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Sammanfattning 
 

Denna undersökning berör normbrytande kulturuttryck och etnicitet samt icketypiska 
spelomslag och har undersökt huruvida dessa tas emot positivt eller negativt med 
följande frågor: ”Är normbrytande kulturuttryck på spelomslag uppmuntrade?” samt 
”Finns det underlag för att använda sig av konceptuella spelomslag?” 
I bakgrundskapitlet har tidigare arbeten kring normbrytande ansträngningar 
presenterats, främst angående könsroller. Stereotyper, ideal och deras funktioner tas 
upp som ett underlag till utformningen av artefakterna. Slutligen presenteras de 
bildtekniska metoder som kommer användas för att skapa icketypiska spelomslag. 
Fyra stycken artefakter skapades, två av typisk bildtyp och två av icketypisk. 

Dessa visades för tolv spelvana eller spelintresserade deltagare i åldern 21-26 som 
intervjuades via textchat. Demografisk data, deras åsikter om omslagen samt 
spelmarknaden, samhället och politisk färg togs också upp. 
 
Resultaten visar att attityden mot icketypiska bilder och normbrytande kulturuttryck 
var mycket positiv. Det mest populära omslaget var en icketypisk bild och den näst 
mest populära innehöll en normbrytande karaktären. Då provgruppen var politiskt 
mycket homogen skulle vidare undersökningar behöva göras för att fastställa om 
denna positiva attityd är gemensam för flera politiska läggningar.  

Nyckelord: Etnicitet, Normbrytande, Spelomslag, Bildanalys 
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1. Introduktion 
Affischer har länge haft en central roll i marknadsföringen av filmer och filmvisningar. De 
har blivit samlarobjekt, diskussionsämnen och ett medium för estetiskt uttryck. Denna roll i 
kulturen har länge väckt intresse i forskarvärlden kring filmaffischer, deras kompositioner 
och teman. 
Spel och deras estetiska omgivningar är däremot inte lika utforskade och har fått ta en 
bakgrundsroll. Detta i kontrast till studier som rör spelens mekaniker eller rent av dess 
filosofiska aspekter, vad är ett spel och hur påverkar de oss? Då spel är ett relativt nytt 
medium är detta kanske inte en överraskning. Med mediets korta historia har inte heller 
materialet som omger dem samma långa historia och färre trendcykler har passerat. 
Mångfald och inklusivitet i spel är ett av de ämnen som tagit fart och uppmärksammas allt 
oftare. Shira Chess (2011) har deltagit i denna diskussion ett antal gånger, bland annat i 
hennes analys av marknadsföring. Analysen visar på att mängden kvinnor inom spel och 
spelmarknadsföring blir fler men inte på samma villkor som män. I en senare skrift tar hon 
upp tillsammans med Evans och Baines (2017:50) den brist i mångfald som finns i 
spelmarknadsföring. De menar att, trots att det finns en tydlig förbättring i mångfald är det 
fortfarande problematiskt i situationer där till exempel endast en karaktär eller person 
representerar en produkt. Vidare berättar de att minoriteter är än mindre representerade i 
marknadsföring. Denna observation kommer tas upp i kapitlet Bakgrund, tillsammans med 
hur den bildteori som används i arbetet, baserat på Kress och Van Leeuwens begrepp 
“konceptuella processer” och “narrativa processer” assisterade i skapandet av artefakter för 
denna studie. Med hjälp av detta underlag skapades fyra stycken artefakter som på olika 
bildtekniska vis berättar om spelets innehåll samt visar normbrytande kulturuttryck. Två av 
bilderna var så kallade konceptuella (objekt- och symbolikfokuserade) och två var narrativa 
(karaktärs- och berättelsefokuserade). Syftet var att på olika sätt uppvisa normbrytande 
karaktärer och kompositioner för att sedan undersöka hur spelare upplever dessa bilder. 
Finns det ett motstånd mot annorlunda spelomslag och karaktärer eller är det uppmuntrat? 
De fyra artefakterna visades sedan upp för tolv deltagare som blev intervjuade via textchat. 
Deltagarna var i åldern 21-26 med en medelålder på 22,8 och genomsnittlig speltid på 13,8 
timmar i veckan. 
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2. Bakgrund 
Spelindustrin är en global miljardmarknad och allt fler spel släpps varje år. Bara 2016 
släpptes 4240 spel på distributionsplattformen Steam (Valve Coproration 2003), till skillnad 
från 2010 då endast 283 släpptes (Entertainment Software Association 2017). Mötet mellan 
de potentiella konsumenterna och spel, samt de omslag som hör till spelen växer alltså 
explosionsartat. Spelomslag har samma funktion som ett bokomslag; Att fånga en möjlig 
köpares uppmärksamhet och skapa en nyfikenhet kring spelet. De är i vissa fall den första 
kontaktpunkten mellan spelare och produkt. Spelomslag är alltså på ett vis en första blick in 
i spelets värld samt spelmarknaden i stort. De representerar de trender och prioriteringar 
som är aktuella just nu. Med denna roll bör ett kritiskt öga riktas mot utformningen av det 
marknadsföringsmaterial spelstudios skapar till sina produkter. Den enorma tillväxt av 
spelmarknaden som har skett ger fler chanser till innovation men också fler chanser att driva 
vidare stereotyper och normer på ett negativt sätt.  

2.1 Stereotyper 
En stereotyp är en brett underförstådd, fixerad och förenklad uppfattning eller bild av en 
person eller sak (Oxford Dictionaries) och kan i vissa fall ha negativa konnotationer. Denna 
negativa form av stereotyper applicerar ofta en eller få av en grupps egenskaper på individen 
och definierar denne enligt gruppens egenskaper. Detta kan leda till missförståelse eller 
förnärmelse. Stereotyper av denna sort har diskuterats flitigt i spelvärlden under de senaste 
åren, framförallt gällande kvinnors roll i och kring spel av både akademiker, 
mediapersonligheter och spelare själva. Bland annat har Anita Sarkeesian (2013) skapat en 
utförlig, kritisk videoserie kring kvinnors roll i spel; Christopher Near har undersökt 
kopplingen mellan spels omsättning i förhållande till hur kvinnor representeras på 
spelomslag, om kvinnor är inkluderade alls. Detta till följd av att kvinnor i spel har haft en 
väldigt specifik roll som inte förändrades mycket på lång tid: individer som behöver räddas 
eller assisteras av en manlig hjälte. Denna stereotyp brukar kallas Damsel-in-distress och 
tilldelas i vissa fall som det enda karaktärsdraget till en kvinnlig karaktär. Med denna allt 
mer kritiska syn på hur karaktärer gestaltas i spel har också ämnen så som korrekt 
representation och inkludering av minoriteter och olika etniciteter tagits upp allt mer.  

 
Även om stereotyper kan användas och används på ett negativt sätt har de också en 
psykologisk funktion. McGarty, Yzerbyt och Spears (2002:2) nämner tre generella 
funktioner stereotyper har ur sociala och psykologiska perspektiv:  
 
“(a) stereotypes are aids to explanation, (b) stereotypes are energy-saving devices, and (c) 
stereotypes are shared group beliefs. The first of these implies that stereotypes form so as 
to help the perceiver to make sense of a situation, the second implies that stereotypes 
should form to reduce effort on the part of the perceiver, and the third implies that 
stereotypes should be formed in line with the accepted views or norms of social groups that 
the perceiver belongs to ” 
 
Vidare förklarar de att dessa funktioner tillsamans tjänar att assistera den observerande 
individen i att förstå ett sammanhang, minska observantens ansträngning och hjälpa oss att 
se skillnader mellan olika sociala grupper. Här visas alltså en helt annan sida av stereotyper, 
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en rentav nödvändig sida. Stereotyper kan skapa förväntningar som lägger grunden för vårt 
tillvägagångssätt i olika sociala situationer samt hjälper de att ge en generalisering som är 
enklare att bearbeta än det hade varit om varje individ hade behövt analyseras.   
 
