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Sammanfattning 
 

Majoriteten av huvudkaraktärer i spel är manliga vilket enligt exponeringseffekten kan 

innebära att spelare som exponeras för manliga karaktärer börjar acceptera och uppskatta 

det manliga könet som det rätta könet på huvudkaraktärer i spel. Dock visar studier kring 

identifikation i spel att spelare, om möjlighet ges, oftast skapar avatarer med sitt eget kön för 

att kunna identifiera sig med dem. Med hjälp av ett textbaserat spel med en könsneutral 

huvudkaraktär utfördes en kvantitativ undersökning med frågeställningen: “Hur ser 

korrelationen ut mellan vilket kön spelare identifierar sig med och vilket kön de läser in i en 

könsneutral huvudkaraktär?”. Resultatet visade att majoriteten av respondenterna läste in 

sitt eget kön på grund av identifikation, men att fall även fanns där inget eller det motsatta 

könet lästes in. Alltså är det fler faktorer än identifikation som påverkar valet av inläsning av 

kön. Framtida arbete kan kretsa kring vilka dessa faktorer är. 

Nyckelord: Exponeringseffekt, Identifikation i spel, Könsidentifkation i spel. 
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1 Introduktion 

 
Under mitt deltagande i utvecklingen av spelet Hyss (Sunscale Studios, ej utgiven) utfördes 

ett speltest på 10 ungdomar i åldrarna 13 till 18. Ungdomarna fick spela spelet som handlar 

om ett stort troll och en liten vätte som tillsammans är ute på ett äventyr. Efter att ungdomarna 

spelat spelet fick de fylla i en enkät där en av frågorna var vad de tyckte att trollet skulle ha för 

namn. Många svar registrerades, bland annat Bruno, Karl och William följt av ytterligare 

manliga namnförslag. Problemet här är att trollet är en kvinna. En kvinna som trots sin stora 

och muskulösa fysik har flera typiskt kvinnliga drag, som långt svart hår med 

tussilagoblommor i och en stor gul kjol. Denna grupp av ungdomar, som bestod av lika många 

tjejer som killar, såg alltså förbi alla karaktärsdrag och detaljer förutom den muskulösa 

fysiken, och drog direkt slutsatsen att trollet måste vara en man. Resultatet av detta speltest 

är vad som inspirerade denna undersökning.   

Under 80- och 90-talet, och till viss del än idag, präglades spelbranschens spelkaraktärer av 

stereotyper där kvinnliga karaktärer ofta var avklädda kvinnor i nöd, inkapabla att ta hand om 

sig själva, och de manliga karaktärerna var hypermaskulina protagonister (Harvey, 2015). 

Idag är spelbranschen dock på god väg att bli en mer jämställd plats där människor från olika 

bakgrund och med olika mål för sitt spelande kan mötas för att bli underhållna. Spel som 

exempelvis Overwatch (Blizzard Entertainment, 2016) har kommit in på marknaden och för 

med sig mer nytänkande och inkluderande spelkaraktärer där jämställdhet mellan könen har 

tydligt fokus, speciellt i jämförelse med hur det har sett ut under tidigare år.  

Detta arbete har undersökt frågeställningen “Hur ser korrelationen ut mellan vilket kön 

spelare identifierar sig med och vilket kön de läser in i en könsneutral huvudkaraktär?” 

Respondenterna till undersökningen har spelat ett textbaserat spel med en könsneutral 

huvudkaraktär som följer en kort berättelse om en huvudkaraktär som är på väg hem från en 

lång och intensiv arbetsdag. Spelaren får ingen information om huvudkaraktärens kön, 

ålder, utseende eller yrke, utan ska själv välja från förbestämda val hur huvudkaraktären ska 

agera vid olika hinder och på så sätt bilda sin egen uppfattning om vem huvudkaraktären är. 

Data kring respondenternas bakgrund i spel, huruvida de identifierar sig som gamers eller ej, 

vilket kön de läser in i huvudkaraktären, samt om valet berodde på en önskan att kunna 

identifiera sig med huvudkaraktären har svarat på undersökningens frågeställning. 
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2 Bakgrund 

Många som har varit involverade inom spelindustrin de senaste årtiondena kan intyga att 

industrin har genomgått olika historiska faser för att slutligen hamna i den maktstruktur av 

vita, manliga spelutvecklare samt självutnämnda ”hardcore-gamers” vi kan se idag (Fron, 

Fullerton, Ford Morie & Pearce, 2007). Journalisten Tracey Lien (2013) skriver i sin artikel 

No Girls Allowed från hemsidan Polygon och berättar om hennes syn på hur spelbranschen 

har utvecklats. Hon menar att det under 70- och 80-talet inte fanns några riktlinjer för 

marknadsföring i spelindustrin eftersom allting var så nytt, och att marknadsundersökningar 

var ovanliga. Hon berättar om hur Nordamerika 1983 drabbades av en stor krasch inom 

spelindustrin, huvudsakligen på grund av att det släpptes många spel med låg kvalité vilket 

ledde till att konsumenterna tappade förtroendet för produkterna. När industrin sedan 

återhämtade sig i mitten på 80-talet gjordes valet att sälja spel som leksaker, och spelföretagen 

var i marknadsföringssyfte även tvungna att välja en mer specifik målgrupp då ekonomin att 

marknadsföra till alla inte längre fanns. En marknadsundersökning visade då att fler killar än 

tjejer spelade spel, och spelföretagen valde därför att marknadsföra spel som leksaker för 

killar. Lien menar att det efter detta eskalerade till att bli en ond cirkel där den riktade 

marknadsföringen ledde till att kvinnliga spelare knuffades undan ännu mer, och stereotypen 

kring den manliga spelaren föddes. Huruvida det finns vetenskapliga belägg för detta eller ej 

kan diskuteras då Liens artikel inte är vetenskapligt baserad. Hennes text skulle dock kunna 

vara en förklaring till varför spelbranschen och idealet kring den manliga spelaren ser ut som 

det gör idag. Alison Harvey (2015) instämmer dock i att män ansågs vara de ideala spelarna 

och skriver i sin bok Gender, Age, and Digital Games in the Domestic Context att den ideala 

spelaren framställdes som en vit, heterosexuell medelklassman som är tekniskt kunnig, socialt 

isolerad och med aggressiva tendenser. Harvey skriver även att detta ideal finns till stor grad 

kvar än idag, även om det inte är lika framträdande som tidigare. 

Lien berättar även i sin artikel att spel under denna tidsperiod skapades av män, för män, och 

att det inte fanns något fokus på rättvisa representationer av könen i spelkaraktärer . Harveys 

texter tyder på densamma då hon förklarar att en maskulin könspreferens förevigades då män 

både historiskt och ekonomiskt konstruerades som ”det förvalda könet” hos en spelare, en 

konstruktion som bygger på en serie påfund, trender och kommersiella val inom 

spelbranschen. På grund av denna maskulina könspreferens producerades, och produceras än 

idag, spel främst till manliga spelare (Fron et al. 2007; Harvey, 2005).  

Många undersökningar angående könsrepresentation i spel har fokuserats kring maskulin 

representation, både när det kommer till innehållet i själva spelen och dess marknadsföring 

(Harvey 2015). Redan i de tidigare undersökningarna inom spel har det visat sig att 

representationen av kvinnor i mindre viktiga och kraftfulla roller inom spel finns i överflöd, i 

de fall där kvinnliga karaktärer inte uteslutits helt (Harvey, 2015). Även Lien diskuterar det 

faktum att könsrepresentationen i spel inte har varit jämställd. Hon skriver att tjejer som, trots 

detta överflöd av svaga kvinnliga biroller i spel, spelar dessa spel som är producerade för män 

utsätts för många spelkaraktärer som är designade från ett mansperspektiv, vilket innebär att 

karaktärerna antingen är män eller sexualiserade kvinnor vars enda syfte är att bli räddade av 

den manliga protagonisten (Lien, 2013). 

Fron et al skrev 2007 att de största bolagen inom spelutvecklingsbranschen då bestod 

övervägande av vita män som representerade en utvald grupp av stora globala 

förlagsverksamheter samt massiva kedjor inom detaljhandeln. Dessa bolag bestämde vilka 
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spel som skulle skapas av vilka spelutvecklare, vilka spelare som var viktiga att designa för, 

samt vilka spelartyper som ska stödjas. Bolagen, som bestod av spelutvecklare och 

självutnämnda ”hardcore-gamers”, hade skapat en spelkultur som var exkluderande, om inte 

helt alienerad, för minoriteter inom spel så som kvinnor, äldre, samt personer med annan 

kulturell bakgrund än den västerländska.  Fron et al visade i sin artikel upp en rapport från 

International Game Developers Association (IGDA) som släpptes 2005. Denna rapport över 

demografin inom spelbranschen visade att 88.5% av alla spelutvecklare var manliga; 83.3% 

var vita och 92% var heterosexuella. Nedan följer exempel på kvalitativa data som samlades 

in till rapporten och som visar på att branschen inte var jämställd (Fron et al. 2007): 

”The industry is not diverse. The people interested in games and computers in 

general are not diverse. Most programmers are men - because men tend to like 

programming more often than women do. Its just the way it is.” - Man, 24, Vit, 

Kanada. 

”Games are made by White Males, for White Males. I'm all for a diverse 

industry, it just isn't there. Marketing in the entire industry is very poor. Games 

either make it or don't, then copy the ones that do.” - Man, 28, USA. 

 

Eftersom artikeln från Fron et al beskriver hur spelbranschen såg ut för drygt 10 år sedan så 

kan spelbranschen absolut ha ändrats till det bättre idag. Dock visar Dataspelsbranschens 

årliga spelutvecklarindex från 2017 att det 2016 endast var 800 (19%) av 4291 anställda 

spelutvecklare som var kvinnor i Sverige (Dataspelsbranschen, 2017). Detta är långt ifrån 

jämställt och skulle kunna innebära att den miljö som beskrivs i artikeln från Fron et al 

fortfarande till viss del finns kvar idag. 

Lien skriver även i sin artikel att det faktum att idén om att tjejer inte spelar spel fortfarande 

finns kvar än idag inte har så mycket med antalet spelare från de båda könen att göra, utan att 

det snarare beror på att den åsikten var så stark under 90-talet. Hon menar att spelreklam på 

TV, i tidningar och i media överlag var riktad åt killar, så en kvinna som växte upp under 90-

talet exponerades för denna typ av marknadsföring samt ovan nämnda stereotyper bland 

spelkaraktärer under en stor del av sin uppväxt. Idag marknadsförs spel i USA huvudsakligen 

via kanaler där majoriteten av tittarna är män, och många reklamer tenderar även att alienera 

kvinnor i spel vilket stärker åsikterna kring att ”tjejer inte spelar spel” (Fron et al. 2007). Så 

det kan ligga viss sanning i det som Lien skriver. Faktum är dock att 2017 var 42% av alla 

spelare i USA kvinnor, och sedan 2009 har andelen kvinnliga spelare i USA legat på mellan 

40%-48% av det totala antalet spelare (Statista, 2018). Detta visar att det visst finns en 

marknad för dessa ”minoritetsgrupper” som kvinnliga spelare räknas till, och det visar även 

att dessa minoritetspelare antagligen skulle kunna utgöra majoriteten av spelare om deras 

behov tillgodosågs av spelbranschen (Fron et al. 2007).  

2.1 Tidiga stereotyper hos spelkaraktärer 

De allra första digitala spelen som använde sig av grafik, dvs inte textbaserade spel, innehöll 

inga könsrepresentationer över huvud taget (Dill & Thill, 2007; Graner Ray, 2004,). Exempel 

på sådana spel är Space War (Russel, 1962) och Pong (Atari, 1972). Både Graner Ray (2004) 

samt Dill och Thill (2007) skriver i sina texter att detta var på grund av de tekniska 

begräsningar som fanns när det gäller spelets grafik. Karaktärer och fiender representerades 

oftast via simpla geometriska former där varken kön, ålder eller etnicitet enkelt kunde utläsas. 
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Det var inte förrän under 80-talet, efter tekniken kring grafik utvecklats, som spelkaraktärer 

med kön introducerades (Dill & Thill, 2007; Graner Ray, 2004,). 1981 släpptes ett spel om Ms. 

