka material. 

 

Informant 4 & 6 fick båda två uppfattningar om karaktärens beteende. När 

karaktären stod på plats uppfattade informanterna karaktären som otålig, spontan, 

aggressiv, sprallig och energisk, men när karaktären utförde sina attacker tyckte 

informanterna att karaktären verkade mer lugn och kontrollerad. Informant 5, som 

informant 4 & 6, uppfattade karaktären som lugn och kontrollerad, men tyckte att de 

dragen var konsekventa under hela klippet. Informant 5 uppfattade även karaktären 

som elegant. Alla tre informanter fick uppfattningen av att karaktären var 

professionellt tränad & självsäker i karaktärens rörelser. 
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Informant 4 som tidigare nämnts blev påmind av Dahlsim från Street Fighter-serien. 

Informant 5 blev påmind av karaktärerna Spiderman, Ryu från Ninja Gaiden (1988) 

och Kasumi från Dead or Alive-serien (1996). Dessa karaktärer valdes eftersom 

animationen med ninja-stereotypen påminner informanten om de tre karaktärernas 

rörelser de utför i deras egna medier. Informant 6 blev inte påmind av någon 

karaktär specifikt, men informanten tycker att rörelserna påminner om asiatisk 

kampsport, liknande Kung-Fu. 

5.3 Slutsatser 

Även om det endast var sex deltagare i studien kan resultat erhållas av informationen samlad 

från intervjuerna. Trovärdigheten hos resultaten är svårt att veta dock, med en sådan liten 

grupp deltagare som denna studie har haft. Däremot visar studien tendenser. 

Informant 1 var en av två deltagare som aldrig själv har spelat fightingspel. Det intressanta 

med hennes uppfattning om karate-stereotyp animationen på den manliga 

karaktärsmodellen var att informanten uppfattade karaktären som bred och muskulös, när 

informanterna 2 & 3 som båda har spelat mycket fightingspel antog att karaktären var 

smalare, med rätt liknande kroppsbyggnad till karaktärsmodellen applicerad på 

animationen. Samtidigt kopplade informanterna 2 & 3 till Ryu i Street Fighter och beskrev 

även hur karaktären skulle kunna vara klädd, medan informant 1 inte kunde föreställa sig 

några specifika plagg på karaktären. Detta kan indikera på att eftersom både informant 2 & 3 

har spelat mycket fightingspel därför känner till vanliga förekommande element när det 

gäller Ryus bakgrundstereotyp och kunde därför beskriva hur den karaktären ser ut i mer 

detalj än informant 1. Om affordance-teorin (Gibson, 1998, ss. 127-143) appliceras kan detta 

även indikera på att eftersom informant 2 & 3 känner till bakgrundstereotypen, tänker de 

undermedvetet på vilka egenskaper som skulle passa in med rörelserna visade i animations-

klippet. Resultaten visar på att om en person har spelat mycket fightingspel är deras 

uppfattning av en bakgrundstereotyps rörelser enklare att applicera till en karaktärs 

utseende. 

Resultaten visar att animationen för karate-stereotypen lyckades förmedla sin 

bakgrundstereotyp när den var applicerad på båda karaktärsmodellerna i både utseende och 

personlighet. När det gäller ninja-stereotypen lyckades den förmedla bakgrundstereotypen 

när den var applicerad på den neutralt-kvinnliga modellen, men uppfattningen av den 

manliga varianten gav ett intryck av aggression som den kvinnliga varianten inte gav. 

Informant 2 tyckte även att karaktären kändes som att den hade onda intentioner. Informant 

4 & 6, som båda uppfattade animationsskelettet för ninja-stereotyp-animationen 

tillhörandes en manlig karaktär, använde också ordet aggressiv för att beskriva deras 

uppfattning av karaktären, medan informant 5, som antog att animationsskelettet tillhörde 

en kvinnlig karaktär, inte använde ordet aggressiv, eller något liknande. Detta kan indikera 

på att den här bakgrundstereotypen behöver könsanpassade rörelser eller att manliga 

karaktärsmodeller i detta sammanhang automatiskt ger karaktären en uppfattning av 

aggression. Den manliga varianten på ninja-stereotyp-animationen lyckades fortfarande 

förmedla utseendet för karaktären och man kan argumentera för att aggression inte går emot 

bakgrundstereotypens egenskaper, då karaktärer inom fightingspels-genren kan anses alltid 

vara aggressiva.  
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Intressant nog blev informant 4 påmind av Dhalsim från Street Fighter-serien (1987), när 

informanten tittade på ninja-stereotyp-animationsskelettet. Detta är intressant för att 

