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Sammanfattning 
Denna studie undersöker på hur karaktärer uppfattas av kvinnliga och manliga spelare 

beroende på vilket kön karaktären har i ett digitalt textbaserat rollspel. I arbetets bakgrund 

tas termer som genus, stereotyper och rollspel upp och diskuteras. Bakgrunden visar även hur 

dessa appliceras i spelvärlden samt presenterar vilken genusforskning som har utförts inom 

området med anknytning till digitala spel. 

 Studien infattar en kvalitativ undersökning som inkluderar intervjuer och en spelbar artefakt. 

Frågeställningen undersöks genom att tolv deltagare, sex stycken kvinnor och män, får spela 

en av två versioner av en och samma artefakt där den enda skillnaden är den spelbara 

karaktärens kön.   

Resultatet visar att få stereotyper förkommer när kvinnliga och manliga spelare ska uppfatta 

och skapa karaktärer vars kön enbart existerar i text. Majoriteten av karaktärerna får en 

varierad karaktärsbeskrivning med olika kroppsbyggnader och personligheter.  

 

Nyckelord: Rollspel, genus, stereotyper, identifikation och karaktärsskapande.  
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1 Introduktion 

Majoriteten av den forskning som existerar kring hur kvinnor och män representeras både 

som spelare och karaktärer faller upprepande gånger inom samma ämne, genusstereotyper.  

Forskningen visar att kvinnliga karaktärer blir översexualiserade medan manliga blir sedda 

som aggressiva muskelmassor (Heussner 2015:90; Mou & Peng, 2009; Dill & Thill, 2007).  

Spelarna själva förväntas även att spela specifika genre beroende på om de vilket kön de har. 

Till exempel ska kvinnor gilla spel med narrativ medan män ska föredra spel med mycket våld 

(Bryce, Rutter & Sullivan 2006:196–197). 

I flera spel har utvecklarna försökt att gå emot dessa genusstereotyper genom att skapa 

mångfald. I spelet Overwatch (Blizzard Entertainment 2016) skapade spelutvecklarna 

karaktärer i olika åldrar och med olika nationaliteter och kön medan spelet Rust (Facepunch 

Studios 2013) skapade en slumpmässig karaktärsdesign, där varken spelutvecklarna eller 

spelarna har någon större kontroll över vilken hudfärg eller kön karaktären kommer att bli 

tilldelad. Det existerar flera olika sätt på hur mångfald kan införas i spel av spelutvecklarna 

med det som aldrig kommer att ändras är att spelet någon gång kommer att spelas av en 

spelare. Denna spelare kommer att ha sina egna värderingar och åsikter kring normer, men 

frågan är om könet på den spelbara karaktären påverkar spelarens uppfattning av den?  

 I RPG-genren är det vanligt att spelare får forma sina egna versioner av den spelbara 

karaktären genom att få välja dennes utseende och sedan utföra val som har konsekvenser för 

karaktären (Burn & Carr 2006:20). Den grafiska aspekten på genusstereotyper är en 

återkommande del av den existerande genusforskningen men hur skulle spelaren reagera på 

om den enbart existerar i text och därmed inte influeras av vad spelaren ser utan för endast 

bygga på karaktärens personlighet? Hur skulle karaktären uppfattas då av kvinnliga och 

manliga spelare? Skulle de skapa mer varierande karaktärer eller falla tillbaka på 

genusstereotyper? 

Syftet med denna undersökning är att besvara frågeställningen: Hur uppfattar kvinnliga och 

manliga spelare en karaktär beroende på vilket kön karaktären har i ett digitalt textbaserat 

rollspel? 

För att kunna besvara denna frågeställning kommer sex manliga och sex kvinnliga deltagare 

testa en av två versioner av en artefakt utvecklat i Twine (Klimas 2009). Artefakten är 

utformad som ett textbaserat rollspel, där en enda skillnaden mellan de två versionerna är 

könet på den spelbara karaktären. Karaktären är en kvinna i den ena versionen och en man i 

den andra. Deltagarna kommer efter att ha spelat artefakten besvara frågor där de får beskriva 

hur de uppfattar sin karaktär i en kvalitativ semistrukturerad intervju. 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer områden och begrepp som berör studien att presenteras. Syftet med 

bakgrunden är att läsaren ska få en grundläggande förståelse kring den genusforskning som 

har utförts i spel samt få en inblick i ämnets historik. 

Följande uppdelningar av bakgrundsavsnittet kommer förklara begreppen genus, stereotyp 

och rollspel. Därefter kommer avsnittet behandla hur spelaren och karaktären blir 

representerade i spelvärlden beroende på vilket kön hen har. Bakgrunden avslutas sedan med 

en fördjupning av spelarens identitet i ett rollspel. 

2.1 Genus och stereotyper  

Genus står för det sociala könet och är ett begrepp som har utformas genom socialt styrda 

interaktioner och aktiviteter för att upprätthålla skillnaderna mellan maskulint och feminint, 

det vill säga man och kvinna. Män och kvinnor anses vara varandras motsatser och har på 

grund av detta tilldelats motsatta attribut (West & Zimmerman, 1987:126–127). Till exempel 

anses kvinnor, till skillnad från män, vara moderliga och omvårdande (Bryce, Rutter & 

Sullivan 2006: 196–197). Genus skall inte blandas ihop med kön eftersom det begreppet syftar 

på det biologiska könet och berör i stället de biologiska och fysiologiska skillnaderna mellan 

män och kvinnor. Ett exempel på detta är att kvinnor får mens eller att män har testiklar (West 

& Zimmerman, 1987:126–127).  

Stereotyp syftar på en förenklad föreställning om egenskaper som en specifik grupp av 

människor har tilldelats när de blir kategoriserad i en grupp. Kategoriseringen kan vara på 

grund av exempelvis vilket kön, ras eller religion medlemmarna har (Nationalencyklopedin, 

2018a). 

2.2 Rollspel – Analogt till digitalt 

Det existerar flera olika variationer av spel och för att kunna identifiera dem har man delat 

upp dem i olika genrer. Denna uppdelning är en viktig utgångspunkt när det kommer till hur 

ett spel skapas och hur detta skall marknadsföras. Genre agerar som en kommunikation 

mellan spelutvecklare och spelarna då varje spelgenre kommer med förväntningar (Carr & 

Burns 2006:18). Den utvalda spelgenren för denna studie är RPG, även kallat för rollspel. 

Nedan kommer en kort sammanfattning av rollspelets historiska bakgrund att presenteras för 

att sedan övergå till att kort sammanfatta till vad som anses vara nutida rollspel. 

Bordsrollspel har sina historiska rötter i krigsspel där spelarna använder sig av figurer och 

polletter för att spela ut ett historiskt eller hypotetiskt krig mot en motståndare. Runt 1960–

1970-talet ökade spelarnas intresse av att ta på sig en specifik karaktärsroll, det vill säga att 

leva sig in i hur den karaktären tänker och pratar snarare än att hantera och manipulera stora 

arméer. Ett av det första moderna bordsrollspelen var Dungeons & Dragons, även kallat D&D 

(Gyax & Arneson 1974). D&D utspelas i en medeltida fantasymiljö där spelarna får välja 

mellan olika karaktärsroller som exempelvis krigare eller trollkarl för att sedan interagera med 

andra karaktärer.  Ett grundläggande bordsrollspel behöver minimalt två spelare samt papper 

och penna för att kunna spelas. En av spelarna tar på sig rollen som spelledare och har därmed 

ansvar över alla aspekter av rollspelet, till exempel regler och berättelsen. Resterande spelare 

skapar sina karaktärer enligt rollspelets utvalda design, som exempelvis inkluderar 
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karaktärens bakgrund och personlighet. Det huvudsakliga målet för spelarna är inte att uppnå 

någon form av vinstvillkor i rollspelet, utan det är att utforska sina karaktärer i syfte att 

uppleva en mer episk berättelse (Hendricks, Williams & Winkler 2006:3–4). 

Digitala rollspel har försökt att anpassa in specifika element från bordrollspel på olika sätt 

(Burn & Carr, 2006:17). En direkt översättning var MMORPGs som till exempel World of 

Warcraft (Blizzard, 2004) och EverQuest (1999). Dessa spel bar på nästan identiska 

egenskaper från sin analoga föregångare men gav möjligheten att spela med flera hundratals 

andra spelare när som helst och tog bort beroendet av att ha en spelledare tillgänglig 

(Hendricks, Williams & Winkler 2006:6–7). Andra spel beskriver sig som rollspelshybrider 

som exempelvis Mass Effect (Bioware 2007) som klassificerar sig själv som ett actionrollspel. 

Enligt Burn och Carr (2006:20) existerar det genretypiska karaktäriseringar inom RPG-

genren. Se några exempel av dessa nedan.  

• Den spelbara karaktären kan bli skapad eller utarbetad av spelaren. 

• Spelaren kan, genom att spela, gå upp i nivå med den spelbara karaktären. 

• Narrativet handlar om en resa satt inom en detaljerad värld. 

• Spelaren har val att utföra inom sin roll. 

• Spelet prioriterar reflektion och strategi snarare än spelarens reaktionsförmåga.  

Mass Effect (Bioware 2007) uppfyller inte alla kriterier ovan eftersom spelet prioriterar 

spelarens reaktionsförmåga på grund av sin andra genre, actionspel, genom att bland annat 

låta spelaren skjuta på fiender. Man kan dock anse att det som ligger i fokus i både analogt och 

digitalt rollspel är narrativet och karaktärerna. Sheldon beskriver i sitt verk Character 

Development and Storytelling for Games (2004:340) att narrativet är den drivande kraften i 

rollspelsgenren eftersom dess egenskaper är utmärkt formade för att förmedla berättelser i 

spel. 

2.3 Stereotyper av manliga och kvinnliga gamers  

Det existerar olika perspektiv på gamers1 beroende på om de är en man eller kvinna. Teorier, 

utifrån ett genusperspektiv, till varför det är så kommer att kort presenteras nedan. 