Pac-Man, en gul boll med en liten rosa rosett och röda läppar (Midway Manufacturing, 1982). 

Här förstod spelare inte bara att Ms.Pac-Man var en kvinna, utan även att föregångaren Pac-

Man (Midway Games, 1980), som innan varit relativt könsneutral, faktiskt var en man (Graner 

Ray, 2004).  

 

 

  Till vänster: Pac-Man (1980). Till höger: Ms. Pac-man (1981). 
 

Exempel på andra kvinnliga karaktärer som släpptes under denna tidsperiod är den kvinnliga 

grodan i Frogger (Sega, 1981) samt Pauline från Donkey Kong (Nintendo, 1981). Båda 

karaktärernas kön representerades till stor del genom färgen rosa, och utöver det var de båda 

även biroller som den manliga huvudrollen på något sätt skulle rädda. Stereotypen kring 

kvinnliga karaktärer i spel blev snabbt satt, och i princip alla kvinnliga spelkaraktärer föll 

under kategorin ”damsel in distress”, det vill säga kvinnor i nöd som skulle räddas av den 

manliga protagonisten (Graner Ray, 2004).  

 

 Pauline från spelet Donkey Kong (1984). 

 

Beasley och Collins Standley (2009) undersökte i en studie hur stereotyperna kring 

spelkaraktärer under 90-talet samt början på 2000-talet hänger ihop med vilka kläder 

karaktärerna hade på sig. För att undersöka detta användes totalt 48 slumpmässigt utvalda 

Nintendo 64- och Playstationspel från en lista av alla spel till dessa två konsoler som såldes 

vid tiden för studien. 509 spelkaraktärer från dessa 48 spel analyserades sedan för att 

undersöka bland annat antalet kvinnor och män som representerades, samt hur karaktärerna 
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var klädda. Totalt var 82 av 509 karaktärer i undersökningen kvinnliga, vilket är färre än 

antalet könlösa karaktärer som räknades till 84 stycken. Resultatet visade även att 47% av de 

kvinnliga karaktärerna bar ärmlösa överdelar, och 84% hade djup urringning. Av de manliga 

karaktärerna var det endast 22% som bar ärmlösa överdelar, och endast 14% som hade djup 

urringning. Sammanfattningsvis visade studien att det finns stereotyp framställning av de 

båda könen hos spelkaraktärerna i spelen under denna tidsperiod, samt att kvinnliga 

karaktärer var underrepresenterade. De kvinnliga karaktärer som faktiskt fanns tenderade 

även att vara lättklädda med stora bröst för att framhäva deras sexualitet (Beasley & Collins 

Standley, 2009).  

Den stereotypa framställningen av det manliga och kvinnliga könet hos spelkaraktärer som 

diskuteras ovan har antagligen påverkat spelare på olika sätt. På vilket sätt det har påverkat, 

och om det är positivt eller negativt, är svårt att bevisa. Denna undersökning har genomförts 

inte för att bevisa några samband, utan för att undersöka om dessa stereotyper i spel möjligtvis 

kan spela en roll i valet kring vilket kön både manliga och kvinnliga spelare läser in i en neutral 

huvudkaraktär.  

 

2.2 Vem är en gamer? 

En gamer definieras enligt hemsidan Dictionary som en individ som uppskattar att spela olika 

typer av digitala spel (Dictionary.com, LLC, 2018). Trots att denna definition av ordet gamer 

är enkel och innefattar alla människor som gillar spel finns det en stark stereotyp kring ordet 

gamer som är kopplad till socialt inkompetenta, tillbakadragna, vita män som har en passion 

för spel och spelande (Kowert & Oldmeadow, 2012). 

De Grove, Courtois och Looy (20015) skriver i sin artikel How to be a gamer! Exploring 

personal and social indicators of gamer identity att spel under de senaste årtiondena har 

blivit ett populärare underhållningsmedel då det har blivit mer kulturellt accepterat och 

vanligt. De skriver att både män och kvinnor spelar spel på olika konsoler, men att endast vissa 

väljer att identifiera sig som gamers. Efter spelindustrins krasch under 1980-talet spreds 

termen gamer och diskussioner kring vem som hade rätten att identifiera sig som en gamer 

uppstod. Vid den tiden diskuterades det mycket om vilka sorters spel man spelade och hur 

mycket man kunde om dem, men stereotypen för gamers lutade starkt åt unga, vita och 

heterosexuella män. Idag har villkoren för att identifiera sig som gamer vidgats och det lutar 

inte lika starkt åt just vita män, utan alla kön, etniciteter och åldrar inkluderas. Kravet på 

kunskap finns dock kvar, och vissa genrer av spel värderas högre än andra då de anses vara 

hardcorespel (spel som kräver markant investering av både tid och ansträngning från spelaren 

för att klara). I slutet är det dock upp till var och en att själv avgöra om man identifierar sig 

som en gamer eller ej (De Grove, Courtois & Looy, 2015).  

De Grove, Courtois och Looy (2015) utförde en studie där de undersökte vilka faktorer som 

bidrar till att personer identifierar sig själva och andra som gamers. 100 gymnasieelever deltog 

i studien där de intervjuades om sina spelvanor, hur mycket de såg sig själva som gamers samt 

hur de avgjorde om andra människor var gamers eller inte. Datan som samlades in var bland 

annat deltagarnas kön, ålder, hur ofta de spelade, vilka genrer de spelade samt till vilken 

utsträckning de själva ansåg sig vara gamers. De fick även lista 10 av sina närmaste vänner, ge 

information om deras ålder och kön, samt förklara hur mycket gamer de ansåg att vännerna 

var. Resultatet visade att kvinnor samt äldre deltagare tenderade att identifiera sig mindre 
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som gamers än vad män samt yngre deltagare gjorde. Deltagare som spelade färre eller inga 

hardcorespel tenderade även att identifiera sig mindre som gamers än de som spelade 

hardcorespel. Den största faktorn till att deltagarna identifierade sig som gamers var dock hur 

ofta de spelade, följt av spelgenre, kön och ålder i den ordningen. 

Ovan nämnda undersökning visar alltså att det inte bara finns stereotyper hos spelkaraktärer, 

utan även kring gameridentifikation, och att även om den största faktorn till identifikationen 

är hur ofta och vilka spel som spelas så spelar även kön en viss roll. Då både stereotyper hos 

spelkaraktärer och kring gameridentifikation visat sig luta åt att det manliga könet är det rätta 

så känns det rimligt att undersöka huruvida just gameridentiteten påverkar spelares syn på 

huvudkaraktärers kön i spel. Gameridentifikation är därför en faktor i denna undersökning 

för att se om det på något sätt påverkar vilket kön som spelare läser in i en neutral 

huvudkaraktär. 

  

2.3 Identifikation i spel 

Cohen (2009) skriver i sin artikel Defining Identification: A Theoretical Look at the 

Identification of Audiences With Media Characters att när någon läser en bok, tittar på en 

film eller spelar ett spel så blir personen ofta fängslad av handlingen och identifierar sig med 

karaktären som framställs. Till skillnad från den mer distanserade rollen som åskådare 

förklarar Cohen att identifikation snarare är en mekanism där personen upplever och tolkar 

handlingen som om händelserna hände personen själv. När en person identifierar sig med en 

karaktär föreställer sig personen att hen är karaktären, och hens egen identitet och roll som 

åskådare ersätts med identiteten och rollen hos karaktären i texten. Vid stark identifikation 

slutar personen vara medveten om sin egen sociala roll som åskådare och adopterar 

temporärt, men ofta upprepande, perspektivet hos den karaktär hen identifierar sig med 

(Cohen, 2009).   

Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG), är en spelgenre där varje 

spelare skapar sin egen karaktär och spelar online i en spelvärld tillsammans med andra 

spelare. Spelen innehåller tävlingsmoment såväl som möjlighet till samarbete, och spelaren 

får möjligheten att uttrycka sig genom karaktärsskapandet då karaktären agerar som en 

förkroppsligad representation av spelaren i spelvärlden. Spelare identifierar sig ofta med och 

känner sig psykiskt kopplade till sin karaktär, och behåller ofta samma karaktär i flera 

månader eller år (Bessiére, Seay & Kiesler, 2007). 

En studie av Bessiére, Seay och Kiesler (2007) undersökte spelares karaktärsskapande i 

MMORPG-spelet World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) med hypotesen att 

spelarna skulle skapa karaktärer som liknade spelarens egna idealiska bild av sig själv. 51 

deltagare, 43 män och 8 kvinnor, i åldrarna 18-27 deltog i studien som bestod av en 

internetbaserad enkät. Enkäten innehöll frågor som handlade om World of Warcraft, 

deltagarens faktiska bild av sig själv, deltagarens karaktär samt deltagarens idealiska bild av 

sig själv. Resultatet visade dels att spelarna tenderade att skapa karaktärer som till utseendet 

och kön var mer lika dem själva än någon annan spelare, men även att deltagarna skapade 

karaktärer som var närmare spelarens idealiska bild av sig själv än deras faktiska bild av sig 

själv när det kommer till hur plikttrogen och extrovert samt mindre ängslig karaktären var.  
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Lina Eklund (2011) utförde en explorativ kvantitativ studie som undersökte kön och sexualitet 

hos kvinnors karaktärsskapande i spelet World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004). 

Studien bestod av intervjuer med 8 kvinnor som alla identifierade sig som gamers. Kvinnorna 

hade innan intervjun skapat varsin karaktär i World of Warcraft. Resultatet av intervjuerna 

visade att alla kvinnorna valde att skapa kvinnliga karaktärer. Deltagarna hade olika 

anledningar till detta val, men alla grundades i att deltagarna hade ett behov av att kunna 

identifiera sig med karaktären. Några av anledningarna deltagarna gav som svar på varför de 

inte ville spela som en manlig karaktär var följande: 

”I suppose I could do, but I am a girl so why be something you’re not?” 

 

”I don’t know, I play or rather I have played a guy, but I didn’t level him up. I 

don’t know, I want to play girls, they are much cuter. Also I like that the girls 

have the same amount of power as the male characters; I like the fact that they 

also are tough.” 

 

”I probably chose it so that in some way I could identify with it, to bring out the 

evil girl, since I am one [a girl]. Actually, I don’t think I could have got into the 

role in the same way if I had chosen a male Rogue ... For example, when you 

choose sex you had to make a decision, whether you were going to identify with 

the character and go in for the part or just playfully bound around and not take 

it as seriously.” 

 

Huh och Williams (2009) utförde en studie på spelare från MMORPG-spelet EverQuest II 

(Daybreak Game Company, 2004) där de undersökte vilka spelare som utför så kallad ”gender 

swapping”. Gender swapping innebär att en spelare skapar en karaktär som har ett annat kön 

än vad spelaren själv har. 6122 spelare, 4920 män och 1202 kvinnor, deltog i studien och data 

till undersökningen samlades in genom enkäter och spelgenererade dataloggar. Resultatet 

visade att väldigt få spelare överlag valde att utföra gender swapping. Endast 15.5% av alla 

deltagarna, 17.4% av de manliga deltagarna och 8.2% av de kvinnliga deltagarna, valde att 

skapa en karaktär med ett annat kön än sitt eget. Resultatet visade även att det inte fanns 

några större skillnader i varför spelarna ville spela spelet mellan de som utförde gender 

swapping och de som inte gjorde det, alla spelade till stor del av samma anledningar.   

