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Sammanfattning
Denna undersökning har fokuserat på kvinnliga spelare och deras uppfattning och val av
kvinnliga spelkaraktärer då representationen av kvinnliga karaktärer i spel är mindre
varierad än den av manliga. Målet med undersökningen var att undersöka vilken av de fyra
karaktärerna i undersökningen de valde baserat på utseende, och spelklass, samt ifall de
kände sig representerade av någon av karaktärerna och hur de motiverade sina val. Detta för
att undersöka vad av utseende och spelklass som väger tyngst hos kvinnliga spelare och, ifall
utseende väger tyngre; vilka designval de anser mest viktiga hos karaktären. Resultaten av
undersökningen tyder på att spelklass är viktigare vid val av karaktär men att det även finns
en efterfrågan gällande en bredare representation av kvinnliga spelkaraktärer.
Nyckelord:
[Karaktärsdesign Representation Kroppstyper Hudfärg
spel]

Kvinnliga karaktärer

MOBA-
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1 Introduktion
Representationen av kvinnliga karaktärer i spel är knapphändig i jämförelse med den av
manliga karaktärer. Hur karaktärer framställs i spel, främst gällande avsaknaden av
representation, har kapacitet att uppfattas av spelaren på ett sådant sätt att det påverkar
deras syn på sig själva, samhället och dess individer från vissa grupper. Funktionen att skapa
sin egen karaktär i spel idag har väldig få, eller saknar helt, valmöjligheter för att kunna göra
karaktärer lika personer från en icke-vit härkomst, gällande hår, hudfärg och ansiktsdrag.
Kvinnliga karaktärer förknippas också med ord som i hög grad är baserat på sexualisering
och utseende. Detta tyder på att fler än vana spelare delar stereotyper kring spelkaraktärer,
vilket är värt att tänka på under undersökningen. Särskilt när kvinnor allt mer tar del av spel
som konsumenter är det viktigt att tänka på hur kvinnliga spelkaraktärer porträtteras.
Arbetet kretsar kring hur kvinnliga spelare uppfattar kvinnliga spelkaraktärer när de
presenteras med sådana som har en bred representation i form av okonventionella designval
vad gäller kroppsformer, hudfärg och ålder.
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2 Bakgrund
Antalet kvinnor och män som spelar datorspel idag är näst intill lika många; 47% kvinnor,
53% män (Ispos MediaCT, 2012). Karen E. Dill och Kathryn P. Thill menar i Violence, Sex,
Race, and Age in Popular Video Games: A Content Analysis (2008) däremot att normen för
kvinnliga spelkaraktärer är att bli framställda som lättklädda sexobjekt som håller sig till en
idealiserad kroppsform och idealiserad skönhet (Dill & Thill 2007:859). En innehållsanalys
av bilder i speltidningar, främst fokuserat på tre huvudkategorier av stereotypa
framställanden av kvinnliga karaktärer (sexualiserad, lättklädd och idealiserad skönhet),
visade att över 80% av karaktärerna var framställda på minst ett av de tre sätten och en
fjärdedel framställdes med alla tre stereotyper. Kombinationen av sex och våld är ett annat
vanligt sätt kvinnliga spelkaraktärer framställs på, vilket har potential att vara skadligt för
verkliga kvinnor, menar Dill & Thill (2007:859), då 83% av de undersökta kvinnliga
karaktärerna antingen var sexualiserade, aggressiva eller båda.
Karen E. Dill, Douglas S. Gentile, William A. Richter och Jody C. Dill i referens till
Huntermann (2000), menar att spel har en tendens att skicka påtagliga meddelanden
gällande kön inom Västerländsk kultur. Kvinnliga karaktärer är ofta en dam i nöd eller
någon som endast är där för att uppfylla manliga begär. Kvinnliga karaktärer blir framställda
med förvrängda kroppar som är hypersexualiserade med oproportionerligt stora bröst och
små midjor och höfter, vilket ofta är fysiskt omöjligt, särskilt med tanke på deras atletiska
förmågor. (Dill m.fl., 2005:117;Huntermann, 2000)
Sexualiseringen av kvinnliga karaktärer ser i stort likadant ut inom de flesta spelgenrer, men
spelkaraktärerna som kommer att göras inför detta arbete kommer baseras på MOBA-spel
(multi online battle arena) så som League of Legends (Riot games, 2009) och Overwatch
(Blizzard Entertainment, 2016) där spelet erbjuder ett stort urval av fördesignade karaktärer.
Problemet med dessa spel, och deras utbud av karaktärer, är att de kvinnliga och manliga
karaktärerna designas på olika sätt med olika standard. De manliga karaktärerna ser olika
ut; de kan vara groteska monster, stora och feta, små och spinkiga, eller muskulösa, medan
de kvinnliga karaktärerna till stor del får samma kroppsform med stor byst, liten midja och
breda höfter, med enstaka undantag där de är muskulösa, och där även karaktärerna med
monsterinslag har ett vackert ansikte och en mänsklig överkropp. Detta leder till att de
manliga karaktärerna erbjuder en bredare variation av utseenden där de är mer individuella
och intressanta, medan de kvinnliga karaktärerna mer eller mindre ser likadana ut och håller
sig till utgångna stereotyper.
Williams m.fl. (2009) skriver i sin text The virtual census: representation of gender, race
and age in video games med referens till Banduea (1994), att karaktärers demografi, och
porträttering av sociala grupper i media kan komma att påverka spelarnas sannolikhet att
delta i och lära sig från spelkaraktärer, likväl som spelarnas uppfattning av den sociala
verkligheten (Gerbner m.fl., 1994; Shrum 1999 se Williams m.fl., 2009:816- 817).
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur kvinnliga MOBA-spelare uppfattar
kvinnliga spelkaraktärer som har en bred representation i form av okonventionella designval
gällande kroppsformer, åldrar och hudfärger. Målet med arbetet var att se om kvinnliga
spelare väljer spelkaraktärer utifrån karaktärens estetiska egenskaper och om de väljer
karaktärer som de kan relatera till gällande kroppsform, ålder och hudfärg. Är en
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spelkaraktärs utseende mer centralt än karaktärens spelklass i samband med val av
karaktär?
Karaktärerna som har designas knyter an till varandra rent estetiskt. Detta betyder att de är
ämnade att kännas som att de är från samma spel, i detta fall ett MOBA-spel, och samma
cyberpunkinspirerade värld gällande design av kläder, hår, och färger. Det jag har tittat på
hos karaktärerna är varierande kroppsformer, åldrar och hudfärger. Inspirationen till dem
togs från manliga karaktärer från MOBA-spel genom att identifiera vad för fysiska attribut
de har i jämförelse med kvinnliga karaktärer, och sedan slumpades kombinationer ihop av
dessa som grund för de kvinnliga spelkaraktärerna.
De objekt som används som artefakter till undersökningen är fyra stycken karaktärsdesigner
gjorda i 2D-grafik. De har designats med en okonventionell design som grund där ålder,
kroppsform och hudfärg varierar. Karaktärerna är ritade i helkropp mot en neutral bakgrund
med en posering som passar karaktären. Bilderna har endast basfärgerna ifyllda, alltså så är
varken ljus eller skuggor tillagda. Karaktärerna är designade på ett sådant sätt att de passar
bra ihop och ser ut som att de kommer från samma spel och spelvärld.
Undersökningen var tänkt att utföras på två olika sätt, genom triangulering; via kvalitativa
intervjuer och en kvantitativ enkät. Detta för att kunna få ut så mycket personliga åsikter och
tankar som möjligt men samtidigt kunna nå ut till en bredare grupp kvinnor än de som
fysiskt kan delta i en intervju.
Teroin som är relevant för detta arbete rör främst genus, karaktärsdesign och spelarens
uppfattning av spelkaraktärer.
Det första som bör diskuteras, och framförallt förstås, är hur personer och karaktärer i spel
och även andra typer av media, porträtteras utifrån de tre kriterierna som nämndes tidigare;
ålder, kroppsform och hudfärg.

2.1

Ord som associeras med kvinnliga karaktärer kontra manliga

Karen E. Dill och Kathryn P. Thill (2007) skriver om innehållsanalys angående
porträtteringen av karaktärer i speltidningar. De fann att kvinnliga karaktärer var
underrepresenterade i artiklar och reklam i speltidningar då de endast tog upp en fjärdedel
av bilderna (Dill & Thill, 2007:858). Normen för kvinnliga karaktärer i spel är att bli
framställda som sexobjekt som är lättklädda, håller sig till en idealiserad kroppsform och
idealiserad skönhet. Författarna undersökte tre huvudkategorier av stereotypiska
framställningar av kvinnliga karaktärer; sexualiserad, lättklädd, och idealiserad skönhet.
Över 80% av de karaktärerna de fann i tidningarna var framställda på minst ett av de tre
sätten, och över en fjärdedel var framställda med alla tre stereotyper. Ett annat vanligt sätt
att framställa kvinnliga karaktärer är kombinationen av våld och sex, vilket har potential att
vara skadligt för verkliga kvinnor då 83% av de kvinnliga karaktärerna antingen var
sexualiserade, aggressiva, eller båda, menar Dill & Thill (2007:859). De tar även upp ett
exempel på ett spels förpackning där en kvinnas ansikte syns, i samband med att de refererar
Kilbourne & Jhally (2000), de skriver:
[...] her mouth bound by chains. This powerful image of the silenced woman, a theme in
advertising, is a device used to show females as degraded, dominated and weak (Kilbourne
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and Jhally 2000). According to Kilbourne, such negative images of women create a cultural
climate where women are less than human, which supports violence towards women [...].
(Dill & Thill, 2007:859)
I sin undersökning fann Dill & Thill (2007:860) att manliga spelkaraktärer beskrevs som
kraftfulla (powerful, strong, muscular) och aggressiva, att de hade en hotfull attityd (mean,
cocky, belligerent), atletiska och som ”thugs”. Kvinnliga karaktärer beskrevs som provokativt
klädda, smala men med en kurvig figur (”big boobs”), sexuella (hooker, slutty, easy) och
aggressiva. Den överlägset mest nämnda termen för att beskriva manliga karaktärer var
muskulös, och den för kvinnliga karaktärer var stora bröst. Ord som ”helpless, victim,
subservient, polite, pretty and bitchy” (Dill & Thill, 2007:860) var ord som nämndes för
kvinnliga karaktärer men inte för manliga. Samma gällde för manliga karaktärer men inte
kvinnliga med orden ”warrior, superhero, rage, asshole, and cool” (Dill & Thill, 2007:860).
Och vad gällde hudfärg så var vit den vanligaste karakteriseringen (Dill & Thill, 2007:860).
Författarna skriver att unga personers uppfattning av spelkaraktärer liknade de
porträtteringar de hittade i sin innehållsanalys. Och som en slutsats har ungdomar, även de
som inte har en hög personlig exponering för spel, en överensstämmande uppfattning av hur
en typisk spelkaraktär är. Spelkaraktärer och deras vanliga, stereotypiska porträtteringar av
genus är alltså en del av den generella populärkulturen och är därför viktiga att förstå, menar
Dill & Thill (2007:860-861).
Detta ger insikt i hur kvinnliga karaktärer ofta porträtteras, och upplevs av konsumenter i
jämförelse med manliga karaktärer, vilket är viktigt att överväga för att under
designprocessen veta vad som bör undvikas, eller iallafall tas hänsyn till kring karaktärerna
som ska göras inför undersökningen. Det bör även noteras att denna källa är 11 år gammal,
och skillnader kan ha skett inom spelvärlden och gällande porträtteringen av kvinnliga
karaktärer sedan dess.

2.2

Representationen av ras och hudfärg och dess påverkan på individer och
deras syn på samhället