Dhalsim rör sig långsamt i jämförelse med resterande av karaktärerna i Street Fighter-serien 

och min animation för ninja-stereotypen är rätt snabb. Som tidigare nämnts måste koppling 

ha kommit ifrån hur lemmarna animerades, de töjdes inte ut som Dhalsims gör, men 

rörelsen i animationsskelettet ger av en liten effekt av elasticitet. En till karaktär som var 

oväntad att någon skulle koppla ninja-stereotypen till var karaktären Carmine från Under 

Night In-Birth (2012) som är snabb och akrobatisk, men som också använder sig av mycket 

magi, som Ibuki inte gör alls. Carmine har dock attacker som inte är magiska som ser ut om 

vanliga slag och det är möjlig att Carmine har attacker liknande dem till Ibukis 

bakgrundstereotyp. 

Eftersom Street Fighter-serien (1987) nämndes av informanterna under flera tillfällen och 

karaktärerna Ryu och Ibuki blev kopplade till animationerna ämnade att presentera 

liknande rörelser till de karaktärerna, anser jag att artefakten har lyckats med att avbilda 

rörelser vanliga hos bakgrundstereotyperna i Street Fighter V (2016).  

Ett resultat som var väntat, men som fortfarande är värt att nämna är faktumet att 

karaktärsmodellerna bestämde vilken könsuppfattning informanterna fick av 

animationerna. Som i McDonnell studie (2012), visade det sig att rörelse endast påverkar 

betraktares uppfattning av kön när karaktärsmodeller är androgyna. Det gäller för denna 

studie också. Alla svar om kön i den första deltagargruppen var förväntade, men i 

kontrollgruppen då endast animationsskeletten syntes gav det oväntade svar. Informanterna 

i kontrollgruppen applicerade omedvetet kön till karaktären, eftersom ingen nämnde 

någonting om kön i kontrollgruppen förrän jag frågade om det. Informant 4 & 6 antog att 

karaktärerna båda var manliga, men när jag frågade om det sa de att de inte fick någon tydlig 

indikation om karaktärernas kön, utan att animationerna lika gärna kunde framställa 

kvinnliga karaktärer. Informant 5 fick intrycket av att båda animationerna presenterade 

kvinnliga karaktärer, eftersom han kände att rörelserna verkade mer kvinnliga än manliga. 

Något som är värt att ha i åtanke är faktumet att kontrollgruppen inte hade en enda kvinnlig 

informant. Detta är viktigt då kvinnliga betraktare kanske skulle ha annorlunda 

uppfattningar av rörelserna än manliga. Med en sådan liten grupp deltagare som studien 

hade får jag inget trovärdigt resultat, men av de resultat som har samlats kan det anses att 

könsneutrala animationer kan skapas för fightingspel, då kampsport inte nödvändigtvis ger 

tydlig indikation på kön vad gäller rörelserna.  

I McDonnells studie visade det sig att affordances hos en karaktär påverkades om 

animationer inte var könsanpassade, vilket skapade en känsla av uncanny-valley hos 

betraktare. Om resultaten i denna studie är sanna innebär det att könsanpassade 

animationer inom fightingspel inte är nödvändiga för att representera en karaktärs 

bakgrundstereotyp, detta innebär också att affordances hos en karaktär inom fightingspels-

genren inte behöver påverkas. Om animationer inte behöver vara könsanpassade inom 

fightingspels-genren finns det inte heller någon anledning för animationer att sexualiseras.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

I min frågeställning och problemformulering tog jag upp att fightingspels-animationer 

möjligen inte behöver anpassas för specifika kön, utan kan skapas könsneutrala eftersom 

rörelse inom kampsport kan anses vara könsneutralt. I min undersökning har jag fokuserat 

på att se om animationer som ska simulera gameplay ifrån ett fightingspel lyckas förmedla 

en karaktärs bakgrundstereotyp utan att vara könsanpassade för en manlig kontra kvinnlig 

karaktärsmodell. Det skapades två animationer för båda som representerade två stycken 

olika bakgrundstereotyper. Dessa animationer var applicerade på en manligt neutral och en 

kvinnligt neutral karaktärsmodell. Deltagare fick i en intervju se animationerna och svara på 

frågor om hur de uppfattade karaktärernas utseende och personlighet, endast baserat på 

karaktärernas rörelser. En kontrollgrupp fick se på animationerna med endast 

animationsskeletten synliga och svara på frågor om deras uppfattning av karaktärerna. 

Resultaten visar på att det går att skapa könsneutrala rörelser för fightingspel och att vanligt 

förekommande karaktärsuppfattningar för bakgrundstereotyperna fortfarande går att 

definiera. Resultatet kan dock skifta mellan olika bakgrundstereotyper. Intervjuerna 

utfördes dock på en liten grupp deltagare, vilket gör att resultatet inte är helt trovärdigt. 