Dessa undersökningar kompletterar varandra väl då alla har olika fokus, men ändå kommer 

fram till i princip samma sak. Nämligen att identifikation i spel är viktigt och att majoriteten 

av alla spelare, både manliga och kvinnliga, oftast väljer att skapa avatarer av sitt egna kön på 

grund av en önskan att kunna identifiera sig bättre med karaktären. Även om studien från 

Bessiére, Seay och Kiesler endast innehöll 8 kvinnor så kompletteras det resultatet av Lina 

Eklunds studie som endast fokuserade på kvinnor, och som även den visade att identifikation 

i spel är en viktig del av spelupplevelsen samt karaktärsskapandet från spelarens sida. Denna 

undersökning har utgått från resultaten från dessa studier för att se om identifikation är så 

pass viktigt att spelare alltid kommer läsa in sitt eget kön i en neutral huvudkaraktär, eller om 

det finns faktorer som på något sätt påverkar valet så pass mycket att ett annat kön läses in. 
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2.4 Exponeringseffekt 
Exponeringseffekten förklaras av Andrews, Leeuwen och Baaren (2013) som en 

socialpsykologisk term för den positiva effekt upprepad exponering av olika stimuli kan ha på 

en person. Exempelvis är det mer troligt att en person går till affären och köper en flaska Coca 

Cola än en liknande dryck av ett mer okänt märke, då Coca Colas reklam finns på många 

ställen. Material som är neutralt eller positivt i sin natur uppfattas som ännu mer positivt efter 

upprepad exponering av materialet. Denna effekt beror på en ökad familjär känsla inför 

materialet som vi blir exponerade för, och gäller för visuella stimuli från både personer och 

produkter (Andrews, Leeuwen och Baaren, 2013). Kortfattat kan exponeringseffekten 

förklaras som att desto mer du ser någonting, desto mer kommer du uppskatta det.  

Det finns tidigare forskning kring exponeringseffekten som visar att upprepad exponering av 

ett material kan resultera i att det uppfattas mer positivt av åskådaren. Zajonc (1968) utförde 

ett test där han mellan 1 - 25 gånger visade kinesiska tecken för amerikanska deltagare som 

inte talade kinesiska. Deltagarna fick sedan gissa vad dessa tecken betyder. Testet visade att 

desto fler gånger en deltagare hade blivit exponerad för sagda kinesiska tecken, desto 

positivare blev deras gissning om vad tecknet betydde.  

Exponeringseffekten fungerar inte bara när det gäller produkter och objekt, utan även när det 

kommer till människor. Beach och Moreland (1992) utförde en studie kring social 

exponeringseffekt där de arrangerade att fyra olika kvinnor med liknande utseende skulle 

delta i samma collegekurs. Dessa fyra kvinnor närvarade vid föreläsningarna olika många 

gånger, en närvarade fem gånger, en närvarade tio gånger, en närvarade femton gånger och 

den sista närvarade inte alls. Dessa kvinnor interagerade aldrig med studenterna, utan fanns 

endast på plats under föreläsningens gång. I slutet av kursen fick övriga studenter se bilder på 

var och en av de fyra kvinnorna för att sedan betygsätta dem kring olika aspekter, bland annat 

hur fysiskt attraktiva de var. Studien visade att studenterna betygsatte kvinnan som närvarat 

vid femton föreläsningar mycket mer positivt än kvinnan som inte närvarat alls, trots att de 

aldrig hade interagerat med någon av kvinnorna. Denna undersökning testades dock inte på 

en grupp som aldrig exponerats för någon utav kvinnorna. Detta måste tas i åtanke då när 

resultatet granskas då det inte är garanterat att kvinnorna skulle rankas på liknande sätt även 

av en grupp som aldrig exponerats för kvinnorna.  

Eftersom könsstereotyper visat sig vara vanliga inom spel, samt att även gameridentifikation 

har liknande stereotyper kopplade till sig, så skulle exponeringseffekten kunna vara aktuell 

även inom spel. Detta på grund av att spelare som spelat spel som innehåller dessa stereotyper 

har exponerats för många manliga protagonister samt kvinnliga karaktärer i mindre viktiga 

biroller. Som ovan nämnda källor säger så fungerar exponeringseffekten så att desto mer du 

ser någonting, desto mer kommer du uppskatta det. Alltså skulle ökad exponering för manliga 

huvudkaraktärer i spel kunna innebära att det manliga könet börjar accepteras och uppskattas 

som det rätta könet på huvudkaraktärer i spel. Exponeringseffekten finns med i denna 

undersökning för att eventuellt kunna agera som förklaring till varför en spelare väljer att inte 

läsa in sitt eget kön i en neutral huvudkaraktär. Det har inte gjorts någon djupare 

undersökning som bevisar att exponeringseffekten är en orsak till eventuella fall där det 

motsatta könet läses in, utan denna faktor finns med för att se om det finns några intressanta 

samband mellan exponeringseffekten och vilket kön som läses in i en neutral huvudkaraktär.  
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3 Problemformulering  

Spelbranschen och synen på spel har under de senaste årtiondena genomgått många 

förändringar. Från att vara ett underhållningsmedium menat för alla, till att vara anpassat 

nästan uteslutande för män, till att idag än en gång börja inkludera alla människor som är 

intresserade av spel och spelande (Harvey, 2015; Lien, 2013).  

Vilket kön en karaktär ska ha är ofta det första valet en spelare ställs inför när en 

huvudkaraktär ska skapas i ett spel. Resultaten från ovan nämnda studier kring identifikation 

i spel lutar mot att PC-spelare tenderar att, när tillfälle ges, skapa avatarer med samma kön 

som de själva för att enklare kunna identifiera sig med den (Eklund, 2011; Huh och Williams, 

2009; Bessiére, Seay och Kiesler, 2007). Teorierna kring exponeringseffekten säger dock att 

människor som exponeras för vissa beteenden och stereotyper kommer anpassa sig efter dessa 

och uppskatta samt acceptera dem. Det innebär i detta sammanhang att spelare som 

exponeras för majoriteten manliga protagonister och hjältar i spel istället skulle börja 

acceptera och se det manliga könet som det rätta könet på en huvudkaraktär i spel. Huruvida 

en spelare identifierar sig som en gamer eller inte skulle även kunna ha en inverkan på vilket 

kön spelaren anser är det rätta på en huvudkaraktär då gamerkulturen, speciellt under 90-

talet, var mansdominerad och till stor del kretsade runt att gamers skulle spela en viss typ av 

spel.  

Om en spelare, istället för att få skapa sin egen karaktär, blir tilldelad en könsneutral 

huvudkaraktär, kommer då spelaren fortfarande läsa in sitt eget kön i karaktären som 

studierna kring identifikation i spel säger, eller kommer spelaren av ren vana anta att 

karaktären är en man?  

Frågeställningen för detta arbete lyder:  

“Hur ser korrelationen ut mellan vilket kön spelare identifierar sig med och vilket kön de läser 

in i en könsneutral huvudkaraktär?” 

En könsneutral huvudkaraktär i detta sammanhang innebär en huvudkaraktär som redan är 

skapad och är en del av en berättelse, men som inte har ett förbestämt kön. 

Syftet med arbetet är att undersöka om det finns några skillnader mellan manliga och kvinnliga 

spelare när det kommer till vilket kön som läses in i en neutral huvudkaraktär i ett spel, och 

om skillnader finns sedan kunna diskutera eventuella orsaker baserat på forskningen som 

presenterats i kapitel 2. Detta görs för att skapa en medvetenhet kring hur spelare ser på spels 

huvudkaraktärer och deras kön. 

3.1 Avgränsningar 
Undersökningen har inte avgränsats till ett specifikt åldersspann, utan spelare av alla åldrar 

fick delta i studien. Respondenterna var dock tvungna att ange sin ålder för att eventuella 

resultat från respondenter vars ålder skiljer sig mycket från resterande respondenter skulle 

kunna sållas bort. Detta för att skapa en representativ urvalsgrupp när det kommer till ålder. 

Undersökningen avgränsades till svenska spelare då det kan skilja sig i hur kulturen och synen 

på manligt och kvinnligt ser ut i olika länder.  



10 
 

 

3.2 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakt och data 

Artefakten består av två delar; ett textbaserat spel med en könsneutral huvudkaraktär och ett 

frågeformulär där data samlats in kring respondentens bakgrund i spel, respondentens kön 

och ålder samt vilket kön respondenten undermedvetet läste in i huvudkaraktären och varför.  

Respondenten fick först spela ett textbaserat äventyr där huvudkaraktären är könsneutral. 

Spelet försåg respondenten med olika förbestämda val om hur huvudkaraktären ska agera vid 

vissa situationer och interaktioner med andra karaktärer. Detta för att respondenten skulle få 

känslan av att hen är delaktig och styr vart spelet är på väg. Karaktärerna som 

huvudkaraktären stöter på under äventyrets gång var även de könsneutrala för att undvika 

risken att ett svarsalternativ tyder på att huvudkaraktären har ett visst kön. 

När spelet var avklarat svarade respondenten på ett frågeformulär (se Appendix B) som består 

av följande tre delar: 

1. Spelupplevelse: Denna del behandlar spelarens upplevelse av det textbaserade 

spelet. 

a. Respondenten ska ange vilket kön hen ansåg att huvudkaraktären hade. 

Svarsalternativen är man, kvinna eller annat (fritextsvar). 

b. Respondenten ska kortfattat beskriva varför hen ansåg att huvudkaraktären 

hade just det könet. 

 

2. Personlig information: Denna del samlar in data kring respondenten. 

a. Respondenten ska ange vilket kön hen identifierar sig med. 

Svarsalternativen är man, kvinna eller annat (fritextsvar). 

b. Respondenten ska ange vilket år hen är född. 

c. Respondenten ska ange om hen identifierar sig som en gamer eller ej. 

 

3. Spelvana: Denna del handlar om respondentens  bakgrund i spel. 

Respondenten får kryssa i vilka spel och/eller spelserier (minst ett spel från spelserien) 

hen har spelat från en förbestämd lista med följande alternativ: 

i. Donkey Kong (Nintendo, 1981) 

ii. Frogger (SEGA, 1981) 

iii. Super Mario (Nintendo, 1985) 

iv. Mortal Kombat (Midway Games, 1992) 

v. Crash Bandicoot (Naugthy Dog, 1996) 

vi. The Legend of Zelda (Nintendo, 1986) 

vii. Streetfighter II (Capcom, 1991) 

viii. Indiana Jones (LucasArts, 1992) 

ix. Golden Eye 007 (Rareware, 1997) 

Ovanstående titlar, bortsett från Donkey Kong och Frogger, är plockade från en lista som 

rankar de 35 populäraste spelen från 90-talet (Butler, 2015). De spel som plockades ut från 

listan innehåller antingen en stereotypiskt manlig huvudkaraktär, majoriteten manliga macho 

karaktärer, bygger på tropen ”damsel in distress” eller så bryter de mot 90-talets normer kring 

spelkaraktärer helt. 
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Donkey Kong, Frogger, Super Mario, Crash Bandicoot och The Legend of Zelda bygger på 

tropen ”damsel in distress” där mannen ska rädda kvinnan. Indiana Jones och Golden Eye 

007 innehåller stereotypt manliga huvudkaraktärer, och Mortal Kombat samt Streetfighter II 

innehåller majoriteten stereotypiska och macho manliga karaktärer. 

3.1.2 Vetenskaplig metod 

Frågeställningen har undersökts med hjälp av en kvantitativ studie med kvalitativa inslag där 

en internetbaserad enkät har använts. Den kvantitativa metoden valdes då kvantitativa 

analyser passar till undersökningar där målet är att hitta samband och strukturer i materialet 

eller att testa hypoteser som har satts upp i förväg (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 

2003). Detta passar denna undersökning då en nollhypotes har satts upp i förväg och målet 

med undersökningen är att se om nollhypotesen håller eller om den måste förkastas. Valet av 

en internetbaserad enkät gjordes då enkäter är både snabba och billiga att administrera, 

enkäter medför ingen intervjuareffekt och enkäter kan lättare anpassas efter respondentens 

behov då de kan besvaras när respondenten har tid och möjlighet (Bryman, 2002). 

Internetbaserade enkäter underlättar även när det kommer till att göra urvalsgruppen 

representativ och med jämn könsrepresentation då det är enklare att nå ut till många spelare 

av olika kön och med olika spelvana då många spelare är aktiva på internetbaserade forum 

och sociala medier. 

Nackdelen med den kvantitativa metoden är att det är svårt att få spontana kommentarer samt 

mer utvecklade svar från respondenterna. Detta hade varit enklare att ta del av om en 

kvalitativ metod med samtalsintervjuer hade använts. Samtalsintervjuer används ofta i 

undersökningar där avsikten är att hämta information från eller bli informerad av 

intervjuobjektet istället för att mäta på förhand definierade variabler (Østbye, Knapskog, 

Helland och Larsen, 2003), och eftersom denna undersökning går ut på att respondenten ska 

informera om sin bild av huvudkaraktären hade en sådan metod kunnat fungera. Dock kan en 

huvudkaraktärs kön även representeras som en fördefinierad variabel vilket ledde till att en 

kvantitativ metod valdes då det med denna metod kommer vara enklare att se eventuella 

samband i materialet, vilket även prioriteras över att få en djupare förståelse för varför 

respondenten svarar som hen gör. Mer utvecklade svar samlas dock in genom det kvalitativa 

inslaget i enkätens första del kring respondentens spelupplevelse, nämligen där respondenten 

ska beskriva varför hen ansåg att huvudkaraktären hade ett visst kön. Dessa svar kan ge 

djupare förståelse kring varför respondenten svarade som hen gjorde. 