Termen ras kommer att nämnas ett flertal gånger framöver, men detta arbete har
huvudsakligen tittat på hudfärg inom rasbegreppet.
Ras (hudfärg) är den enda av de tre kriterierna (kroppsform, ålder och hudfärg) som aldrig
ändras (kroppsform, mer specifik vikt, och ålder är saker som förändras över tid). Därför är
det viktigt att förstå hur icke-vita personer framställs i spel och övrig media och hur detta
uppfattas av konsumenter.
David R. Dietrich beskriver i sin artikel Avatars of Whiteness: Racial Expressions in Video
Game Characters som kretsade kring spels förmågor inom avatarsskapande. Dietrich
(2013:83) förklarar hur majoriteten av de spel han undersökte inte har en karaktärsskapare
som tillåter att spelaren kan göra karaktärer av icke-vit härkomst. Detta, menar författaren,
tvingar in karaktärerna, som är ämnade att representera spelarna, i ett ”Anglo”-utseende
(västerländskt) som har potential att förstärka en normativ vithet samtidigt som det inte
bara reflekterar samhällets tillstånd kring det, utan förstärker det (Dietrich, 2013:82). Han
fortsätter beskriva hur vithet är så normaliserat att ”vit” inte ses som en ras, utan som
normen och vita personer ses som individer. Detta leder till att icke-vita ses som personer ur
grupper. I sin tur blir beteenden gruppbaserade, vilket gör att beteenden börjar kopplas ihop
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med ras, detta i sin tur gör att när icke-vita har ett avvikande beteende så skylls det på
gruppen, medan om vita har det så är det individens eget fel. Vithet blir alltså kategorin som
allt annat jämförs mot. Dietrich (2013:84) tar även upp termen “presence of absence” där
serien Vänner (1994) används upp som ett exempel där minoriteter presenteras på ett
sådant sätt i media att stereotypen kring att de är “de andra” som interagerar med
“personer” (vita) förstärks, och att icke-vita drivs av aspekter av en kollektiv “natur”. I
samband med detta refererar Dietrich (2013:84) till Higgin (2009) och Williams m.fl.
(2009) som båda noterat att samma typ av “presence of absence” även syns i spel, både inom
MMORPGs och spel i allmänhet, genom systematisk underrepresentation av minoriteter.
Dietrich citerar sedan Taylor (2008) gällande deltagande i spel;
Within interactive games, compared to passive media such as television, such presentations
take on an additional dimension: when one plays a game, it becomes more than simply
observing, but also participating. That is, the player is not only interacting with the media,
but within the media [...].
(Dietrich, 2013 ss. 84-85)
Dietrich (2013:85) menar alltså att virtuella världar har kapacitet att forma spelarnas liv,
bortom spelen i sig, baserat på det Manovich (2001) och Turkle (1997) (Dietrich, 2013:85)
säger angående att spelarna befinner sig på två platser på samma gång; framför skärmen vid
sin konsol, samtidigt som de är i spelet i form av en avatar som kan påverka den världen.
Dimitri Williams, Nicole Martins, Mia Consalvo och James D. Ivory (2009) skriver i sin
artikel The virtual census: representation of gender, race and age in video games om just de
tre ämnena som denna uppsats behandlar. Williams m.fl. (2009) skriver, med referens till
Bandura (1994), att karaktärers demografi, och porträttering av sociala grupper i media kan
komma att påverka spelarnas sannolikhet att delta i och lära sig från spelkaraktärer, likväl
som spelarnas uppfattning av den sociala verkligheten (Gerbner m.fl., 1994; Shrum 1999 se
Williams m.fl., 2009:816- 817). De menar att det är viktigt att hitta bra grundmätningar för
demografi kring karaktärer i spel då det är ett nödvändigt steg för att kunna applicera teorier
av influens, identitetskonstruktion och uppfattningen av en social verklighet. Dill m.fl.
(2005), skriver Williams m.fl. (2009), la märke till varje karaktärs roll de stötte på under en
analys av innehåll ur de 20 mest sålda PC spelen från 1999. Resultatet visade att 70 procent
av de primära karaktärerna ur de 20 spelen var män, och 10 procent var kvinnor. Bland de
sekundära karaktärerna så var 55% män och 31% kvinnor. De observerade även att 68% av
de primära karaktärerna var vita, alltså mer än två tredjedelar, följt av 15%som var
sydamerikaner och endast 8% var svarta (Dill m.fl., 2005 se Williams m.fl., 2009:817).
Williams m.fl. (2009) refererar till en undersökning gjord av Mastro m.fl. (2007) som
påvisar att ett mediums, i detta fallet televisions, generella representation av en grupp har en
påverkan på användarens uppfattning av den gruppen (även om det kan alterneras baserat
på individens erfarenheter av den verkliga världen). Representation kan alltså påverka
individers identitets- och självkänsla från de grupper som blir porträtterade på ett visst sätt
hela tiden (Comstock and Cobbey, 1979; McDermott and Greenberg, 1984 se Williams m.fl.,
2009:820). Om en sådan upprepad representation i tv kan påverka människor på just det
sättet, så borde en liknande, upprepad representation från annan media (spel) kunna göra
det också. Grupper som då ses upprepade gånger eller i vissa specifika roller kommer, med
spels ökade popularitet, bli mer åtkomligt för åskådare och spelare. Genom att titta på
tidigare innehållsanalyser av spel, och även tv så är de stora nyckelgrupperna det rör kön,
hudfärg och ålder (Williams m.fl., 2009:820).
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En teori kring social identitet föreslår att grupper söker efter representation av dem själva
och jämför sedan den representationen med den av andra grupper (Tajfel, 1978 se Williams
m.fl., 2009). Detta leder till att;
The presence of the group – including within games (Royse m.fl., 2007) – serves as a marker
for members to know that they carry weight in society. Conversely, the absence of portrayals
should lead to a feeling of relative unimportance and powerlessness (Mastro and BehmMorawitz, 2005)
(Williams m.fl., 2009, s. 820)
Resultaten av det hela, förklarar Williams m.fl. (2009:828), visade att män, vita och vuxna är
överrepresenterade i jämförelse med USAs faktiska population. Överrepresentationen av
dessa sker på bekostnad av kvinnor, minoritetsgrupper, barn och de äldre.
Det bör noteras att just termen ras (vit och icke-vit) har en annan kulturell betydelse i
Nordamerika, där studien är genomförd, än i Sverige. Begreppet ras blir därför lite tvetydigt i
relation till denna undersökning. Ras och hudfärg är något som diskuteras och ses på olika
sätt, särskilt politiskt, på olika platser i världen vilket kan komma att spela roll i
undersökningen då enkäten kommer att kunna nå ut till personer utanför Västeuropa. Det är
även bra att ha i åtanke då spel som släpps ofta är möjliga att komma åt och spelas av
personer världen över vilket kan leda till att karaktärer uppfattas och problematiseras på
olika sätt av olika personer, beroende på vart de bor och/eller kommer ifrån.

2.2.1 Representationen av ålder i spel
När det rör ålder så är det värt att ta upp att det finns lite tidigare forskning (bortsett från att
det nämns och klumpas ihop med andra minoriteter, såsom i texten ovan av Williams m.fl.
(2009)) kring just spelkaraktärers ålder och dess representation inom spel. Detta gör att det
finns lite material för denna undersökning, specifikt dess inriktning kring spelkaraktärers
ålder, att baseras på. Men det är påvisat, som tidigare nämnt, att spelkaraktärers
representation har potential att negativt påverka spelare vilket kan relateras till
underrepresentationen av äldre spelkaraktärer.
Dill m.fl. (2005) refererar till Vasil och Wass (1993) som under en analys av behandling av
ålder i media, bland annat television och tryckt media (tidningar) kom fram till att äldre,
speciellt kvinnor, var underrepresenterade. När äldre karaktärer var framställda så var de
framställda på ett negativt sätt där de var satta i små roller och var outvecklade som
karaktärer (Vasil & Wass, 1993 se Dill m.fl., 2005). Om spelkaraktärer är runt samma ålder
som spelaren så kan det hjälpa spelaren att identifiera sig med karaktären (Dill m.fl., 2005).
Det är bra att ta i åtanke att texten av Dill m.fl. (2005) och referensen till Vasil och Wass
(1993) som används inom den är gamla, och situationen kan ha förändrats sedan dess.
Däremot saknas nyare forskning och poängen kring att spelkaraktärer av äldre åldrar är
underrepresenterade kvarstår, och detta är anledningen till att det tas med.
Adrienne Shaw (2010) skriver att forskning kring representation av minoriteter ofta hävdar
att: ”1. the industry excludes certain audiences by not representing them; 2. everyone should
be provided with characters they can identify with; 3. media representation has knowable
effects.” (Shaw, 2010). Detta är applicerbart på både kön och hudfärg, men även ålder, som
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Williams m.fl. (2009) också påvisar, vilket är varför ålder är en relevant faktor att räkna
med i undersökningen.
Enligt en undersökning som utfördes under två veckor på 653 respondenter i Sverige i
oktober 2012 av Ipsos MediaCT tillsammans med Interactive Software Federation of Europe
(ISFE) så svarade 27% av de kvinnliga spelarna, som hade åldrarna 35-64, att de hade spelat
spel under de senaste 12 månaderna. Detta visar att kvinnor i högre åldrar spelar spel, men
är underrepresenterade inom dem. Detta är anledningen till att ålder är en av de viktiga
variablerna gällande karaktärerna som ska designas inför undersökningen då även dessa
kvinnor förtjänar att representeras i spel.

2.3

Karaktärers kroppar och dess påverkan på individers självbild

En annan undersökning som rör just spelkaraktärers påverkan på individen, som är skriven
av Nicholas L. Matthews, Teresa Lynch och Nicole Martins (2016) gick ut på att låta
deltagare spela 20 minuter av ett spel som antingen innehöll karaktärer med kategoriserade
ideala (attraktiva, vältränade och uppnåbara: smal, vältränad ung kvinna med liten till
medelstor byst) eller hyperideala kroppar (sådana som tänjer på verklighetens gränser; smal,
ung kvinna med väldigt stora bröst), och de fick sedan svara på frågor (förutom
kontrollgruppen som endast svarade på frågor utan att spela något). Matthews m.fl. (2016)
menar att spel kan ge insikt i sambandet mellan social jämförelseteori och missnöje gällande
kroppsuppfattning av främst två anledningar. För det första så har spelkaraktärer ofta
väldigt olika kroppsformer, och olikt tv- och filmkaraktärer så kan spelkaraktärer ha kroppar
som överskrider verklighetens möjligheter. Författarna menar även på att olika virtuella
kroppar kan skapa avvikande resultat gällande kroppsuppfattning då social jämförelse kan
både öka och minska. För det andra så fylls spel främst av innehåll som är riktat mot, och
baserat på maskulina tycken vilket kan göra generalisering kring social jämförelse mer
komplicerad. Porträtteringen av både män och kvinnor tenderar att följa en heteronormativ
manlig fantasi med starka, självständiga män och sexualiserade kvinnor (Matthews m.fl.,
2016:157). Det bör även nämnas att Glaubke, Miller, Parker, Espejo and Children Now
(2001) rapporterat att 11% av kvinnliga karaktärer hade väldigt stora bröst och smala midjor
och runt 20% av kvinnliga karaktärsmodeller hade antingen ohälsosamma eller orealistiska
kroppsstorlekar. (Matthews m.fl., 2016:156).
Resultaten som Matthews m.fl. (2016) kom fram till var att de kvinnor som spelade spelet
som innehöll idealkroppar inte visade på någon påverkan, vare sig gällande misstycke kring
sitt kroppsbild eller attityd mot sina kroppar. Däremot visade de kvinnor som spelade spel
med hyperideala kroppar ett minskat utslag kring misstycket av sin kroppsbild och hade en
mer positiv attityd mot sina kroppar jämfört med både kontrollgruppen som inte spelade
något spel alls, och gruppen som spelade med idealkroppar. Författarna refererar till Arbur
& Martin Ginis (2006) som funnit att kvinnors sociala jämförelse ökar efter att de blivit
utsatta för ideala och hyperideala bildspråk (Arbour & Martin Ginis, 2006 se Matthews m.fl.,
2016:163) vilket stämmer överens med det resultat som gruppen med ideala spelkroppar
gav. Däremot visade den hyperideala gruppen ett avvikande utslag. Många spel innehåller
kvinnliga karaktärer som är extremt sexualiserade och gjorda för att passa en manlig fantasi
(Salter & Blodgett, 2012; Taylor m.fl., 2009 se Matthews m.fl., 2016:163) vilket kan få
resultaten att verka kontraproduktiva. Dessa karaktärer visas ofta i förföriska kläder,
provokativt smink och sexualiserade rörelser och de karaktärer som användes i den
hyperideala testgruppen passade den beskrivningen. Resultatet av detta, förklarar Matthews
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m.fl. (2016), kan bero på att kvinnorna som spelade dessa karaktärer fann dem löjliga och
mådde bättre kring sina egna kroppar vid jämförelse.
The Lara phenomenon (Jansz &Martins, 2007 se Matthews m.fl., 2016:162) kan vara en
annan möjlighet att förklara det mönster i resultaten som framkom, förklarar författarna.
Fenomenet menar på att om kvinnor spelar som starka, självständiga kvinnliga karaktärer så
kan det få spelarna att må bättre kring sig själva. Så istället för att sexualisering av avatarer
ska ta bort den sannolikheten, så kan den stötta, eller åtminstone inte backa den positiva
effekten. Matthews m.fl. (2016) fortsätte:
Applied to the current findings, playing as capable, albeit sexualized, characters may have
made women feel better about their bodies and improved their body attitudes. This idea has
some face validity, as representations of strong female leads are uncommon relative to
portrayals of male leads (Downs & Smith, 2010). Thus, the novelty of playing as an attractive
capable female character may have been uplifting.
(Matthews m.fl., 2016:163)
Med dessa resultat så påvisas det att spelare blir påverkade av det de interagerar med och
ser, vilket gör design i relation till kroppsform en av de centrala sakerna i undersökningens
innehåll. Karaktärsdesignerna innehåller inte sexualisering, vilket i dagens läge är vanligt att
se i spel, vilket gör det intressant att se hur kvinnliga karaktärer som inte är sexualiserade
påverkar kvinnliga spelare.
Då spelkaraktärerna till denna undersökning till stor del undviker kroppar som faller under
”ideala” och ”hyperideala” (attraktiva, vältränade och uppnåbara, samt sådana som tänjer på
verklighetens gränser, som beskrivet av Matthews m.fl. (2016)) så ligger förhoppningen på
att väcka en stärkande känsla hos kvinnliga spelare genom att presentera dem med kvinnliga
spelkaraktärer som inte är sexualiserade eller endast har kroppar som faller in under ett
ideal eller hyperideal.
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3 Problemformulering
Kvinnliga karaktärer i spel är betydligt färre än manliga. De blir till största del utelämnade
helt eller implementeras som sidokaraktärer, och i samband med detta så blir
minoritetsgrupper
systematiskt
underrepresenterade.
Detta
skapar
ett
stort
representationsproblem hos kvinnliga karaktärer, och det har i sin tur kraft att påverka
spelarna och deras syn på samhället, och sig själva (Dietrich, 2013).
Då kvinnliga spelare blir allt fler så är det viktigt att tänka till en extra gång kring kvinnliga
karaktärers design och vad för signaler de sänder. Det borde inte längre endast handla om
att designa kvinnliga karaktärer för att passa en manlig fantasi. Karaktärers utseende i spel
har kraften att påverka spelare och deras syn på sin egen kropp (Dietrich, 2013; Matthews
m.fl., 2016) så det krävs att kvinnor får ta del av karaktärer som som är något annat än en
manlig fantasi, utan även passar in i deras egna uppfattningar av sig själva och andra
kvinnor.
Arbetet vill därför undersöka hur kvinnliga spelare reagerar på och upplever kvinnliga
karaktärer med okonventionella designer. Om kvinnliga spelare hade valet att välja bland en
rad kvinnliga karaktärer som inte har samma stereotypiska drag och följer dagens typiska
kvinnliga karaktärsutseende där majoriteten är vita, vuxna och smala, utan varierade i
kroppsform, ålder och hudfärg, hade de då valt karaktärer de kan identifiera sig med över
karaktärens spelklass? Eller hade spelklassen vägt tyngre?
Detta leder till arbetets frågeställning som är följande:
När kvinnliga spelare kan välja bland kvinnliga MOBA-spelkaraktärer som har
okonventionella designval väljer de då utifrån deras utseende eller spelklass?
Vilket eller vilka av designvalen (kroppsform, ålder och hudfärg) hos kvinnliga MOBAspelkaraktärer är mest centralt för spelarna när de väljer sin spelkaraktär utifrån dess
utseende?