Dock kan tendenser skönjas som kan följas upp i nya studier. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Undersökningens genomförande 

Som tidigare nämnt deltog sex stycken personer i min intervju, vilket är ett lågt antal, 

resultaten som blev insamlade kan inte kallas helt trovärdigt. Fem av de sex deltagarna var 

även män och som jag nämnde tidigare skulle det ha föredragits om hälften av alla 

informanter skulle vara kvinnliga, för att kunna se om det fanns någon trend mellan manliga 

och kvinnliga informanters svar. Eftersom det endast deltog en kvinna i studien blev inte 

informanternas könsidentifiering relevant för analyserandet av arbetet och eftersom alla 

deltagare var i åldern 20-25 fanns det ingen stor ålderskillnad att jämföra.  

En kvantitativ metod kanske skulle ha varit ett bättre alternativ för denna undersökning då 

det möjligen skulle ha varit fördelaktigt att nå ut till ett större urval av folk. Om studien 

skulle ha använt sig av enkäter skulle manliga eller kvinnliga respondenter slumpmässigt 

kunna väljas bort för att enkelt skapa en jämn fördelning av kön. Problemet i det fallet skulle 

vara att få folk att beskriva deras uppfattning av animationerna till den grad som är 

fördelaktig. 

6.2.2 Animationerna 

Animationerna som skapades för studien fungerar för att få fram ett mätbart resultat, men 

de kan förbättras. Resultaten skulle kanske uppfattas som annorlunda om t.ex. 

animationerna skulle vara längre och möjligen presentera sådant som gångcyklar, hopp-

animationer, etc. Det skulle definiera bakgrundstereotypens rörelser mer och deltagarna 

skulle antagligen enklare kunna besvara frågorna i mer detalj.  
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Vissa informanter fick även två stycken olika uppfattningar av ninja-stereotypen, en 

uppfattning när karaktären stod på plats och en när karaktären attackerade. Om jag skulle 

ha försökt att matcha stilen av animation på attackerna till när karaktären stod på plats 

skulle kanske jag ha fått annorlunda uppfattningar från deltagarna.  

6.2.3 Nyttan av undersökningen 

Lynch, m.fl. (2016) skriver om hur kvinnliga karaktärer representeras i spel och att 

spelgenren som sexualiserar kvinnor mest är fightingspels-genren, och ett sätt som kvinnor 

sexualiseras är hur de animeras. Denna studie har forskat om det går att skapa könsneutrala 

alternativ till bakgrundstereotyper, som är ofta förekommande inom spelgenren och med 

resultatet som nåddes är det möjligt att skapa animationer som kan appliceras på både 

manliga och kvinnliga karaktärer utan att ha sexualiserade rörelser. Undersökningen visar 

att spelutvecklare bör tänka på hur de porträtterar kvinnliga karaktärer inom fightingspel 

och att de inte behöver animeras på ett sätt som överdriver kvinnligt stereotypa rörelser. Om 

onödig sexualisering undviks på ett sätt, t.ex. animation kanske det inspirerar att undvikas 

på andra sätt, som karaktärsdesign. Om sexualiseringen av kvinnliga karaktärer i 

fightingspel minskar kanske spelen skulle vara mer inbjudande, för kvinnliga spelare, vilket i 

sin tur kanske skulle inspirera spelutvecklare att skapa fler kvinnliga karaktärer för 

fightingspel. 

6.3 Framtida Arbete 

Detta arbete skulle kunna tas vidare på ett flertal sätt. Det finns en stor mängd av 

bakgrundstereotyper inom fightingspel som skulle kunna testas på liknande sätt som i den 

här studien, för att möjligen se om andra bakgrundstereotyper ger annorlunda 

könsuppfattning. Animationerna skulle också kunna appliceras på fler karaktärsmodeller, 

några med proportioner som är vanligare för ett kön än ett annat för att se vad för 

uppfattning det skulle ge karaktärerna. Det skulle även vara intressant att pröva liknande 

studier i ett spelsammanhang, då deltagare i studien får spela som en karaktär i ett skapat 

fightingspel och på så sätt kanske deltagare skulle få annorlunda uppfattning om 

bakgrundstereotyper. Oavsett vart studien tas vidare skulle det behövas en större mängd 

deltagare och en jämnare könsfördelning mellan deltagarna för att få fram ett mer trovärdigt 

resultat. Därför kanske en första studien skulle kunna vara att upprepa denna med fler 

deltagare. 
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