Baserat på resultaten från undersökningarna kring identifikation i spel som presenteras i 

kapitel 2.3 har en nollhypotes formulerats. Nollhypotesen ser ut som följande: 

”Alla spelare kommer läsa in sitt eget kön i den könsneutrala huvudkaraktären på 

grund av en önskan att kunna identifiera sig med den”. 

Denna nollhypotes formulerades då slutsatsen från kapitel 2.3 var att spelare vill spela 

avatarer som har samma kön som spelaren själv just för att bättre kunna identifiera sig med 

den. Målet med denna undersökning är att undersöka huruvida nollhypotesen håller eller om 

den måste förkastas. Detta för att se om identifikation i spel är viktigt även när det kommer 

till könsneutrala huvudkaraktärer.   

Datan har analyserats med hjälp av tre contingencytabeller som jämför följande variabler: 
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1. Respondenters könsidentifikation och vilket kön respondenten läste in i 

huvudkaraktären. 

2.  Respondenters könsidentifikation och om anledningen till vilket kön som lästes in i 

huvudkaraktären berodde på en önskan att identifiera sig med karaktären eller ej. 

3. Vilket kön respondenterna läste in i huvudkaraktären och hur många av de 9 spel med 

manliga stereotyper från den förbestämda listan respondenten har spelat.  

a. Hur många spel respondenterna har spelat delas upp i tre olika grupper; lågt 

antal (0-3st), medel antal (4-6st) och högt antal (7-9st). 

Huruvida resultatet kring respondenters könsidentifikation och vilket kön respondenten läste 

in i huvudkaraktären är signifikant eller ej har beräknats med hjälp av ett t-test där 

signifikansnivån är 5%.  

3.1.3 Urvalsgrupp 

Populationen för denna undersökning består av två internetbaserade forum för svenska 

spelare och/eller spelintresserade. Det första forumet innehåller 1356 medlemmar som 

antingen är aktiva eller före detta spelstudenter vid Högskolan i Skövde, eller som på annat 

sätt är involverade i spelutbildningarna vid högskolan. I detta forum är samtliga medlemmar 

till viss grad engagerade inom spel och passar därför till denna undersökning. Majoriteten av 

medlemmarna i detta forum är dock män, vilket innebär att ännu ett forum behöver användas 

för att se till att urvalsgruppen får jämn könsrepresentation. Det andra forumet som används 

är därför Female Legends forum (ett community för kvinnor som e-sportar), och innehåller 

1782 kvinnliga medlemmar som är engagerade inom digitala spel av olika slag. Att dessa två 

forum används garanterar dock inte att urvalsgruppen får en jämn könsrepresentation då det 

inte garanterar att lika många från varje kön deltar. Att både män och kvinnor representeras 

säkerställdes istället genom att ett minimum av 15 personer från de båda könen behövde delta 

i studien. Om skillnaden i antal manliga och kvinnliga respondenter hade varit för stor hade 

lika stora stickprov tagits från de olika grupperna.  

I dessa två forum skapades ett inlägg med undersökningen vilket i teorin innebär att alla 

medlemmar fick möjligheten att delta. Urvalet var dock ett icke-sannolikhetsurval eftersom 

det genom att endast skapa ett inlägg i ett forum inte går att garantera att alla medlemmar ser 

inlägget och på så vis får möjligheten att delta (Bryman, 2002).   

En risk med denna urvalsmetod är att urvalet inte blev representativt när det kommer till 

spelvana då det finns en risk att alla eller inga respondenter har exponerats för manliga 

huvudkaraktärer via de förbestämda spel som finns med i enkäten. Även om denna risk 

existerar så bör den vara relativt liten då populationen innehåller spelare av olika åldrar och 

med olika intressen inom spel. I forumen finns det heller ingen garanti att medlemmarna har 

spelat spel hela sitt liv, utan medlemmarna kan ha börjar spela alldeles nyligen och på så sätt 

inte spelat de 90-talsspel som enkäten utgår ifrån.  

 

3.1.4 Problem 

Ett problem med artefakten har varit att lyckas skapa karaktärer som är könsneutrala och inte 

lutar mer åt att vara manliga eller kvinnliga. Många faktorer spelar in när en spelare ska avgöra 

vilket kön en karaktär har, allt ifrån dialogval och inre monologer till yttre attribut som 

exempelvis längd. Detta problem har bemötts genom att inte ha med någon visuell 
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representation av karaktärerna och istället endast förmedla äventyret via text. Ett 3D-spel i 

förstapersons-perspektiv hade även kunnat fungera om endast huvudkaraktären skulle vara 

könsneutral, men då finns en risk att spelaren utifrån kameras höjd kan dra slutsatser om 

karaktärens längd, vilket kan påverka vilket kön spelaren läser in i karaktären. Dialogval och 

inre monologer blev könsneutrala genom att huvudkaraktären tänker i stereotypt manliga 

såväl som stereotypt kvinnliga banor. På så sätt finns det karaktärsdrag som tyder på att 

huvudkaraktären är både man och kvinna, och spelaren får istället tänka och utgå ifrån sig 

själv. Dialogval och interaktionsval fungerar på liknande sätt, spelaren får själv välja mellan 

både stereotypt manligt och stereotypt kvinnligt agerande. Risken finns dock att dessa två 

karaktärsdrag är obalanserade och att karaktären verkar antingen mer manlig eller mer 

kvinnlig. Detta måste tas i åtanke när resultatet presenteras.  

Ytterligare ett problem med att använda så stereotypa val är att valen kan skapa en slags 

prajming-effekt där spelaren redan vid första hindret anser att det ena agerandet är mer 

fördelaktigt utifrån rent spelmekaniska konventioner och redan då läser in ett kön i 

huvudkaraktären, för att sedan hålla fast vid detta genom hela spelet. Åtgärder som har gjorts 

för att förhindra detta är att göra det första hindret, samt vissa andra hinder genom spelets 

gång, mer baserade på personlig preferens när det kommer till hur man agerar, snarare än vad 

som kan anses vara mer fördelaktigt ur ett spelmekaniskt perspektiv. Ett exempel i artefakten 

där valet enbart baseras på personlig preferens är det första valet där spelaren får välja mellan 

att antingen vandra genom skogen och vissla högt, eller gå tyst och njuta av stillheten. Inget 

av dessa val är mer fördelaktigt rent spelmekaniskt utan det är endast ett sätt för spelaren att 

forma huvudkaraktären.  

Slutligen får man vid presentation av resultatet även vara medveten om att textbaserade spel 

är en genre som skiljer sig från övriga spelgenrer på många sätt, vilket innebär att resultatet 

kan ha sett annorlunda ut om frågeställningen undersökts med hjälp av ett spel från en annan 

spelgenre. I detta fall var dock ett textbaserat spel det lättaste och säkraste sättet att skapa 

könsneutrala karaktärer, vilket är orsaken till att denna metod valdes trots detta problem.  

3.3 Forskningsetiska avvägningar 

Forskningsetiska åtgärder har tagits under undersökningen för att respondenterna ska känna 

sig trygga och väl informerade om vad deras deltagande innebär för dem själva och vad det 

innebär för forskningen. De fyra etiska huvudkraven som ställs på forskning är 

konfidalitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet (Østbye, 

Knapskog, Helland och Larsen, 2003). 

Konfidalitetskravet innebär att den information som respondenterna lämnar till en 

undersökning ska behandlas på ett sätt som gör att deras personliga integritet skyddas, och 

att deltagande personer inte ska kunna identifieras (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 

2003). Till denna undersökning behövde respondenterna inte lämna några personuppgifter 

utöver ålder och kön, vilket innebär att de var anonyma och kommer inte kunna identifieras. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter enbart får användas i forskningssyfte 

(Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2003). Information om respondentens anonymitet 

samt att uppgifterna och datan endast används i forskningssyfte framgick innan 

undersökningen började, vilket uppfyller båda dessa krav.  

Informationskravet innebär att respondenten ska informeras om undersökningens syfte och 

om deras roll i forskningen för att de sedan enligt samtyckeskravet ska kunna avgöra om de 
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vill delta i undersökningen eller ej (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2003). 

Informationskravet är i denna undersökning svårt att uppfylla innan undersökningen är 

påbörjad då all information om undersökningens syfte kan äventyra resultatet. Om 

respondenten innan undersökningens början får reda på att undersökningens syfte är att 

undersöka sambandet mellan spelares bakgrund i spel och vilket kön de applicerar på en 

könsneutral huvudkaraktär finns det en risk att detta påverkar hur respondenten ser på 

huvudkaraktären. Dessa två krav hanterades istället för att presenteras i början av 

undersökningen på följande sätt: 

• Respondenten fick innan undersökningen började information om att undersökningen 

handlar om spelare och att deltagandet kräver att ett textbaserat spel spelas igenom 

samt att ett frågeformulär fylls i. Respondenten fick även information om att hen har 

rätten att avsluta sin medverkan när som helst. Uppgifter och svar från frågeformuläret 

skickades inte in förrän deltagaren själv aktivt valde att skicka in dem. Detta uppfyllde 

samtyckeskravet. 

• I slutet av frågeformuläret, innan respondenten fick valet att skicka in uppgifterna, 

informerades respondenten om undersökningens syfte. Detta innebär att 

respondenten fick en chans att avsluta deltagandet när hen visste vad undersökningens 

syfte var utan att den vetskapen påverkade resultatet, då frågeformuläret redan var 

ifyllt. Detta uppfyllde informationskravet.   
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4 Genomförande 

Artefakten består av ett kort textbaserat spel utvecklat med Twine (Klimas, 2009) som är ett 

verktyg för att berätta interaktiva och icke-linjära berättelser. Detta verktyg valdes då det är 

ett effektivt verktyg för att skapa textbaserade spel, samt att det genererar en html-fil som på 

ett enkelt sätt kan spridas till respondenter via internetbaserade forum utan att 

respondenterna tvingas ladda ner stora spelfiler för att delta i undersökningen. Twine gör det 

även möjligt att automatiskt skicka respondenten vidare till den tillhörande enkäten direkt 

när respondenten har klarat av spelet, vilket minimerar risken för bortfall på grund av att 

deltagandet är för krävande.   

Vilken berättelse det textbaserade spelet skulle följa blev det största och första problemet som 

stöttes på då många av de klassiska troperna inom spel redan är associerade med olika 

stereotyper. Om exempelvis tropen ”damsel in distress” används skulle det troligtvis styra 

spelaren att tro att huvudkaraktären är en man och karaktären i nöd är en kvinna (Graner Ray, 

2004), även om de båda karaktärerna i detta spel då hade varit könsneutrala. Alltså finns det 

en risk att respondenten läser in ett kön i huvudkaraktären baserat på tidigare erfarenheter av 

en viss trop. Detta problem löstes genom att skapa en berättelse som inte baseras på en känd 

trop och som inte har vissa stereotyper associerad till sig redan. Nackdelen med detta är att 

spelets handling blev väldigt begränsad då det var noggrant att skapa scenarion och hinder 

som inte tydligt kunde kännas igen från andra spel.  

Valet hamnade på en berättelse där spelaren presenteras för en huvudkaraktär som spelaren 

sedan får följa på hens kvällsvandring hem från en lång dags arbete. På vägen stöter 

huvudkaraktären på olika hinder och problem som behöver lösas, och träffar även på andra 

karaktärer. Vid varje hinder eller interaktion med en annan karaktär får spelaren välja mellan 

olika förbestämda val kring hur huvudkaraktären ska agera.  