Enligt en undersökning, som utfördes 2015 av Entertainment Software Association(ESA), är 

56 % av amerikanska gamers av manligt kön och 44 % är av kvinnligt (ESA 2015). Detta tyder 

på en minskning mellan könen då organisationens tidigare undersökning från 2009 visade att 

60 % av män och 40 % av kvinnor spelade spel (ESA 2009). Trots denna ökning bland 

kvinnliga spelare är spelvärlden fortfarande mansdominerad. En faktor till denna uppdelning 

enligt Bryce, Rytter och Sullivan (2006:191) är att TV- och datorspel är en del av teknologin 

vilket resulterar att de anses vara maskulint. Detta resulterar i att även om det existerar en 

spelkonsol i hemmet kommer kvinnor inte känna en lika stor benägenhet att använda den som 

män. Denna uppdelning sker mer eller mindre naturligt eftersom män har haft en större 

tillgång till teknologi än kvinnor och blir därmed tilldelad rollen som experten inom detta 

ämne. I studien intervjuades fem kvinnor om spel som en del av deras identitet där en av 

deltagarna, Beatrice, berättade att ”[o]m en tjej skulle vara en Gamer måste hon vara jävligt 

bra för att få kalla sig för Gamer/…/” (Karlsson 2007:20). Detta uttalande bekräftar männens 

expertroll när det kommer till spel eftersom en kvinna måste vara inte bara bra utan väldigt 

                                                        
1 En person som spelar spel. Oftast associerat med TV- och datorspel. 
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bra för att kunna kalla sig för en gamer gentemot en man. Deltagarna berättade även de 

upplever att kvinnliga gamers måste ofta bevisa att de är gamers genom att exempelvis visa 

sin kunskap om spel och spelande till skillnad från männen (2007:32). 

Ett annat perspektiv till varför TV-och datorspel associeras med män mer än kvinnor beror på 

de stereotypiska maskulina idealen som existerar i dagens samhälle. Några exempel på dessa 

är den sexuellt oemotståndlige ”bad-boy”-stereotypen, racerföraren som är pumpad med 

testosteron, den eviga pojken eller den atletiska fotbollsspelaren. Dessa maskulina ideal 

bygger till stor del på värderingar som berör fysisk och personlig styrka samt heterosexuell 

dominans. Den eviga pojken beskrivs vara en lekfull individ som är ute efter spänning (Schut 

2006:103). Spel och spelande klassificeras oftast även idag som ett fritidsintresse och därmed 

kan man antyda att TV- och datorspel blir en naturlig del av vad män förväntas att spendera 

sin fritid på. Bryce, Rutter och Sullivan (2006:189) stödjer detta argument genom sin analys 

kring att flera kvinnor än män lämnar spelandet av TV- och datorspel bakom sig när de flyttar 

hemifrån. De kvinnor som fortsätter blir däremot oftast klassificerade i roller som en mamma, 

syster eller flickvän till en av de manliga gamers när de är närvarande under spelrelaterade 

event i stället för en gamer (Bryce, Rutter & Sullivan 2006:195). 

När det kommer till manliga och kvinnliga spelare existerar det enligt Carr (2006:171) en 

uppdelning mellan vilka spel som förväntas att spelas av vilket kön. Män vill ha våld och 

våldsam grafik medan kvinnor vill ha fokus på karaktärer och berättelsen i sina spel. Detta är 

något som nämns även i Bryce, Rutter och Sullivans artikel om Digital games and gender 

(2006:196–197) där olika sorters spel delas upp i maskulint och feminint. Maskulina spel 

inkluderar våldsamma tävlingsspel och feminina spel är de som fokuserar på sociala 

interaktioner samt identifierar sig med karaktärer. Som tidigare nämnt under rollspel är det 

karaktärerna som står i centrum i RPG-spel vilket skulle då antyda att kvinnor är mer benägna 

att endast spela RPG-spel. Detta är dock inte fallet då intervjuer utförda på flickor mellan tolv 

och tretton under 2005 visar att de har detaljerad kunskap om racing- och fightingspel. Trots 

denna kunskap om andra spel nämner samma flickor att de endast spelar The Sims (Carr 

2006:171–172). The Sims (2000) är ett livssimulationsspel där spelaren kan skapa karaktärer 

och bestämma vad karaktärerna ska göra, exempelvis jobba eller gifta sig. Spelet klassificerar 

sig på grund av detta som ett feminint spel. Anledning till varför flickorna inte väljer att dela 

med sig av sina andra spelupplevelser skulle kunna vara på grund av den tidigare nämnda 

förväntande uppdelningen av manliga och kvinnliga spel. 
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2.4 Representationer av manliga och kvinnliga karaktärer i spel 

Under datorspelsmässan Electronic Entertainment Expo (E3) 2017 presenterades 109 stycken 

spel. Dessa spel bröts ner och analyserades av organisationen Feminist Frequency i syfte att 

dela upp spela beroende på vilket kön protagonisten har.  

 

Figur 1 Statistik utförd av Feminist Frequency (2017) över könsrepresentation i 
protagonister i 109 spel under E3 2017. 

Statistiken på bilden ovan visar att 26%, av spelen innehåller exklusivt en manlig protagonist 

medan 7% har en kvinnlig. 15% av spelprotagonister klassificeras att ha ett ospecificerat kön, 

detta kan exempelvis vara en könlöskaraktär eller en bil. 52% av spelen innehåller valet att 

välja könet på protagonisten vilket är en utmärkande egenskap hos RPG-spel (Feminist 

Frequency 2017; Burn & Carr 2006:20). Denna statistik visar att RPG-elementen via 

karaktärskapande existerar idag i över hälften av spelen men när det kommer till 

könsrepresentation där spelutvecklarna är de som håller tyglarna över vilket kön 

protagonisten har så skiljer det 21 procentenheter mellan manliga och kvinnliga protagonister.  

Enligt en analys som utfördes år 2000 på den 27 populäraste spelen från spelkonsolerna 

Playstation, Dreamcast och Nintendo 64 visade det sig att 92% av protagonisterna var män 

och 54% var kvinnor. Analysen visade att 38% av kvinnliga karaktärer hade oproportionerligt 

stora bröst och 46% hade oproportionerligt små midjor.  Totalt visade det sig att 85% av alla 

karaktärer, både män och kvinnor, besatt de fysiska attribut som exempelvis större bringa och 

en orealistiskt smal kropp eller midja (Children Now 2000 se Bryce, Rutter & Sullivan 

2006:198). Dock anser Taylor (Taylor 2003 se Carr 2006:164) att denna typ av sexualisering 

inte kan appliceras på både manliga och kvinnliga karaktärer på en jämlik nivå eftersom till 

exempel visandet av bröst agerar som en representation av styrka hos en man medan bröst på 

en kvinna enbart verkar som en sexuell markör. Att ge samma sexualiserad grafisk 

representation av män och kvinnor ger inte samma jämställda effekt mellan karaktärerna.  
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Stereotyper slutar dock inte vid det grafiska utan kan även uppstå, medvetet eller omedvetet, 

i spelets berättelse och design. Vanliga stereotypiska attribut för kvinnliga karaktärer är att de 

ska vara moderliga och stödjande, vackra, utseendefixerade och vara mindre atletiskt 

begåvade än män. Deras personliga mål involverar ofta att vinna en mans kärlek (Heussner 

2015:90). De kvinnliga karaktärerna behöver ofta bli räddad den manliga huvudkaraktärer 

och agera som en belöning (Carr 2006:163).  Ett exempel på detta i spel är New Super Mario 

Bros. Wii (Nintendo 2009) där den spelbara huvudkaraktären, Mario, har som mål att rädda 

den kvinnliga karaktären, Prinsessan Peach. Även Prinssesan Peach bär på kvinnliga 

stereotypiska karaktärsdrag genom sitt vackra utseende, sin smalare kroppsbyggnad och 

midja. Se exempel nedan. 

 

Figur 2 En skärmbild från New Super Mario Bros. Wii (Nintendo 2009) där 
Prinsessan Peach firar sin födelsedag med sina vänner innan hon blir kidnappad.  

De manliga karaktärerna visar vanligtvis mindre hud än sin kvinnliga motpart och får 

tilldelade attribut som vit, heterosexuell, hypermaskulin och aggressiv (Mou & Peng2009; Dill 

& Thill 2007). Ett exempel på denna manliga representation i spel är karaktären Kratos från 

God of War 2 (Studios Santa Monica 2005) Kratos är vit man med stora muskler vars mål är 

att hämnas på de olympiska gudarna vilket han utför våldsamt genom att döda dem på brutala 

sätt.  

 

Figur 3 Skärmbilder från introcutscenen på Kratos från God of War (SCE 
Studios Santa Monica 2005). 
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2.5 Identifikation i rollspel 

Som förklarat under 2.2 Rollspel – Analogt till digitalt är karaktären i centrum när det 

kommer till rollspel.  Målet för spelaren är att leva sig in i karaktären, det vill säga att spelaren 

ska ”bli” karaktären. För att göra detta måste spelaren glömma sig själv och i stället tar sig an 

karaktärens identitet (Cohen 2001). Identitet syftar på en människas egen självbild som har 

skapats genom människans erfarenheter som till exempel uppväxtförhållanden 

(Nationalencyklopedin 2018b). En persons förmåga att ta sig an en annan individs identitet 

och bete sig som den individen, till exempel såsom att prata och handla utifrån dennes 

personlighet, kallas för identifikation (Wollheim 1974:191).  

Spelaren kan enligt Turkay och Kinzer (2014) uppnå en identifikation med karaktären på tre 

olika sätt:  

• Karaktären har drag som spelaren känner igen. 

• Karaktären har drag som spelaren eftertraktar. 

• Spelaren ser upp till karaktären och använder karaktärens beteende som en förebild 

till sitt eget. 

Utöver dessa tre sätt av att uppnå identifikation i spel visar en studie som utfördes 2001 av 

McDonald och Kim (McDonald & Kim 2001 se Jansz & Martis 2007:142) att det existerar ett 

samband mellan narrativ och identifikation. De deltagare som spelade spel med ett starkt 

narrativ visade på högre nivåer av identifikation med karaktärerna än deltagare som spelade 

spel med ett icke-existerande eller svagt narrativ.  

Digitala rollspel och en del narrativt drivna spel innehåller en karaktärsskapandeprocess där 

spelaren får chansen att utforma sin karaktär genom att till exempel välja dennes utseende, 

bakgrund och andra attribut (Turkay & Kinzer 2014:21). Enligt Turkay och Kinzers tre sätt att 

uppnå identifikation kan spelaren, med hjälp av karaktärsskapandeprocessen, uppnå en högre 

nivå av identifikation genom att själv välja ut de attribut som hen till exempel känner igen eller 

eftertraktar. Denna skapandeprocess är dock begränsad för spelaren eftersom den är skapad 

ut av spelutvecklarna själva (Turkay & Kinzer 2014:21) och därmed ökar risken att spelaren 

inte kan uppnå en högre identifikation om hen inte hittar ”rätt” attribut till sin karaktär. 

2.5.1 Tidigare undersökning av identifikation i spel 

Ett försök till att undersöka mäns identifikation i spel med rollspelselement är en studie som 

utfördes av Anna Munters och Louise Peterson, där ett antal pojkar fick spela The Sims 

(2000). Pojkarna spelade i par och fick skapa och spela ut sina karaktärers liv. 