3.1 Metodbeskrivning
3.1.1 Förstudie
Förstudien började med att gå igenom kvinnliga spelkaraktärer från MOBA-spel såsom
Overwatch (Blizzard entertainment, 2016) och Leauge of Legends (Riot games, 2009) och
identifiera vad för drag som återkommer (detta mest för att veta vad som bör undvikas) och
vilka som syntes sällan eller inte alls. Sedan jämfördes de manliga spelkaraktärerna från
samma spel med de kvinnliga för att identifiera vad de manliga karaktärsdesignerna
innehåller för drag som inte syns i de kvinnliga. Däremot så avgränsades arbetet inte endast
till de drag som inte syns hos kvinnliga spelkaraktärer men hos de manliga, utan även de
drag som finns men är relativt få, samt drag som enligt källorna i bakgrundsavsnittet är
underrepresenterade. Däremot var målet inte att göra endast underrepresenterade drag hos
karaktärerna, utan att ha det i åtanke och att representera dem. Så drag som vit hy och en
timglasformad kropp ( som ses som normativt) togs fortfarande med.
Nedan listas de karaktärsdragen som skrevs ned:
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Kroppsformer: fet kropp, muskulös kropp, smal kropp (inga överdrivna kurvor såsom byst
och höfter), kurvig kropp, genomsnittlig kropp
Hudfärger: vit (västerländsk) , brun (hawaiiansk), mörk (afriskansk), asiatisk (östasiatisk)
Dessa kategorier innehåller viss kreativ frihet då en kategori, såsom t.ex. ’fet kropp’, kan
innehålla drag av en annan kategori som ’ muskulös kropp’. Detta för att inte sätta gränser
som gör att karaktärerna måste hålla sig strikt till en kategori som kan kännas överdriven.
Samma gäller för hudfärger; en person med brun hy kan komma från väldigt många olika
platser i världen där man har olika fysiska drag – detta kommer också lämnas öppet för
kreativ frihet då karaktärens fysiska drag, främst drag i ansiktet, väljs för att passa de
kategorikombinationer som slumpats fram så att karaktärens känns verklig och genomtänkt.
T.ex. en mörkhyad karaktär ska inte få ett typiskt västerländskt ansikte utan kommer att få
passande fysiska ansiktsdrag baserat på verkliga människor från folkgrupper med respektive
hudfärg. De regioner i världen som valdes ut för att passa de valda hudfärgerna och i sin tur
karaktärernas utseenden var västerländsk för vit hudfärg, hawaiiansk för brun, afrikansk för
mörk hy och östasiatisk för asiatisk hy. Detta främst för att reducera mängden folkgrupper
och utseenden att utgå ifrån för att göra arbetet smidigare.

3.1.2 Arbetsmetod
Arbetet utfördes genom att sammanlagt fyra karaktärer designades. Dessa karaktärer är alla
kvinnor och kommer från samma spel. De tillhör olika spelklasser och har olika åldrar,
hudfärger och kroppsformer. För att få karaktärerna att kännas så autentiska som möjligt
skapades de inte utifrån en karaktärsgrund (t.ex. en kroppsbas) som ändrades från karaktär
till karaktär, utan alla karaktärer designades individuellt och ritades upp en och en från
koncept till färdig bild. Kombinationerna av de tre kriterierna kroppsform, hudfärg och ålder
präglade först och främst karaktärens spelklass som väldes först efter att
kategorikombinationerna togs fram. Däremot är kroppsform det enda kriteriet av de tre som
är, rent designmässigt, kopplad till karaktärens spelklass för att skapa en igenkännbar
karaktär (då spelklasser bär på vissa stereotyper som sträcker sig över mängder med spel,
och att bryta dem för mycket kan skapa en sämre karaktärsdesign). Hudfärg och ålder är
däremot kriterier som kan blandas hur som och följde därför inte något mönster annat än att
skapa en intressant karaktär.

3.1.3 Undersökningsmetod
Undersökningen var tänkt att utföras på två sätt; genom kvalitativa, semistrukturerade
intervjuer, då dessa fokuserar på att samla in data kring människors uppfattningar,
värderingar och handlande (Östbye, m.fl., 2003), samt en kvantitativ enkät, som är bättre för
att skapa statistik och mätbara svar (Östbye m.fl., 2003), båda för att skapa en metodologisk
triangulering för ett mer pålitligt resultat. Intervjuerna och enkäten var menade att söka
svar kring vad kvinnliga spelare väljer när det kommer till kvinnliga karaktärer som har en
bred representation i form av okonventionella designval, och ifall representationen kan väga
tyngre vid val av karaktär än karaktärens spelklass för dessa spelare. Målet var att göra fyra
intervjuer och få ungefär 100 svar på enkäten.
Triangulering mellan dessa metoder är bra då de kompletterar varandra; de kvalitativa
intervjuerna fokuserar mer på individens åsikter och möjliggör mer djupgående och mer
utförliga svar då följdfrågor går att ställa. Kvantitativa enkäter kommer att vara bättre för att
nå en större grupp respondenter, vilket är viktigt för just denna undersökning, däremot är
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det problematiskt då respondenten kan utesluta vissa svar, eller missuppfatta frågor. Detta
är inte lika lätt hänt i en intervju.
Intervjuerna var tänkta att gå till så att informanten skulle få svara på inledande frågor
angående ålder, sitt utseende och upplevda självbild, även frågor kring spelvana inom
MOBA-spel och den spelklass de fördrar att spela. Sedan skulle de fått titta på
undersökningens artefakter, alltså karaktärsdesignerna, och svara på frågor angående vad de
tycker om dessa.
Enkäterna var att vara uppbyggda på samma sätt. Först personliga frågor om respondentens
ålder, utseende och spelvana. Sedan artefakterna följda av frågor gällande dessa.
Som Östbye m.fl. (2003) skriver så måste forskaren, i alla händelser, bedöma de etiska
aspekterna tidigt i projektet, göra avtal och hålla sig till dem. Både enkäterna och
intervjuerna till undersökningen kommer att följa dessa krav som Östbye m.fl. (2003) tar
upp; skyldighet att informera deltagarna om det insamlade materialets syfte och om
deltagarnas roll i forskningen. Deltagarna har rätt att bestämma under vilka villkor
deltagandet sker, och vare sig de vill delta eller inte. Deltagarnas personliga information
behandlas på ett sådant sätt som skyddar deras integritet och insamlad information får
endast användas i forskningssyfte. De etiska aspekter som var relevanta till denna
undersökning och insamling av information är; deltagarna kommer att förbli anonyma i
undersökningens presentation i denna uppgift. Deltagarna kunde när som helst under
intervjuns gång välja att avbryta sitt deltagande och de kunde, även efter att ha lämnat
information för insamling, välja att det inte ska publiceras.

3.1.4 Urval
Målgruppen för undersökningen är kvinnor med spelvana och/eller vana med MOBA-spel,
16 år och uppåt då detta gör att det inte krävs målsmans intyg för att delta i enkäterna. Målet
är att nå en så bred och blandad grupp med kvinnliga spelare som möjligt med olika hudfärg,
kroppsform och ålder. Dessa variabler är viktiga då undersökningen fokuserar på
underrepresentationen av dessa kriterier och minoriteter i spel, och söker därför kvinnliga
spelare som täcker en bredd av de kriterierna som kan ge insikt kring hur de upplever
representation av okonventionella designer hos kvinnliga karaktärer. Detta betyder mer
specifikt att undersökningen riktar sig mot kvinnliga spelare i allmänhet (då även de som
tillhör ’normen’ är viktiga), men närmare kvinnor med annan hudfärg än vit, annan
kroppsform än smal/medel, och äldre än 20 år. Dessa personer nås lättast genom enkäten
då den kommer att läggas upp på forum och sociala medier där fler personer, från fler
platser i världen kommer kunna komma åt den. Det blir lite svårare för intervjuerna då ett
bekvämlighetsurval (de som är närmast till hands) gärna ska undvikas, och de flesta som
finns i närheten tillhör normen. Ett meddelande kommer därför att läggas ut på sociala
medier till de som befinner sig nära nog för att delta i en intervju och vädja främst till de
kvinnor som fyller minoritetskriterier, samt till kvinnor som har vänner som fyller de
kriterierna.
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4 Genomförande
4.1

Metod för urval av designelement

Det praktiska arbetet inleddes med att kombinationer av kroppsformer, hudfärger och åldrar
slumpades ut till de fyra karaktärerna. Dessa slumpades fram då det var det bästa sättet att
undvika att fastna i normer och stereotyper som kan komma att påverka ens personliga val
och i sin tur de kombinationer som togs fram. Kategorierna av kroppsformer, hudfärger och
åldrar skrevs ner separat på bitar av papper som delades upp på följande sätt:
Kroppsform, hudfärg och ålder
Kroppsformer: fet kropp, muskulös kropp, smal kropp (inga överdrivna kurvor såsom byst
och höfter), kurvig kropp (timglasformad, stor byst och höfter), genomsnittlig kropp
Hudfärger: vit (västerländsk), brun (hawaiiansk), mörk (afrikansk), asiatisk (östasiatisk)
Åldrar: ung (~18), vuxen (~25), äldre (~55)
Dessa lappar las sedan i tre skålar, kroppsformer, hudfärg och ålder respektive. Därefter
plockades en lapp upp ur de tre skålarna för att skapa grunden till karaktärerna, som sedan
lades åt sidan. Då ålderslapparna var en färre än antalet karaktärer så plockades den första
lappen upp och applicerades på karaktären, och lades sedan tillbaka igen vilket resulterade i
att det som stod på den första lappen blev plockat två gånger för att ge en ålder till alla
karaktärer. Detta gjordes medvetet för att låta dupliceringen bli så slumpmässig som möjligt.
Kombinationerna
som
plockades
upp
var:
Karaktär #1 : fet kropp, brun hy, vuxen
Karaktär #2 : muskulös kropp, vit hy, äldre
Karaktär #3 : kurvig kropp, mörk hy, vuxen
Karaktär #4 : genomsnittlig kropp, asiatisk hy, ung

Spelklasser
När alla kombinationer var slumpade så behövde karaktärernas spelklasser väljas ut.
Anledningen till att dessa inte slumpades fram var för att spelklasser i MOBA-spel ofta har
tydliga utseenden som är lätta att känna igen vilket även är en viktig del av karaktärsdesign.
Till exempel så är en tank-karaktär (en karaktär vars roll är att kunna skydda övriga
lagkamrater och har därför ofta mycket livspoäng eller skydd i form av sköld eller liknande)
väldigt sällan liten och smal, utan hellre stor, vare sig det är den fysiska kroppen som är stor
och muskulös eller en stor rustning. Det senare förekommer mer ofta hos kvinnliga tankkaraktärer då dessa ofta är relativt smala men bär stor rustning till skillnad från manliga
tank-karaktärer som antingen har stor kroppsbyggnad (fet och/eller muskulös) med eller
utan stor rustning. Detta ledde till att bilder av karaktärer från olika spel, ur varje spelklass
som karaktärerna i detta arbete tilldelats, samlades in för att förtydliga vilka kännetecken
varje spelklass har.
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Till första karaktären valdes tank. Som visat i figur 1 så är de flesta tank-karaktärerna stora
till kroppen och ofta muskulösa. Om de inte är massiva rent kroppsligt så har de ofta en
rustning som kompenserar och bygger på storleken. Kvinnliga tank-karaktärer är som
tidigare nämnt ofta lite mindre än de manliga och då iklädda rustning, medan de manliga
kan vara väldigt kroppsligt stora. Detta var någonting som togs fasta vid under skapandet av
karaktär 1.

Figur 1 Exempel på tank-karaktärer (från vänster till höger; Brum, Gragas (Leauge of
Legends, Riot games, 2009), Roadhog (Overwatch, Blizzard entertainment, 2016), Leona
(Leauge of Legends, Riot games, 2009).

Karaktär 2 fick spelklassen off-tank eller tank/dps (damage per second). Detta är en klass
som har mycket gemensamt med tank klassen men karaktären är ofta lite mindre i storleken,
antingen rent kroppsligt eller pga. mindre rustning. Off-tanks har även möjlighet att vara
mer rörliga och/eller utföra skada på motståndare på ett mer effektivt sätt än tankkaraktärer. Kännetecken för dessa karaktärer är ofta muskulöst byggda kroppar och tunga
vapen. Se figur 2.

Figur 2 Exempel på off-tank-karaktärer (från vänster till höger; Illaoi (Leauge of Legends,
Riot games, 2009), Zarya (Overwatch, Blizzard entertainment, 2016).
Karaktär 3 fick spelklassen support som är en roll där karaktären stöttar laget, antingen i
form av healing som ger mer livspoäng, eller andra förmågor som gör medspelare starkare,
eller andra typer av attacker som till exempel saktar ned eller försvagar motståndare. Detta
baserades mest på hennes kroppsform som var ’kurvig kropp’ och kännetecken för supportkaraktärer är elegans och mjuka former. Detta var ett designval som togs fasta vid för att
framhäva hennes kvinnlighet. Se figur 3.
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Figur 3 Exempel på support-karaktärer (från vänster till höger; Soraka, Karma (Leauge of
Legends, Riot games, 2009), Zenyatta, Mercy (Overwatch, Blizzard entertainment, 2016).
Karaktär 4 fick karaktärsklassen dps som står för ’damage per second’. Dps-karaktärer i spel
är ofta snabba, smidiga och kan göra mycket skada på kort tid, där av namnet. Då hon fick
’genomsnittlig kropp’ som kroppsform så blev hon den minsta av de fyra karaktärerna när
det gällde kroppsmassa samt att det inte hade tilldelats en dps-klass än. Ett av de tydligaste
kännetecknen för dps-karaktärer är ofta att de har lite eller ingen rustning alls då de ofta
förlitar sig på snabbhet, däremot kan kroppsstorleken variera från liten till medelstor. Se
figur 4.