Spelet inleds med en kort introduktion som berättar att huvudkaraktären är på väg hem från 

en lång och intensiv arbetsdag. Ingen information ges om huvudkaraktärens yrke, kön, 

utseende eller personlighet. Händelserna i spelet följer sedan följande milstolpar: 

1. Huvudkaraktären går genom skogen. 

2. Huvudkaraktären måste ta sig förbi ett översvämmat område. 

3. Huvudkaraktären har en inre monolog kring sin familj. 

4. Huvudkaraktären stöter på en karaktär som fäller otrevliga kommentarer om 

huvudkaraktären. 

5. Ett fallet träd blockerar huvudkaraktärens väg. 

6. Huvudkaraktären möts upp av familjens hund den sista biten fram till huset.  

Vid varje av de sex ovan nämnda hindren presenterades spelaren för olika val som avgör hur 

huvudkaraktären väljer att agera eller tänka. Berättelsen samt ovan nämnda hinder valdes på 

grund av att de inte finns med i någon klassisk trop, vilket minskar risken att spelaren kopplar 

berättelsen till vissa stereotyper. 

På grund av spelets begränsade handling uppstod ännu ett problem, nämligen att om 

handlingen inte innehåller några typiska spelscenarion så finns risken att spelaren inte anser 

att det är ett spel hen spelar, utan att det snarare är interaktiv fiktion. Detta hade kunnat lösas 

genom att implementera fler spelmekaniska moment som exempelvis att huvudkaraktären på 

något sätt kan dö, eller att spelaren kan plocka upp objekt under spelets gång som påverkar 
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vilka val som ges vid kommande hinder. Detta kan dock leda till andra problem. Eftersom 

spelaren behöver spela hela spelet innan frågeformuläret ska fyllas i så finns risken att 

spelaren inte lyckas ta sig igenom spelet om huvudkaraktären kan dö, eller helt enkelt inte 

orkar spela om scenarion för att ta sig till slutet. Att implementera att huvudkaraktären kan 

dö valdes därför bort för att göra det enklare för spelaren att klara av spelet. Om 

undersökningen är enkel att delta i kommer det på sikt minska bortfall (Bryman, 2002). Att 

implementera objekt som spelaren kan plocka upp och som påverkar kommande hinder hade 

inneburit att spelet hade blivit längre. Detta hade i sin tur ökat risken för bortfall då långa 

undersökningar ökar risken för att respondenter hinner tröttna eller inte har möjlighet att 

spendera så mycket tid på en undersökning (Bryman, 2002). Detta valdes därför bort för att 

hålla nere speltiden. Problemet med att spelet riskerar att inte ses som ett typiskt spel kvarstår 

alltså, vilket innebär att data som samlas in samt sambanden som ses i materialet inte blir helt 

tillförlitliga då de kan svara på en fråga som är bredare än undersökningens frågeställning som 

specifikt undersöker huvudkaraktärer i spel, och inte i övrig fiktion. Detta är alltså något som 

får tas i åtanke vid presentation av resultatet, och om djupare forskning inom området 

planeras bör detta problem lösas för att garantera att all data blir användbar.  

Berättelsen utspelar sig även i en odefinierad tidsperiod för att undvika att en viss tidsperiods 

könsstereotyper påverkar vilket kön spelaren läser in i huvudkaraktären. Miljön beskrivs 

kortfattat utan några detaljer som pekar på en viss tidsålder, och hindren som 

huvudkaraktären stöter på är hinder som skulle kunna uppstå i dagens samhälle såväl som i 

framtiden eller i tidigare tidsperioder.  

4.1 Stereotypa attribut 

Vilka val spelaren får möjlighet att välja mellan i spelet baseras på forskningen kring vad som 

anses vara stereotypt agerande för män och kvinnor som presenteras nedan. Vissa val följer 

den manliga eller macho stereotypen, medan andra val följer den kvinnliga stereotypen. 

Spelaren fick välja fritt mellan dessa val för att själv bygga upp en egen bild av vem 

huvudkaraktären är och vilka personlighetsdrag hen har. Att använda stereotypa val i 

artefakten istället för könsneutrala val, vilket kan kännas mer logiskt, valdes bort på grund av 

att ingen vetenskaplig forskning kring vad som anses vara könsneutralt beteende utöver 

beteende som kretsar kring människans basala behov hittades. Detta innebär att de 

könsneutrala valen hade baserats på personliga åsikter, vilket inte är acceptabelt i en 

vetenskaplig undersökning. Därför används både stereotypt kvinnliga och stereotypt manliga 

val för att det ska bli en slags ”plus/minus/noll” situation då valen är antingen tydligt manliga 

eller kvinnliga. Detta leder till att spelaren själv inser att huvudkaraktären utifrån svaren lika 

gärna kan vara en man som en kvinna, och på så sätt får utgå från sig själv när ett kön ska läsas 

in i huvudkaraktären.  

Det faktum att spelaren endast kan välja mellan ett stereotypt manligt eller kvinnligt agerande 

kan dock kännas orealistiskt då en persons agerande ofta inte är så svart eller vitt (Harris & 

Lucas, 1976). För att få de förbestämda valen att kännas mer realistiska hade könsneutrala val, 

val som lika gärna skulle kunna tas av en man som en kvinna, som sagt varit ett bättre och mer 

logiskt alternativ. Det kan därför i framtida arbeten inom samma område vara värt att se om 

ny forskning tillkommit som berör just könsneutralt beteende. 

Mosher & Sirkin (1984) skriver att termen macho härstammar från det spanska ordet 

”machismo” som betyder ”the essence or spirit of masculinity”. De berättar att enligt den 
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latinamerikanska kulturen anses en macho man försvara sin maskulina identitet från hot mot 

sin maskulina status och sexualitet, samt att en macho man även anses sexuellt underkuva 

kvinnor, samt alltid behålla en självsäker, reserverad och likgiltig attityd kring andra män. 

Denna term har numera spridits och används i flera delar av världen. Kortfattat definieras en 

macho man av tre drag; en hjärtlös inställning till sex och kvinnor, en föreställning om att våld 

är manligt, samt en åsikt om att fara är spännande och eggande (Mosher & Sirkin, 1984). 

Denna artikel är i skrivande stund över 30 år gammal och användandet av termen macho har 

antagligen förändrats sen denna artikel kom ut. Denna artikel beskriver dock vart termen 

härstammar från och kan på så sätt, i brist på nyare forskning, bidra med en förståelse för hur 

termen kan användas, och att det åtminstone har funnits män som agerar enligt denna artikels 

definition av termen macho.  

Genom åren har det uppstått två genomgående teman kring människors personlighet; (1) 

mannen är utgångspunkten för vad som är mänskligt och kvinnan tolkas i relation till honom, 

och (2) mannen representerar den kognitiva världen, vilket värderas positivt, medan kvinnan 

representerar det känslomässiga området, vilket inte värderas lika positivt (Harris och Lucas, 

1976). Harris och Lucas (1976) utförde en studie där 345 studenter som studerade ”social 

work” vid University of Minnesota (26% män och 64% kvinnor) fick gå igenom en förbestämd 

lista med olika attribut. Deltagarna skulle sedan välja ut attribut som de tyckte passade in på 

den typiskt manliga eller kvinnliga stereotypen. Resultatet delades upp i två olika grupper; en 

som representerade vad de manliga deltagarna ansåg var kvinnliga respektive manliga 

attribut, och en som representerar vad de kvinnliga deltagarna ansåg var kvinnliga respektive 

manliga attribut. Resultatet såg ut som följande:  

Tabell 1 Resultat från manliga deltagare. 

Kvinnliga Attribut Manliga Attribut 

Inte alls aggressiv Väldigt aggressiv 

Inte alls självständig Väldigt självständig 

Väldigt känslosam Inte alls känslosam 

Döljer inga känslor Döljer nästan alltid känslor 

Väldigt subjektiv Väldigt objektiv 

Väldigt undergiven Väldigt dominant 

Väldigt passiv Väldigt aktiv 

Inte alls tävlingsinriktad Väldigt tävlingsinriktad 

Ologisk Logisk 

Vet inte hur världen fungerar Vet hur världen fungerar 

Blir lätt sårad känslomässigt Blir sällan sårad känslomässigt 

Inte alls äventyrlig Väldigt äventyrlig 
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Svårt att fatta beslut Lätt att fatta beslut 

Lätt till gråt Gråter aldrig 

Agerar sällan som en ledare Agerar nästan alltid som en ledare 

Inte alls ambitiös Väldigt ambitiös 

Inte alls självsäker Väldigt självsäker 

 

Tabell 2 Resultat från kvinnliga deltagare. 

Kvinnliga attribut Manliga attribut 

Pratar mycket Pratar lite 

Varsam Rättfram 

Vänlig/mild Grov/våldsam 

Medveten om andras känslor Inte medveten om andras känslor 

Väldigt religiös Inte alls religiös 

Intresserad av sitt utseende Inte intresserad av sitt utseende 

Prydlig/Noggrann Slarvig 

Tystlåten Högljudd 

Stort behov av att känna sig säker Litet behov av att känna sig säker 

Uttrycker enkelt ömma känslor Uttrycker inte ömma känslor alls 

 

Även denna artikel är i skrivande stund gammal, över 40 år, vilket innebär att resultaten med 

stor sannolikhet hade sett annorlunda ut om undersökningen gjordes idag. Detta är något som 

måste tas i åtanke eftersom artefaktens svarsalternativ till stor del är baserade på denna 

studies resultat. Anledningen till att artikeln ändå används som grund till arbetet är på grund 

av bristen på nyare forskning kring vad som anses vara könsstereotypt agerande, och 

svarsalternativen behövde ha en vetenskaplig grund för att de inte skulle baserar på personliga 

åsikter. 

En senare och tidsmässigt mer aktuell studie kring könsstereotyper och vad som anses vara 

typiskt manligt och kvinnligt utfördes i Portugal och visade liknande resultat som Harris och 

Lucas fick fram i sin studie. 188 studenter av båda könen fick i en undersökning associera olika 

attribut till antingen en person av samma kön, en person av det motsatta könet eller till sig 

själv. Resultatet visade att deltagare av de båda könen associerade attribut som att vara händig 

och dominant till det manliga könet, och attribut som tillgivenhet och expressivitet till det 

kvinnliga könet.  Resultatet visade även att den manliga stereotypen innefattade många olika 

kompetenser hos en vuxen person, medan den kvinnliga stereotypen strikt relaterade till den 
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traditionellt kvinnliga rollen som en fru och mor (Amancio, 2014). Denna artikel är utförd i 

Portugal vilket innebär att resultatet kan ha sett annorlunda ut om studien istället utfördes i 

Sverige, då Sverige och Portugal har olika kultur. Dock visade som sagt denna studie på 

liknande resultat som Harris och Lucas fick fram i sin studie som inte utfördes i Portugal, 

vilket är anledningen till att detta resultat trots kulturskillnaderna används som grund till 

detta arbete då en liknande undersökning på en svensk population inte kunde hittas. 

4.2 Val i spelet 

Nedan presenteras varje hinder i spelet samt vilka val spelaren kunde välja mellan. Till varje 

val finns även en förklaring kring hur det valet kopplas till den kvinnliga eller manliga 

stereotypen. 

4.2.1 Hinder 1: Gå genom skogen 

Här går huvudkaraktären genom skogen, och spelaren fick välja mellan följande val kring 

vilket sätt huvudkaraktären tar sig framåt på: 

1. Vandra med långa steg och vissla högt på en glad melodi. 

a. Detta val speglar det stereotypt manliga attributet om att vara högljudd. 

2. Gå långsamt och njut av stillheten. 

a. Detta val speglar det stereotypt kvinnliga attributet om att vara tystlåten. 

4.2.2 Hinder 2: Översvämmat område 

Här kommer huvudkaraktären behöva ta sig förbi ett område som har svämmat över med 

vatten. Orsaken till översvämningen förmedlas inte via berättelsen, vilket låter spelaren själv 

måla upp scenariot och applicera det på den tidsperiod hen anser att spelet utspelar sig i. 

Spelaren kan välja mellan följande val: 

1. Spara tid genom att vada genom vattnet och bli blöt. 

o Detta val speglar de stereotypt manliga attributen om att inte bry sig om sitt 

utseende och att vara rättfram i sitt agerande. 