Medan det finns en rad olika synsätt och teorier kring stereotyper, som visas i McGartys, 
Yzerbyt och Spears (2002) utförliga exempel, kommer denna text fokusera på dessa två 
kategorier.  
Alltså, den mer negativa som nämndes i början av kapitlet samt den funktionella typen som 
nyss diskuterades.  

 

2.1.1 Kulturella Stereotyper 
Att bryta mot normen och gå utanför ramarna för det skaparen av ett spelomslag känner till 
kan ibland innebära problem där den kultur eller folkgrupp som gestaltas, görs det på fel 
sätt. Detta kan bero på medvetna men också omedvetna processer så som okunskap eller ren 
ignorans med flera. Man kan säga att detta är en form av stereotyp. Barthes (1977:34) 
förklarar detta fenomen i hans analys av en fransk reklambild för en matprodukt som är 
tänkt att ge en italiensk känsla. Han beskriver hur den italienska ton reklambilden bär 
(etiketter med namnet Panzani, matprodukter som tillsammans bildar italienska flaggans 
färger, etc.) förmedlar inte nödvändigtvis denna ton till en faktisk italiensk individ. Snarare 
är denna reklam riktad åt den franska befolkningen och de kulturella stereotyper som finns 
kring Italien, i Frankrike. Med detta förklarar han hur utomstående kan uppfatta en kultur 
på annorlunda vis än den inhemska och att det här sker en förskjutning eller rent av en 
förlust av budskapet. På grund av detta är det inte säkert att budskapet når fram till all 
publik och att tolkningen av bilden kan starkt påverkas av inneboende förväntningar, 
upplevelser och kunskap. Medan det är svårt att undvika sådana problem helt är det viktigt 
att ha i åtanke när bland annat marknadsföringsmaterial skapas, material som ämnar att på 
nåt vis representera eller låna aspekter från en viss kultur.  

 
Å andra sidan kan man kan se exempel på försök till att motverka detta fenomen, bland 
annat i Assassins Creed: Origins (Ubisoft Montreal 2017). Spelet utspelar sig under år 49-47 
f.kr och handlar om en egyptisk man, den sista av en grupp kungliga beskyddare, som söker 
hämnd efter mordet på hans son. Karaktären är fullt kapabel att klara sig på egen hand men 
spelet visar en nyanserad personlighet med både brister och styrkor. I spelet sätts också en 
intressant dynamik upp mellan det döende egyptiska riket och det växande, kraftfulla 
Romerska riket. Den europeiska stormakten försöker ta styret över det nordafrikanska 
landet och visar på ett vis en äldre och mer politiskt fokuserad gestaltning av europeisk 
kolonialism. I spelet framställs Romarna ofta som egocentriska och giriga, blinda av 
ambition. Detta i kontrast till det positivt storslagna, nästan mytologiska ljus vissa spel eller 
filmer kastar över romarna. Möjligen har man alltså gjort ett försök att motsätta sig den 
effekt Barthes beskrev och skiftat perspektivet från Romarriket som det bekanta och 
storslagna det ofta framställs som i västerländska sammanhang, till det Nordafrikanska 
perspektivet där Egypten ses som ett sorts uråldrigt kärl för goda värderingar och en 
hälsosam syn på livet. Dock syns på båda sidor undantag med karaktärer som har sitt 
ursprung i ett land men som sympatiserar mer med det andra eller utnyttjar fördelarna som 
detta ger.  
Medan det kan argumenteras att den egyptiska huvudkaraktären i spelet inte räknas som en 
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minoritet då spelet utspelar sig nästan helt och hållet i Egypten, alltså hans hemland, är det 
också viktigt att se vilken funktion spelet som produkt kan ha i västerländska sammanhang. 
Det är särskilt intressant då spelet i sig är skapat av en kanadensisk spelstudio, för en fransk 
distributör. På detta vis ställer sig spelet dubbelt om mot de normer som finns i spel eller 
media överhuvudtaget. 
 

2.2 Ideal & Förväntningar 
I diskussionen kring mångfald i spel delar stereotyperna sitt utrymme med ideal. Medan 
stereotyper är förenklade generaliseringar är ett ideal något att sträva efter, eller något 
“perfekt”. Oxford Dictionary definierar det som “A person or thing regarded as perfect” 
alternativt “A standard or principle to be aimed at”. Ofta talas det om det manliga idealet och 
detta är också ett ideal som diskuteras kring spelkaraktärer. Bergsten och Vipsjö (2014:13-
17) beskriver hur detta ideal kan vara rotat i de antika grekiska skulpturerna, föreställande 
hjältar och gudar. Dessa skulpturer började uppskattas igen under barocken och har sedan 
dess fortsatt att leva i större eller mindre utsträckning som förlagor för den ideala manliga 
kroppen. Dessa ideal har sedan applicerats inte bara på verkliga personer men också på 
spelkaraktärer. Trots att ideal kan ses som separata från stereotyper ingår dessa två begrepp 
ofta tillsammans i diskussioner kring spelkaraktärer. Till exempel kan den ideala, attraktiva 
kvinnan spela en stereotyp roll som “damsel in distress”. Sådana karaktärer kritiseras ofta 
för att vara en-dimensionella eller sägs endast vara en funktion i spelet, snarare än en 
personlighet. I andra fall kan en normbrytande roll med idealt utseende utsättas för kritik, 
ett tydligt exempel är Lara Croft. Karaktären har länge kritiserats för hennes fysiska 
utseende medan hennes roll som kvinnlig huvudkaraktär och actionhjälte hyllats (Kennedy, 
H.W. 2002). Av denna anledning är det viktigt att redogöra för skillnaden mellan ideal och 
stereotyper men också för hur de kan interagera och gärna bildar ett sammanhängande 
fenomen.  
 
Tillsammans med ideal visar sig stereotyper på många vis i spelkaraktärer och spelomslag. I 
många fall designas de för att uppfylla en viss förväntning och samtidigt vara igenkännliga 
för en majoritet av konsumenterna. De ska ge en undermedveten känsla av trygghet i 
karaktärens identitet samt göra denne åtråvärd, alltså följa idealet. Garcia, Stinson, Ickes och 
Bissonnette (1991) visar i deras studie att attraktivitet kan kopplas till hur en social 
interaktion upplevs. Det är tydligt att interaktion med en attraktiv person leder till en mer 
positiv upplevelse samt mer meningsfulla samtal. Är personen mer åtråvärd, är alltså ofta 
upplevelsen med denna mer positiv. Kanske är det detta som medvetet eller undermedvetet, 
leder till stereotyper bland karaktärer. Att skapa en karaktär som ger spelaren en positiv 
upplevelse, både estetiskt och genom dess personlighet i spelet. Vidare kan detta leda till 
karaktärer och omslag som liknar varandra eftersom de estetiska värderingar och synsätt de 
hämtas från är snarlika. Framförallt i fall där spelet har en mycket stor budget och riskerna 
är höga, tenderar studion att hålla sig till ideal eller stereotyper och använda sig av 
traditionella värderingar i förhoppningen att detta tilltalar majoriteten. Strategin ämnar att 
öka chanserna för att kostnaden av spelet vinns tillbaka med råge. Under de senaste åren har 
detta dock ifrågasatts och ett allt större motstånd finns mot onyanserade karaktärer. Medan 
det som beskrivs av Garcia et al. är ett biologiskt fenomen  
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2.3 Stereotypiska Spelomslag 
I en analys Cristopher Near (2013:11) utförde observerade han att av 399 spelomslag till spel 
släppta i USA mellan 2005-2010 och märkta med ESRB Teen eller Mature, visar 42% enbart 
en manlig karaktär medan endast 7% visar enbart en kvinnlig karaktär. I de fall där kvinnor 
visades på ett omslag överhuvudtaget, var 61% av dessa sexualiserade.  
Denna obalans uppmärksammas av Jacob Larsson i hans arbete kring spelomslag. I 
Stereotypical Cover Design (2013) undersöker han om bildanalytiska studier och teorier kan 
användas för att skapa ett omslag som är tilltalande för dess målgrupp, utan att vara en 
stereotypisk mansdominerad bild. Författaren närmar sig problemet ur ett 
könsrollsperspektiv och tar upp bland annat problemen som uppstår ur vikten av 
kommersiell framgång samt hur detta i sin tur driver en fortsatt normativ utformning av 
spelomslag. Den konventionella, mansdominerade utformningen av spelomslag fortgår dock 
inte utan anledning. Mängden sålda kopior påverkas inte nämnvärt om kvinnliga karaktärer 
är i sällskap av manliga, däremot är antalet sålda kopior lägre hos spel med kvinnor som 
centrala karaktärer (Near 2013:11).  
Larsson försöker i sin undersökning utforska olika sätt att kringgå denna situation och 
presenterar, tillsammans med en beskrivning av spelet, tre olika omslag för 
undersökningens deltagare: En stereotyp man med ett vapen, en kvinnas ansikte och 
slutligen en hand som håller i identitetsbrickor med bådas namn på. En påtagligt stor mängd 
deltagare ansåg att den mer neutrala, sistnämnda bilden passade syftet bäst. Bland annat 
sades det att bilden var på ett vis mystisk och detta väckte intresse kring spelet. Det finns 
alltså belägg för att ett spelomslag inte tvunget behöver innehålla en direkt gestaltning av 
huvudkaraktären för att fullfölja sitt syfte. Denna studie kommer vidare utforska dessa 
möjligheter som en neutral bild kan ge.  