Undersökningen visade att pojkarna tenderade att använda sig av normer och värderingar som 

återspeglar stereotypiska och traditionella genusmönster i stället för att testa den frihet som The 

Sims karaktärskapning erbjuder. Spelets interaktivitet utmanade på så sätt inte könsrollerna 

(2007:46). De karaktärer som skapades var exempelvis kvinnorna i klänningar som gick runt 

och vattnade blommor och män som var aktiva fotbollsspelare och gjorde försökt till att förföra 

kvinnor. De skapta karaktärerna i The Sims kan ses som en representation av barnenens egna 

självbilder men karaktären kan även vara skapade genom kulturella resurser för att skapa en 

individ som inte är barnet själv. Exempel på detta kan vara en idol eller en mamma (2007:37–

38). 
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3 Problemformulering 

Kvinnor och män representeras olika i spelvärlden, både som individer och karaktärer.  Många 

undersökningar menar att detta beror på genusstereotyper från samhället och spelindustrin, 

där det existerar en mall om hur en kvinna och en man ska vara som gamer och som karaktär. 

Spel blir allt mer vanligare när allt flera individer väljer plocka upp en handkontroll och spela. 

Trots detta är spelvärlden idag fortfarande mansdominerad enligt Entertainment Software 

Association(ESA) då statistik från 2015 visar att 56 % av amerikanska gamers är män medan 

44% är kvinnor (ESA 2015). Detta leder att kvinnor inte upplever att de har någon plats under 

definitionen gamer utan får andra roller som till exempel flickvän till en manlig gamer när 

hon besöker ett spelrelaterat event (Bryce, Rutter & Sullivan 2006:195). Denna 

genusstereotypiska uppdelning följer även med spelarna hem när de ska spela eftersom det 

existerar specifika förväntningar på vad de ska spela enligt deras kön. Kvinnor ska tycka om 

spel som fokuserar på narrativ och karaktärer medan män ska föredra tävlingsinriktade och 

våldsamma spel (Carr 2006:171; Bryce, Rutter & Sullivans 2006:196–197). Även som 

karaktärer blir kvinnor och män representerade olika. Kvinnliga karaktärer blir tilldelade 

översexualiserade fysiska attribut och får roller som fungerar som belöningar för den manliga 

spelaren medan manliga karaktärer representeras som aggressiva och hypermaskulina 

individer (Heussner 2015:90; Mou & Peng, 2009; Dill & Thill, 2007). 

Under år 2017 visade datorspelsmässan Electronic Entertainment Expo (E3) att spel som 

erbjöd spelaren alternativet att skapa sina egna spelbara karaktärer stod för över hälften av de 

109 spel som presenterades (Feminist Frequency 2017). Karaktärsskapande är en central del 

av rollspelsgenren vilket ger kvinnliga och manliga spelare friare tyglar i bestämmandet hur 

deras karaktärer ska representeras i spelet (Burn & Carr 2006:20). Den skapandeprocess som 

det digitala rollspelet erbjuder kommer dock med begräsningar som till exempel grafik 

eftersom det inte är skapat av spelaren själv utan av spelutvecklare (Turkay & Kinzer 2014:21). 

Denna studie vill beröra ett annat perspektiv på den existerande genusforskningen och 

undersöka hur djupt dessa genusstereotyper existerar hos spelarna. Detta genom att enbart 

fokusera på könet i sig och se hur män och kvinnor uppfattar en karaktär om könet enbart 

existerar i ett rollspels text. Skulle de skapa flera mångsidiga variationer av en och samma 

karaktär eller falla tillbaka på genusstereotyper? Detta skulle även visa hur mycket inflytande 

spelutvecklarnas val av kön på den spelbara karaktären har när det kommer till hur karaktären 

blir sedd av spelaren. Med detta som studiens syfte kommer detta arbete att utgå från 

frågeställningen: 

• Hur uppfattar kvinnliga och manliga spelare en karaktär beroende på vilket kön 

karaktären har i ett digitalt textbaserat rollspel? 
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3.1 Metodbeskrivning 

För att kunna besvara frågeställningen ”Hur uppfattar kvinnliga och manliga spelare en 

karaktär beroende på vilket kön karaktären har i ett textbaserat rollspel?” har denna 

undersökning använt sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

3.1.1 Artefakt 

För att undersöka frågeställningen var studiens artefakt skapad som ett textbaserat rollspel, 

utvecklad i det öppna källverktyget Twine (Klimas 2009). Detta för att minska inflyttandet av 

andra faktorer som kan påverka spelarens uppfattning av den spelbara karaktären såsom 

grafik som spelar en stor roll när det kommer till stereotyper. En annan påverkande faktor, 

som rollspel som exempelvis Mass Effect (Bioware, 2007) använder sig av, är röstskådespelare 

för karaktären. Karaktärsröster kan bland annat influera spelarens identifikation av 

karaktären om rösten inte uppfyller de attribut som spelaren vill ha (Turkay & Kinzer 2014).  

För att kunna undersöka skillnaden mellan hur kvinnliga och manliga spelare uppfattar en 

karaktär beroende på vilket kön karaktären har var artefakten skapad i två versioner där den 

enda skillnaden var namnet och pronomen på den spelbara karaktären. Resterande 

information kring karaktären och spelvärlden var förutbestämd och beskrivs kortfattat för 

spelaren i början av artefakten. Detta för att minimera eventuella skillnader den narrativa 

upplevelsen mellan de två versionerna av artefakten. Spelarna erbjuds dock alternativet att 

välja karaktärens namn för att göra hen mer personlig för spelaren eftersom artefakten var 

kortare än de flesta rollspel vilket ökar risken att spelaren inte hinner identifiera sig och skapa 

ett känslomässigt förhållande med karaktären (Turkay & Kinzer 2014). 

Artefaktens narrativ handlar om två dagar i karaktären X liv, från när hen vaknar tills hen går 

och lägger sig. Under dessa två dagar väljer spelaren förutbestämda svarsalternativ som har 

en påverkan på den spelbara karaktärens vardag, jobb och sociala liv. Denna typ av respons, 

där handlingar ger konsekvenser, är en vanlig del i dagens rollspel men det ökar även 

spelarens identifikation med karaktären (Mallon & Lynch 2014). Beroende på vilka val som 

väljs kan spelaren tilldelas ett av två slut. I stället för den klassiska fantasymiljön som ofta 

förekommer i rollspel berör artefakten karaktärens vardagliga liv i en realistisk miljö. Detta 

för att enklare kunna jämföra resultatet mellan den tidigare undersökningen där deltagarna 

spelade The Sims (se 2.5.1 Tidigare undersökning av identifikation i spel) eftersom båda 

artefakterna var ett livssimulationsspel som inkluderar vardagshändelser. En annan 

anledning var att eliminera andra karaktärsstereotyper som har skapats fram via andra 

genrer, exempelvis action eller romantik. 

3.1.2 Utförande  

I undersökningen delades tolv deltagare upp i två grupper med sex personer i varje. Eftersom 

frågeställningen inkluderar både hur kvinnliga och manliga spelare uppfattar en karaktär 

delades tre av deltagarna i varje könsgrupp upp. Båda grupperna innehöll då tre män och tre 

kvinnor. Av de två grupperna spelar Grupp A artefakten med en kvinnlig karaktär medan 

grupp B spelar versionen med en manlig karaktär. Ingen deltagare fick testa båda versionerna. 

Deltagarnas åldrar var mellan 20–30 för att skilja sig från den tidigare undersökningen som 

utfördes på identifikation i rollspel och se om resultatet hos de äldre deltagarna var 

annorlunda. Grupperna innehöll en variation när det kom till erfarenheter av spel och 

spelande av rollspel. Detta mål valdes för att undvika att för exempelvis endast deltagare med 

hög spelvana av rollspel, det vill säga individer som har spelat flera olika rollspel. 
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Frågeställningen berörde både kvinnliga och manliga spelare och inte en specifik spelvana av 

rollspel, utan strävade efter att ge ett mer generellt svar om hur spelbara karaktärer blir 

uppfattade på grund av sitt kön. 

Spelomgångarna tog mellan 10–15 minuter beroende på hur snabbt deltagarna läser eftersom 

artefakten enbart består av text. När deltagarna hade spelat klart artefakten blev de 

intervjuade kring hur de upplevde sin karaktär, detta utfördes via intervjufrågor. Deltagarna 

förblev anonyma under undersökning. Deltagarnas svar jämfördes inom deras tillhörande 

grupp för att skapa en sammanfattad bild över hur exempelvis kvinnliga karaktärer uppfattas 

av kvinnor och jämfördes sedan med hur den manliga gruppen uppfattar samma kvinnliga 

karaktär.  

3.1.3 Intervju  

En kvalitativ semistrukturerad intervju valdes istället för en kvantitativ undersökningsmetod 

på grund av de frågor som besvaras av informanten. En kvantitativ metod ger en större ytlig 

överblick medan en kvalitativ metod går in djupare och ger mer utrymme till längre och 

komplicerade svar. Intervjun fokuserade på att få ut de kvinnliga och manliga informanternas 

uppfattningar kring den spelbara karaktären för att sedan kunna jämföra dem och se om de 

uppfyller de stereotyper som studiens bakgrund tar upp.    

Intervjufrågorna handlar om att informanten ska beskriva karaktärens utseende, personlighet 

och egenskaper. Se exempel nedan.  

• Från en skala mellan 1 och 5 hur omsorgsfull är din karaktär? 

Svaren innehåller reflektioner från informanten om vilka val de valde åt karaktären och vad 

dessa val säger om deras karaktär samtidigt som svaret kan användas i statistiskt. 

Informanterna blev tillfrågade om de kan se säg själv i den spelbara karaktären eller om de 

valde att applicera karaktärsdrag de eftertraktar. Detta för att se om informanternas 

karaktärsskapandeprocess gav samma resultat som tidigare undersökningar (se 2.5.1 Tidigare 

undersökning av identifikation i spel), det vill säga om de använde sig av kulturella resurser 

när de skapade sin karaktär. 

En semistrukturerad intervju passade för denna sortens undersökning då frågorna 

definierades i förväg men informanternas svarsmöjligheter var relativt öppna. Denna typ av 

intervju gav även rum till uppföljningsfrågor som fungerade som en kontroll för intervjuaren 

och se till så att hen hade gjort en korrekt tolkning av det som hade sagts av informanten. 

Uppföljningsfrågor kan även utmana informanten och ger därmed möjlighet till en breddare 

bild kring informantens reflektioner och tankar, vilket skulle kunna leda till nya perspektiv 

som kanske inte hade upptäckts via en annan metod (Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., 

& Larsen, O. L 2004:103–105). Om informanten svarade en 1: a på frågeexemplet ovan kan en 

uppföljningsfråga ge svar på varför informanten anser detta.  