2. Ta en omväg för att undvika att bli blöt. 

o Detta val speglar de stereotypt kvinnliga attributen om att bry sig mycket om 

sitt utseende och att vara varsam i sitt agerande 

4.2.3 Hinder 3: Inre monolog 

Här fick spelaren välja hur huvudkaraktären planerar att spendera sin kväll när hen kommit 

hem. Spelaren kunde välja mellan följande val: 

1. Krama om och lek med barnen, följt av att umgås och ladda upp batterierna med sin 

partner. 

o Detta val speglar de stereotypt kvinnliga attributen om att vara känslosam och 

familjeorienterad. 

2. Fixa saker som har krånglat i hushållet så att det inte skjuts upp. 

o Detta val speglar de stereotypt manliga attributen om att vara praktisk och 

mindre känslosam. 
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4.2.4 Hinder 4: Otrevlig person 

Här stöter huvudkaraktären på en person som fäller otrevliga kommentarer om 

huvudkaraktärens kläder. Spelaren fick välja mellan följande val i hur huvudkaraktären ska 

agera: 

1. Sjunka ihop men ignorera personen och fortsätta gå, även om kommentaren sårar. 

o Detta val speglar de stereotypt kvinnliga attributen om att vara undergiven, 

inte aggressiv, tystlåten samt blir lätt sårad känslomässigt. 

2. Hytta argt med näven och besvara med en minst lika nedlåtande kommentar. 

o Detta val speglar de stereotypt manliga attributen om att vara aggressiv, 

dominant, högljudd samt inte blir sårad känslomässigt. Det speglar även den 

macho stereotypen då huvudkaraktären känner sig tvungen att försvara sig mot 

kommentaren. 

4.2.5 Hinder 5: Fallet träd 

Här stöter huvudkaraktären på en folkhop som har samlat sig kring ett fallet träd som 

blockerar vägen. Spelaren fick välja mellan följande val i hur huvudkaraktären ska agera: 

1. Invänta att någon annan i gruppen presenterar ett förslag på hur problemet ska lösas. 

o Detta val speglar de stereotypt kvinnliga attributen om att sällan vara ledare, 

agera passivt, vara tystlåten och inte så självsäker. 

o Om spelaren väljer detta val kommer en annan person föreslå att trädet ska 

sågas ner innan det flyttas. Spelaren kan då välja mellan att antingen följa 

denna persons förslag (speglar ovan nämnda attribut) eller ignorera det och 

beordra gruppen att hjälpa till att lyfta trädet som det är (speglar stereotypiskt 

manliga drag om att vara en ledare, självsäker samt rättfram och aktiv i sitt 

agerande). 

2. Gå fram och försök lyfta bort trädet på egen hand med rå styrka. 

o Detta val speglar de stereotypt manliga attributen om att vara rättfram och grov 

i sitt agerande samt att vara självsäker. 

o Om spelaren väljer detta alternativ kommer huvudkaraktären inse att trädet 

inte går att lyfta på egen hand. Spelaren får då välja mellan att huvudkaraktären 

antingen ska beordra gruppen att hjälpa till att lyfta trädet (speglar 

stereotypiskt manliga drag om att vara en ledare, självsäker samt rättfram och 

aktiv i sitt agerande), eller att huvudkaraktären ska invänta att någon annan i 

gruppen kommer med ett förslag på hur problemet ska lösas (detta val leder till 

val 1 i hinder 5). 

4.2.6  Hinder 6: Möte med familjens hund 

Här möts huvudkaraktären upp av familjens hund som kommer springandes. Spelaren fick 

välja mellan följande val i hur huvudkaraktären ska agera: 

1. Huka sig och möt hunden med en kärleksfull kram. Gå sedan sida vid sida hem medan 

huvudkaraktären berättar om sin dag. 

o Detta val speglar de stereotypt kvinnliga attributen om att enkelt visa ömma 

känslor, vara vänlig/mild samt att inte vara tävlingsinriktad. 

2. Sjunk ner i en lekfull position och utmana hunden på en kapplöpning den resterande 

vägen hem. 
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o Detta val speglar de stereotypt manliga attributen om att inte uttrycka ömma 

känslor samt att vara väldigt tävlingsinriktad. 

4.3 Pilotstudie  

För att försäkra att den valda metoden samt artefakten fungerar för att undersöka 

frågeställningen genomfördes ett pilottest på sju respondenter, där tre respondenter var 

kvinnor och fyra var män. Pilottestet visade att samtliga sju deltagare förstod hur spelet 

fungerade utan några svårigheter, samt att alla kunde svara på samtliga frågor i enkäten. 

Nedan presenteras resultatet från pilottestet: 

Tabell 3 Respondenternas könsidentifikation och inläsning av kön i huvudkaraktären. 

 Manlig 

Respondent 

Kvinnlig 

Respondent 

Totalt 

Huvudkaraktär 

Manlig 

Huvudkaraktär 

4 1 5 

Kvinnlig 

Huvudkaraktär 

0 2 2 

Inget 0 0 0 

Totalt 

Respondent 

4 3 7 

 

Tabell 4 Respondenternas könsidentifikation och anledning till val av huvudkaraktärens 

kön. 

 Manlig 

Respondent 

Kvinnlig 

Respondent 

Totalt 

Huvudkaraktär 

Val beror på 

identifikation 

3 1 4 

Val beror på 

annan 

anledning 

1 2 3 

Totalt 

Respondent 

4 3 7 

 

Tabell 5 Respondenternas inläsning av kön och antal spelade spel från den förbestämda 

listan. 

 Manlig 

Huvudkaraktär 

Kvinnlig 

Huvudkaraktär 

Totalt 

Spel 
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Lågt antal spel  

(0-3 st) 

0 1 1 

Medel antal 

spel 

(4-6 st) 

2 1 3 

Högt antal 

spel 

(7-9 st) 

3 0 3 

Totalt 

Respondent 

5 2 7 

 

I denna version av det textbaserade spelet var berättelsen dock skriven i du-form. Flertalet 

kommentarer kom in från respondenterna där detta framställdes som ett problem då det kan 

leda till att spelaren direkt läser in sitt eget kön för att berättelsen säger att ”du” utför 

handlingar. Efter denna kritik skrevs berättelsen om så att den i den slutgiltiga versionen inte 

längre var skriven i du-form. 

Utöver detta gjordes inga fler ändringar till den slutgiltiga versionen, utan både enkäten, 

spelet och metoden för analys av resultatet förblev densamma som i pilotstudien. 
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5 Utvärdering 

5.1 Grunddata 

Totalt samlades 41 svar in där samtliga ansågs vara användbara till att besvara 

frågeställningen. Av dessa 41 svar hade även samtliga godkända fritextssvar, dvs svaren bestod 

av en godkänd motivering av valet till inläsning av kön.  

Av de 41 respondenter som deltog i undersökningen identifierade sig 23 stycken (56%) som 
män och 18 stycken (44%) som kvinnor. 73% av respondenterna är födda mellan 1990-1999, 
25% är födda mellan 1960-1989 och 1% är födda mellan 2000-2009. 
 

 

 Spel 

Datan i Figur 3 visar vilka spel/spelserier respondenterna har spelat. Datan visar att Super 

Mario, Donkey Kong samt The Legend of Zelda var de mest spelade av ovan nämnda spel.  

Data samlades även in kring huruvida respondenterna identifierade sig som gamers eller ej, 

men då samtliga respondenter identifierade sig som gamers gjordes valet att inte ta med denna 

data i resultatet. 

5.2 Resultat och analys 

5.2.1 Huvudkaraktärens Kön 

Nedan presenteras data kring vilket kön respondenterna valde att läsa in i huvudkaraktären. 

Respondenterna kunde välja mellan svarsalternativen man, kvinna eller annat (fritextsvar) (se 

Appendix B). Alla respondenter som svarade annat angav i fritextsvaret att inget kön lästes in 

i huvudkaraktären. Ett t-test visade att sannolikheten att korrelationerna i denna tabell 

återfinns i hela populationen är 96,4% (p=0.036<0.05). Detta visar att p ligger under 

undersökningens signifikansnivå på 0.05 vilket innebär att resultatet i tabellen är signifikant. 
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Tabell 6 Respondenternas könsidentifikation och inläsning av kön i huvudkaraktären. 

Observerat 

Resultat 

Manlig 

Respondent 

Kvinnlig 

Respondent 

Totalt 

Huvudkaraktär 

Manlig 

Huvudkaraktär 

20  4  24  

Kvinnlig 

Huvudkaraktär 

0  12  12  

Inget 3  2  5  

Totalt 

Respondent 

23  18  41  

 

Tabell 6 visar hur korrelationen mellan respondenternas könsidentifikation och vilket kön 

som lästes in i huvudkaraktären ser ut. Tabellen visar att majoriteten av respondenterna valde 

att läsa in sitt eget kön i huvudkaraktären. Inga av de manliga respondenterna valde att läsa 

in det kvinnliga könet, medan 4 av de kvinnliga respondenterna valde att läsa in det manliga 

könet. Totalt 5 respondenter, 3 manliga och 2 kvinnliga, valde att inte läsa in något kön alls i 

huvudkaraktären.  

De kvalitativa fritextsvaren från de respondenter som inte läste in ett kön i huvudkaraktären 

ser ut som följande (Appendix A): 

”Jag tänkte mig själv i situationen, men det kunde lika gärna varit en 

man. Ganska neutral.” 

- Kvinna, 31 

”Fick inga indikationer om kön, tänkte inte ens på det förrän jag fick 

frågan nu. Hade en person, en människa, som upplevelse. Har inte nog 

med info för att kunna avgöra vilka könsdelar denna person är utrustad 

med eller hur personen identifierar sig, ser heller ej relevansen om inte 

detta kommer utvecklas till en erotisk historia med grafiska 

beskrivningar?” 

- Kvinna, 26 

”Jag tänkte mig berättelsen i förstapersons-perspektiv, alltså skapades 

aldrig en bild om ett specifikt kön.” 

- Man, 22 

”Man fick inte veta något om karaktären förutom att hen hr barn och en 

partner, så karaktären kan vara vilket kön som helst.” 

- Man, 21 

”Som tidigare nämnt, var huvudpersonen väldigt personlighetslös. Om 

det var en man eller kvinna framgick inte av någon av spelets input.” 
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- Man, 27 

 

 

5.2.2 Identifikation 

Nedan presenteras den kvalitativa data som visar varför respondenterna läste in det valda 

könet i huvudkaraktären. Datan kring identifikation hos respondenterna samlades in från ett 

kvalitativt inslag i enkäten där respondenten i ett fritextsvar fick beskriva varför hen läste in 

det valda könet i huvudkaraktären. Dessa fritextsvar har sedan gåtts igenom och kvantifierats 

så att alla svar som på något sätt nämnde att anledningen berodde på en önskan att kunna 

identifiera sig med karaktären här räknas som identifikation. I ett fall hos de kvinnliga 

respondenterna hade respondenten angett att inget kön lästes in i huvudkaraktären, men 

sedan i fritextsvaret skrivit att hon gjorde valen utifrån sig själv och att huvudkaraktären på 

så sätt kan ses som kvinnlig. Detta svar valdes att ändras och på grund av fritextsvaret räknas 

som identifikation. 

Tabell 7 Respondenternas könsidentifikation och anledning till val av huvudkaraktärens 

kön. 

Observerat 

Resultat 

Manlig 

Respondent 

Kvinnlig 

Respondent 

Totalt 

Huvudkaraktär 

Val beror på 

identifikation 

18  11 29  

Val beror på 

annan 

anledning 

5  7  12  

Totalt 

Respondent 

23  18  41  

 

Tabell 7 visar att majoriteten av respondenterna (78% av männen och 61% av kvinnorna) valde 

att läsa in det valda könet på grund av en önskan att kunna identifiera sig med 

huvudkaraktären.  

3 av de 5 manliga respondenter som gjorde valet på grund av en annan anledning än 

identifikation läste inte in ett kön i huvudkaraktären alls. De andra 2 angav i fritextsvaret att 

de antingen inte visste varför de läste in det valda könet, eller för att det berodde på att några 

av svarsalternativen i spelet var att huvudkaraktären skulle lyfta träd eller pyssla med 

hobbyprojekt kring huset (Appendix A). 