Figur 4 Exempel på dps-karaktärer (från väster till höge; Ezreal, Vayne (Leauge of Legends,
Riot games, 2009), Genji, Soldier 76 (Overwatch, Blizzard entertainment, 2016), VI (Leauge
of Legends, Riot games, 2009).
Detta är anledningarna till att karaktärernas spelklasser valdes ut för att passa
kroppsformerna för att skapa en igenkännbar karaktär.

4.2

Övergripande arbetsmetod och grafiskt stilval

Arbetsprocessen för varje karaktär lutade sig alla på samma grund; en arbetsmodell tagen
från Kienan Lafferty (2008) på YouTube (Google, 2005), från hans kanal med samma namn
(Kienan Lafferty, 2008) där han i en videoserie gick igenom en arbetsmetod för
karaktärsdesign där termerna 'archtype', 'trope', och 'spin' togs upp. Lafferty (2008)
definierar dessa som följande;
Arketyp (archtype): Moralisk läggning, det mest generella temat av karaktären (hjälte, skurk,
[...] ljus, mörk, [...] etc.)
Liknelse (trope): Den givna titlen som gör karaktären direkt igenkännbar. (pirat, ninja,
’gunslinger’ , zombie, soldat, tjuv, vandrare, forskare, riddare […] etc)
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Detalj (spin): Något nytt som läggs till för att skapa någonting fräscht! (besattheter, brister,
blandningar av flera liknelser (tropes), historia, element al kraft etc)
Concept Art BOOT CAMP 7: Character Design I (3 Keys to a succsessful character!) (2017)
Denna arbetsmodell är, i detta arbete, helt teoretisk. Den agerade som riktlinjer för hur
arbetsprocessen och idéerna för karaktärerna skulle läggas upp på ett enkelt och konkret
sätt. Arketypen, som i detta fall är hjälte, hjälper med hur uttrycket på karaktärerna ska se ut
rent estetiskt. Onda karaktärer designas ofta med mörkare färger och ett taggigt formspråk
och målet var att få karaktärerna att kännas enhetliga i det att de alla är hjältar.
I detta arbete har samtliga fyra karaktärer arketypen hjälte då alla var tänka som goda
karaktärer. Däremot var detta mer för mig personligen under designprocessen då
artefakterna inte presenteras med något spel, bakgrundshistoria eller handling vilket lämnar
det öppet för undersökningsdeltagarna att tolka karaktärernas designer fritt. När det gäller
detalj så delade samtliga karaktärer på '80/90-tal + cyberpunk'. Detta är det temat som
karaktärernas kläder och estetik följer, se figur 5 för inspirationsmaterial.

Figur 5 Inspirationsmaterial för 80-/90-tal + cyberpunk (Pinterest, Cold Brew Labs, Inc.,
u.å.)
Den grafiska stilen som valdes till detta arbete var en som var tydlig och inte skulle kännas
alldeles för stiliserad. Den bestod av svarta linjer och endast platta färgfält helt utan skugga.
Se figur 6 för referens för den grafiska stilen.
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Figur 6 Exempel av den valda grafiska stilen (Matt Rhodes, u.å.)
Själva arbetsprocessen för artefakterna gick till så att först samlades inspirationsmaterial in
som var kopplade till det utseende som slumpats fram samt de spelklasser, arketyper,
liknelser och detaljer som karaktärerna tilldelades. Efter det så skissades de första idéerna
upp och bearbetades därefter för att vidare passa kombinationerna för karaktären. När en
slutgiltig design var bestämd så skissades karaktären upp i helkropp både framifrån och
bakifrån. Denna bild bearbetades sedan med rena, svarta linjer och färglades med helfärgade
färgfält. Alltså; inspirationsmaterial + konceptskisser  skiss av slutgiltig design 
linjeteckning + färgläggning. Exemplen nedan är från skapandet av karaktär 1 som användes
till undersökningen.
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Figur 7 inspirationsmaterial + konceptskisser (inspirationsbilder från Pinterest, Cold Brew
Labs, Inc., u.å.)
Detta är det första steget i konceptprocessen. Inspirationsmaterial samlas in och läggs upp
samt grundläggande idéer för karaktären. Sedan skissas idéer upp, ofta direkt baserat på
materialet som samlats in. Vidare koncept fokuserar på att utforska olika former och uttryck
för att på bästa sätt bibehålla den grundläggande idén för karaktären men även att uppnå
önskat uttryck.

Figur 8 skiss av slutgiltig design
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När en slutgiltig design är fastställd så skissas karaktären upp. Skisslagret sätts sedan på
lägre opacitet och ett linjelager läggs ovanpå för att förfina skissen och skapa skarpa, tydliga
linjer.

Figur 9 linjeteckning + färgläggning
När linjerna är färdiga så färgläggs bilden i separata lager under linjelagret. Stora fält
färgläggs för sig i ett eget lager vilket gör det enkelt att experimentera med
färgkombinationer och färgplacering.

4.2.1 Designval karaktär #1
Den första karaktären fick följande kombination:
•

Kropp: Fet

•

Hudfärg: Brun (hawaiiansk)

•

Ålder: Vuxen

•

Spelklass: Tank

Då det finns många olika folkgrupper som har ’brun hy’ så baserades ansiktsdragen, samt
nyansen av hennes hy på fotoreferenser av hawaiianska personer så att hennes hudfärg och
ansiktsdrag skulle kännas sammankopplade och relevanta. Spelklassen som sedan valdes till
henne var 'tank'. Inspirationen till detta var en karaktär, Roadhog, från Overwatch (Blizzard
entertainment, 2016) och Gragas från Leauge of Legends (Riot games, 2009) ( se figur 10).
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Figur 10 Karaktärerna Gragas (Leauge of Legends, Riot games, 2009)(vänster) och
Roadhog (Overwatch, Blizzard entertainment, 2016)(höger)
Båda dessa karaktärer har spelklassen tank och har väldigt överdrivna kroppsproportioner
där de är väldigt muskulösa och samtidigt feta där magen är klotrund. Detta är ett överdrivet
utseende som inte ses hos kvinnliga karaktärer i MOBA-spel, vilket är varför de applicerades
på den första karaktären som skulle skapas till artefakten.
Det praktiska arbetet började med att bestämma vad för typ av attribut karaktären skulle ha
utöver kroppsformen och hudfärgen, d.v.s. kläder, hår och vapen. Genom att utgå ifrån
Kienan Laffertys (2008) arbetsmodell så identifierades först arketypen, liknelse och detalj:
•

Arketyp: Hjälte (Hero)

•

Liknelse: Munk

•

Detalj: Biologiskt förändrad (biologically engineered), 80/90-tal + cyberpunk

Utifrån detta så samlades bilder in på inspirationsmaterial som passade karaktären och
orden ovan. Fokus låg på att lista ut vad med liknelsen ”munk" som är mest igenkännbart
och vilka karaktärsdrag det beror på. Efter att ha letat bilder till detta så isolerades vissa
karaktärsdrag, till exempel:
•

•
•

Kläder: Ett cirkulärt band av stora, runda pärlor, antingen kring karaktärens hals,
höfter eller över ena axeln. Pösiga byxor, draperat tyg och helt bar överkropp eller en
tight överdel.
Hår: Rakat huvud eller uppsatt hår.
Vapen: Händer och fötter.

Detta var de drag som fick ligga till grund för designen, tillsammans med dess spin
’biologiskt förändrad’ vilket blev inkorporerat som tuber som fästs i karaktärens kropp. Med
detta fastställt så gjordes många små konceptskisser för att lista ut fördelningen av form och
detaljer.
Kläderna designades med mål att se så typiskt munk-inspirerade ut som möjligt. Därför fick
hon en tight topp, liknande en sport-bh, för att kunna lämna magen bar, och ett par pösiga
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byxor med ett tygstycke knutit kring höfterna. Håret och sminket, samt de slutliga detaljerna
på kläderna var tänka att spegla 90-tals mode. Hon fick rakat hår på sidorna och bak på
huvudet för att referera tillbaka till munk-estetiken, men de lösa slingorna fram till och
bollen hon har resten av håret uppsatt i är en referens till ’space buns’ vilket var en vanlig
hårstil under 90-talet (se inspirationsbilder i figur 1). Sminket hon fick, var en enda färg över
hela ögonlocken, vilket också var en vanligt under 90-talet. Samma med detaljerna på
kläderna där delar av toppen och byxorna har ett extra lager av tyg som är med
genomskinligt och i en ljusare nyans.

Figur 11 Tidiga koncept och inspirationsmaterial till karaktär #1 (inspirationsbilder från
Pinterest, Cold Brew Labs, Inc., u.å.)
Genom arbetets gång så kom tanken upp kring vad för andra attribut, som inte är fysiska,
manliga karaktärer med samma kroppsform och spelklass har i spel. Ett av dessa var våld
och rå, fysisk styrka. Funderingen kring det blev hur ett sådant attributiv skulle kunna
gestaltas inom karaktärens redan fastställda ramar. Då det var bestämt att hon skulle slåss
med händerna så fick hon ett par stora handskar med höga, taggiga hörn. Detta för att
överdriva hennes redan runda siluett ännu mer (se figur 11) och för att ge henne ett fysiskt
våldsamt intryck. För att binda ihop handskarna med andra delar av designen så fick hon ett
par skor som var gjorda i samma material och innehöll liknande detaljer (se figur 12)
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Figur 12 Färdig konceptbild (artefakt) av karaktär #1

4.2.2 Designval karaktär #2
Kombinationen som plockades ut och valdes för karaktär två var:
•

Kropp: Muskulös kropp

•

Hudfärg: Vit (västerländsk)

•

Ålder: Äldre (indikerat av rynkor vid ögon och mun).

•

Spelklass: Tank/dps

Hon fick även en muskulös kropp, men till skillnad från karaktär 1, med mer realistiska
kroppsproportioner. Karaktärens kropp baserades på och var tänkt att spegla en kroppsform
mer likt en tyngdlyftares hellre än en bodybuilders. Med denna kroppsform passade det bra
med ett lite tyngre vapen och mer aktiv spelklass såsom off-tank (skrivet som tank/dps då
off-tank i detta fall definieras som en tank-karaktär med dps aspekter i form av bättre
kapacitet att göra skada på motståndarna på ett lite mer effektivt sätt än en tankkaraktärer.). En spelkaraktär som inspirerade karaktär 2 var Zarya från Overwatch (Blizzard
entertainment, 2016) (se figur 13) och främst hennes vapen och kläder och hår influerade
arbetet.
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Figur 13 Zarya från Overwatch (Overwatch, Blizzard entertainment, 2016)
En annan detalj som är värd att nämna är att karaktär två endast har ett bröst. Detta är
någonting som endast kan indikera en bakgrundshistoria, men eftersom att dessa artefakter
står för de grafiska aspekterna av karaktärerna så kan ytterligare information om dem inte
förklaras utan text. Tanken bakom det designvalet var att representera kvinnor som överlevt
bröstcancer, och att detta inte stoppat henne från att vara stark och kvinnlig. Däremot är det
en detalj som lätt kan överses i artefakten då det inte är helt uppenbart, både för att
artefakten saknar skuggning och då den sida där bröstet saknas är täckt av en tröja och det
bröst som är kvar är täckt av en skyddsplatta. Detta är inte en vital detalj hos karaktären,
men kan komma att spela roll för karaktären i dess helhet.
Den archtype, trope och spin som gavs till karaktär 2 var:
•

Arketyp: Hjälte

•

Liknelse: Reenforcer (förstärkningsenhet)

•

Detalj: Researcher/scientist (vetenskapsman), 80/90-tal + cyberpunk

Tanken med hennes trope var att det skulle vara något som passade hennes kroppsform, och
karaktärsdrag som hittades hos reenforcer karaktärer var:
•

Kläder: Militäriskt inriktade (skyddsväst, bälten med väskor/ behållare), kraftiga och
praktiska kläder. Inslag av skydd (armour)

•

Vapen: Gevär/automatvapen
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Dessa karaktärsdrag baserades mycket på bilden uppe i höger hörn i figur 4 (medelstor
rustning samt väskor/behållare).