Det optimala för undersökningen hade varit att använda sig ut av både en kvalitativ intervju 

och en kvantitativ undersökningsmetod som till exempel en enkät eftersom de kompletterar 

varandra. Till exempel kompenserar en kvantitativ undersökning en kvalitativ genom att fler 

personer kan delta i undersökningen vilket gör att fler perspektiv inkluderas. Dock var studien 

under begränsad tid vilket gör att endast en av metoderna hann att användas.  
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4 Genomförande 

För att besvara frågeställningen skapades två versioner av en och samma artefakt i form att 

ett textbaserat interaktivt rollspel i Twine (Klimas 2009). Båda versionerna innehåller 

exempelvis samma narrativ och dialogsalternativ, det enda som skiljer versionerna åt var 

könet på den spelbara karaktären. Artefakten skrevs på engelska för att skapa en starkare 

rollspels-relation med spelaren, det vill säga att artefakten ska kännas mer som ett rollspel. 

Digitala rollspel och spel med rollspelselement översätts i moderntid inte till svenska utan det 

förväntas att spelarna ska kunna navigera sig genom spelet på engelska, vilket dem har blivit 

vana vid. Artefakten använder sig av det engelska språket för att enklare bli accepterad som 

ett digitalt rollspel även om den var mer som en prototyp än ett färdigt spel.  

Under arbetsprocessen delades artefakten upp i två delar för att skapa en tydlig struktur. De 

två delarna som artefaktens uppdelades i är som nedanstående: 

1. Karaktärsintroduktion och utformandeprocess.  

2. Sociala interaktioner och dialogsval. 

4.1 Karaktärsintroduktion och utformandeprocess  

Syftet med denna del i artefakten var att ge spelaren möjlighet att utforma sin karaktär, vilket 

är enligt Burn och Carr (2006:20) ett genretypiskt karaktärsdrag inom RPG-genren som 

artefakten ska försöka härma. Karaktärsutformningen i artefakten skiljer sig dock från andra 

RPG-spel som exempelvis Mass Effect (Bioware 2007) och tilldelar inte spelaren möjligheten 

att välja karaktärens kön eller bakgrundshistoria. I karaktärsintroduktionen fick spelaren en 

kort lista i punktform med begränsad information om karaktärens kön, ålder och 

relationsstatus, se exempel nedan. Denna enda utformningen av karaktären som spelaren fick 

var att välja ett namn. 

 

Figur 4 Bilden ovan visar artefaktens karaktärsintroduktions och 
skapandeprocess. Efter att spelaren har tryckt på ”Next” för att sedan skriva in 

karaktärens namn. 
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En tidigare iteration av artefakten tillät spelaren att själv välja vilket yrke den spelbara 

karaktären skulle ha. Denna spelarfrihet visade sig dock vara en för svår uppgift, det vill säga 

att implementera i exempel på ett så balanserat och naturligt sätt. Dialogernas uppbyggnad 

kunde enkelt bli mer grammatisk inkorrekt och svårlästa av spelaren. För mycket frihet i 

karaktärsskapandet i ett textbaserat digitalt rollspel gav för många variationer av en och 

samma text. Denna brist på karaktärsutformning löstes via att exempelvis inte nämna den 

spelbara karaktärens yrke samt något om hens privata liv som till exempel familjesituation. 

Dessa delar av karaktärs kunde då fyllas ut av spelaren själv under spelomgången. Narrativet 

berättar endast att den spelbara karaktären har fått ledigt från jobbet, detta för att få spelaren 

att börja tänka på vilket jobb karaktären skulle kunna ha och därmed påbörja tankeprocessen. 

En stor del i artefakten var spelarens egna utformning av karaktären, den som sker utanför 

artefakten. Fokuset i frågeställningen var hur manliga och kvinnliga spelare uppfattar sin 

karaktär beroende på vilket kön de har när enbart text existerar som medium, vilket gjorde 

balansgången mellan hur mycket frihet spelaren skulle få eller behövde för att själva dra egna 

slutsatser kring sin karaktär. Som tidigare nämnt i metodbeskrivningen handlade narrativet i 

artefakten om en karaktärs vardagshändelser för att eliminera karaktärsstereotyper från 

andra genrer, exempelvis att kvinnor i science fiction ska vara starka. För att höja den 

vardagliga inlevelsen redan i början av artefakten valdes det att inkludera en morgonrutin med 

flera olika val beroende på vad spelaren tror sig att karaktären skulle ha för intressen. Se 

exempel från artefakten nedan. 

 

Figur 5 Denna del av artefakten berättar för spelaren om att den spelbara 
karaktären är ledig från sitt arbete. Den visar även de första valalternativen som 

spelaren kan välja mellan.  

Det var tänkt att artefaktens narrativ skulle utspela sig under två eller tre dagar dock visade 

det sig under skapandet av dag två att dialogsförgreningarna skulle bli för många och skapa 

oreda. Valalternativen ska kunna erbjuda spelaren att ta del av artefaktens dialoger och 

interaktionen på spelarens villkor. Exempelvis om spelarens karaktär var en introvert ska den 

kunna undvika längre dialoger. Artefakten ska kunna tillåta spelarens att involvera sig i 

rollspelet i strävan spelaren på så sätt kan uppnå en högra nivå av identifikation, det vill säga 

att hen själv får välja karaktärens egenskaper hen strävar efter eller känner igen (Turkay & 

Kinzer 2014). 
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4.2 Sociala interaktioner och dialogsval 

I artefakten kan spelaren möta upp till två karaktärer som de kan interagera med. De två 

karaktärerna som existerar i artefakten var en kvinnlig gammal barndomsvän, som man hade 

förlorat kontakten med och en manlig främling som man möter i mataffären. Det var tänkt att 

det skulle existera en tredje karaktär som skulle vara en familjemedlem, dock ströks den 

eftersom det skulle innebära att ett större och mer komplicerat dialogsförgrening. Dessutom 

skulle en familjemedlem troligtvis ha mer kunskap om karaktären än spelaren själv, vilket 

hindrar spelaren karaktärutformning. Att spelaren fick feedback på sina handlar och därmed 

kan de tillkomma konsekvenser var en viktig del när denna mekanisk existerar (Mallon & 

Lynch 2014). Det vill säga att om spelaren fick utföra val ska systemet ge en respons på det 

utvalda valet, till exempel via dialog kommer hen att sluta reflektera över sina val, vilket även 

är en stor del av RPG-genren (Burn & Carr 2006:20). 

En stor inspiration till dialogsvalen i artefakten kom från Dragon Age 2 (Bioware 2011) där 

utvecklarna valde att dela upp karaktärens dialogsval i tre olika alternativ. Dessa tre alternativ 

var byggda på följande tre olika personligheter: 

• Diplomatisk/hjälpsam. 

• Charmig/humoristisk. 

• Aggressiv/rakt på sak. 

Denna uppdelning av dialog gjorde det enklare att hålla koll på svarsalternativen men även att 

all dialog håller samma nivå. I början av arbetsprocessen existerade det flera olika dialoger 

och svarsalternativ, men med hjälp av denna struktur var det enklare att definiera vilket 

svarsalternativ som tillhör vilken dialog. 

 

Figur 6 En skärmbild från Dragon Age 2 (Bioware 2011) där spelaren måste 
välja ett av tre svarsalternativ. 

Dessa tre personlighetstyper behölls inte i artefakten utan förändrades med frågeställningen i 

fokus. Personlighetstyperna blev istället kvinnliga, manliga stereotyper och ett 

neutralsvarsalternativ. Det neutrala svarsalternativet var till för att skapa en balans mellan de 

två olika stereotypiska svarsalternativen. Spelaren kanske inte vill välja något av stereotyperna 
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utan vill möjligtvis ge korta och konkreta svar vilket inte var möjligt under början av 

arbetsprocessen men skapandes efter respons under en testspelomgång. Testaren bad om att 

tredje alternativ vid flera tillfällen då hen inte kände att de existerande svarsalternativen inte 

var någon som hen ville välja. 

De kvinnliga stereotyper som har legat till grund i skapandet av dialogsalternativen var  

följande:  

• Utseendeberoende. 

• Moderliga och stödjande, vackra, utseendefixerade. 

• Mindre atletiskt begåvade än män (Heussner 2015:90). 

De manliga stereotyper som har legat till grund i skapandet av dialogsalternativen var: 

• Gillar teknik, exempelvis TV- och datorspel (Bryce, Rytter & Sullivan 2006:191). 

• Aggressiva och atletiska (Mou & Peng2009; Dill & Thill 2007). 

Paralleller kunde dras från Dragon Age 2 (Bioware 2011) tre personlighetstyper och 

artefaktens svarsalternativ då de både involverade ett mer aggressivt svar och ett hjälpsamt 

svar. Aggressiv är en manlig stereotyp och ett hjälpsamt svar står för en kvinnligstereotyp då 

en kvinna är stödjande. Detta betydde att det var den humoristiska och charmiga 

personligheten från Dragon Age 2-dialogsmetoden som behövde ändras till ett neutrals 

dialogsval i artefakten.  

Följande två figurer kommer att visa olika dialogsalternativ som användes i artefakten. 

Exempel 1 visar svarsalternativ som är en direkt avskrivning av vad karaktären kommer att 

säga medan exempel 2 visar svarsalternativ som karaktären själv får tänka hur karaktären 

skulle föra konversationer inom dessa ämnen. Detta utfördes för att dra ner på 

dialogsförgreningar i artefakten vilket hade blivit för många om alla svarsalternativ hade fler 

än två förgreningar.  

 

Figur 7  Exempel 1 på artefaktens svarsalternativ.  
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Figur 8 Exempel 2 på artefaktens svarsalternativ. 

För att enklare kunna samla statistik på hur deltagarna agerar i artefakten med sina karaktärer 

och för att sedan kunna jämföra dem med vad de själv anser i intervjun existerar det en 

variabel inne i varje svarsalternativ. Variablerna var kopplade de tidigare nämnda manliga och 

kvinnliga stereotypiska val samt ett neutralt svar. Se grafiskt exempel nedan.  

 

Figur 9 Kod från artefakten. 

Varje svar som spelaren väljer tilldelar den utvalda variabeln ett poäng. Dessa poäng kan ses i 

slutet av artefakten för att se vilka svar som spelaren gjorde utan att utföra en observation och 

därmed möjligtvis påverka svaren. Poängerna från variablerna var även namngivna som A, B 

och C för att deltagaren inte ska bli påverkad av dessa siffror inför intervjun. Dessa poäng 

namnges kommer härmed att nämnas som stereotypspoäng.  

 

Figur 10 Exempel på ett slut från artefakten. 
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4.3 Intervjustruktur  

Innan intervju utfördes spelade deltagaren artefakten utan någon observation, detta för att 

minimera yttrefaktorers påverkan på vilka svarsalternativ deltagaren valde. Deras val var helt 

anonyma men inte den slutgiltiga poängen som visas i slutet. Detta för att se om deltagaren 

hade använt sig av några kvinnliga eller manliga stereotyper under sin spelomgång. Artefakten 

tog dock endast upp en del av stereotyperna, som exempelvis intressen eftersom artefakten 

endast bestod av text.  För att komplettera till den grafiska faktorn som artefakten medvetet 

inte berörde innehöll intervju en fråga där deltagaren fick beskriva karaktären. För att se vad 

deltagarna själva valde för utseendeattribut på sin karaktär utan att få en grafisk respons. 