Utöver könsrollsperspektivet finns också frågan om etnisk och kulturell representation. 
Chess, Evans och Baines (2017:39-41) menar att medan kvinnor har fått en större plats, på 
ett ibland problematiskt sätt, så är minoriteter mer sällan representerade inom 
spelmarknadsföring och spelomslag. De förklarar att då åskådaren ofta behöver identifiera 
en karaktär väldigt snabbt i en reklambild eller ett omslag kan detta leda till ett sorts 
strömlinjeformning av en karaktärs identitet. Traditionella konventioner och stereotyper 
används som en  guide för att åskådaren ska snabbt förstå vad det är de ser samt att 
åstadkomma en bekant känsla. Vidare skulle denna strömlinjeformning kunna innebära att 
man utesluter karaktärer av andra kulturer och kulturuttryck som inte följer den 
traditionella konventionen. 

2.4  Bildanalys & Semiotik 
Då spelomslag är ett medium som behöver fånga individens uppmärksamhet snabbt och 
hålla kvar intresset är det naturligt att jämföra dessa med filmaffischer eller bokomslag. 
Dessa två kategorier av bilder har gått genom många trender och cykler sedan de blev en del 
av populärkulturen. Spelomslag däremot har inte haft samma långa historia och har inte 
analyserats i samma utsträckning. Med hjälp av de andra två medierna och bildteori kan 
teorier och frågor ställas samt metoder för att skapa icke-typiska spelomslag framarbetas. 
Kress och Van Leeuwens (2006) begrepp “Narrativa processer” och “Konceptuella processer” 
är begrepp som hjälper till att skapa en bildanalytisk metod för att utröna vad som sker både 
denotativt och konnotativt i olika bilder. Chen och Xiaogong (2014:347-350) använde sig av 
begreppen för att analysera olika filmaffischer och visar hur narrativa och konceptuella 
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processer syns i detta bilduttryck. Då spelomslag har ett snarlikt syfte som filmaffischer 
kommer begreppen användas i samma anda som dessa två författare använder dem. 
Begreppen kan användas som ett regelverk på vilket olika bilder kan byggas, som i sin tur 
kan tilldelas en tydlig och definierbar kategori. Då omslagen som skapats till denna studie 
stundvis kommer behandlas som bildliga helheter och inte enbart utifrån deras olika 
bildelement och processer, kommer följande begrepp användas för att förenkla 
diskussionen: 

Narrativa bilder, en bildlig representation av handlingar eller reaktioner utförda av en eller 
flera aktörer, eventuellt i förhållande till en eller flera motspelare i eller utanför bildramen. 

Konceptuella bilder, består av symboler, bildelement eller bildliga metaforer i form av 
statiska objekt som tillsammans hänvisar till ett övergripande budskap eller narrativ samt 
eventuella isolerade budskap eller narrativ inom varje delelement.  
 

 
Figur 1. Narrativ bild- The 33                           Figur 2. Konceptuell Bild- Titanic 

Vidare kan dessa begrepp, i texten, användas mer specifikt där ordet “process” används för 
att beskriva ett delelement av spelomslagens helhet.  

Av Larssons tre olika omslag var en bild konceptuell (en hand som håller i identitetsbrickor), 
medan de andra två var narrativt drivna med hjälp av två karaktärer: en man som utför en 
handling (går mot åskådaren) och i andra bilden, en kvinna som reagerar negativt på något 
utanför bildramen. Då Larssons undersökning visar på en stark preferens mot den 
konceptuella bilden ämnar denna studie att vidare utforska detta område för att se om denna 
typ av bild kan användas effektivt i en mer etniskt eller kulturellt inklusiv produkt. Detta 
involverar ett annat område av problematik; kultur, etnicitet, förståelse av symboler och dess 



7 
 

olika tolkningar. Spelomslag som inte följer den normativa mall som till exempel Far Cry 3 
(Ubisoft Montreal 2012), Doom (id Software 2016) och Bioshock (2K Boston, 2K Australia 
2007) följer. Alltså att en karaktär, ofta huvudkaraktären, tar upp en majoritet av bildytan 
och är den enda fokuspunkten. Denna sorts bild kommer i texten att benämnas som 
“Typiska spelomslag” då ett flertal stora franchiser använder sig av denna komposition, så 
som Assassin’s Creed (Ubisoft Montreal 2007), Fallout 3 ( Bethesda Game Studios 2008), 
Call of Duty (Infinity Ward 2003), Halo (Bungie 2001), med flera. Omslag som inte 
använder sig av denna metod kommer istället benämnas som “Icke-typiska spelomslag”, 
exempel på dessa är Resident Evil 6 (Capcom 2006) eller The Witcher (CD Projekt Red 
2007).  
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3. Problemformulering 
Denna undersökning ämnar att samla data kring personers reaktioner när det gäller 
normbrytande karaktärer i icketypiska spelomslag. Eftersom inklusivitet och korrekt 
gestaltning av etniciteter och kön tar en allt större plats i samhället tycks det relevant att 
applicera dessa tankesätt på spels estetiska omgivningar. I detta fall gäller det en av de 
mindre diskuterade estetiska uttrycken, spelomslag. Genom att fråga hur deltagarna, som 
också är potentiella konsumenter, själva reagerar till de fyra spelomslag som har skapats i 
samband med denna undersökning kan en uppfattning om den generella attityden mot dessa 
bilder, skapas. Diskussionen kring kvinnor på spelomslag har tagits upp förut av bland annat 
Near (2013:11) och hur de på många sätt inte tar plats som män. Medan könsroller har 
diskuterats flitigt förut av bland annat Larsson (2016) och Chess, Evans och Baines (2017) 
som nämndes i bakgrundskapitlet, vill denna undersökning ta vidare diskussionen till 
normbrytande etniciteter och kulturer. Finns det ett motstånd mot dessa eller uppmuntras 
det?  
 
Genom att undersöka inverkan av både etnicitet och typen av bild på deltagarnas 
uppfattning om spelomslagen kan man få en uppfattning om marknadens åsikter och varför 
vissa saker fungerar och inte. Om vi kan få en klarare bild av varför en viss typ av bild 
föredras kan framtida omslag eller planscher formgivas mer tankfullt och ha en mer inklusiv 
natur. Undersökningen vill också utröna om rent bildtekniskt annorlunda spelomslag, så 
som konceptuella bilder accepteras, istället för den typiska kompositionen med en 
huvudkaraktär centrerad i omslaget. Sammanfattat är frågorna som denna undersökning 
ställer följande: ”Är normbrytande kulturuttryck på spelomslag uppmuntrade?” samt ”Finns 
det underlag för att använda sig av konceptuella spelomslag?” 
 