2 av de 7 kvinnliga respondenter som gjorde valet på grund av en annan anledning än 

identifikation läste inte in ett kön i huvudkaraktären alls. 1 av de 7 kvinnliga respondenterna 

läste in det kvinnliga könet i huvudkaraktären och angav i fritextsvaret att valet berodde på 

att hon antog att alla karaktärer hon spelar är kvinnor (se Appendix A). Resterande 4 kvinnliga 



26 
 

 

respondenter som gjorde valet på grund av en annan anledning än identifikation läste in det 

manliga könet i huvudkaraktären. Deras fritextsvar listas nedan (se Appendix A): 

”Några av alternativen handlade om rå styrka” 

”Det är sällan jag får en personlig koppling till en kvinnlig karaktär. Jag 

delar oftast personlighet och/eller intressen med manliga karaktärer. 

Om inget annat är det manliga karaktärers attityd eller position jag 

önskar jag kunde ha.” 

”Jag vet inte riktigt. Det kan vara för att det anses vara det ”normala” 

om inget annat sägs. Dock är jag en kvinna och brukar skapa kvinnliga 

avatarer i spel som tillåter det. Jag tror jag såg personen som mer 

kvinnlig i början men sen såg jag det mer som en man, men samtidigt 

fick jag fundera lite på frågan vilket kön jag upplevde att hen hade.” 

”För att inget annat beskrevs, och då utgår man ifrån det i det svenska 

språket.” 

 

Den kvalitativa data som presenteras ovan indikerar att respondenternas inläsning av kön i 

huvudkaraktären med stor sannolikhet har påverkats av fler faktorer än endast önskan att 

kunna identifiera sig med karaktären. Flera av de kvalitativa fritextssvaren (se Appendix A) 

stämmer på olika sätt överens med resultaten och påståendena som presenteras i kapitel 2. 

Kommentaren ”Några av alternativen handlade om rå styrka” stämmer exempelvis överens 

med stereotypen där manliga karaktärer oftast är de som är fysiskt kapabla och starka. Denna 

data hjälper alltså till att förkasta undersökningens nollhypotes då alla spelare uppenbarligen 

inte läser in sitt eget kön i huvudkaraktären på grund av en önskan att kunna identifiera sig 

med den.  

5.2.3 Bakgrund i spel 

Nedan visas två contingencytabeller som visar korrelationen mellan inläst kön och antal 

spelade spel från den förbestämda listan för kvinnliga respektive manliga respondenter. 

Tabell 8 Kvinnliga Respondenter; Korrelation mellan inläst kön och antal spelade spel. 

 Manlig 

Huvudkaraktär 

Kvinnlig 

Huvudkaraktär 

Inget 

Kön             

Totalt 

Antal Spel 

Lågt antal 

spel  

(0-3 st) 

1 3 0 4 

Medel antal 

spel 

(4-6 st) 

1 9 1 11 

Högt antal 

spel 

(7-9 st) 

2 0 1 3 
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Totalt 

Karaktär 

4 12 2 18 

 

Datan i tabell 8 visar att det var relativt stor spridning på korrelationen mellan inläst kön och 

antalet spelade spel från den förbestämda listan hos de kvinnliga respondenterna. Dock kan 

man se att inläsning av det manliga könet skedde i alla nivåer av antal spelade spel (hälften i 

lågt och medel, och hälften i hög), medan inläsning av det kvinnliga könet endast skedde i lågt 

och medel antal spelade spel. Detta skulle eventuellt kunna innebära att kvinnor som spelat 

många spel med manliga stereotyper tenderar att läsa in det manliga könet i neutrala 

huvudkaraktärer, medan kvinnor som inte har spelat så många spel med manliga stereotyper 

istället tenderar att läsa in det kvinnliga könet.  

Tabell 9 Manliga Respondenter; Korrelation mellan inläst kön och antal spelade spel. 

 Manlig 

Huvudkaraktär 

Kvinnlig 

Huvudkaraktär 

Inget 

Kön             

Totalt 

Antal Spel 

Lågt antal 

spel  

(0-3 st) 

1 0 0 1 

Medel antal 

spel 

(4-6 st) 

11 0 3 14 

Högt antal 

spel 

(7-9 st) 

8 0 0 8 

Totalt 

Karaktär 

20 0 3 23 

 

Datan i tabell 9 visar att det inte var lika stor spridning på korrelationen mellan inläst kön och 

antalet spelade spel från den förbestämda listan hos de manliga respondenterna som det var 

hos de kvinnliga. Majoriteten av de manliga respondenterna har spelat medel eller högt antal 

spel från den förbestämda listan, medan endast en manlig respondent hade spelat lågt antal 

spel från den förbestämda listan.  

Resultatet från tabell 9 innebär dock inte att inläst kön endast är beroende av vilket antal spel 

från den förbestämda listan respondenterna har spelat, utan här spelar även data kring 

identifikation in som visade att nästan alla manliga respondenter som läste in det manliga 

könet i huvudkaraktären gjorde det på grund av en önskan att identifiera sig med karaktären. 

Andra faktorer som inte nämns i denna undersökning kan även spela en roll i valet. Det man 

kan se i tabellen är dock att samtliga manliga respondenter som inte läste in ett kön alls i 

huvudkaraktären har spelat medel antal spel från den förbestämda listan. Detta skulle 

eventuellt kunna innebära att män som spelar antingen lite eller väldigt mycket spel med 

manliga stereotyper inte tenderar att inte läsa in ett kön alls i neutrala huvudkaraktärer. Dock 
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är det endast 3 fall där manliga respondenter inte läst in ett kön alls, vilket är för lite för att 

kunna bevisa någon korrelation till hur mycket spel med manliga stereotyper som har spelats.  

Även om tabell 8 samt 9 visar på intressanta korrelationer i materialet, så behöver det faktum 

att samtliga respondenter identifierar sig som gamers tas i beaktning. Då definitionen av en 

gamer beskrivs i kapitel 2.2 som en person som spenderar mycket tid åt att spela hardcorespel, 

där starka stereotyper kring spelkaraktärerna är vanliga, så är det inte helt orimligt att anta 

att samtliga respondenter i denna undersökning har exponerats för manliga karaktärer i spel. 

Detta innebär att även om respondenten inte har spelat så många av de utvalda spelen som 

listas i frågeformuläret så är det stor chans att respondenten har exponerats för manliga 

spelkaraktärer i andra spel.  

 

5.3 Slutsatser 

Resultatet från undersökningen visar att majoriteten av respondenterna, både manliga och 

kvinnliga, läste in det egna könet i huvudkaraktären på grund av en önskan att kunna 

identifiera sig med den. Dock gjorde inte alla respondenter detta, utan 3 män och 2 kvinnor 

läste inte in något kön i huvudkaraktären alls, och 4 kvinnor läste in det manliga könet i 

huvudkaraktären. Då resultatet från tabell 6 som jämförde respondentens könsidentifikation 

och inläst kön är signifikant så kan vi med hjälp av detta förkasta den framtagna nollhypotesen 

som sa att ”Alla spelare kommer läsa in sitt eget kön i den könsneutrala huvudkaraktären på 

grund av en önskan att kunna identifiera sig med den”. Tabell 6 bevisar att nollhypotesen inte 

håller, och att det finns andra faktorer än identifikation i spel som avgör vilket kön som läses 

in i en könsneutral huvudkaraktär.  

Vilka dessa faktorer är har denna undersökning varken kunnat eller försökt bevisa. En 

förklaring hade möjligen kunnat hittas i tabell 8 och 9 som eventuellt visar på intressanta 

korrelationer mellan inläst kön och antal spelade spel från den förbestämda listan hos 

kvinnliga respektive manliga respondenter. Dock angav samtliga respondenter att de 

identifierar sig som gamers vilket skapar många frågetecken kring den insamlade datan. Detta 

samt att exponering för manliga stereotyper i spel kan vara en av flera faktorer som påverkar 

valet av inläsning av kön. En djupare undersökning kring ämnet krävs för att få fram ett 

trovärdigt resultat. 

Hos de kvinnliga respondenterna fanns det fyra fall där det manliga könet lästes in i 

huvudkaraktären. Varför detta hände kan denna undersökning ej bevisa, men de kvalitativa 

fritextsvaren kopplade till huvudkaraktärens kön indikerar dock att kvinnor som exponerats 

för manliga huvudkaraktärer i spel skulle kunna bli påverkade av exponeringseffekten (se 

kapitel 2.4) och anamma en inställning om att det manliga könet är att föredra på 

huvudkaraktärer i spel.  
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6 Avslutande Diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Frågeställningen “Hur ser korrelationen ut mellan vilket kön spelare identifierar sig med och 

vilket kön de läser in i en könsneutral huvudkaraktär?” undersöktes med hjälp av ett 

textbaserat spel där huvudkaraktären är könsneutral. I spelet skulle respondenterna välja hur 

huvudkaraktären skulle agera utifrån förbestämda val som antingen var stereotypt kvinnliga 

eller manliga för att på så sätt skapa sin egen uppfattning om huvudkaraktärens könsidentitet. 

Efter spelet följde en internetbaserad enkät (se Appendix B) där data kring respondentens 

bakgrund i spel samlades in, samt vilket kön hen läste in i huvudkaraktären och varför. Datan 

som samlades in kvantifierades sedan för att få fram kvantitativa data kring hur många som 

hade ett behov av att identifiera sig med huvudkaraktären. En nollhypotes formulerades till 

undersökningen som ser ut som följande: “Alla respondenter kommer läsa in sitt eget kön i 

den könsneutrala huvudkaraktären på grund av en önskan att kunna identifiera sig med den”. 

Sammanlagt samlades 41 svar in från 23 manliga och 18 kvinnliga respondenter. Resultatet 

visade att majoriteten av respondenterna hade en önskan att kunna identifiera sig med 

huvudkaraktären och valde på grund av det att läsa in sitt eget kön i huvudkaraktären. Av de 

manliga respondenterna läste samtliga in det manliga könet eller inget kön alls i 

huvudkaraktären, medan det hos de kvinnliga respondenterna fanns fall där det motsatta 

könet lästes in i huvudkaraktären. Baserat på den insamlade datan kan vi bevisa att 

nollhypotesen inte håller och att den måste förkastas. Inläsning av kön i en könsneutral 

huvudkaraktär beror på fler faktorer än bara identifikation i spel.   

6.2 Diskussion 

6.2.1 Undersökningen i ett större perspektiv 

Det som tydligt kunde ses från undersökningen är att spelare, oavsett kön, tenderar att läsa in 

sitt eget kön i en huvudkaraktär om möjlighet ges. Precis som undersökningarna i kapitel 2.3 

visar så verkar detta bero på att spelaren vill kunna identifiera sig med huvudkaraktären för 

att bättre leva sig in i berättelsen. Denna slutsats utnyttjas redan idag i spel som låter spelaren 

skapa sin egen avatar, exempelvis World of Warcraft och Everquest II som nämns i kapitel 

2.3. Dock skulle andra genrer inom spel också kunna dra nytta av denna slutsats. Exempelvis 

äventyrsspel skulle kunna innehålla äventyr med neutrala huvudkaraktärer för att spelaren 

själv ska få möjligheten att läsa in det kön hen känner att hen kan identifiera sig bäst med för 

att få så bra förutsättningar för inlevelse som möjligt. Ett exempel på ett spel som redan gör 

detta är Undertale (Fox, 2015) där huvudkaraktären medvetet är könsneutral vilket låter 

spelaren själv läsa in det kön hen anser passar. Om fler spel byggde på detta skulle det 

innebära att spelen fyller behov hos inte bara manliga, heterosexuella spelare, utan alla 

spelare, vilket i sin tur öppnar upp marknaden för många fler kunder.  