Den grafiska stereotypiska representationen av män och kvinnor innehåller följande attribut: 

1. En större bringa. 

2. En orealistiskt smal kropp eller midja.  

(Children Now 2000 se Bryce, Rutter & Sullivan 2006:198). 

Intervjufrågorna hade som mål att ge deltagaren frihet att beskriva sin karaktärs utseende och 

personlighet samtidigt som man kontrollerar om karaktären tilldelas intressen eller en 

personlighet som uppfyller en eller flera könsstereotyper.  Intervjufrågorna anpassades efter 

pilotundersökning för att få ut relevant information, exempelvis hade frågorna minskat från 

10 till 8. Ordet aggressiv i fråga 8 (se nedan) förklarades som både fysisk och verbal 

aggressivitet eftersom artefakten själv inte gav spelaren några valalternativ där de kunde 

använda sig av fysiskt våld men innehöll flera tillfällen där spelaren kunde agera mer 

aggressivt. 

Följande frågor användes under intervjun: 

1. Hur skulle du beskriva din karaktärs personlighet? 

2. Hur ser din karaktär ut? Till exempel hårfärg och kroppsbyggnad men behöver ej vara 

detaljrik.  

3. Hur lik dig är din karaktär? Varför/Varför inte? 

4. Ser du upp till din karaktär? Varför/Varför inte? 

5. Från en skala mellan 1–5 hur atletiskt är din karaktär? Motivera. 

6. Från en skala mellan 1–5 hur tekniskt lagd är din karaktär? Motivera. 

7. Från en skala mellan 1–5 hur omsorgsfull är din karaktär? Motivera. 

8. Från en skala mellan 1–5 hur aggressiv, både fysisk och verbal, är din karaktär? 

Motivera. 
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5 Utvärdering 

Följande text kommer att presentera resultatet av studien. Den inleds med en presentation av 

undersökningen och avslutas med en analys och en diskussion av den information som har 

framtagits. 

5.1 Presentation av undersökning 

Syftet med denna studie var att besvara frågeställningen: Hur uppfattar kvinnliga och manliga 

spelare en karaktär beroende på vilket kön karaktären har i ett digitalt textbaserat rollspel? 

Undersökningen som utfördes för att besvara frågeställningen pågick under tre veckor där 

sammanlagt tolv personer deltog i studien, sex stycken var kvinnor och sex stycken var män. 

Åldersgruppen hos informanter var mellan 20–30 år. Dessa informanter återfanns i 

geografiska områden kring Oskarshamn och Skövde. Målet var att få in en variation när det 

kom till erfarenheter av spel och spelande av rollspel vilket samtliga deltagaren uppfyllde. Det 

enda grundläggande kravet var att deltagaren spelar spel.  

Informanterna fick spela en av två artefakten i sin egna hemmamiljö för att efterlikna en vanlig 

spelomgång av ett rollspel utan tidsbegränsning eller en kontrollerad miljö. Artefakterna var 

två nästan helt identiska versioner av varandra, där den enda skillnaden var könet på den 

spelbara karaktären. Häften av varje könsgrupp fick spela som en manlig karaktär eller en 

kvinnlig, till exempel spelande tre stycken kvinnliga deltagare som en man och tre stycken 

kvinnliga deltagare spelade som en kvinna. De fick först en kort summering av arbetet utan 

att nämna studiens exakta frågeställning eftersom det skulle kunna påverka resultatet. 

Information som gavs var att studien var en del av ett examensarbete med inriktning mot 

media, estetik och berättande på Högskolan i Skövde som berör relationen mellan en spelare 

och en ”tom”2 karaktären. Deras medverkan var frivillig och anonymt samt att den insamlade 

informationen inte skulle användas till något annat syfte. 

När informanterna fått denna information ombads de att spela igenom artefakten och skriva 

ner vilka siffror som kom efter bokstäverna i slutet av rollspelet som förmedlades vidare till 

intervjuaren efter avslutad spelomgång. Ingen verbal kommunikation eller fysisk interaktion 

skedde under spelomgången. När informanten hade nått artefaktens slut utfördes det en 

intervju via ett utvalt muntligt kommunikationsverktyg som exempelvis telefon eller Discord 

(Discord Inc 2013). Intervjun innehöll de frågor som finns under rubrik 4.3 Intervjustruktur 

som eventuella uppföljningsfrågor för att exempelvis förtydliga deltagarnas svar om det 

behövdes. Inspelningar av intervju utfördes om deltagaren tillät det annars antecknades 

endast deltagarnas svar under intervju.  

Undersökningen tog mellan 10 – 25 minuter (inkl. spelomgång och intervju) beroende på hur 

lång tid deltagaren tog på sig att läsa artefakten samt vilka svarsalternativ hen valde. Detta på 

grund av at vissa leder till en längre konversation än andra vilket även resulterar till att en del 

av deltagarna kan samla på sig mer stereotyppoäng till slutet av arketypen (se figur 9, s.15). 

En större skillnad på spelomgångar samt stereotypspoäng har resulterat till att de inte kan 

visas på ett rättvist sätt för att representera deltagarna och deras val i artefakt, istället kommer 

                                                        
2 I denna studie anses en tom karaktär som en karaktär som har en tunn eller ingen karaktärsbeskrivning, 
exempelvis bakgrundshistoria. 
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de svarsalternativ med tillhörande stereotypspoäng som deltagaren har val att användas i 

stället, se tabell 1. 

5.2 Resultat  

Under denna rubrik kommer resultatet att presenteras. I tabeller kommer två grupper att 

representeras som A och B.  Grupp A spelade den kvinnliga versionen av artefakten och B 

gruppen spelade den manliga. Dessa har även delats upp beroende på vilket kön deltagaren 

har, exempelvis heter en manlig deltagare från grupp B för Man 1b. 

 

Tabell 1 Översikt över vilka stereotypiska valalternativ som deltagarna hade högst poäng i.  

 

Tabellen ovan visar att 11 ut av 12 deltagare hade flest poäng hos den kvinnliga stereotypen, 

det vill säga att majoriteten valde de valalternativ som uppfyller en kvinnlig stereotyp medan 

en hade en jämfördelning mellan manlig och kvinnligstereotyp. Den kvinnliga stereotypens 

valalternativ inkluderar intressen som exempelvis mode(utseendefixerad) och familj samt ett 

mer omsorgsfullt och moderligt sätt att uttrycka sig själv gentemot den mer neutrala 

motparten av varje svar. Exempelvis kunde deltagaren välja att presentera sig som enbart X 

för en främling som man kan försöka att hjälpa men man kan välja en kvinnlig stereotyp och 

säga ” No problem, my name is X”. Två svar med samma syfte, det vill säga att presentera sig, 

men med olika uttryck. En ger neutral poäng och den andra en kvinnlig stereotyp eftersom 

den visar mer en moderlig och omtänksam sida av karaktären. 
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Tabell 2 Deltagarnas beskrivning av den kvinnliga karaktärens personlighet. 

 

 

Alla tre av de kvinnliga deltagarna i grupp A som fick spela artefakten som innehöll en kvinnlig 

karaktär beskrev henne som en trevlig och omtänksam/hjälpsam individ. Kvinna 2a och 

kvinna 3a gick sedan skilda vägar i sin beskrivning där 2a valde ord som artig och intresserad 

av datorspel medan 3a valde självsäker.  

Hos de manliga deltagarna i den kvinnliga karaktärsgruppen höll man 1a med de kvinnliga 

deltagarna och beskrev den kvinnliga karaktären som trevlig men la även till att hon var rak 

på sak.  Man 2a använde ord som utåtriktad och ansvarsfull och kontrade en del av 3a:ns med 

sin beskrivning som innehöll att karaktären var lugn, öppen och försiktig. Hjälpsamhets 

attributet från man 3a:ns var dock något som även nämnde av den kvinnliga deltagaren 3a. 

Tabell 3 Deltagarnas beskrivning av den manliga karaktärens personlighet. 

 

Två av sex deltagare i grupp B, som fick spela artefakten med en manlig karaktär, beskrev 

karaktären som en trevlig, artig och glad individ som tar hand som sig men som även 

uppmärksammar andra människors känslor. Ord som vänlig och snäll faller även in under 

ordet trevlig, då de anses vara synonymer och ha samma betydelser. Resterande av 

deltagarnas beskrivningar skiljde sig mot varandra. Kvinna 2b använde sig ord som till 

exempel stress i karaktärens personlighet, med fokuset på att faktorn bakom stressen är 

karaktärens jobb. Detta gick emot hur kvinna 1b ser samma manliga karaktär då hon beskrev 

honom som en lugn person som prioriterar sitt egna välmående. Under intervju nämnde dock 

kvinna 1b att prioriteringen av välmående är endast under karaktärens nuvarande situation 

Kvinna 1a Kvinna 2a Kvinna 3a Man 1a Man 2a Man 3a 

-Snäll och 

omtänksam. 

-Trevlig, 

omtänksam, 

artig och 

intresserad av 

datorspel. 

 

-Självsäker, 

snäll och 

hjälpsam.  

- Trevlig och 

rak på sak. 

- Utåtriktad 

och 

ansvarsfull. 

-Lugn, 

öppen, 

försiktig och 

hjälpsam. 

Kvinna 1b Kvinna 2b Kvinna 3b Man 1b Man 2b Man 3b 

-Trevlig, 

lugn, artig 

och 

prioriterar 

sitt egna 

välmående. 

-Vänlig, 

stressad på 

grund av jobb 

och 

uppmärksam 

på andra 

människors 

känslor. 

-Snäll, 

självsäker, 

lyhörd på 

andra 

människor 

känslor och 

empatisk. 

- Trevlig och 

omtänksam. 

Tar hand 

om sig själv.  

- Artig, glad 

och bubblig. 

- Hjälpsamt, 

glad och 

reserverad 

kring 

främlingar. 
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eftersom artefaktens berättelse han har semester.  Han skulle endast ta den lugnt och inte 

utföra för många sociala interaktioner. Både kvinna 2b och 3b beskrev den manliga karaktären 

som en uppmärksam/lyhörd person när det kommer till andra människors känslor, han kan 

känna empati.   