För att besvara huruvida det fanns en partiskhet mot det normativa spelomslaget, 
inkluderades två karaktärer med olika ursprung på vars en bild, samt två bilder utan 
karaktärer; en neutral och en med muslimska inslag. Då en stor del spelomslag endast 
innehåller vita personer är det relevant att observera de svar som ges för att se om det har 
någon betydelse för bildens intryck eller ej.  
 

3.1 Metodbeskrivning 
Undersökningen har genomgått två faser, en pilotstudie och de faktiska intervjuerna. Båda 
dessa utfördes i form av kvalitativa intervjuer. Valet av kvalitativ intervju beror på den insikt 
i personers åsikter och tankar som behövs för att identifiera vilka problem eller fördelar som 
finns med normbrytande ansträngningar inom spel. Kvalitativa intervjuer ter sig bättre i 
dessa fall då de är en form av samtal och man kan komma närmre deltagarna än i en 
kvantitativ undersökning (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen 2003). Därmed kommer 
man åt motivationer och mer nyanserade svar som kan hjälpa till att angripa både problemet 
och resultaten från fler vinklar. Intervjuerna var utformade enligt en strukturerad modell, 
med förbestämda frågor som i en begränsad grad var öppna för följdfrågor och vidare 
diskussion. Intervjuerna var strukturerade för att enklare kunna analysera data och utläsa 
mönster. I båda fallen inleddes intervjuerna med uttalande där deltagarna försäkrades om 
att deras identitet var konfidentiell, att ingen av deras svar skulle bli utsatta för dömande 
eller kopplas tillbaka till dem på offentliga forum samt att de när som helst hade rätt att 
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avbryta intervjun, oavsett anledning.  
Pilotstudien hade syftet att identifiera brister i frågorna eller artefakterna. Efter pilotstudien 
omarbetades frågorna åtskilligt för att ge svar på frågeställningen. Även en artefakt 
omarbetades före den huvudsakliga studien utfördes. 
Den huvudsakliga studien utredde hur väl de olika bildtyperna togs emot både som 
fristående konstverk men också som omslag till det hypotetiska spel som beskrevs för 
deltagarna. Frågor ställdes både kring bildernas inneboende egenskaper, samt deltagarnas 
egna uppfattning av bilderna men även generellt kring spelomslag och spelvärlden. Utifrån 
svaren har sedan en diskussion förts kring de slutsatser som kan dras från svaren samt 
vilken betydelse detta kan ha för skapandet av spelomslag, denna redovisas i kapitlet 
“Slutsats”. 
Undersökningen utfördes med ett induktivt tankesätt. Observationen av monotona 
spelomslag samt den brist på etnisk variation i marknadsföringen av spel Chess, et al. 
(2017:39-41) nämnde ledde vidare till frågan om varför det ser ut på detta vis. Observationer 
i form av intervjuer utfördes och utifrån dessa utarbetades sedan en teori, som i framtiden 
kan beprövas deduktivt på ett mer storskaligt, kvantitativt vis för att bekräfta eller bestrida 
den data som presenterats här.  
 
Frågorna som ställdes i intervjuerna var bland annat demografiska frågor, frågor kring hur 
tilltalande spelomslaget är rent estetiskt, hur väl det passar beskrivningen av spelet och hur 
deltagarna upplever gestaltningen av karaktärerna eller symbolerna. Även mer generella 
frågor kring normbrytande ansträngningar och spelmarknaden. 
Intervjuerna var löst uppdelade i tre delar: 
 
1. Personlig information, här ställdes frågor kring ålder, kön, hur ofta och vilka spel de 
spelade samt favoritplattform- och genre. 
2. Artefakten, här ställdes alla frågor gällande artefakterna, vilken de föredrog estetiskt, 
vilken som passade bäst till spelbeskrivningen, vad deltagarna hade velat ändra m.m.  
3. Samhället, här ställdes frågor kring deras tankar om stereotyper, progressiva 
ansträngningar i spel, var på det politiska spektrumet de ser sig själva, m.m. 

Deltagarna fick se fyra stycken bilder där två bilder var av narrativ typ och två konceptuell 
typ. De fyra spelomslagen föreställer ett påhittat action/adventure-spel och en beskrivning 
av spelet gavs innan de fyra bilderna visades. Valet av genre har gjorts på grund av dess 
popularitet hos allmänheten och bland både mer vana spelare samt mindre vana. Eftersom 
spelet är påhittat minskar sannolikheten att deltagarna har en tidigare uppfattning eller 
förväntning som kan vrida svaren i en viss riktning. Detta i kontrast till om omslagen skulle 
föreställa en populär spelserie så som God of War (SIE Santa Monica Studio 2018). 
 

● Första bilden är en narrativ bild innehållande en stereotypisk vit man som 
huvudelement. 
 

● Andra bilden är en narrativ bild innehållande en individ av annan etnicitet som 
huvudelement.  
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● Tredje bilden är en konceptuell bild innehållande ett eller flera objekt som reflekterar 
en för spelet viktig symbol. 
 

● Fjärde bilden är en konceptuell bild innehållande ett eller flera objekt som reflekterar 
en för spelet viktig symbol, samt har en laddad betydelse i den verkliga världen.  
 

Dessa bilder speglar till viss del de Larsson (2013:30-31) skapade, med undantaget att ännu 
en bild skapas av sorten han kallar “neutral” (en konceptuell bild i denna studies definition). 
Därmed förhåller denna studie sig till samma princip men med utökat material och annan 
fokus. Tillägget av den fjärde, konceptuella bilden lades till för att utforska de bildtekniska 
möjligheter som finns med denna metod och på vilka vis den kan gestalta kultur eller 
etnicitet jämfört med en direkt avbildning av människor. Alla bilder visades på samma gång 
och intervjufrågorna var anpassade därefter. Detta för att deltagaren snabbt ska kunna 
jämföra och dra slutsatser kring de olika bilderna. 
Frågorna kring bildernas estetiska attraktivitet ställdes för att fastställa vilken eller vilka 
bilder som föredras utifrån deras bildtekniska drag. Dessa ledde sedan vidare till frågor 
kring relevansen för spelet. Här berörs hur väl omslagen passar till spelet, samt vilka drag 
deltagarna anser vara positiva eller negativa och vad de själva hade gjort för att göra 
omslagen mer relevanta. Dessa frågor var mer öppna för att ge deltagarna möjlighet att 
argumentera för sin sak och ge sitt perspektiv. Efter alla frågor kring bilderna svarats gick 
intervjun vidare till del 3. Denna del introducerades genom ett uttalande från intervjuaren 
som liknade det första uttalandet för att vidare försäkra deltagarna om att de kan vara ärliga. 
Detta då del 3 innehåll frågor om deras egna åsikter kring normer, politik och spelindustrin. 
Efter uttalandet ställdes, som nämndes tidigare, frågor angående deltagarnas vy på normer i 
datorspelsvärlden och hur de förhåller sig till situationer där aktiva försök har gjorts för att 
bryta normen med mera. 
 
Efter den sista intervjun avslutades sammanställdes svaren i en tabell där frågorna ordnades 
i Y-axel och deltagarna i X-axel. Utifrån dessa gjordes försök att avläsa mönster och 
kvantifiera de olika omslagens popularitet. Undersökningen lånade alltså lite kvantitativa 
metoder för att komplettera och backa upp det kvalitativa. Dessa resultat presenteras i 
kapitel 5.  
 

3.2 Urval 
Målgruppen var personer i åldern 18-25, så nära hälften kvinnor, hälften män som möjligt.  
Åldern som valts grundar sig i att det bör finnas en medvetenhet kring sociala problem så 
som mångfald i media, fenomen som kulturell appropriation men också ett intresse och 
ålder hög nog för att spela spel så som The Witcher (2007) eller Assassin’s Creed: Origins 
(2017) som båda har PEGI 18. Detta eftersom det är denna typen av spel som spelomslagen 
föreställer. 