Figur 14 Tidiga koncept och inspirationsbilder för karaktär 2 (inspirationsbilder från
Pinterest, Cold Brew Labs, Inc., u.å.)
Det absolut första konceptet som skissades upp av karaktären bar en labbrock och
skyddsglasögon (se figur 14). Detta var baserat på den spin hon gavs för att skapa en mer
intressant och personlig karaktär. Under arbetets gång så valdes skyddsglasögonen bort men
labbrocken behölls och gjordes genomskinlig av två anledningar; för att passa
cyberpunkstilen bättre och för att inte gå miste om detaljer under rocken. Hennes vapen är
som tidigare nämnt inspirerat av Zaryas vapen, vilket är drivet av, och skjuter, en genererad
’kraft’ och inte kulor. Vapnet, samt behållare i hennes bälte, kan kopplas till hennes liknelse
(trope) ’reenforcer’ vilket tillsammans med kappan skapar en enhetlig design som passar
karaktären. Detsamma gäller de inslag av skydd som återkommer över hela karaktären.
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Figur 15 Färdig konceptbild (artefakt) av karaktär 2

4.2.3 Designval karaktär #3
Kombinationen av kroppsform och hudfärg som karaktär 3 fick var :
•

Kropp: Kurvig

•

Hudfärg: Mörk (afrikask)

•

Ålder: Vuxen

•

Spelklass: Support

Som tidigare nämnt angående karaktär 2 så finns det många olika typer av utseenden under
kategorin ’mörk hy’. För att skala av valmöjligheterna så plockades två fotoreferenser ut som
utgångspunkt för nyans av hudfärg och ansiktsdrag (se över vänster hörn i figur 16)
Spelklassen som valdes till denna karaktär var support. Det valdes främst baserat på
kroppsformen då supportkaraktärer ofta gestaltas som vackra och tilltalande, och en kurvig
kropp, mer specifikt timglasformad, har mjuka former och är en kroppsform typiskt
associerad med kvinnlighet. Karaktärens hår utformades för att skapa mer mjuka former
men främst för att passa karaktärens hudfärg och avsedda ursprung. Den arketyp, liknelse
och detalj som tilldelades karaktär 3 var:
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•

Arketyp: Hjälte (Hero)

•

Liknelse: Healer/cleric (support)

•

Detalj: Teck based (teknologiskt fokuserad), 80/90-tal + cyberpunk

Figur 16 Tidiga koncept och inspirationsbilder för karaktär 3 (inspirationsbilder från
Pinterest, Cold Brew Labs, Inc., u.å.)
Termen cleric refererar främst till en viss typ av estetik hos cleric-karaktärer (se referensbild
i figur 8, nedre höger hörn) som påminner om präster med många lager av långt draperat
tyg. Clerics är ofta magiker vars fokus ligger i ljus- och/eller helande magi. Tanken var att
den eleganta clericestetiken skulle blandas med cyberpunkstilen för att uppnå en vackert,
kvinnligt intryck som förmedlade ett utseende som passar support-klassen, samtidigt som
karaktären höll sig till cyberpunkstilen som de övriga karaktärerna. Däremot så kändes
mycket draperat tyg för fantasy-inspirerat under konceptstadiet (se konceptprocess i figur
16), särskilt i jämförelse med cyberpunkstilen som är mer kantig och rak (se figur 1). Därför
valdes det mjuka formspråket i kläderna bort och ersattes med ett mer kantigt och rakt
formspråk. Karaktärsdragen som identifierades för supportkaraktärer var:
•

Kläder: Långa tygstycken, feminint

•

Vapen: Vanligtvis stav – i detta fall hologramskärmar

Utöver kläderna så behövde även karaktärens spin inkorporeras i designen. Detta gjordes
genom att istället för en stav som vapen så fick hon hologramskärmar där attackerna är
tänka att styras ifrån. Då dessa hologramskärmar inte är uppe konstant så behövde även
någonting i karaktärens utstyrsel spegla den teknologiska aspekten. I de tidiga koncepten så
gjordes detta genom en ’krona’ av hologram som svävade framför karaktärens huvud vilket
sedan ändrades till ett visir som täcker karaktärens ögon tillsammans med en cirkel som
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sitter fast i visiret och står upp över karaktärens huvud; likt en gloria för att förstärka
intrycket av elegans (se figur 16 & 17). Tillsammans med detta så lades detaljer såsom
armband i plast till kring både handleder och vrister samt ett passande bälte och klackar på
skorna.

Figur 17 Konceptprocess av karaktär 3
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Figur 18 Färdig konceptbild (artefakt) av karaktär 3

4.2.4 Designval karaktär #4
Kombinationen av kroppsform och hudfärg till karaktär 4 :
•

Kropp: Genomsnittlig

•

Hudfärg: Asiatisk (Östasiatisk)

•

Ålder: Ung

•

Spelklass: Dps

Av de länder i östra Asien så valdes japan som ursprung för denna karaktär. Utefter det så
användes referensbilder för att få hennes hudfärg och ansiktsdrag att stämma överens med
hennes tänkta bakgrund. Spelklassen som applicerades på henne var ’dps’, bland annat
baserat på kroppsformen då dps karaktärer ofta har liten till mellan kroppsbyggnad (se figur
4). Tanken var att hon skulle kännas snabb och smidig samt spegla en ungdomlig känsla
vilket baserades på följande arketyp, liknelse och detalj:
•

Arketyp: Hjälte (Hero)

•

Liknelse: Samurai

•

Detalj: Vardagligt/ungdomligt klädd (casual), 80/90-tal + cyberpunk
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Figur 19 Tidiga konceptskisser för karaktär 4 (inspirationsbilder från Pinterest, Cold Brew
Labs, Inc., u.å.)
De tidiga koncepten för karaktär 4 var baserade på iden att hon skulle vara inspirerad av
referensbilderna uppe i vänster hörn (se figur 4); hon skulle ha en mänsklig silhuett men
vara mer flytande till formen så att ansiktets detaljer inte var tydligt synliga förutom ögonen.
Detta ändrades dock på senare i designprocessen då ett tydligt, synligt ansikte är lättare att
relatera till, vilket en del av undersökningen berörde gällande representation, samt att övriga
3 karaktärer hade synliga ansikten.
Inspiration till hennes kläder togs främst ifrån mode med 80/90-tals stil. Referensbilder av
samurajer användes sedan för att försöka bibehålla ett visst formspråk och detaljer, såsom
rustningsdelar på armar och höfter, samtidigt som dessa skulle gå väl ihop med modernare
kläder. Ett par variationer gjordes där hon hade både en längre kappa på sig för att bidra till
en mer mystisk känsla, samt versioner där byxorna var betydligt större och bredare för att
likna silhuetten av en samuraj. Med vidare arbete så skissades karaktären upp med en större,
luftigare jacka och lite smalare byxor som fortfarande behöll ett naturligt fall och inte var
tighta. Den klädseln var mer direkt inspirerad av 90-tals mode. Kontrasten mellan den större
jackan och raka byxorna skapade ett mer intressant formspråk. Luvan behölls då detta gav
karaktären en mystisk känsla vilket passade hennes tänkta snabbhet och spelklass.
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Figur 20 Konceptprocess för karaktär 4
Cyberpunk aspekten inkorporerades i designen genom att rustningsdetaljerna och skorna
gjordes i ett genomskinligt plastigt material med ifyllda kanter i neonfärg. Då övriga tre
karaktärer också hade fler material än tyg, samt neonfärger, i sina designer fick det karaktär
4 att passa in med de andra och världen på ett bra sätt.

Figur 21 Färdig konceptbild (artefakt) av karaktär 4
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5 Utvärdering
5.1 Presentation av undersökning
Undersökningen bestod av ett formulär som skickades ut i två versioner, en på engelska och
en på svenska, för att kunna bredda åtkomligheten och antalet kvinnor som deltog. Länkar
till enkäterna lades ut på Facebook (Facebook inc, 2004) och Instagram (Facebook inc,
2010) med en kort text som förklarade att enkäten undersökte kvinnliga spelares
uppfattning av kvinnliga karaktärers designer samt att enkäten hörde ihop med ett
examensarbete. Länken lades ut på min personliga Facebooksida, synlig för mina vänner,
och i en Facebook grupp för kvinnliga spelare i Sverige kallad Female legends, samt i en
grupp för spelutvecklingsstudenter i Skövde. På Instagram så lades länken ut på min
personliga användare dedikerad till skärmbilderbilder från Dragon Age serien (Bioware
2009-2014).
För att få en så bra uppfattning som möjligt av hur kvinnorna som svarade på enkäten såg ut
så fick de svara på en del frågor om sig själva och sitt utseende på sida 1 & 2. Utöver frågor
kring deras vana med lagbaserade flerspelarspel/MOBA-spel fick de fylla i information som
ålder, vilket land de är i från samt vilket land deras föräldrar är ifrån (detta för att få en
uppfattning ifall respondenten kan ha andra kulturella influenser hemifrån vilken kanske
kunde ha influerat deras svar), och frågor kring kroppsform, kroppsmassa och hudfärg. De
tre sistnämnda variablerna hade bilder med kategorier kopplat till frågorna som kunde
klickas i som svarsalternativ.

Figur 22 Kroppsformer (Jerdinak, M., u.å.)
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Figur 23 Kroppsmassa (Lynch, E.B., Kane, J., Body Size Perception Among African
American Women, 2014)

Figure 24 Hudfärger (Model Lace Wigs and Hair, u.å.)

Efter det stycket kring personliga frågor så ställdes frågor kring de kvinnliga karaktärerna
som skapades till detta arbete på sida 3. Den första frågan löd ”vilken av karaktärerna nedan
skulle du välja att spela baserat på dess utseende?” följt av ett fält där de ombads att
motivera. Sidan efter (sida 4) presenterade en fråga som var uppbyggt på samma sätt men
istället för utseende frågades det om vilken karaktär de skulle valt baserat på karaktärens
spelklass som nu var utskrivet ovanför karaktären. Även här ombads de att motivera.
På sida 5 fick respondenterna svara på hur de skulle valt att göra en karaktär mer ideal för
dem själva att spela. I och med det fick de fylla i saker som spelklass, kroppsform,
kroppsmassa, ålder och hudfärg och sedan motivera varför de valde som de gjorde. Efter det
så blev de mötta av ett scenario ”Tänk dig att du spelar ett lagbaserat flerspelarspel/MOBAspel som du brukar spela:” följt av två frågor där båda hade en tillhörande linjär skala från 15 där respondenterna fick klicka i själva. 1 var ”oviktigt” och 5 var ”mycket viktigt. Frågorna
löd: ”Hur viktigt är utseendet på karaktären för dig när du väljer karaktär?” och ”Hur viktigt
är karaktärens spelklass för dig när du väljer karaktär?”
Den 6e och sista sidan bestod av att de fyra karaktärerna visades igen och respondenterna
fick frågan ”tycker du att karaktärerna ovan är inkluderande? (att de representerar olika
typer av kvinnor)”. Här fick de klicka i ”ja” eller ”nej” och sedan motivera varför de tyckte
som de gjorde. Den absolut sista frågan gällde vare sig de kände sig representerade av någon
av karaktärerna eller ej. De hade ett alternativ per karaktär samt ett alternativ som löd
”ingen av dem”. Respondenterna kunde klicka i fler än ett alternativ och detta följdes upp av
ett fält för motivering.
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Pilotundersökning
En pilotstudie i form av en enkät utfördes för att se hur vida frågorna i enkäten kunde ge en
bra helhetsbild av vad kvinnliga spelare ansåg kring artefakterna. Efter att fem personer
svarat på enkäten blev det klart att en enkät, för sig själv, kunde dra in de svar som behövdes
för arbetets analys. Detta innebar att intervjuerna som var planerade att göras som
komplettering till enkäten ströks, och endast enkäten blev kvar. Utifrån de svar som kom in
under pilotstudien så ändrades vissa frågor, och andra lades till för att få mer precisa frågor.

5.2 Allmän information kring repondenterna
Enkäten skickades ut på både Facebook och Instagram. På Instagram så var det igenom min
egna användare och de över Facebook var både på mitt eget flöde, men även i två grupper; en
för dataspelsutvecklings studenter på högskolan i Skövde och en för kvinnliga spelare i
Sverige kallad ‘Female legends’. Då meddelandet som skickades ut innehöll både länken till
den svenska och engelska enkäten kom det in en hel del svar från svenskar som fyllde i den
engelska enkäten istället för den svenska. 25 personer av 46 som svarade på den engelska
enkäten svarade att de var från Sverige. Alla svar från personer från Sverige kommer
framöver i texten att klumpas ihop som en grupp i sig, och kommer alltså att bortse från
vilket språk de svarade på, förutom det faktum att detta kan ha bidragit till eventuella
språkliga svårigheter i enkätens fält för fritext.
58 personer svarade på den svenska enkäten. Av dessa så identifierade sig 5 personer som
‘annat’ och räknades därför bort då undersökningen fokuserade sig på kvinnliga spelare. En
respondent svarade ‘nej’ på både frågan ‘är du bekant med lagbaserade flerspelarspel eller
MOBA-spel (multiplayer online battle arena)? [...]’ och ‘Spelar du regelbundet något
lagbaserat flerspelarspel eller MOBA-spel?’ vilket gjorde att även det enkätsvaret räknades
bort då en person utan vana av MOBA-spel inte var intressant för undersökningens syfte.
Ytterligare fyra svar räknades bort då svaren i dessa var oseriösa och/eller bristfälliga i det
att ingen information gick att plocka ut då friskriftsfälten för motivering lämnades blanka.
Tre svar från den engelska enkäten, och ett från den svenska, räknades även bort då de spel
som respondenterna gav som exempel på vad de spelade inte passade detta arbetets
definition av vad ett lagbaserat flerspelarspel eller MOBA-spel är. De spel som valdes bort
var Destiny (Bungie, 2014), Tera online (Bluehole Studio inc, 2011) och CS/CSgo (Valve,
2012) då alla dessa saknar ett bredare utbud av färdigdesignade spelkaraktärer.
Svaren kring hur många timmar respondenterna spelade i veckan var väldigt spridda.
Nedan kommer svaren på enkäterna presenteras. De tidigare nämnda undantagen kommer
inte att räknas med. Alla de respondenter som svarade på den engelska enkäten men fyllde i
att de var från Sverige kommer även att räknas in ihop med de Svenska respondenter som
svarade på den svenska enkäten. De svar som kommer att utvärderas är alltså totalt 72 svar
från de svenska respondenterna, och 18 från de respondenter som svarade att de var från
något annat land än Sverige (bland annat USA, Australien, Nya Zeeland samt
skandinaviska/nordeuropeiska länder).
Av alla utvärderingsbara svar så svarade samtliga 90 respondenter ja på frågan kring om de
var bekanta med MOBA-spel. 70 stycken a svarade ja på ifall de regelbundet spelar MOBAspel.
‘Om Ja på tidigare fråga; vilket eller vilka spel?’ under denna fråga svarade endast de som
hade klickat i ’ja’ på ifall de regelbundet spelar MOBA-spel (70st). Det kom in en hel del
blandade svar men de spel som nämndes flest gånger var Overwatch och League of Legends,
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och vissa respondenter gav många exempel var. Här blev det tydligt att det fanns en skillnad
i tolkning av vad ett lagbaserat flerspelarspel är. Definitionen lagbaserat flerspelarspel’ togs
med då definitionen “MOBA-spel” kan stänga ute vissa spel som har många aspekter
gemensamt med MOBA-spel men inte klassas som ett MOBA. Ett exempel är Overwatch som
klassas som ett flerspelarspel i genren förstapersonsskjutare. Däremot så ledde termen
‘lagbaserat flerspelarspel’ till att Counter strike och World of Warcraft kom upp som spel
som respondenterna spelar. Dessa spel innehåller dock inte färdigdesignade karaktärer som
karaktärerna i enkäten var tänkta att spegla, men de respondenter som tog upp dessa spel
tog även upp andra spel som de spelat och bland dem fanns spel som Ow och LoL.
Av de 70 som skrev ett exempel på spel de spelar så skrev 17 stycken fler än ett spel. Nedan
följer en lista på de spel som nämndes flest gånger:
•
•
•
•
•
•