Man 1b ansåg att den manliga karaktären tog hand om sig själv och berättade under intervjun 

att karaktären prioriterar sitt välmående genom att äta bra och motionera. Deltagaren man 3b 

beskrev sin manliga karaktär som reserverad kring främlingar och mer tillbakahållen. Man 3b 

berättade att vid mötet med Jack, främlingen man möter vid mathandlingen, svarade 

karaktären kort på hans frågor och hjälpte honom med det han behövde men försökte att inte 

ge ut för mycket privat information. Detta eftersom man 3b tyckte att Jack var för snabb i sitt 

bemötande, genom att han tidigt frågade efter namn samt att han gav ut sitt telefonnummer 

till den spelbara karaktären. Flera deltagare från båda grupperna som träffade på Jack 

kommenterade på hur de inte kände sig bekväma under konversationen men endast två 

deltagare, man 3a och 3b beskrev sina karaktärer som mer försiktiga och tillbakahållna. 

Tabell 4 Tabell som visar hur deltagarna beskrev utseende på sin kvinnliga karaktär. 

 

Tre av sex deltagare, en kvinna (3a) och två manliga (2a och 3a) beskrev den kvinnliga 

karaktärens längd som lång. 170 cm hamnar under beskrivningen medellång eftersom 

Kvinna 1a Kvinna 2a Kvinna 3a Man 1a Man 2a Man 3a 

-170 cm 

lång. 

- Medellång. 

 

Runt 180cm. - Kort. - Lång. -Ganska 

lång. 

- Rött hår. 

Axellångt. 

 

-Brunt hår 

uppsatt i en 

slarvig knut. 

 

-Svart hår 

uppsatt i en 

hög 

hästsvans. 

- Blått kort 

hår. 

-Axellångt 

brunt hår.  

-Utsläppt 

vågigt blont 

hår. 

- Osminkad. 

- Ser ut som 

deltagaren 

själv.  

- Kurvor. 

 

-Normal 

kroppsbyggnad. 

Inte för smal. 

 

- Lång men 

har kurvor. 

 -Muskulös. 

 

- Smal. 

- Blåaögon. 

- Blek. 

- Smal. 

-Glasögon. 

- Platt. 

-Lite 

överviktigt. 

-Blåaögon. 

-Runda 

glasögon. 

-T-shirt och 

svarta byxor. 

-Gympaskor. 

-Avslappad 

klädsel.  

-Jeansjacka och 

linne. 

- T-shirt och 

jeans. 

-Svarta 

kängor. 

 

- T-shirt och 

sönderslitna 

jeans. 

-Urtvättade 

jeans och 

grå t-shirt. 

-Randig 

tröja och 

ljusa jeans. 

-Röd 

ryggsäck. 
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majoriteten av deltagarna själv använder runt 170 cm svar när de tillfrågas om vad de anser 

vara medellång. Hårfärg och hårfrisyr hos karaktären fick olika svar bland deltagarna dock 

uppkommer färgen brun vid två tillfällen. Svaren varierade mellan rött till blått hår och från 

kort till uppsatt. När det kom till kroppsbyggnad berättade 2 av 3 manliga deltagare (1b och 

1b) att de såg den kvinnliga karaktären som smal dock hade dessa två deltagare olika åsikter 

om längden, då den ena ansåg att hon är kort medan den andra såg henne som lång. Kvinna 

1b och 3b beskrev att karaktären hade kurvor medan kvinna 2b beskrev att karaktären inte var 

smal utan är mer normalbyggd. Man 2b och man 3b kontrar sina beskrivningar då 2b beskrev 

henne som small och platt medan 3b såg henne som lite överviktig.  

Den kvinnliga karaktären hade på sig vardagliga kläder som t-shirt och jeans enligt 

majoriteten av deltagarna. En del tog upp mer unika klädesplagg och accessoarer gentemot 

andra deltagare som exempelvis en röd ryggsäck, jeansjacka, svarta byxor och svarta kängor. 

Två manliga deltagare bekände att de inte alls hade tänkt på karaktärens utseende och hade 

svårare att direkt ge ut ett svar. En av dem berättade även att han glömde bort att han spelade 

som en kvinnlig karaktär tills han blev påmind om det under intervjun.  

Tabell 5 Tabell som visar hur deltagarna beskriv utseende på sin manliga karaktär. 

 

Kvinna 1b Kvinna 2b Kvinna 3b Man 1b Man 2b Man 3b 

-Medellång, 

170 cm. 

-Medellång, 170 

cm. 

 

-Lång, 182 

cm. 

- 170 cm, 

medellång. 

- Lång. - Medellång. 

- Blond. 

 

-Blond. 

 

-Brunt hår. - mörkare 

hår. Mellan 

långt. 

-Mörkt hår.  -Kort 

mörkblont 

hår. 

-Inga 

muskler. 

-Normal 

vikt. Runt 70 

kg. 

-Normal 

kroppsbyggnad.  

-Glasögon. 

 

- Grönögd. 

- Muskulös. 

 

 

- Smal. 

- Byggd för 

att ha 

kondition 

men inga 

stora 

muskler 

 

-Mörk 

hudton. 

-Välbyggd 

men inte 

jättestora 

muskler. 

 

-Runt 

ansikte. 

- Gillar mat 

så är inte 

smal. 

-Vit tröja 

och beigea 

byxor. 

-Alldagliga 

kläder. T-shirt 

och byxor. 

- T-shirt och 

shorts. 

-Vita 

sneakers. 

 

- Skjorta och 

ett par 

shorts. 

- Linne och 

Shorts. 

-T-shirt med 

en katt på 

och shorts. 
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Den manliga karaktärens längd var medellång, runt 170 cm hållet, enligt 4 av 6 deltagare 

medan en kvinna (3b) och en man (2b) anser att karaktären var lång. När det kom till hårfärg 

var det jämnt mellan en blond hårfärg eller något mörkare som exempelvis brunt. 2 av 3 

kvinnliga deltagare ansåg en blond hårfärg medan två av männen ansåg en mörkare. 

Hårfrisyren var något som de manliga deltagarna (1b och 3b) la större vikt på att förklara 

under intervjun medan resterande nöjde sig enbart att förklara hårfärgen. 

En större variation tillkom när deltagarna tillfrågades om vilken kroppsbyggnad karaktären 

hade. Kvinna 1b svarade att han hade inga muskler och var normalviktig (70kg), 2b ansåg att 

han hade en normal kroppsbyggnad och 3b beskrev han som muskulös. Hos de manliga 

deltagarna var svaren annorlunda med man 1b och 2b som beskrev karaktären som vältränad 

men hade inga stora muskler. Detta var en skillnad gentemot man 3b som ansåg karaktären 

som ej smal då han gillar mat och hade ett runt ansikte. Klädstilen för den manliga karaktären 

bestod till stor del av t-shirt och shorts med motiveringen att det var sommar i artefaktens 

berättelse. Deltagarna la inget större fokus på kläderna förutom att man 3b specifikt nämnde 

att t-shirten hade ett tryck av en katt och att kvinna 1b:s hade beigea byxor på sin karaktär. 

Tabell 6 Deltagarnas svar på frågan om karaktären liknar dem. 

 

Alla förutom en manlig deltagare svarade nej på frågan om den spelbara karaktären liknar 

deltagarna själva. Den manliga deltagaren i grupp A berättade att han inte hade som syfte att 

spegla sig själv i karaktären när artefakten började, utan ville lära känna karaktären under 

spelomgången genom valalternativen istället för att skapa en karaktär redan i början. 

Dessvärre ansågs artefakten vara för kort för denna sorts av karaktärsskapandeprocess. 

Majoriteten (11 av 12) svarade ja på frågan då de ansåg att de såg sig själva i karaktären. De 

berättade att det var karaktärens personlighet som liknade dem mest och inte utseendet. Till 

exempel berättade två deltagare, en man och en kvinna, att de hade svårigheter att identifiera 

sig med karaktären på grund av de var av det motsatta könet men att de klarade av det då de 

kunde känna igen sig själva i karaktärens personlighet. Ingen av deltagarna svarade att de 

kunde identifiera sig med karaktären 100% utan att det alltid finns något, antigen karaktärens 

ålder, sociala situationer eller ett personlighetsdrag som inte stämde överens med deras egna.  

När det kom till personlighetsdragen berättade att karaktären var antigen mer social, mer rak 

på sak eller modigare än var de själva var. 
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Tabell 7 Deltagarnas svar på frågan om de ser upp till sin karaktär. 

 

 

Av alla deltagare var det endast männen i grupp B som spelade den manliga variationen som 

100% svarade att de såg upp till sin karaktär med motiveringen att karaktären hade personliga 

egenskaper eller en social situation som de strävade efter. Exempelvis berättar en manliga 

deltagarna i B gruppen att de gärna skulle vilja vara mer spontan men även att kunna sätta 

gränser som deras karaktär gjorde i artefakten. En annan berättar att karaktären verkar ha allt 

i ordning eftersom han har jobb och bra relationer med sina vänner. Kvinnan i B gruppen som 

svarade nej på frågan anser till skillnad från de andra i gruppen att mannen är för lat för att 

ses upp till. 

I grupp A svarade 3 av deltagarna, två kvinnor och en man, att de såg upp till karaktären. 

Kvinnorna berättade att karaktären alltid försöker hjälpa folk och vara säker på sig själv vilket 

var något de försöker uppnå i sin vardag. Den manliga deltagaren berättade att han såg upp 

till henne eftersom hon var utåtriktad och verkar ta tag i saker vilket var något han 

respekterade. Den kvinna som svarade nej berättade att karaktären kändes förlik henne och 

inte något bättre än hon själv som hon skulle kunna se upp till. De två manliga deltagarna i 

grupp A berättade att anledningen till varför de svarade nej var att var hon för social samt att 

de inte kunde inte se upp till någon utan att känna en koppling till dem. 
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Följande tabeller kommer att ta upp intervjufrågor där deltagaren var tvungen att svara med 

hjälp av en skala mellan 1–5, där 1 var lägst och 5 var högst, hur stark en personlighets attribut 

är hos hens karaktär. Deltagarnas svar kommer att sammanfattas för att ge en generell bild på 

hur de ser karaktären. 

Tabell 8  Deltagarnas svar på frågan: Från en skala mellan 1–5 hur atletiskt är din karaktär?  

 

 
Den kvinnliga karaktären, enligt kvinnorna från grupp A, tränade mer eller mindre 

regelbundet på grund av sitt jobb samt sitt intresse för TV- och datorspel som annars tog upp 

hennes tid istället för träningen. De manliga deltagarna berättade att karaktären ofta gick 

promenader men utöver det utförde hon ingen fysisk krävande aktivet. 

Den manliga karaktären, ansågs av kvinnorna från grupp B, röra sig mycket på jobbet och 

hade på grund av detta bra kondition. En av kvinnorna beskrev även honom som väldigt 

muskulös i överkroppen. Männen i grupp B beskrev den manliga karaktären som tillräckligt 

fysiskt aktiv för att ha kondition men ej ha stora muskler. Han utförde fysiska aktiviteter som 

joggning och kanske gick till gymmet under några få tillfällen. 
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Tabell 9 Deltagarnas svar på frågan: Från en skala mellan 1–5 hur teknisk lagd är din 

karaktär?  