Målet var att deltagarna spelar åtminstone flera gånger i veckan och har spelat en rad olika 
spel, snarare än att vara fokuserade på en specifik franchise eller spelutvecklare. Därmed 
ökas chanserna att hitta individer som är bekanta med diskussionen kring mångfald och hur 
olika typer av människor gestaltas i spel.  
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Att med mening söka efter personer som inte är lika insatta i denna diskussion eller spel alls 
hade varit intressant ur vissa andra perspektiv. Utomstående kan ge perspektiv och insikter 
som kärngruppen inte alltid ser. Dock är det i spelvärlden resultaten framförallt avser att ha 
en inverkan, därför ämnar studien att uppteckna spelares upplevelser och åsikter.  

Intervjuerna har skett på håll via chatprogrammet Discord och deltagarna har alltså befunnit 
sig på valfri plats. Medan till exempel skollokaler kan ge ett intryck av professionalism som 
möjligen mildrar den självcensur som kan förekomma kan det också ge känslan att ett visst 
svar förväntas av deltagarna. Beroende på situationen har många svårt för att uttrycka 
personliga åsikter, särskilt i en offentlig omgivning och om man uppfattar sin åsikt som 
“opopulär” (Jeffres, Kim & Neuendorf 2015). Man vill inte störa det status quo som existerar 
och föredrar då hellre att inte uttrycka sig eller att hålla med den föreställda majoriteten. Att  
ställa frågor kring laddade ämnen så som kultur, etnicitet och världsåskådning sågs till en 
början som olämpligt men har sedan inkluderats för att kunna skapa en uppfattning kring 
varför deltagaren svarade som denne gjorde.  

Att utföra intervjun på håll gav också möjlighet till mer betänketid och eftertanke för 
deltagarna, i jämförelse med att till exempel välja slumpmässiga personer på en offentlig 
plats. Det ger även möjlighet att på ett annat sätt förbereda deltagarna på vad intervjun går 
ut på samt att de har avsatt tid vilket kan ge mer välformulerade och/eller genomtänkta svar.  
Ett medvetet urval av deltagare från en viss grupp har också fördelen att vissa aspekter inte 
påverkar valprocessen lika mycket som en slumpmässig process. Framförallt partiskhet 
kring till exempel utseende eller ålder är något som kan medvetet eller omedvetet påverka 
författaren  om deltagare väljs ut på offentlig plats. Social status är också något som kan 
påverka valprocessen, även om dessa problem aktivt försöker motverkas. Att välja någon på 
offentlig plats är inte heller optimalt för en undersökning som tar något längre tid att utföra 
och där svarande behöver analysera olika bilder. Att personer är stressade eller egentligen 
ovilliga och kanske ger svar på måfå är precis som i alla andra undersökningar 
problematiska. Det kan leda till tvivelaktiga svar och samtidigt kanske ge en insyn kring en 
persons “omedelbara” svar.  

Urvalsprocessen skedde genom att finna tre stycken svenska youtubers som har spel som sin 
huvudsyssla. Då Discord-kanaler har blivit ett populärt sätt att föra samman och uppehålla 
ett community användes dessa för att hitta deltagare. Ett förskrivet inlägg publicerades i 
kanalernas “General Chat”, alltså den del av kanalen där de flesta ämnen är tillåtna att 
diskuteras. Medan det fanns hundratals eller tusentals medlemmar i var kanal var det inte 
mer än ett tiotal som var aktiva i varje. Tolv deltagare behövdes men väldigt få svarade på 
inläggen. Efter ett utdraget sökande efter deltagare i tre kanaler togs beslutet att ta hjälp av 
två bekanta då tiden blev knapp. Det tänkte åldersspannet var 18-25 år men blev istället 21-
26 år. Valet att acceptera denna förskjutning i demografin var framför allt tidspress. 
Denna metod innebär en risk för ”troll”, alltså någon som svarar ironiskt eller rentav ljuger 
för att skapa problem för egen underhållning. Detta är dock ett problem som är svårt att 
undvikas och även kan ske i konventionella undersökningar, dock kanske i mindre 
utsträckning. Problemet kan till viss grad begränsas om intervjuaren ser tydliga tecken på till 
exempel sarkasm eller osanna svar, som ger anledning till att utesluta dessa resultat. 
Alternativt kan de specifika svaren pekas ut som något misstänksamma, vilket lämnar 
tolkningen till läsaren. Under intervjuernas gång tycktes dock inga av deltagarna uttrycka 
någon avsikt att bedra och samtliga svar tycktes seriösa oavsett deras längd. Därför ses dessa 
svar som giltiga. 
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4. Genomförande 

4.1 Spelets syfte & inspiration 
De fyra omslagen som skapats till studien utgår från en påhittad spelidé.  
I desperation söker en orolig fader upp kaosets gud. Hans barn är dödligt sjuk och inga 
läkare, shamaner eller präster har kunnat bota barnet. Efter en utmanande förhandling lovar 
kaosguden att barnet kommer bli räddat om fadern dödar de 12 bestar som hindrar 
kaosguden från att utöva sin fulla makt. Spelet tar vid precis i början av detta uppdrag och 
måste söka efter de 12 bestarna och döda dem.  
Spelet är ett tredjepersons-action-äventyrsspel med till exempel Shadow of The Colossus 
(SCE Japan Studio. Team Ico 2006) och God of War (2018) som inspirationskällor. Spelet är 
alltså inte heller ett realistiskt eller historiskt spel utan placeras inom fantasy-genren. Sättet 
genrerna påverkar omslagen är framförallt genom en “känsla” av action eller äventyr, 
snarare än att de ska på något vis representera spelets mekanismer. Detta tankesätt har 
inspirerats av Assassin’s Creed: Origins (2017) omslag där alla de kändaste och mest 
magnifika aspekterna av antika Egypten samlats i en bild tillsammans med 
huvudkaraktären. Här representerar man på ett sätt den känsla och upplevelse som man vill 
att spelaren ska ta del av; äventyr och upptäckt. Bågen i huvudkaraktärens hand ger också en 
vink mot att det är ett actionspel. På samma sätt har karaktärerna i denna studies omslag 
vapen.  
 

4.2. Förproduktion 
Det första steget i processen var att identifiera drag som bör finnas med i omslagen, 
framförallt karaktärer och objekt. Med studiens mål var det självklart att det skulle finnas en 
stereotypisk vit karaktär och en etniskt normbrytande karaktär. Problemet var alltså vilken 
etnicitet som skulle väljas till den andra karaktären. Från början var tanken att välja en 
etnicitet som inte var särskilt laddad för att undvika kontrovers eller eventuell problematik. 
Det sågs alltså som något negativt att få starka reaktioner eller åsikter. Detta tankesätt 
ändrades dock då studien på ett vis ämnar att observera deltagarnas reaktion på användning 
av potentiellt känsliga ämnen i olika bildliga sammanhang. Dessutom är starka reaktioner 
fortfarande en reaktion som har värde i att observeras, då det ger en insikt i individernas 
tankar och åsikter. Att inte observera dessa reaktioner hade då exkluderat värdefull data som 
fortfarande berättar något om spelomslagens innehåll. Olika kulturer, religioner eller 
etniciteter utforskades, till exempel Sikher, Judar och shamanism. Sikher begrundades länge 
då de bär väldigt igenkännliga turbaner som en del av deras religiösa uttryck. Religionens 
typiska huvudbonad hade fungerat mycket bra i den narrativa bilden, men rent symboliskt 
var det svårare att koppla bilderna till religionen. Om man ser på symbolen för Sikhism är 
det en väldigt distinkt grafisk form som kan vara svår att arbeta in. Utöver detta är Sikher 
inte särskilt utbredda utanför Indien, Storbritannien och Nordamerika (Wikipedia 2018). Då 
muslimer och arabiska folkgrupper haft en mycket större plats i både europeisk och svensk 
media kändes detta som ett bättre val eftersom det både är en annorlunda kultur men också 
en kultur många stött på förut. Etniciteten som valdes i slutändan var alltså den arabiska. 
Den kopplades också till Islam eftersom en stor del av arabvärlden är islamsk, detta gav 
också ett större underlag av olika symboler som skulle kunna användas för de konceptuella 
bilderna.  
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Till en början var stjärnan & månskäran tänkt att användas i den konceptuella bilden som 
symbol för Islam. Medan symbolen har en lång historia som nationell symbol för bland 
annat Bysantiska riket har den efter att den inkluderades på Turkiets flagga blivit så starkt 
förknippad till Islam (Wikipedia 2018) att den nu kan ses som relevant att använda som 
symbol för religionen. Exempel på andra alternativ var “Allah” skrivet i arabisk kalligrafi. 
Skriften har en starkare och kanske mer korrekt koppling till Islam då den inte är en symbol 
som genom association kopplas till religionen utan snarare är en del av den. Denna text är 
dock svår att använda på ett tydligt sätt då den innehåller flera mindre element och har inte 
samma möjlighet till variation som månskäran. Månskäran kan till exempel uppstå som 
skuggor eller ljus i en illustration på ett mer naturligt vis än de skrivna tecknen för Allah. En 
annan symbol som möjligtvis kunde använts är minareter och/eller de kupoltak som syns på 
många moskéer. Dessa användes dock inte då scenerna bilderna gestaltade inte innehöll en 
bakgrund passande för sådana byggnader.  
 