Dota/Dota2: 9
League of Legends: 30
Overwatch: 37
Heroes of the Storm: 9
Smite: 3
Paladins: 1

75 respondenter av 90 gav exempel på vilken spelklass de föredrar att spela, 31 respondenter
skrev fler än en klass, 6 stycken skrev att de inte hade någon preferens eller att de spelar allt
och 8 personer skrev ingenting. Spelklasser kan kallas för många olika saker beroende på
vilket spel de kommer ifrån såsom bruiser, jungle, flank, mage, men att vissa har samma
grundfunktion (t.ex. att stötta andra spelare, support, eller utge mycket skada på
motståndare, dps) samt att en adc (attack damage carry, ett annan klass för dps karaktärer)
eller tank karaktär kan inta en support position. Men just här kommer de att klumpas ihop
till rollernas primära användningsområde vilket är dps, support och tank då karaktärens
klass i sig inte är viktig utan rollen de intar (vilket ofta, men inte alltid, är samma sak).
Nedan följer en lista på hur många gånger varje spelklass nämndes primärt (första numret)
och sekundärt (andra numret):
•
•
•

DPS: 27 - 12
Support: 30 - 12
Tank: 19 - 7
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Tabell 1 Åldersfördelning bland respondenterna

Majoriteten som svarade på enkäten var mellan 20-25 år med 39 respondenter. Näst flest var
mellan 16-19 år med 23 respondenter, följt av 26-30år med 22 och 31-39 år med 6 stycken.
Tabell 2 Vilka länder respondenterna var ifrån

De absolut flesta som deltog i undersökninge var från sverige (71 st) Följt av Australien (5),
USA (4). England (3), Norge (2), Finland (1), Ungern (1), Nya Zeeland (1) och Japan (1).
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Tabell 3 Vilka länder respondenternas föräldrar var ifrån (endast de som hade en eller båda
föräldrar från ett annat land än respondenten själv)

Alla tårtbitar vars färg är densamma innebär att respondenterna var från samma land.
Lista av vilka länder respondenterna var ifrån och dess färg:
•
•
•
•

Rosa – Australien (3)
Ljusblå – England (1)
Mellanblå – Japan (1)
Lila – Nya Zeeland (1)
Mörkblå – Norge (1)
Mörkröd – Sverige (10)
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Tabell 4 Fördelning av kroppsform

Se figur 22 för kroppsformer 1-7
Kroppsformerna som respondenterna kategoriserade sig i var 1 (22), 2 (33), 3 (8), 4 (10), 5
(3), 6 (12), 7 (3). Här föll de flesta respondenterna in under 1 (22), 2 (33) och 6 (12). De flesta
såg alltså sig själva som timglasformade eller kolumnformade. Färst personer kategoriserade
sig som 5 (3) och 7 (3), alltså triangelformade där axlarna är bredare än höfterna eller
rektangulära i formen.
Tabell 5 Fördelning av kroppsmassa

Se figur 23 för kroppsmassor 1-6
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Respondenterna kategoriserade sig själva på följande vis; 1 (6), 2 (16), 3 (38), 4 (18), 5 (9), 6
(4), och ingen respondent klickade i alternativ 7. Som visas ovan så var de absolut flesta
respondenterna kring kroppsmassa 2 (16), 3 (38) och 4 (18)
Tabell 6 Fördelning av hudfärg

Se figur 24 för hudfärger Fair – Deep
Den absoluta majoriteten av respondenterna var ljushyade med 82 respondenter som
svarade fair, följt av medium (6), warm (1) och tan (1).
Tabell 7 Val av karaktär baserat på utseende
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Här låg tre av karaktärerna rätt jämnt med varandra. Karaktär #3 blev vald flest gånger (37)
av när respondenterna blev tillbedda att välja karaktär baserat på utseende. Karaktär #2 och
#4 låg väldigt jämt med 23 respektive 22 röster. Karaktär #3 fick betydligt färre röster och
landade på 9.
Tabell 8 Val av karaktär baserat på spelklass

Respondenterna blev tillfrågade att klicka i vilken av de fyra karaktärerna de hade valt
baserat på karaktärens spelklass. Karaktär #3 fick flest röster även här med 34st. Följt av
karaktär #2 (27), karaktär #4 (20), och karaktär #1 blev vald färst gånger med 9 röster.
När respondenterna sedan blev frågade att klicka i aspekter av ett utseende för en ideal
karaktär som de själva skulle vilja spela så kom det in en bredd med svar. Nedan följer en
lista av vad respondenterna valde för spelklass (och precis som tidigare klumpas de ihop här
då en hel del olika ord för spelklasser användes), och hur många gånger varje klass nämndes
primärt (första numret) och sekundärt (andra numret):
Val av spelklass:
•
•
•

DPS: 34 - 8
Support: 33 - 3
Tank: 19 – 1

Det var alltså färst personer som var intresserade av att spela en tank karaktär i jämförelse
med de andra två spelklasserna. Detta märktes även då karaktär #1, som hade spelklassen
tank, blev vald betydligt färre gånger än de andra tre karaktärerna när respondenterna blev
om bedda att välja karaktär baserat på utseende. Detta kan dock även bero på fler faktorer än
att karaktären var just en tank karaktär; det kan bero på att hon hade stora handskar som
troligen lästes av som att hon var meele-tank (närstrid). Vilket kan ha varit en typ av tank
som respondenterna som var intresserade av att spela tank karaktärer, var minst intresserad
av (till skillnad från karaktär #2 som också var tank, dock blandat med dps, och hade ett
skjutvapen som tillåter strid från avstånd)
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Tabell 9 Val av hudfärg

Se figur 24 för hudfärger Fair – Deep
När respondenterna fick klicka i själva vad för egenskaper de skulle vilja ha hos en ideal
karaktär som de själva skulle vilja spela så blev detta ovan svaret respondenterna gav kring
hudfärg. Detta skiljer sig betydligt från den faktiska spridningen av hudfärg hos
respondenterna själva. Det kan tyda på att respondenterna inte bryr sig speciellt mycket och
klickade i något de inte ser så ofta med en motivation som ”varför inte”. Det kan även vara
baserat på en efterfrågan kring fler icke-vita karaktärer och att respondenterna gjorde
medvetna val. Vissa valde karaktärsdrag som stämde överens med hur respondenten själv
såg ut, men detta ligger hos minoriteten då endast 24 personer av 90 deltagare valde fair
som hudfärg här för sin karaktär, medan 82 av 90 faktiskt var ljusa till hyn själva.

42

Tabell 10 Val av kroppsform

Se figur 22 för kroppsformer 1-7
När respondenterna fick välja kroppsform till en egen karaktär så valde de flesta kroppsform
1 (22), och 2 (20). Båda dessa var timglasformde, det som skiljde dem åt var att nr 1 var mer
kantig och definierad och nr 2 var rundare i formerna. Den tredje mest valda kroppsformen
var nr 5; triangelformad där axlarna är bredare än höfterna med 15 röster. Kroppsform nr 3,
4, och 6 fick ett jämt antal röster med 10, 10, och 11 röster respektive. Den kroppsform som
fick färst röster var nr 7 (2) vilket var den rektangulära kroppsformen.
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Tabell 11 Val av kroppsmassa

Se figur 23 för kroppsmassor 1-8
Ovan är resultaten för vad för kroppsmassa respondenterna valde i samband med att skapa
en egen karaktär. Den absoluta majoriteten valde kroppsmassa 3 (39), 15 av dem motiverade
sina val på ett sådant sätt att det liknade dem själva.

Tabell 12 Val av ålder

Ovan är resultatet av åldrar som respondenterna valde för sin egen karaktär. Detta är
intressant då åldern ~55 fick 11 röster medan ingen som deltog i undersökningen var över 39
(6 stycken var mellan 31-39).
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5.3 Analys
Av de respondenter som fyllde i ett svar på frågan ”vilken spelklass spelar du helst? […]” (i
fortsättningen; preferens av spelklass) så svarade majoriteten, när de blev ombedda att välja
en av de fyra karaktärerna baserat på spelklass, en karaktär vars spelklass stämde överens
med den, eller de spelklasser de hade skrivit på den förstnämnda frågan. Detta tyder starkt
på att spelare har en preferens för att välja och spela en karaktär vars spelstil och spelklass är
roligast för spelaren, och passar dennes preferenser, vare sig utseendet på karaktären ses
som viktigt eller ej. Ifall utseendet hade varit viktigare än spelklass för dessa spelare så hade
fler personer troligen valt samma karaktär både under frågan vilken karaktär de hade valt
baserat på utseende (då detta var den av de två frågorna respondenterna ställdes först) och
vilken karaktär de valt baserat på spelklass. De hade troligtvis då bortsett från karaktärernas
tilldelade spelklass och valt utefter utseendet även en andra gång. Däremot är utslaget som
framstod; att spelklass är viktigare än utseendet hos en karaktär, förväntat, då spel går ut på
att just spelas och mekanikerna som spelet erbjuder är den funktion som är viktigast.
Även 6 av de 8 personer som rankade utseendet hos en karaktär som viktigare än spelklass
senare i enkäten, valde den karaktär vars spelklass matchade deras spelpreferens. Detta kan
bero på en del olika saker. Bland annat så kan det vara så att de fann karaktären med deras
föredragna spelklass estetisk tilltalande, trots att 4 av de 8 som rankade utseendet viktigare
än spelklass, valde en annan karaktär baserat på utseende än vad de valde baserat på
spelklass. Det kan även bero på att frågorna kring val av de presenterade karaktärerna var
tydligt riktade, en mot utseende och en mot spelklass vilket kan ha påverkat respondenterna
att bortse från sina preferenser för utseende och valde efter det frågan bad om vilket
resulterade i olika val trots att de rankade utseendet hos en karaktär som viktigare än
spelklass.
60 av respondenterna, vid valet av karaktär baserat på utseende, baserade valet främst på
personlig preferens där de i motiveringen nämnde att de gillade färgerna, håret och/eller
kläderna eller helt enkelt att karaktären såg ”cool” ut. 7 respondenter nämnde karaktärens
vapen i sina motiveringar. Detta kan antingen betyda att de läste in i karaktärens mekanik
och kunde på något sätt se framför sig hur karaktären skulle spelas/funka rent mekaniskt.
Det skulle även kunna vara fler preferensbaserade åsikter där respondenterna tyckte att
vapnet såg bra ut, men la ingen vidare vikt i hur karaktärens skulle spelas. 23 respondenter
motiverade sina val med hjälp av ord som beskriver en spelstil eller mekanik, där ord
som ’mekanik’, ’powers’ eller spelklasser togs upp, vilket tyder på att dessa personer tänkte
förbi utseendet på karaktären och vidare till mekaniken vilket i sin tur kan ha influerat deras
val.
37 av respondenterna valde samma karaktär baserat på utseende och spelklass. När de blev
tillbedda att motivera valet av karaktär baserat på spelklass så svarade de flesta på liknande
sätt; att det är den spelklass de föredrar. Vissa nämnde även att det var samma karaktär som
de tyckte var snyggast, vilket var ett plus. De övriga respondenter som inte valde samma
karaktär hade väldigt liknande motiveringar gällande att det är den spelklass de föredrar att
spela av olika anledningar.
Endast fem respondenter valde en karaktär vars spelklass inte stämde överens med den
spelklass de hade fyllt i som sin preferens (respondenterna 13,15, 36, 47 & 75)
Fråga: Tycker du att karaktärerna ovan är inkluderande? (att de representerar
olika typer av kvinnor)
När det gäller frågan ifall karaktärerna ansågs inkluderande, som är den näst sista frågan i
enkäten, så tyckte de allra flesta att karaktärerna var inkluderande. Däremot var det 15
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stycken som ansåg att de inte var det. Då de bads motivera så kom ordet “stereotyp” upp två
gånger, en gång gällande specifikt karaktär 4. Den respondent som skrev menade på att
karaktär 4 var alldeles för stereotypisk för en asiatisk karaktär. Citaten nedan har ett fetstilt
Ja/Nej vilket är respondentens svar till ovanstående fråga, följt av respondentens nummer.
Nej: nr 59 “Jag kan tycka att karaktär 4 är något för mycket av en stereotyp, speciellt i en
SCI-FI miljö. Med den motivationen så skulle jag personligen ha valet att spela i en asiatisk
fighting stil utan att nödvändigtvis behöva identifiera mig med asiatiskt påbrå. I en SCI-FI
miljö som förmodligen utspelar sig i framtid tänker jag att det skulle vara passande att
kulturella stilar har fått större spridning över olika kulturer.
Utöver den observationen så kan jag hålla med att karaktärerna är relativt inkluderande.”
Nej: nr 31 “Känns en aning stereotypiska, går att lista ut vilken klass de har av
hudfärg/kroppsstorlek”
En annan motivering som återkom, i kombination med att ha svarat nej på’ tycker du att
karaktärerna ovan är inkluderande?’ var inte direkt riktat mot karaktärerna som fanns utan
det som inte fanns. Mer specifikt att det skulle vara bättre med fler åldrar, fler kulturuttryck,
fler olika minoriteter, fler kroppar, hudfärger och detaljer. Detta kan tolkas på två sätt,
antingen att de fyra karaktärerna helt enkelt inte var inkluderande nog som de var utan att
fler olika variationer, och ändringar på de redan befintliga karaktärerna, skulle behövas för
att de ska vara inkluderande. Det skulle även kunna tolkas som att karaktärerna är
inkluderande, bara inte inkluderande nog, och att vissa respondenter gärna hade sett mer
variationer utöver de fyra som fanns.
Nej: nr 53 “Jag vill ha ett större spektra av ålder och härkomst blandat med kultur. Varför
inte inkludera mindre kulturer istället för de större som alla känner till?”
Nej: nr 63 “Bortsett från att de är av olika etniska bakgrunder så känner jag spontant att
designvis av kläder är en del kanske inte riktigt fitting? T.ex. sko designen på karaktär
nummer 4 är snygga men opraktiska. Samt att jag vill se mer små detaljer som är
underskattade i olika kulturer ett exempel är hur Hanzo's sake flaska i overwatch är
konstant olika sorters flaskor beroende på skin och alla de är från olika sorters
tidsperioder
inom
Japanska
"tider"
och
sake
är
då
hans
"grej".
Sen hade jag velat se karaktär nummer 3 i mer starka och färgglada kläder eftersom
hennes hud är en som försvinner så lätt och blir så matt efter ett tag, alla starka färger
skulle få henne att verkligen synas som "person". Sen skulle jag älska att se olika sorter
frisyrer
då
just
hårkulturen
är
väldigt
stor
för
oss
afrikaner.
:)
Sen är det lite små plock och annat på de andra man hade velat de men det är just färger
och frisyrer. [...] “
Citat angående att det saknas smala/vita:
Nej: nr 14 “It depends of what "different types of women" means. [...] If body types are
meant, 3 & 4 are kind of similar compared to the contrast between 1&2. It would be nice to
have a skinnier girl, to cover the entire spectrum. I am fed up with people saying models
(both photoshoot models and game characters) should not be skinny "because no girl is like
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that and it is unhealthy". It feels like I (who get to hear that I am skinny all the time) am
being shamed for my body shape, even though I have no health issues linked to it.
Nej: nr 74 “Maybe, but bit too much anti-whitewashing, just because of supporting
diversity not every hero has to be black or hispanic or whatever”
Målet med karaktärerna som gjordes till undersökningen skulle inkludera en så stor mängd
aspekter hos kvinnor som möjligt, men det fanns en tidsbegränsning och endast fyra
karaktärer hans med. Detta gjorde att de kombinationer av karaktärsdrag som kunde ha
blivit, utöver de fyra som gjordes, inte blev av alls. Det ledde till att ’smal kropp’ var ett
attribut som aldrig plockades upp, och därför skapades ingen karaktär med den kroppen.
Däremot så är en kropp, även om den är smal, utan framhävda kurvor mer ovanligt hos
kvinnliga karaktärer i spel än smala kurviga kroppar, vilket kan vara varför de som hör till
denna grupp känner sig utelämnade när det inte finns med. Detta tyder på att alla, hur nära
normen de än ligger, vill känna sig representerade eller se andra som ser ut som dem själva.
Samma gäller för nästföljande citat från respondent 74. Hon är svensk och ljushyad själv och
ansåg att karaktärerna var för icke-vita och att alla karaktärer inte måste vara det för att
stötta mångfald. Detta kan mycket väl bero på att respondenten inte fann någon som var lik
henne själv och/eller vad hon är van att se och tyckte därefter att karaktärerna som visades
upp saknade något.