 
Enligt två av kvinnorna i grupp A hade den kvinnliga karaktärer tillräckligt mycket med 

kunskap för att kunna fungera med tekniken i sin vardag som exempelvis sin mobil, dator och 

Tv-spel. Den tredje kvinnan ansåg att karaktären låg runt en 4 för att hon jobbade inom IT 

samt spelade mycket TV- och datorspel. De manliga deltagarna var mer oense om kvinnans 

teknikkunskap och beskrev henne som antigen som en individ med ett stort intresse för TV- 

och datorspel till att enbart kunna använda endast sin mobiltelefon och enklare tekniken, utan 

att ha något intresse för spel. 

Den manliga karaktären fick en högre siffra i 1–5 skalan av både män och kvinnor i grupp B 

för sin tekniska förmåga. Han hade enligt kvinnorna en stor generell kunskap om teknik men 

hade inte koll på allt och skulle exempelvis inte kunna fixa en dator om den gick sönder. 

Männen i grupp B berättade att den manliga karaktären kunde spela spel, justera inställningar 

och möjligtvis bygga en dator. Dock jobbade han inte inom IT för att kunna ha större 

kunskaper inom teknik. 
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Tabell 10 Deltagarnas svar på frågan: Från en skala mellan 1–5 hur omsorgsfull är din 

karaktär? 

 
Den kvinnliga karaktären, enligt de manliga deltagarna i grupp A, var väldigt omsorgsfull och 

försöker alltid att hjälpa människor omkring henne som exempelvis sin sjuka mor för att göra 

världen ett bättre ställe. Hon var dock mindre omsorgsfull mot främlingar än mot sina vänner. 

De kvinnliga deltagarna beskrev henne som en person som alltid försöker hjälpa människor 

runt omkring sig men kanske inte är den som alltid tar första steget och når ut till exempelvis 

sina vänner utan någon anledning. 

Den manliga karaktären beskrev den männen i grupp B som en individen som var varm och 

hjälpsam mot folk som han möter dock är han lite reserverad kring främlingar. Han tog även 

hand om sig själv och sina farföräldrar. De kvinnliga deltagarna såg den manliga karaktärer 

som en hjälpsam person med många vänner. Han hjälper vänner först och främst. 
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Tabell 11 Deltagarnas svar på frågan: Från en skala mellan 1–5 hur aggressiv, fysiskt och 

verbalt, är din karaktär? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos både manlig- och kvinnligkaraktär förblev skalan tre eller under. Den kvinnliga 

karaktären beskrevs av kvinnorna i grupp A som en individ som kunde bli mer aggressivt 

verbalt än fysiskt och kunde stå på sig, men en aggressiv sida var inte något som deltagarna 

strävades efter under spelomgången. Männen i samma grupp berättade att karaktären inte 

rikligt ha aggressivitet i sig utan agerade på andra sätt än just aggressivt. Om hon skulle bli 

aggressiv skulle det vara verbalt och inte fysiskt.    

Den manliga karaktärer ansågs vara mer verbal än fysisk aggressiv om saker inte gick rätt till, 

enligt de kvinnliga deltagarna i grupp B, exempelvis kan karaktären börja svära och skrika. De 

manliga beskrev karaktären som en individ som tog anstånd från konflikter och använder sig 

av mer verbal aggression and fysisk. Han försöker hålla sitt lugn och vara artig. 

5.3 Analys 

Nedan kommer resultatet att analyseras för att besvara studiens frågeställning: Hur uppfattar 

kvinnliga och manliga spelare en karaktär beroende på vilket kön karaktären har i ett digitalt 

textbaserat rollspel? 

Majoriteten av deltagarna (11 av 12) hade mest poäng hos det kvinnliga stereotypiska 

svarsalternativet medan den resterande deltagaren hade en jämfördelning mellan manligt och 

kvinnligt svarsalternativ. Detta kan bero på hur spelaren resonerar när hen ska välja 

svarsalternativ för karaktären. Moderlig och omtänksam är två attribut som tillhör den 

kvinnliga stereotypen, vilket är något som återkommer i kvinnornas (grupp a) beskrivningar 

om den kvinnliga karaktären. De manliga deltagarna i grupp a håller med om dessa attribut 

genom att beskriva karaktären som hjälpsam och ansvarsfull.  Båda parterna ser mer eller 

mindre den kvinnliga karaktärer som en trevlig och omtänksam person. En kvinnlig deltagare 

nämner något som ej tillhör den kvinnliga stereotypen nämligen datorspel som är en del av 

teknik. Teknik tillhör den manliga stereotypen vilket är något som visas i denna 

undersökningen eftersom både kvinnliga och manliga deltagare gav den manliga karaktären 

högre siffror i en skala mellan 1 och 5 till skillnad mot den kvinnliga om hur teknisklagd 
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karaktären var. De manliga deltagarna var dock mer oense med sina svar kring den kvinnliga 

karaktärens kunskap om teknik efter deras svar varierade i skalan. Detta kan bero på hur de 

tolkar skalan och hur den skulle representerad hur mycket kunskap kring teknik som 

karaktären besitter. Dock som tidigare nämnt beskrev en av de tre kvinnliga deltagarna, som 

spelade artefakten med den kvinnliga karaktären, att karaktären spelade mycket datorspel 

vilket visar på en variation som dessutom avstår från den kvinnliga stereotypen. 

Fysisk styrka är även ett attribut som tillhör den manliga stereotypen. Kring frågan om hur 

atletisk deltagarna anser sig karaktär är beskrevs den kvinnliga karaktären som aktiv om inte 

annat tar upp hennes tid som exempelvis jobb av kvinnlig deltagare och går ut på promenader.  

Den manliga karaktären enligt kvinnor rör sig mycket på jobbet och beskrivs av manliga 

deltagare att besöka gymmet. Skillnaden mellan dessa beskrivningar är att den kvinnliga 

karaktärens träning och fysik inte prioriteras lika stark som mannens. Båda karaktärerna rör 

på sig men i mannens liv existerar det mer fysiskt arbete som exempelvis på jobbet men även 

i gymmet. De manliga deltagarna var dock mer noga att pointera att den manliga karaktärer 

tränade för hälsan mer än just att få muskler, vilket är något som går emot stereotyper av 

manliga karaktärer i TV-och datorspel. 

Attribut som omsorgsfull och aggressiv, både fysiskt och verbalt, var något som båda könen i 

varje grupp var överens om. Båda spelbara karaktärer fick 3 eller högra i skalan 1–5 om hur 

omsorgsfull karaktären var, vilket överensstämmer med hur de tidigare har beskrivit sina 

karaktären var samt den dominerande stereotypspoängen hos den kvinnliga stereotypen.  

Detta visar på att deltagarna inte agerar känslokalla med sina karaktärer medan de spelar, 

varken om de spelar som en kvinna eller en man. Å andra sidan är det möjligt att detta är en 

stereotyp för spelbara karaktärer, att spelaren vill agera som en god person. En person som 

hjälper andra och är något bättre än vad dem själva är, en så kallad hjälte. Dock var det inte 

alla som ansåg att karaktären var en person att se upp till. 

De manliga deltagarna såg alla upp till den manliga karaktären, då de svarade att han hade 

personliga egenskaper eller social situation som de strävar efter men hade svårare att se upp 

till den kvinnliga karaktären. Männen svarade att de inte kände någon koppling och att hon 

var för social. Att inte känna en koppling till artefaktens karaktär beror nog på den korta 

spelsessionen, vilket en av deltagarna påpekade under intervjun. Vissa spelare behöver en 

längre spelsession för att börja känna karaktären och hur hen skulle agera i olika situationer. 

Kvinnorna hade samma resultat hos båda spelbara könen när de frågades som de kunde se 

upp till karaktären, där en sa nej och två svarade ja. Motiveringen till nej till den manliga var 

för att deltagaren ansåg att han var lat och för den kvinnliga är för att hon liknad deltagaren 

själv förmycket för att ha något som deltagaren själv kan se upp till.  Lathet är inte något som 

brukar associeras men manliga spelbara karaktärer i TV-och datorspel, då de tenderar att ha 

muskler och vara fysiskt aktiva dock kan denna deltagare själv vara mycket fysiskt aktiv och 

därmed anse att karaktären är mer lat i jämförelse med henne.  En anledning till varför att 

majoriteten av de kvinnliga deltagarna kunde identifiera sig med både en manlig och kvinnlig 

karaktär kan vara att huvudpersonen i äldre titlar som dessa individer växte upp var en man, 

vilket resulterade att de är vana se sig själva även om karaktären har fel kön.  

När det kom till de två karaktärernas utseenden tillkom det flera olika variationer av 

kroppstyper. Båda karaktärer beskrev som smal, normalviktigt eller lite överviktig av en eller 

flera från varje grupp dock existerade det mer fokus hos båda könen på den kvinnliga 

karaktären. Hennes utseende när det kom till kläder hade mer variation än den manliga 



29 
 

karaktären. Hon kunde exempelvis ha på sig jeansjacka, svarta kängor och en röd ryggsäck 

medan mannen beskrev återupprepande gånger vara klädd T-shirt och shorts. Detta kan bero 

på den kvinnliga stereotypen att kvinnor är utseendeberoende eller att i deltagarnas samhälle 

är det vanligare för kvinnor att ha flera olika alternativ än män, det vill säga att mode är mer 

för kvinnor än män. Å andra sidan berättade två manliga deltagare att de inte alls hade tänkt 

på karaktärens utseende, exempelvis svarade en av dem att han även glömde bort att han 

spelade som en kvinnlig karaktär tills han blev påmind om det under intervjun. 

Beskrivningarna blev därmed en efterkonstruktion. Denna spelupplevelse blev då 

genomspelad som en manlig karaktär istället för en kvinnlig. Deltagaren gick direkt in i tanken 

att han spelade som sig själv, eller en manlig karaktär, istället för en kvinnlig eftersom det inte 

fanns någon grafisk representation i spelet som påminde honom om vilket kön karaktären 

hade. 

Studien visar att kvinnliga och manliga spelare har olika varierande uppfattningar kring en 

karaktär oberoende på vilket kön karaktären har i ett textbaserat rollspel. Dock förekommer 

det fortfarande spår av stereotyper. Anledningen kan vara att deltagarna ser sig själva som 

karaktärerna vilket skulle kunna förklara varför stereotyper ändå framgår även i ett 

karaktärsskapande trots att den saknar exempelvis en grafisk representation av karaktären. 

Spelarna tar med sig genusstereotyper in i spelet, medvetet eller omedvetet även när de enbart 

reflekterar sig själva i karaktären. Dessa deltagare hade dock som tidigare nämnt mer 

variation i sina karaktärsbeskringar än de barn som deltog i en liknade undersökning (se 2.5.1 

Tidigare undersökning av identifikation i spel, s. 7) som visade ett tydligare mönster på att de 

använde sig av samhällets genusstereotyper.  