En realistisk stil valdes för spelomslagen då de är menade att representera ett allvarligt 
actionspel med mörka teman. Detta var också inom kunskapsramarna vilket var viktigt för 
att kunna utföra arbetet inom tidsramarna. Eftersom realistisk rendering kan vara mycket 
tidskrävande lades fokus på att bilderna skulle se kompletta ut på långt håll, för att sedan 
rendera så många detaljer som möjligt. På detta vis säkerställer man att första intrycket är 
ungefär detsamma som om bilden hade varit grundligt renderad och detaljrik. Enkla 
ljussituationer användes också för att vidare förenkla och snabba på processen. 
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4.3 Skisser 
 

 
Figur 3. Kompositionsskiss                                    Figur 4. Kompositionsskisser 
 
Ett flertal skisser (Figur 3, 4, 6, 7 och 8) skapades med målet att etablera en tilltalande 
komposition; det arrangemang av objekt och ljussättning som tillsammans leder ögat till 
bildens fokuspunkt på ett tilltalande vis. Ett antal olika kompositionsmetoder användes, 
hämtade från vidspridda metoder som “tredjedelsregeln” där bilden delas in med linjer i tre 
lika delar vertikalt och horisontellt, varav fokuspunkterna placeras där de vertikala och 
horisontella linjerna möts. Ett annat exempel är “fulcrum-lever” metoden som beskrivs i 
Creative Illustration av Andrew Loomis (1949:34). Denna metod syns i det övre högra fältet i 
Figur 2. Principen innebär att mindre objekt placeras längre ut i bilden och större objekt 
närmre mitten, för att skapa en balans på samma sätt man kan göra på en gungbräda.  Även 
olika poser och integrationen av symboler på olika sätt utforskades framförallt i de 
konceptuella bilderna. Även kläder blev en viktig del av arbetet då det var framförallt detta 
som skulle komma att representera de olika kulturerna i de narrativa bilderna. Detta var 
mycket mindre problematiskt än valet av kultur eller etnicitet då vissa stereotyper var tänkta 
att användas för att en snabb koppling skulle kunna göras till dessa. Utrustningarna för de 
två karaktärerna var typiskt arabisk eller typiskt europeisk, mer om detta i bildernas egna 
kapitel. Mycket vikt lades också på ljussättningen och i de båda narrativa bilderna är 
huvudkaraktärerna upplysta uppifrån som syns i Figur 6 för att representera deras roll som 
räddare.  
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Figur 5. The Witcher av Lixin Yin 
 
Här var en målning av Lixin Yin (2015, se figur 5) ett vägledande verk då man tydligt ser hur 
ljuset bestämmer de olika karaktärernas roll. Mannen till vänster är helt belyst med djupa 
skuggor bakom sig, medan mannen till höger är dold i skugga men han kastar också djupa 
skuggor själv. En sorts visuell ledtråd att det är mannen till höger som är antagonisten. Samt 
skulle skuggorna runt mannen till vänster kunna vara en metafor för fara. Denna form av 
koppling mellan ljus och karaktär var något som försökte uppnås med artefakterna. I Hästen 
och Giftet (Figur 13) hjälper ljuset också till att etablera en koppling till den ovisshet som 
finns i spelets handling.  

 

 
 Figur 6. Skiss- Hjälten är upplyst uppifrån 
 
Länge experimenterades också inkluderingen av de tolv bestarna med (Figur 7 och 8), då 
dessa är en del av spelets obligatoriska mål för att göra framsteg. Till en början visades de 
som faktiska varelser som syns till exempel i de undre fälten i Figur 6, där som käftar och i 
det övre vänstra fältet som en slingrande form runt månen. Bestarna har också gestaltats 
som symboliska former. 
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Figur 7. Kompositionsskisser            Figur 8. Kompositionsskisser- Månskära 
 
I de övre fälten i Figur 7 syns bestarna som ett slags runstenar medan den svarta massan 
nedanför dem representerar kaosets gud. Dessa bestar dyker upp i båda narrativa bilderna, i 
båda fall som en stor orm medan i de konceptuella fallen var de tänkta att representeras av 
en symbol eller grafisk form (se figur 7). Särskilt svårt var det att hitta en stark nog koppling 
mellan målet att besegra dessa bestar och relationen till Islam. Då religionen bör ha en 
faktisk betydelse i spelet och inte klistras på som en eftertanke tog denna del av arbetet upp 
en stor mängd tid. Bland annat skapades skisser (Figur 8, nedre vänstra fältet) där 
Månskäran var på väg att uppslukas. Denna bild är ett exempel på hur månskäran och 
stjärnan diskret försökte arbetas in, där tänderna är månskäran och svärdets hölje är 
stjärnan. Detta blev dock allt för abstrakt och valdes bort. Ett annat exempel är övre vänstra 
fältet i Figur 8, där en ormliknande best slingrar sig runt månskäran (en metafor för barnet) 
och till höger i fältet kan man se fadern peka svärdet mot besten som också avger ett 
stjärnliknande sken. Denna bild hade mycket potential men valdes bort på grund av att 
karaktären var för långt bort för att tydligt visa en viss etnicitet men också för att kopplingen 
till Islam var för lös. En idé som fanns med länge var månskäran som ett smycke som lades 
intill leksakshästen (Figur 13) för att vissa en mer personlig koppling till religionen. Trots 
månskärans möjlighet till att integreras i en bild sömlöst var det en stor utmaning att göra 
kopplingen mellan berättelsen och religionen, relevant och trovärdig. Utöver detta, 
balansera hur väl den smälte in utan att försvinna helt och förbli en abstrakt form eller en 
form utan koppling till religionen.  
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Efter detta långa skisstadium skapades detaljerade skisser för att hjälpa till i 
ljussättningsprocessen. Detta gällde i alla fall förutom en narrativ bild, där ljussättningen 
redan fanns etablerad. Det var i detta stadie detaljer som typen av rustning, kläder eller 
vapen som bärs av lades till. Dessa val bland annat diskuteras i kapitel 4.4. I Figur 9 och 10 
syns till exempel två variationer på faderns utrustning i arabisk stil.  