5.3.1 Problematik kring den valda grafiska stilen
Angående karaktärernas ålder:
Nej: nr 53 “Jag vill ha ett större spektra av ålder och härkomst blandat med kultur.
Varför inte inkludera mindre kulturer istället för de större som alla känner till?”
Ja: nr 52 “Hade velat se fler åldrar, men olika etnicitet och kroppsform är ändå ett snäpp
mer än de flesta spelskapare orkar göra.”
Detta är något som i efterhand visade sig bli något som saknades hos karaktärerna, trots att
det fanns ett medvetet arbete kring det i deras designer. Det kan mycket väl bero på den
grafiska stilen som karaktärerna ritades i och att ålderstecken, så som rynkor, inte
framfördes och/eller syntes tydligt i artefakterna (särskilt hos karaktär #2) vilket ledde till
att respondenterna inte uppfattade någon vidare åldersskillnad mellan de fyra karaktärerna.
Detta kunde ha förtydligats med skuggning eller en porträttbild av karaktären där
ansiktsdrag syns mer. Att ge karaktären delvis eller helvitt hår hade också kunnat vara en
detalj som kunde tyda på att karaktären är äldre. Däremot så bör andra detaljer, såsom
rynkor, även finnas med då en karaktär med vitt hår och slät hy kan ha färgat hår.
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Angående att karaktärerna var svåra att känna igen som kvinnor:
Nej: nr 26 “Sitter på mobilen och de två första karaktärerna tyckte jag såg ut som män!
[…]”
Nej: nr 44 “Bara två kvinnor, båda smala, mörka”
Ja: nr 54 “2an och 4an täcker sina kvinnliga delar och har kort hår, såg inte ens att 1an
var en tjej först”
Citaten ovan är också något som tyder på att den grafiska stilen var något otydlig och svår att
läsa av. Anledningen till att karaktärernas könstillhörighet var svåra att se kan även bero på
att kvinnliga karaktärer i spel ofta är uppenbart kvinnliga i det att de har breda höfter och
stora bröst som syns väldigt tydligt. Avsaknaden av det kan ha kodat karaktärerna som mer
manliga och därefter tyckte vissa respondenter att de inte såg ut som kvinnor.

Fråga: Känner du dig representerad av någon av karaktärerna ovan ? (flera val
möjliga)
Vid sista frågan som riktade sig mot ifall respondenterna kände sig representerade av någon
av karaktärerna så svarade majoriteten ”ingen av dem” (karaktärerna). Utöver svar så som
”ingen av dem är lik mig” så återkom det ett par gånger att det inte fanns någon karaktär
som var någon kombination av ljus, liten och/eller smal. Detta kan falla in under
anledningar till vad karaktärerna saknade för att vara ännu mer inkluderande, och varför de
ansågs knapphändiga som nämnt i föregående stycke. Detta är dock inte ett konstigt utfall då
just den typen av karaktär saknades, vilket gjordes med avsikt, och ca 95% av alla som
svarade på enkäten var vita, unga kvinnor. Samtliga karaktärer var även utformade på ett
sådant sätt att de var till viss del, eller väldigt, överdrivna i jämförelse med en genomsnittligt
smal person, vilket kan ha gjort att det blir svårt för personer som tillhör genomsnittet att
känna sig representerade av just dessa karaktärer. Citaten nedan har en fetstilt text vilket är
respondentens svar till ovanstående fråga, följt av respondentens nummer.
Ingen av dem: nr 37 “Jag är liten o nätt, finns ej”
Ingen av dem: nr 58 “I’m very lean. I’ve found that female characters usually are very
curvy. I have light hair too. ”
Ingen av dem: nr 72 “I am a tall, normal sized, blond, scandinavian woman (with brown
eyes, however) but I feel that the women above are more asian and african inspired. I
believe a bigger variety of ethnicities would be more appropriate.“
Vissa respondenter som svarade att de inte kände sig representerade av någon av
karaktärerna motiverade även sitt val på ett sätt som tyder på att karaktärens personlighet
spelar roll i vare sig de känner sig representerade eller ej, och i och med att respondenterna
inte visste något om karaktärerna eller deras personligheter så kunde de inte känna sig
representerade vare sig de delade visuella drag med karaktärerna eller ej.
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Ingen av dem: nr 70 “I usually like to know backstory about the character I don’t very
often feel represented just buy the appearance. I feel more connected to personality traits
and then the appearance.”
Ingen av dem: nr 43 “Ingen av dem är särskilt lik mig även om vi delar några visuella
drag. Men jag brukar också relatera mer till karaktärens personlighet än det visuella.”
Ingen av dem: nr 40 “Eftersom mitt utseende skiljer sig ganska mycket och jag inte vet
deras personlighet blir det svårt att känna sig representerad. Men eftersom alla är kvinnor
så känner jag ändå mig lite representerad.”
Fråga: Känner du dig representerad av någon av karaktärerna ovan ? (flera val
möjliga)
Nedan följer exempel på respondenter som kände sig representerade av en eller flera
karaktärer.
Karatär #1, #2 & #3
Nr 1 “As a curvy, tough, lady who embraces her strengths I totally can. Especially 2 though
because shes solid, pale, dark hair, dark aesthetic. […].”
Karaktärr #1, #2, #4
Nr 2 “I can relate to them as I’m a big person myself. Not at all as big as number one but
that one still makes me happy because when I only see one, very thin and very sexualised
body type all the time I do FEEL like number one. I feel abnormal and wrong and as
though I shouldn’t exist because I don’t see my body type anywhere. Especially not in
games.”
Karaktär #1, #4
Nr 54 “Karaktär 1: Större kroppsform, Karaktär 4: klädval”
40 (44%) av respondenterna valde samma karaktär både under frågan vilken de skulle välja
baserat på utseende och vilken de skulle välja baserat på spelklass. Detta kan bero på ren
slump; att karaktären de fann mest estetiskt tilltalande även hade den spelklass som de
föredrog att spela. Det kan även bero på att vana spelare har lärt sig hur vissa spelklasser ser
ut baserat på vapen och formspråk och att de, samtidigt som de tyckte om karaktärens
design, fick en uppfattning om vad för spelklass karaktären hade vilket ledde dem till att
välja samma karaktär under första frågan också. En del deltagare motiverade även varför de
valde som de gjorde baserat på utseende på ett sätt som tydde på att de såg någon typ av
spelklass eller förmåga hos karaktären som kunde länkas till ett visst spelsätt.
Karkatär 4 - dps: nr 81 “Feels like more of my playstyle, like assasin/dark type of
playstyle. I go for the type i wanna play, not gender or clothes.”
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Karaktär 1 - tank: nr 68 “Hon ser ut som den typ av tank jag skulle gilla att spela. Hennes
vapendesign påminner om något jag sett i tidigare spel vilket gör att jag har
förväntningar på hur hon fungerar mekaniskt.”
Karaktär 3 - support: nr 48 “Ser ut som en mage vilket jag är bekvämast i, oberoende av
vilket spel jag spelar. Designen av fyra är jag mer dragen till men jag får känslan av att
hon är melee vilket inte är min starkaste sida och skulle därför inte välja henne först.”
Trots den teorin kring att spelare kan se spelklassen genom designen så valde ändå inte alla
deltagare som rankat utseendet viktigare än spelklass samma karaktär första och andra
gången, utan bytte när de valde utifrån spelklass. Detta kan tyda på att spelare har flera olika
preferenser när det kommer till spelklass och skulle kanske kunna tänka sig att spela den
karaktär de fann mest estetiskt tilltalande även baserat på den spelklass de uppfattade att
karaktären hade, trots att det inte var den spelklass de helst skulle spelat. Detta kan dock,
som tidigare nämnt, även bero på att de två frågorna var väldigt riktade. Däremot så
motiverade en respondent sitt val på ett sätt som antydde att hon gärna spelat den karaktär
hon valde baserat på utseende även om den inte hade den spelklass hon föredrar, och hade
hellre spelat den om den var den klass hon föredrog.
Hur viktigt utseende är vid val av karaktär: 5
Hur viktigt spelklass är vid val av karaktär: 4
Preferens spelklass: Support
karaktär baserat på utseende: Karaktär #4 (dps)
Karaktär baserat på spelklass: Karaktär #3 (support) :
Nr 15: “I like to play support but I would like it better if number 4 was support.”
Respondent nr 90 sa någonting liknande vid val av karaktär baserat på spelstil. Precis som
respondent nr 15 hade nr 90 en preferens för att spela support, valde karaktär #4 baserat på
utseende och sedan karaktär #3 baserat på spelklass med motiveringen ”I main support but
still want the 4th one”. Denna respondent hade dock, till skillnad från nr 15, rankat spelklass
som ett steg viktigare än utseende vid val av karaktär.
Detta är dock endast två motiveringar till detta och det är därför inte fullt möjligt att förlita
sig på att detta är en åsikt delad av fler spelare, det går däremot inte heller att utesluta.
Hur viktigt utseende är vid val av karaktär: 5
Hur viktigt spelklass är vid val av karaktär: 3
Preferens spelklass: Dps
karaktär baserat på utseende: Karaktär #4 (dps)
Karaktär baserat på spelklass: Karaktär #3 (support) :
Nr 24 - motivering på val av karaktär baserat på spelklass: “Jag började som dps, men efter
alla egon skrikit efter den rollen hamnade jag som support. Kör dmg support. Gillar att
vara den som räddar folk, men även slafsar. Mind tricks med lite mer komplicerade
abilities”
Detta är något som förklarar hur karaktärer, ur alla spelklasser, kan ha blandade
spelmekaniker vilket gör dem till hybrid karaktärer. Till exempel så svarade respondenten
ovan att hon helst spelar dps, men valde sedan supportkaraktären när hon fick välja baserat
på spelklass och motiverade detta ur en synvinkel där valet av karaktären är nödvändigt för
laget som helhet. Men också att den karaktären som klassades som support skulle innehålla
dps-element, vilket denna repondent hade preferens för.
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En annan respondent vars preferens inte matchade val av karaktär baserat på spelklass även
om personen rankat spelklass som ett steg viktigare än utseendet på karaktären. Denna
respondent valde samma karaktär både baserat på utseende och spelklass, även om den
karaktärens spelkass inte överensstämde med personens preferens.
Hur viktigt utseende är vid val av karaktär: 3
Hur viktigt spelklass är vid val av karaktär: 4
Preferens spelklass: Tank
karaktär baserat på utseende: Karaktär #3 (support)
Karaktär baserat på spelklass: Karaktär #3 (support)
Nr 75 - motivering på val av karaktär baserat på spelklass: “fun with support”
Detta kan tyda på att spelare, även om de har en preferens, kan tycka att andra spelklasser
också är kul vilket kan ha lett till varför svaren inte stämmer överens. Detta är inte helt
oväntat då många respondenter skrev fler än ett exempel på spelklasser de föredrar att spela.
Det gjorde däremot inte respondent nr 75 men de svar som följde tyder på fler än en
preferens.
Frågan där respondenterna får fylla i vilken spelklass de helst spelar kommer före de har fått
sett karaktärerna. En anledning till varför respondentens spelklasspreferens kan ha skilt sig
från spelklassen på den karaktär de valde baserat på spelklass kan vara för att val av
karaktär, även hos de som rankade spelklass som viktigare än utseende, kan påverkas av
karaktärens utseende. I just denna enkät fanns även endast 4 karaktärer vilket också är en
väldigt begränsad mängd karaktärer (notera även att respondent 75 endast rankade vikten av
en karaktärs utseende ett steg under dess spelklass, vilket inte är en stor skillnad).
Ett problem med att endast arbeta med enkäter är att följdfrågor inte går att ställa. Saker
som användning av ordet “stereotyp” hade varit intressant att be deltagaren utveckla mer
precist vad de menade med ordet. Det är vanligt att “stereotyp” används i ett negativt
sammanhang, men det är inte säkert att detta är det som menas med det, och det hade
därför varit bra att kunna fråga vidare kring det. Särskilt då spelkaraktärer ofta består av
stereotyper för att vara igenkännbara som karaktärer för spelaren; detta i sig är inte negativt
eller dåligt. Det kan däremot utföras och inkorporeras i karaktären på ett negativt sätt, vilket
är varför följdfrågor hade underlättat i förståelsen kring vad respondenten tänkte med
användningen av ordet.