5.4 Slutsatser 

Studiens slutsats är att få stereotyper förkommer när kvinnliga och manliga spelare ska 

uppfatta och skapa karaktärer vars kön enbart existerar i text. Majoriteten av karaktärerna får 

en varierad karaktärsbeskrivning med olika kroppsbyggnader och personligheter. De attribut 

som flera deltagare applicerade på sina karaktärer var att de var trevliga, snälla och 

hjälpsamma mot andra personer. Detta visade sig vid fler tillfällen i artefakten och intervjun. 

Deltagarna, både män och kvinnor, valde svarsalternativ som tillhör den kvinnliga stereotypen 

som är mer moderlig och hjälpsam samt att båda karaktärerna blev rankad högt på 

omsorgsfulls skalan och lågt på aggressiv-skalan. Detta kan dock vara en 

huvudkaraktärsstereotyp mer än en genusstereotyp på grund av att många huvudkaraktärer i 

TV- och datorspel har rollen som hjälte, en god person. 

Deltagarna utgår till stor del efter sig själva eller vad de själva strävar efter i en person när de 

utför sina val och skapar där med en stor variation av karaktärer där exempelvis både manliga 

och kvinnliga karaktärer gillar att spela spel. Å andra sidan förkommer det stereotyper när det 

kommer till hur atletisk eller hur tekni1sk lagd en karaktär är beroende på om den är en man 

eller kvinna, där den kvinnlig karaktären ej besitter dessa attribut lika mycket som sin manliga 

motpart. Den kvinnliga karaktärens utseende blir mer beskrivet när det kommer till hur hon 

är klädd till skillnad från sin manliga motpart vilket bland annat uppfyller utseendeberoendet 

hos den kvinnliga stereotypen i TV- och datorspel. Spelarna tar med sig genusstereotyper in i 

spelet, medvetet eller omedvetet när de enbart reflekterar sig själva i karaktären även utan en 

påverkade faktor som exempelvis en grafisk representation av karaktären.  
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6 Avslutande diskussion 

Under denna rubriken kommer studien att sammanfattas i sin helhet för att sedan gå vidare 

in i en djupare diskussion kring resultatet. I slutet av kapitlet tillkommer även en diskussion 

kring framtida arbeten.  

6.1 Sammanfattning 

Under datorspelsmässan Electronic Entertainment Expo (E3) 2017 presenterades 109 stycken 

spel där visade det sig att 52% av spelen ger spelaren valet att välja könet på protagonisten 

vilket är en utmärkande egenskap hos RPG-spel (Feminist Frequency 2017; Burn & Carr 

2006:20).Den grafiska aspekten på genusstereotyper är en återkommande del av den 

existerande genusforskningen men hur skulle spelaren reagera på om den enbart existerar i 

text och därmed inte influeras av vad spelaren ser utan för endast bygga på karaktärens 

personlighet? Skulle de skapa mer varierande karaktärer eller falla tillbaka på 

genusstereotyper? Denna studie har därmed valt att undersöka frågeställningen: 

Hur uppfattar kvinnliga och manliga spelare en karaktär beroende på vilket kön karaktären 

har i ett digitalt textbaserat rollspel? 

Stereotyp syftar på en förenklad föreställning om egenskaper som en specifik grupp av 

människor har tilldelats när de blir kategoriserad i en grupp (Nationalencyklopedin, 2018a). 

Genus står för det sociala könet och är ett begrepp som har utformas genom socialt styrda 

interaktioner och aktiviteter för att upprätthålla skillnaderna mellan maskulint och feminint 

(West & Zimmerman, 1987:126–127). Exempelvis anses kvinnor, till skillnad från män, vara 

moderliga och omvårdande (Bryce, Rutter & Sullivan 2006: 196–197). 

Studien visar att kvinnliga och manliga spelare har olika varierande uppfattningar kring en 

karaktär oberoende på vilket kön karaktären har i ett textbaserat rollspel, dock förekommer 

det fortfarande spår av stereotyper. Detta kan vara på grund utav att majoriteten av deltagarna 

svarade att de kände igen sig eller såg upp till karaktären vilket kan ha resulterat i att de 

medvetet eller omedvetet har tillkommit genusstereotyper utifrån deltagarnas egna liv.  

6.2 Diskussion 

Genusforskningen kring spel har återupprepande gånger tagit inspiration från bland annat 

film och böcker i sin analys kring hur manliga och kvinnliga karaktärer representeras men 

genom exempelvis genren rollspel har TV- och datorspel en annan vinkling. Denna vinkling 

är något som inte har forskats så mycket om, det vill säga hur spelarna skulle se på sin karaktär 

utan att ha en grafisk representation av hen. Om könet enbart existerar i text vilken betydelse 

skulle könet få för spelaren?  

Spel som medium kräver att personen, spelaren, är aktiv och interagerar med den för att något 

ska hända. Till skillnad från en bok börjar den första sidan att skriva när spelaren börjar att 

spela. Interaktionen med karaktärerna och systemet skapar en annan sorts av identifikation 

och perspektiv då det är spelaren som avgör vad som händer.  Denna studie vill introducera 

mer information kring spel och hur genus kan implementeras inom detta medium utan att 

använda sig av bilder, vilket är något som andra medium redan använder.  
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Datorspelsmässan Electronic Entertainment Expo (E3) visade 2017 att spel som erbjöd 

spelaren alternativet att skapa sina egna spelbara karaktärer stod för över hälften av de 109 

spel som presenterades (Feminist Frequency 2017) men vilken skillnad gör denna ändring? 

Hur djupt är genus ingraverat hos en person? 

Resultatet av denna studie visar att genusstereotyper inte kommer försvinna helt oavsett hur 

mycket dataspelutvecklare kan komma att försöka skapa variation och inkluderande 

karaktärer i alla fall under en kortare spelsession. Artefakten led av att vara kortare än ett 

vanligt digitalt rollspel som kan sträcka sig över flera hundra timmar. En del spelare tar ta på 

sig när de skapar en identitet till sin spelbara karaktär och andra ändra sig. Man kan tänka sig 

att när deltagarna fick börja spelet och inte fick mer information om exempelvis karaktärens 

situation, var de befann sig eller annan grundläggande information än att karaktären var 

exempelvis singel var de tvungna att använda sig av något eget. Deltagarna kan ha tillfört är 

exempelvis som barnen i The Sims (2000) undersökningen (se 2.5.1 Tidigare undersökning 

av identifikation i spel, s. 7), där de använde sig av riktiga personer från sin omgivning som en 

mall till karaktärerna. Dessa karaktärer skulle sedan kunnat bli mer unika om deltagarna hade 

kunnat få mer tid att forma ut dem i artefakten och detta skulle även betyda att enda 

anledningen till varför denna studiens karaktärer var mer varierade är för att deltagarna är 

äldre. Äldre personer har kunnat träffa flera och olika individer samt har en större tankegång 

vid karaktärsskapandet än barn vid tolvårsåldern.   

Artefakten var uppbyggd i en massa förgreningar när det kom till olika dialogsvar som i sin 

tur var kopplade till ett poängsystem inne i koden till en specifik stereotyp eller ett neutralt 

svar. Exempelvis kan deltagaren välja att presentera sig som enbart X för en främling som 

man kan försöka att hjälpa men man kan välja en kvinnlig stereotyp och säga ” No problem, 

my name is X”. Två svar med samma syfte, det vill säga att presentera sig, men med olika 

uttryck. En ger neutral poäng och den andra en kvinnlig stereotyp eftersom den visar mer en 

moderlig och omtänksam sida av karaktären. Deltagarna kan, utan att veta om poängsystemet 

och dennes betydelse, ha bara tagit det svarsalternativet för att det låter mer artigare. En 

anledning till varför poängen för manlig stereotyp var låg bland informanterna kan ha varit 

just för att den var skriven mer aggressiv och rak på sak vilket de kan ha tolkat som opassande 

till den specifika situationen. Detta resulterade då att poängsystemet till svarsalternativen och 

stereotyperna blir mindre värd som argument i denna studie. 

Undersökningen använde sig av digitala kommunikationsmedel för att utföra intervjuerna 

utan att forskaren har varit fysiskt närvarandra under spelandet, detta kan ha påverkat 

resultatet. Exempelvis kan deltagaren ha spelat igenom artefakten flera gånger utan att 

forskaren har varit medveten om det och ändrat sina val. En annan faktor som kan ha påverkat 

resultaten är deltagarens vetskap om att forskaren själv har skapat artefakten vilket skulle 

kunnat resultera att deltagaren anpassade sina svar efter detta. Exempelvis genom att vara 

mer eller mindre utförlig eller positiv i sina svar beroende på deras relation med forskaren. 

Ett annat problem under undersökningen var att trots både inspelningar och anteckningar av 

intervjuerna var innehållet hos vissa deltagares svar större gentemot de andra deltagarna i 

grupp. Detta kan ha resulterat till att en del av exempelvis karaktärsbeskrivningen inte 

framgick som deltagaren sa det eller inte kom med alls, detta eftersom svaren sammanfattades 

för att lättare kunna jämföra med de andra deltagare.  
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6.3 Framtida arbete 

Denna studies resultat är baserat på ett fåtal individers uppfattningar. För att få ett tydligare 

resultat bör en mer omfattade undersökning, med möjligtvis en kvantitativ 

undersökningsmetod som komplement, utföras. Detta för att få in mer statistik på de 

intervjufrågor som exempelvis frågorna 5–8 som berör skala eftersom de är mer skapta för 

exempelvis enkäter för att se om det existerar en större skillnad mellan könen.  

Detta arbete öppnar även upp till ett annat perspektiv på genusforskning inom spel då tidigare 

forskning har lagt fokus på narrativa och grafiska representationer av manliga men framför 

allt kvinnliga karaktärer i spel. Även att arbetet visade att spelare skapar fram flera olika 

variationer av karaktärer skulle det vara intressant att undersöka om det finns något i spel 

som framkallar stereotyper eller om det är endast upp till spelaren själv. Eftersom detta sätta 

att undersöka genus i spel är väldigt begränsat är det inte säkert att studiens resultat är helt 

korrekt, utan är något som måste bevisar en gång till. Detta för att se om människor faller 

tillbaka på stereotyper när de måste skapa en karaktär i ett digital textbaserat rollspel där 

könet på karaktären enbart existerar i text. 

Vidare skulle en mer inriktad undersökning kring om högre rollspelserfarenhet påverkar hur 

varierat karaktärerna blir i ett rollspel, eller om de möjligtvis har en högra risk att hamna i ett 

karaktärsmönster. Exempelvis på grund av arketyper som existerar i bordsrollspel. 
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