  
Figur 9. Detaljerad skiss- fadern som        Figur 10. Detaljerad skiss-  fadern med 
                arabisk.                                                              alternativ ustyrsel. 
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4.4 Slutgiltiga verk 

4.4.1 Narrativ Bild 1 
 

 
Figur 11. Riddaren 
 
Den första narrativa bilden föreställer en nordeuropeisk man i typisk medeltida rustning av 
lättare typ. Han bär en ringbrynja under en vapenrock samt axelstycken. Målet här var att 
skapa en mindre rustad version av den arketypiska riddaren. Medan karaktären historiskt 
sett förmodligen hade haft en relativt god ekonomisk situation för att ha råd med sådan 
utrustning (Breiding 2004) ger den i dagens populärkultur ett fattigare intryck. Då 
heltäckande rustningar används i stor utsträckning framförallt i fantasy-sammanhang ses 
dessa dyrare objekt mer som normen. I sin hand bär han ett svärd, riktat uppåt mot en av de 
tolv bestar som hotar honom, vilken han också blickar mot. I bakgrunden syns denna best 
som en abstrakt, slingrande form som är tänkt att väcka tanken av midgårdsormen och 
därmed förstärka budskapet att det är mycket stora, monstruösa motståndare man slåss 
mot. I denna bild var inte kopplingen till berättelsen lika viktig som att skapa en mycket 
igenkännlig och typisk bild av en riddare. Därför användes framförallt illustrationer av 
Angus Mcbride i boken French Armies of the Hundred Years War (Nicolle & McBride 2000) 
som visar många olika utrustningar från europeisk senmedeltid. Det är från denna period 
många av de typiskt “medeltida” utrustningarna börjar uppstå, så som den igenkännliga 
stålrustning som ibland var heltäckande (Breiding 2003). Dessa stilar av rustningar 
kombinerades sedan med mer högmedeltida plagg så som vapenrocken för att skapa en sorts 
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hybridstil som snabbt ska kännas igen som medeltida. Hans flint och skägg användes för att 
ge honom en aningen högre ålder så att han ser ut att kunna vara en förälder. 

 

4.4.2 Narrativ Bild 2 

 
Figur 12. Fadern och Besten 

Den andra narrativa bilden är en kontrastbild till den första där en arabisk man istället är 
gestaltad.  Han bär en form av kjortel, ett brett bälte med en skyddande bukplåt och är 
iklädd en form av turban som täcker huvud och del av ansiktet. Turbanens vita färg valdes 
för att skapa en stark fokuspunkt. något som kan vara problematiskt då färgen i vissa 
traditioner visar på en viss social kategori eller status. Då berättelsen utspelar sig i en 
fantasy-värld och inte är ämnad att bära någon historisk korrekthet, samt att turbanen ger 
kontrast i bilden, har bedömningen gjorts att kopplingen är tillräckligt svag för att färgen ska 
kunna användas. Baserat på McGartys, Yzerbyt och Spears (2002) uttalanden om 
stereotypers funktion som en metod för igenkänning gjordes ett försök att på ett så korrekt 
och positivt vis som möjligt göra karaktärens ursprung tydligt. Utrustningen han bär är 
något popkulturell för att han ska vara igenkännlig som arabisk för en västerländsk publik 
samt för att skilja honom än mer från mannen på den första narrativa bilden. Därmed är han 
utrustning en medveten användning av stereotyper men med syftet att göra honom 
igenkännbar, snarare än att definiera karaktärens personlighet eller säga något om arabisk 
kultur i sig.  Enkla, pösiga kläder och en ansiktstäckande slöja användes för att åstadkomma 
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en tydligare bild av en arabiskt klädd man. Dock har efterforskning också gjorts kring 
historiskt muslimska samt nordafrikanska rustningar och klädslar gjorts. Böcker så som The 
Armies of Islam 7th-11th Centuries och The Moors: The Islamic West 7th- 15th Centuries AD 
(Nicolle & McBride 1982, 2001) har varit särskilt hjälpsamma med deras visuella 
information. Med denna information är det enklare att undvika starkt konstnärligt tolkade 
referenser så som fantasy-konst.  Utrustningen var även inspirerad av en målning av Ludwig 
Deutsch “The Nubian Palace Guard” (u.å) och andra orientalistiska målningar. Medan dessa 
inte nödvändigtvis är helt korrekta i sin gestaltning av kläder och utstyrslar är åtminstone 
syftet att åstadkomma en så “orientalisk” känsla som möjligt. Dessa målningar i 
kombination med moderna illustrationer av historiskt arabiska och nordafrikanska 
rustningar tycktes tillräckliga för att skapa en stark nog uppfattning kring rustningarna och 
estetiken. I pilotintervjuerna tycktes denna arabiska estetik ha lyckats då bilden ofta 
refererades till som “mellanösternmannen”.   

Bakom mannen reser sig en gigantisk orm, beredd att attackera honom. Detta är en mer 
bokstavlig antydan till midgårdsormen som en av bestarna men fungerar även som ett 
kompositionselement då ormen skapar ett mycket mörkt fält bakom karaktären. Den hjälper 
också till att skapa en känsla av spänning och visa spelets övergripande tema, fadern mot 
bestarna. Valet av djur var arbiträr och mer visuell än något annat. En helt ny sorts varelse 
hade kunnat designas men detta hade tagit onödig tid och haft minimal till ingen skillnad för 
känslan spelomslaget är menat att ge.  
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 4.4.3 Konceptuell Bild 1 
 

 
Figur 13. Hästen och Giftet 
 

Den första konceptuella bilden visar en leksakshäst halvt i skugga, halvt i ljus. Denna 
representerar huvudkaraktärens barn som ådragit sig en dödlig sjukdom och ovissheten 
kring huruvida denne kommer få leva eller ej. Detta genom att ljuset faller så att leksaken 
befinner sig i både ljus och mörker. 
 
Några av skisserna till de konceptuella bilderna innehåller månskäran och stjärnan antingen 
som ljuseffekter eller integrerade mer grafiskt i bilden (se Figur 5). Dock valdes dessa bort då 
symbolen bör vara tydligare samt att placeringen och användningen av symbolen inte hade 
en konkret koppling till karaktärerna eller spelets handling. I en version av detta omslag 
syntes månskäran och stjärnan i form av ett smycke som både representerar Islam i spelet 
men också något viktigt för karaktärerna. Tanken var att fadern och barnet har vars ett 
halvmåne-halsband och att tillsammans bildar de en fullmåne. En symbol för att de är 
individer men tillsammans bildar en helhet, en familj. Att tappa detta vore alltså antingen en 
gest av stor respektlöshet eller en indikation på att något gått snett. I detta fallet att barnet 
blivit kidnappat. Denna symbolik övergavs dock för att läggas över till den andra 
konceptuella bilden. Samt för att det är en väldigt abstrakt och komplicerad koppling som 
måste förklaras. Istället har en liten flaska med gift tagit dess plats, för att representera 
faderns uppdrag att oskadliggöra de tolv bestarna.  
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4.4.4 Konceptuell Bild 2 
 

 
Figur 14. Kniven och Hjärtat 
 
Den sista bilden är tänkt att representera dynamiken mellan liv och död i spelet. För att ett 
liv ska räddas, måste tolv andra tas. Och om de tolv inte tas, kommer ett annat förloras. 
Därmed är deras öden bundna till varandra, vilket representeras av kniven som är bunden 
till hjärtat. Ursprungligen skulle de måndekorationer som finns på kniven vara de enda 
tecknen på en islamsk koppling. Att vidare styrka religionens närvaro var dock nödvändigt 
och olika metoder för att gestalta denna närvaro utforskades. Bland annat genom den 
inskription som finns på kniven, knivens utformning samt att en sida från koranen utgör 
bakgrunden. Argumentet mot specifikt det sista inslaget var att det var alldeles för 
uppenbart samt ett märkligt bildelement, då alla bildelementen bör vara relevanta till 
berättelsen och spelet, inte enbart något som ska på enklaste möjliga vis föra tankarna till 
islam. Efter pilotstudien verkade dock texten tas emot positivt och klargjorde att det fanns 
en arabisk koppling. Likt Hästen och Giftet användes kontrast flitigt i denna bilden för att ge 
den ordentlig dragkraft. Detta då ansikten och former som liknar människor har mycket 
stark dragkraft. För att då balansera de konceptuella bilderna med de narrativa som har 
människor i sig, blir det nödvändigt att använda sig av lite mer dramatiska ljussättning eller 
färg.  
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4.5 Pilotstudie 
Pilotstudien utfördes på tre personer, två kvinnor och en man, för att ge en snabb överblick 
över frågornas effektivitet. Intervjuerna utfördes via röstchat på chatprogrammet Discord. 
Alla deltagare spelade datorspel dagligen och var säkra i sin användning av speltermer, 
speltitlar och diskussion kring spelinnehåll. De var alla också i åldern 20-22. Frågorna som 
ställdes utformades delvis för att få en uppfattning om vilken typ av bild (konceptuell eller 
narrativ) som passar bäst till spelbeskrivning samt för att utreda om det faktiskt är typen av 
bild eller enskilda bildelement som bestämde vilken bild som var att föredra. Frågorna i sig 
har också utretts med syftet att ta reda på om de är effektiva i att ge relevant information.  