5.4 Slutsats
De centrala frågorna för detta arbete var:
•
•

När kvinnliga spelare kan välja bland kvinnliga MOBA-spelkaraktärer som har
okonventionella designval väljer de då utifrån deras utseende eller spelklass?
Vilket eller vilka av designvalen (kroppsform, ålder och hudfärg) hos kvinnliga
MOBA-spelkaraktärer är mest centralt för spelarna när de väljer sin spelkaraktär
utifrån dess utseende?

Den första frågan visade sig bli lite svårt att svara på utifrån hur enkäten var utformad. Det
fanns endast två frågor som bad respondenterna att välja en karaktär de ville spela; en fråga
som bad dem välja baserat på utseende, och en separat fråga som bad dem välja baserat på
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spelklass. Detta gjorde att det blev svårt att få ett tydligt svar på frågan. Däremot så ger
motiveringarna för valen en lite tydligare bild. Majoriteten av motiveringarna kring val av
karaktär baserat på utseende pekade starkt på att spelare har en tendens att kunna välja den
karaktär de tycker såg bäst ut, utan tanke på spelstil eller – klass. Däremot så går det att
konstatera att när frågan ändrade fokus från utseende till spelklass så ändrades även svaren.
Vid valet av karaktär baserat på spelklass så valde respondenterna den spelklass som
matchade deras preferens vilket pekar på att en karaktärs spelklass är viktigt för valet av en
karaktär. Detta kan vidare stöttas av hur respondenterna rankade vikten av utseende kontra
spelklass vid val av karaktär. På två skalor från 1 – 5, gällande hur viktigt utseende och
spelklass är vid val av karaktär, där 1 var ”oviktigt” och 5 ”var mycket viktigt” så rankade 77
respondenter spelklass som 5. Därefter rankade ytterligare 20 respondenter spelklass som en
4. Det var 77 respondenter, alltså 86 % av totalen, som tyckte att spelklass var väldigt viktigt
och 57 av dem rankade utseende som 3 eller lägre. Detta påvisar starkt att spelklass generellt
ses som väldigt viktigt vid val av en karaktär och att det ofta väger märkvärt tyngre än
utseende i jämförelse.
Av de motiveringar som kom in när respondenterna valde karaktär baserat på utseende så
var de flesta riktade mot karaktärens utseende och respondentens egen åsikt kring det.
Däremot så kretsade dessa åsikter mycket kring karaktärernas kläder eller helhetsdesign,
och inte detaljer såsom kroppsform, ålder eller hudfärg. Detta gjorde att det blev svårt att
veta om respondenterna hade några av de variablerna i åtanke när de valde eller ifall det var
helhetsintrycket som spelade roll och inte enstaka kroppsliga detaljer i sig. Utöver det så
fanns det ingen fråga som bad respondenterna välja en karaktär utan att basera det på något
speciellt. För att kunna ha bättre underlag för att kunna svara på denna fråga så skulle en
sådan fråga ha behövts för att få se vad deltagarna väljer, och hur de resonerar kring det, om
de får en oriktad fråga. Det hade även kunnat läggas till en fråga där respondenterna själva
kunde ha fått fylla eller klicka i vilka av de tre variablerna de finner viktiga, och bryr sig om, i
en karaktärs design. Något som enkäten däremot innehöll var en fråga som bad
respondenterna att fylla i attribut hos en karaktär de skulle vilja spela. Svaren som gavs där
skulle kunna tolkas som vad respondenterna gärna ser i en karaktär och att de utifrån det
tycker att det är mer eller mindre viktigt.

Tabell 11 Jämförelse av respondenternas val kring en egen karaktär (övre raden) och
respondenternas egna utseenden (nedre raden)
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Tabell 11 är en sammanställning och jämförelse av alla de diagram som skapades utifrån
undersökningen när det gällde deltagarnas eget utseende (undre raden), och vad de valde för
utseende när de fick välja attribut för en egen karaktär (övre raden). Diagrammen
representerar, från vänster till höger; hudfärg, kroppsform, kroppsmassa och ålder.
Här kan man se att spridningen mellan olika hudfärger (diagrammen längst till vänster) och
åldrar (diagrammen längst till höger) skiljer sig betydligt från hur respondenterna själva såg
ut. Detta tyder på ett behov, eller efterfrågan, av och mångfald men också en bredare
representation. De flesta som deltog i studien var vita, men fördelningen av hudfärger när de
fick välja att skapa en egen karaktär är mycket mer fördelade mellan alla hudfärger än
deltagarna själva var. När respondenterna ombads att motivera sina val så kom 21
respondenter att förklara att de alternativ de valde gjordes med mångfald, eller att tillföra
allmän variation till kvinnliga spelkaraktärer, i åtanke. Med det sagt så finns det inga
motiveringar som pekar på att en viss variabel (kroppsform, hudfärg eller ålder) hos en
karaktär är mer viktig än en annan. Många variabler valdes i relation till varandra, antingen
för att det liknade respondenten själv eller något de tycker ser bra ut vilket kan skilja sig
väldigt mycket från person till person. Vissa val baserades på något som respondenterna
tyckte saknades hos kvinnliga karaktärer, men dessa val kan enligt respondenten funka bra
endast i den kombination de själva tänkte sig. Det kunde även varit så att respondenterna
valde en, eller fler variabler som de tyckte saknas hos kvinnliga karaktärer och ansåg dessa
viktiga att representera, och att variabler utöver dessa inte var lika viktiga, men detta
framgick inte någonstans. Därför fanns det ingen tydlig hierarki till vilka val som var
viktigare än andra och varför.
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6 Diskussion
Det bör nämnas att undersökningen av Dill & Thill som har refererats igenom är 11 år
gammal och karaktärsdesign för kvinnliga karaktärer i nuläget kan ha förbättrats där
sexualisering har minskat. Däremot så är det möjligt att kvinnliga karaktärer som skapades
för flera år sedan, som överensstämmer med de designdrag som Dill & Thill (2007) nämner,
fortfarande finns kvar som spelbara karaktärer i spel som än idag är populära eller går att
spela. Ett exempel på ett sådant spel är Leauge of Legends (Riot games, 2009) som släpptes
2009 men är populärt även i dagsläget. Kvinnliga karaktärer som fanns med när spelet
släpptes har uppdaterats under spelets utvecklig (genom bättre grafik och splash art) men de
övergripande karaktärsdesignerna har förblivit desamma. Så trots att karaktärsdesign för
kvinnliga karaktärer kan ha förändrats, så kvarstår fortfarande äldre gestaltningar som förs
vidare.
Som Williams m.fl. (2009) refererar till Mastro m.fl. (2007) så påvisar Mastro m.fl. (2007)
att ett mediums, i detta fall televisions, generella representation av en grupp har en påverkan
på användarens uppfattning av den gruppen (även om det kan alterneras baserat på
individens erfarenheter av den verkliga världen). Representation kan alltså påverka
individers identitets- och självkänsla från de grupper som blir porträtterade på ett visst sätt
hela tiden (Comstock and Cobbey, 1979; McDermott and Greenberg, 1984 se Williams m.fl.,
2009:820). Författarna menar på att representation är viktigt för en individ, särskilt någon
från en stereotypiskt porträtterad eller utelämnad grupp, att se sig själv representeras då
avsaknaden av att se ‘sig själv’ i media kan leda till ett sämre välmående. Viljan att se sig själv
representeras påvisades även i enkätsvaren tillhörande denna undersökning där 26 (29%) av
motiveringarna av de valda karaktärsattributen för att skapa en egen karaktär var baserat på
individens egna utseende. Ytterligare 8 (9%) respondenter förklarade att det utseende de
valde var baserat på dem själva, men ändrat på ett sådant sätt att karaktären blev en “bättre”
version av respondenten själv, eller något de önskar eller aspirerar att vara. Det finns dock
tecken på att det finns mer till representation än ”denna karaktär ser ut som mig” eller ” vi
delar fysiska drag och/eller vi är samma ålder”. Det kan handla mer om personligheten i
samband med den fysiska kroppen, men även aspekter såsom sexuell läggning och beteende.
En person, precis som en karaktär är inte endast sitt utseende, vilket kan göra att en karaktär
som inte alls är fysiskt lik en spelare ändå kan få spelaren att känna sig representerad på
andra sätt.
Detta kan i stort leda till en större representation av fler olika typer av kvinnor så att både
kvinnliga spelare, och övriga konsumenter oberoende av kön, kan se och ta del av fler olika
representationer av kvinnor och kvinnliga karaktärer. Vilket i sin tur kan bidra till en ökad
förståelse och acceptans för att se fler olika kvinnliga karaktärer representeras i spel och
media än den smala, storbystade normen, på ett sådant sätt som känns genuint och
representativt.
Hade karaktärerna i undersökningen även haft en bakgrundshistoria, en beskrivning av
personlighet och sexuell läggning så kunde även det ha påverkat respondenternas svar kring
hur de relaterar till karaktärerna. De hade då kunnat känna sig representerade genom delar
av karaktären som inte är visuella, och på så sätt hade antalet respondenter som kände sig
representerade kunnat höjas. Däremot om till exempel en karaktär skulle beskrivas som
väldigt våldsam och otrevlig skulle även karaktärens beteende kunna ta ifrån vare sig en
person känner sig representerad eller ej, även om de delar fysiska attribut.
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En av de större delarna av undersökningen som kan problematiseras i samband med
representation var att det saknades en vit, smal karaktär. 82 respondenter av 90, alltså 91%
av alla som deltog i undersökningen var vita till hyn. 52 stycken av de 82 hade kroppsmassa
1-3, vilket kategoriserar dem som vita och smala. Men en sådan karaktär saknades i
undersökningen, vilket som tidigare nämnt, gjordes med avsikt då det är en typ av karaktär
som ofta representeras. Däremot brukar representationen av sådana karaktärer vara smala,
men ändå ha breda höfter och stor byst. Den enda vita karaktären som fanns med i
undersökningen hade en muskulös kropp med ett fyrkantigt formspråk, och liknade där av
inte majoriteten av respondenterna. Resultatet av undersökningens fråga kring ifall
respondenterna kände sig representerade kunde troligen ha ökat ifall en vit karaktär med
smal kropp hade funnits med.
Problematik kring åldersrepresentation uppstod också, både bland karaktärerna och
respondenterna. Det var ingen som deltog i undersökningen som var äldre än 39 vilket gör
att det inte fanns några respondenter i medelåldern. Detta gjorde att det blev svårt att se
samband mellan en respondents ålder och en karaktärs ålder när det kom till representation.
Karaktär #1 var designad för att vara i medelåldern, men detta var något som syntes dåligt
på grund av den grafiska stilen och utförandet av grafiken. Det finns även inget som påvisar
att respondenterna såg skillnad i åldrarna bland de andra tre karaktärerna. Karaktär #1 och
#3 var tänkte att vara kring samma ålder (”vuxen”) medan karaktär #4 var tänkt att vara
yngre, men detta, precis som åldern på karaktär #2, var svårtolkat utifrån den grafiska stilen
och sättet bilderna ställdes upp. Det kunde eventuellt blivit lättare att åtskilja ålder på
karaktär #4 ifall alla karaktärer stod bredvid varandra i samma bild, och karaktär #4 var
kortare. Detta kunde ha hjälpt till att förstärka känslan av att hon var yngre än de andra.

55

7 Framtida arbete
Ifall undersökningen skulle fortsatt så skulle det första steget vara att skapa fler karaktärer.
Kanske även ändra presentationerna av dem och göa karaktärerna utifrån karaktärsbaser
som sedan i sig själva varieras i hudfärg och kropp, för att se vilka skillnader i upplevelse
respondenterna upplever gällande olika kombinationer av hudfärg, kroppsform,
kroppsmassa och ålder. Även saker som klädval och spelklass skulle vara intressant att
undersöka för att se om spelklass har en påverkan kring hur en viss karaktär med ett visst
utseende upplevs. Detta för att se ifall vissa kroppar, åldrar och hudfärger accepteras mer
när det rör vissa spelklasser eller liknande.
Något annat som bör ha fokuserats på ifall studien fortsatt är att nå ut till en större mängd
respondenter som har mer variation vad gäller bakgrund, hudfärg, kroppsmassa,
kroppsform och ålder. De som medverkade i denna studie var majoriteten unga, vita,
svenska tjejer och detta ger en relativt ensidig vy på undersökningen. Det hade varit givande
att kunna jämföra större konsumentgruppers upplevelser av karaktärerna med varandra för
att se ifall det finns större åsiktsskillnader mellan dessa grupper och vad skillnaderna är för
att kunna göra en djupare analys.
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