När det kommer till exponeringseffekten så indikerar den insamlade datan att problem finns 

inom spelbranschen när det kommer till genus och könsrepresentation i spel, även om denna 

undersökning inte undersöker hur stort detta problem är. De kvalitativa fritextsvaren från de 

kvinnliga respondenterna tyder på att kvinnliga spelare kan påverkas av de normer som finns 

kring huvudkaraktärers kön. ”Några av alternativen handlade om rå styrka” (se Appendix A), 

detta påstående kan kopplas till de stereotypt framställda spelkaraktärerna som fanns 
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speciellt under 80- och 90-talet, där männen till stor del var starka och muskulösa medan 

kvinnorna inte var kapabla att ta hand om sig själva (se kapitel 2.1). Kvinnor kan också vara 

starka och utföra handlingar som har med rå styrka att göra, men ändå kopplas denna 

egenskap direkt till manliga karaktärer. Detta skulle absolut kunna ha att göra med 

exponeringseffekten då den säger att ökad exponering av ett stimuli kan få en person att börja 

uppskatta och acceptera det mer (se kapitel 2.4). Alltså skulle ökad exponering för manliga 

karaktärer som använder sig av rå styrka, samt ökad exponering för kvinnliga karaktärer som 

inte kan ta hand om sig själva, kunna innebära att en spelare börjar acceptera att det är såhär 

fördelningen av attribut ser ut mellan könen hos karaktärer inom spel. Kommentarerna ”Om 

inget annat är det manliga karaktärers attityd eller position jag önskar jag kunde ha.”, ”Det 

kan vara för att det anses vara det ”normala” om inget annat sägs.” samt ” För att inget annat 

beskrevs, och då utgår man ifrån det i det svenska språket.” (se Appendix A) visar också på att 

normen kring att spelkaraktärer är manliga påverkar kvinnliga spelare. De manliga attributen 

framställs som bättre än de kvinnliga och det faktum att majoriteten av karaktärerna i spel är 

män leder till att det börjar accepteras som det normala och rätta.  

Syftet med arbetet var att undersöka om det finns några skillnader mellan manliga och 

kvinnliga spelare när det kommer till vilket kön som läses in i en neutral huvudkaraktär i ett 

spel. Detta syfte har uppfyllts då resultatet visar att det finns faktorer utöver identifikation som 

spelar roll när det kommer till valet av inläsning av kön i en könsneutral huvudkaraktär. Detta 

resultat kan förhoppningsvis hjälpa till att öka medvetenhet kring hur spelare ser på spels 

huvudkaraktärer och deras kön, för att framtida huvudkaraktärer i spel ska kunna fortsätta att 

utvecklas på ett mer genomtänkt sätt än det som fanns på 80- och 90-talet (se kapitel 2.1). 

6.2.2 Undersökningens trovärdighet 

Ett problem som påverkar undersökningens trovärdighet är det faktum att genren 

textbaserade spel skiljer sig mycket från övriga spel. Detta innebär att även om resultatet i 

tabell 6 är signifikant så hade det kanske sett helt annorlunda ut om undersökningen gjorts på 

ett spel från en annan spelgenre.  Denna undersökning har alltså endast potential att besvara 

hur korrelationen ser ut mellan spelares könsidentifikation och vilket kön de läser in i en 

könsneutral huvudkaraktär i ett textbaserat spel, inte alla spel.  

Ett annat problem var att undersökningen även ämnade undersöka huruvida 

gameridentiteten påverkade vilket kön som lästes in i huvudkaraktären, men då samtliga 

respondenter identifierade sig som gamers togs inte denna data med i resultatet. 

Respondenter hade behövt hämtas från andra forum än de som valdes för att öka chansen att 

få in spelare som inte identifierar sig som gamers. 

Alltså kan undersökningens trovärdighet ifrågasättas på flera punkter. Dock kan resultatet 

från undersökningen bevisa att nollhypotesen som togs fram inte håller och att den måste 

förkastas. Detta bidrar till viss ökad medvetenhet kring ämnet och kan därför hjälpa till att 

inspirera framtida arbeten, även om undersökningen i sig inte kan bevisa exakt vad det är som 

påverkar en spelares val av inläsning av kön i en könsneutral huvudkaraktär utöver faktorn 

identifikation i spel. 

6.3 Framtida arbete 

Denna undersökning kan absolut byggas på och utvecklas inför framtida arbeten. Ett längre 

arbete kan inledas där artefakten ändras så att den inkluderar fler spelgenrer än endast 
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textbaserade. Detta för att på ett mer trovärdigt sätt undersöka hur resultatet hade sett ut för 

andra spelgenrer än bara textbaserade spel. 

En undersökning med en mer nischad frågeställning som kretsar kring endast manliga eller 

kvinnliga spelare skulle även vara intressant. Då kan en djupare och mer kvalitativ 

undersökning genomföras där målet är att ta reda på varför spelare läser in olika kön, och på 

vilket sätt exponeringseffekten kan spela en roll i valet. 

Om större spelföretag plockade upp undersökningen och applicerade den på sina spel skulle 

intressanta undersökningar kunna göras på olika spelgenrer. Jämförelser skulle kunna göras 

mellan exempelvis FPS-spel, som har en viss macho kultur kopplad till sig, och mobilspel, som 

är mer casual och spelas av majoriteten kvinnliga spelare, för att se om spelare läser in samma 

kön om spel från olika genrer spelas.  

En undersökning som fokuserade mer på huruvida gameridentiteten påverkar vilket kön som 

läses in i en huvudkaraktär vore även intressant att se då den faktorn togs bort ur denna 

undersökning. 

Sammanfattningsvis finns det stor potential för framtida arbeten inom detta ämne då det inte 

bara är aktuellt och diskuteras av många spelutvecklare idag, utan även kan leda till att 

marknaden breddar sig och välkomnar fler spelare med olika utseenden, förutsättningar, 

bakgrunder, etniciteter och läggningar. Spel är till för alla, inte bara vita, heterosexuella män. 
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Appendix A -  Kvalitativa data 

Nedan presenteras de kvalitativa fritextsvaren från frågan kring varför respondenterna läste 

in det valda könet i huvudkaraktären. 

Manliga Respondenter: 

För att jag är man. 

Troligtvis eftersom att jag projecerade mitt egna kön på karaktären 

Jag tänkte mig berättelsen i förstapersonsperspektiv, alltså skapades aldrig en bild om ett 
specifikt kön. 

För det var mina beslut 

Jag tänkte mig själv som huvudpersonen. 

Enklare att identifiera med honom* (om det nu var en man vill säga) 

Frågorna samt några av svaren, lyft av träd, hobbyprojekt kring huset. 

För att jag spelade som mig själv och jag identifierar mig som man 

Fanns ingen tydlig antydelse till vilket kön det var vilket fick mig att läsa det som en man 
eftersom det var jag som gjorde valen. 

Brukar applicera mitt eget kön på det jag spelar.  

Det är svårt, men finns ingen annan indikation kring karaktärens kön brukar jag se det 
som att de har/är samma som mig. 

Man fick inte veta något om karaktären förutom att hen har barn och en partner, så 
karaktären kan vara av vilket kön som helst 

Jag förlikade huvudkaraktären med mig sjäv då inget specifierade könet. Min upplevelse 
av karaktären formades av min egen upplevelse av vad jag skulle ha gjort utifrån de 
tillgängliga valen och på grund av beskrivningen av händelserna och miljöerna påminde 
mig om mina egna erfarenheter mad min far ute i skogen. 

Eftersom jag själv är man och agerade utefter mina egna tankar. 

Jag är man, 

Såg mig själv i rollen 

Därför att den utspelas i jag/du -form och jag är en man. 

Det handlade till stor del om att jag applicerade mig själv på karaktären. Jag försökte sätta 
mig in i hur jag skulle agera i de olika situationerna, eller alla tror att jag hade agerat.  

För att jag försökte leva mig in i karaktärsrollen, och då inget specifikt kön nämndes så 
kändes det inte som ett problem. Då man i berättelsen får följa en individ sett ur ett väldigt 
personligt perspektiv, och att man själv som spelare är den som gör de aktiva valen i 
spelet, så blev det lättare att köpa illusionen man bygger upp av att man själv är den som 
gestaltas i spelet.  

Jag utgick från mig själv 

Jag liknade karaktären med mej själv. 

vet inte 
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Som tidigare nämnt, var huvudpersonen väldigt personlighetslös. Om det var en man eller 
kvinna framgick inte av någon av spelets input. 

 

Kvinnliga respondenter: 

Du form i berättandet, och jag är kvinna. 

Några av alternativen handlade om "rå styrka" 

Identifierade mig själv med karaktären 

Jag tänkte inte på det alls medans jag spelade, varför jag svarade "inget kön", men eftersom jag 
själv är kvinna och gjorde valen utifrån vad jag själv hade valt i situationen skulle man kunna 
beskriva hen som kvinnlig. Jag ser dock inte mig själv som specifikt kvinnlig i mitt agerande. 

Fick den bilden först eftersom jag satte mig själv i rollen, sedan avvek spelet från det (har inga 
barn t.ex.) men bilden stannade kvar. 

För att inget annat beskrevs, och då utgår man ifrån det i det svenska språket. 

Jag kunde relatera en del till de påståenden som jag valde och då det representerade mig och 
jag själv är kvinna blev det en kvinna 

Inget specifikt . Spelet var i jag-form,därför anpassas känslan efter spelarens eget kön 

Jag utgick från mig själv. 

Jag bara antar att alla karaktärer jag spelar är kvinnor tbh 

Jag tänkte mig själv i situationen, men kunde lika gärna varit en man. Ganska neutral 

Jag såg personen som en ideel version av mig själv 

Fick inga indikationer om kön, tänkte inte ens på det förrän jag fick frågan nu. Hade en person, 
en människa, som upplevelse. Har inte nog med info för att kunna avgöra vilka könsdelar 
denna person är utrustad med eller hur personen identifierar sig, ser ej heller relevansen om 
inte detta kommer utvecklas till en erotisk historia med grafiska beskrivningar?  

Nu minns jag inte om det faktiskt stog så, men tänkte mig att det var skrivet utifrån att det var 
jag som gjorde sakerna, och jag e ju kvinna, så. Satte mig själv i sitsen som huvudpersonen var 
i. 

Förmodligen för att jag placerade mig själv i rollen av huvudkaraktären. Att jag själv fick välja 
utkomsten av situationerna stärkte detta då jag valde utifrån vad jag själv skulle gjort. 

Eftersom jag själv är kvinna satte jag mig in i personen utifrån mina egna erfarenheter som just 
kvinna och läste där med personen som just kvinna. Karaktären skulle dock kunna vara 
antingen kvinna eller man då kön inte känns särskilt relevant utifrån storyn.  

Det är sällan jag får en personlig koppling till en kvinnlig karaktär. Jag delar oftast personlighet 
och/eller intressen med manliga karaktärer. Om inget annat är det manliga karaktärers attityd 
eller position jag önskar jag kunde ha. 

Jag vet inte riktigt. Det kan vara för att det anses vara det "normala" om inget annat sägs. Dock 
är jag en kvinna och brukar skapa kvinnliga avatarer i spel som tillåter det. Jag tror jag såg 
personen som mer kvinnlig i början men sedan såg jag det mer som en man, men samtidigt fick 
jag fundera lite på frågan vilket kön jag upplevde att hen hade 
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Appendix B -  Frågeformulär 

Nedan presenteras frågeformuläret som respondenterna fick svara på efter de spelat spelet. 

1. När du spelade spelet, vilket kön ansåg du att huvudkaraktären hade? 

a. Man 

b. Kvinna 

c. Annat (fritextsvar) 

 

2. Kan du kortfattat förklara varför du tycker att huvudkaraktären hade just det könet? 

(fritextsvar) 

 

3. Vilket kön identifierar du dig med? 

a. Man 

b. Kvinna 

c. Annat (fritextsvar) 

 

4. Vilket år är du född? (fritextsvar) 

 

5. Identifierar du dig som en gamer? 

a. Ja 

b. Nej 

 

6. Vilka av nedanstående spelgenrer brukar du spela? (Fler val är tillåtna) 

a. Onlinespel 

b. First Person Shooter (FPS) 

c. Role Playing Game (RPG) 

d. Strategispel 

e. Plattformsspel 

f. Äventyrsspel 

g. Mobilspel 

h. Annat (fritextsvar) 

 

7. Vilka av nedanstående spel har du spelat? (Fler val är tillåtna) 

a. Donkey Kong 

b. Frogger 

c. Tomb Raider 

d. Super Mario 

e. Mortal Kombat 

f. Crash Bandicoot 

g. Golden Eye 64 

h. The Legend of Zelda 

i. Street Fighter 

j. Indiana Jones 

k. Super Metroid II 

l. Jag har inte spelat dessa spel 

 

 