På frågan “Vilken bild finner du mest tilltalande rent estetisk, som en självständig bild?” 
svarade två stycken Kniven och Hjärtat. Medan på frågan “Vilken bild finner du mest 
passande till spelets beskrivning?” svarade två stycken Fadern och Besten. Redan här trädde 
alltså resultat fram som kunde vara intressant att utreda i en större grupp. Tydligt var också 
att ingen tog upp skillnaden i etnicitet eller de kulturella skillnader som fanns mellan 
bilderna. Detta kan ha varit otydlighet i de konceptuella bildernas fall, medan det i de 
narrativa bilderna inte tycks ha varit av vikt. Antingen detta eller så talades det inte om av 
andra anledningar.  
 
En av insikterna som var av särskild vikt var att inga frågor riktigt berörde den del av 
frågeställningen som gällde kultur och etnicitet. Svaren som gavs var på många sätt i stil med 
konstnärlig kritik. Detta beror på att alla frågor som ställdes var fokuserade på antingen det 
bildliga eller spelaspekten. Till exempel “Vilken bild tycker du passar bäst till 
spelbeskrivningen?”. Pilotstudien visade därmed på en brist på frågor. Då frågeställningen 
även involverade huruvida normbrytande symboler eller etniciteter påverkar valet av 
omslag, var frågorna som ställdes under pilotstudien inte tillräckliga. Det var från början 
planerat att ett mönster skulle extraheras ur de olika svaren och på så vis bilda en 
uppfattning om den generella attityden mot de normbrytande bilderna.  
En annan anledning till att intervjun inte innehöll fler generella frågor var att inkludera 
frågor kring deltagarnas åsikter kring dessa ämnen skulle kunna påverka deltagarens svar då 
de är väldigt uppenbara i sitt syfte och det är laddade ämnen. Vissa deltagare skulle kunna se 
detta som obehagligt och ge falska svar för att undvika att känna sig dömd. Ett argument är 
att dessa frågor skulle istället behövt vävas in i andra frågor på ett vis som inte gör de lika 
uppenbara. Alternativt, som nämndes ovan, en förändring av metod eller frågeställning.  
 
En annan insikt var att frågor angående spelomslag och deltagarens förhållande till dessa 
utelämnades helt och hållet. Denna sortens frågor hade varit värdefulla för att enklare kunna 
värdera svaren som deltagarna givit samt ge en bättre helhetssyn på problemet.  
Frågor kring deltagarnas generella åsikter kring spelomslag, så som huruvida de har en 
inverkan på deras vilja att köpa ett spel eller om de finner en problematik i spelomslag 
inkluderades istället i huvudstudien. 
 
Svaren som gavs under pilotstudien var mycket kortfattade och kan ha att göra med 
främlingsaspekten, då samtliga deltagare inte var bekanta sedan tidigare. Medan 
ämneskunskapen tycktes vara tillräcklig var interaktionen inte så utförlig som den skulle 
kunna vara. Det fanns även motstånd mot att bli inspelad under intervjun och inga deltagare 
i pilotstudien gick med på detta. 
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5. Resultat 
Efter pilotundersökningen och fem stycken av huvudintervjuerna blev det uppenbart att 
svaren som gavs inte var tillräckligt utförliga. Dessa första intervjuer gjordes över röstchat 
och få (två) gick med på att spelas in. Efter detta prövades textbaserade intervjuer för att se 
om den ökade anonymiteten kunde ge bättre svar. Svaren blev mycket utförligare och 
deltagarna vågade öppna upp sig mer och därmed blev detta den nya metoden. De tidigare 
intervjuerna har i denna analys ignorerats och bara de övriga 12 berörs. 
 
Undersökningens deltagare fanns genom tre olika grupper i chatprogrammet Discord. Dessa 
var grupper som inte hade några krav för medlemskap och var alla kopplade till youtube-
personligheter som producerade huvudsakligen gameplay- och playthrough-material. Då det 
fanns en begränsad mängd kvinnor i rätt ålder som var intresserade av att delta i 
undersökningen handvaldes två av de totalt sex stycken kvinnor från den egna 
bekantskapskretsen för att kompensera för bristen.  
Då intervjuerna utfördes via text var varken utseende eller kroppsspråk faktorer i samtalen 
vilket försvårade förmågan att avläsa ton och hur mycket vikt som lades på vissa ord och 
fraser. 
 
I vissa intervjuer hoppades en eller två frågor över, alternativt omformulerades. Detta till 
följd av deltagarnas inställning mot spelomslagens effekt på dem själva eller andra. Alltså, 
att de inte såg spelomslag som viktiga för deras eller andras köp, vilket ogiltiggjorde vissa 
frågor. 
Intervjuerna utfördes över en period på två veckor. 
 

 
Figur 15. Kvantifierbara resultat. 

Den genomsnittliga åldern i undersökningen var 22,8 år. Inga deltagare var under 21 år 
medan en person var 26 år. Därmed har den ursprungliga målgruppen på 18-25 år 
förskjutits något, men 11 av 12 deltagare var fortfarande inom ramarna. Denna förskjutning 
ansågs acceptabel då majoriteten befann sig inom ramarna för det ursprungliga urvalet och 
en deltagare som ligger utanför med ett år troligtvis inte har några större skillnader från säg 
en 25-åring. 
Den genomsnittliga speltiden per vecka var 13,8 timmar, här var dock utstickarna mer 
extrema. En del spelade 1-2 timmar i veckan medan den som spelade mest gav 42 timmar 
som sitt svar. I de fall där speltiden inte var hög uttryckte deltagarna fortfarande ett stort 
intresse för spelutveckling alternativt spel-relaterad media, så som playthrough-videos, 
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speljournalism och e-sport.  
En överväldigande mängd deltagare (nio stycken) valde PC som sin favoritplattform, endast 
två svarade att de föredrog mobil och en svarade konsol.  
 
Två av de viktiga frågorna i undersökningen var “Vilken bild föredrar du rent estetiskt” 
(Figur 15: Blåa fält) samt “Vilken bild tycker du passar spelbeskrivningen bäst” (Figur 15: 
Gröna fält). Detta var för att se vilka skillnader som eventuellt fanns mellan de två 
situationerna eftersom individens bedömning kan se olika ut beroende på sammanhanget. 
Utöver detta ville frågorna ta reda på huruvida en narrativ eller konceptuell bild passade 
bättre till det ena eller andra. Här var svaren tydliga, 8 av 12 deltagare valde Kniven och 
Hjärtat som den mest estetiskt tilltalande bilden och lika många svarade att den arabiska 
mannen var den bild som passade spelbeskrivningen bäst. Återkommande anledningar för 
att den arabiska mannen fungerade bäst i förhållande till spelbeskrivningen var att den gav 
en känsla av action och att man tydligt såg de två huvudkomponenterna i spelet, Fadern och 
bestarna: “I think he looks more like a man on a mission, you can see that the game probably 
is about him and whatever monster is in the back! “. I Knivens fall var det den starka 
kontrasten och den ovanliga bakgrundsfärgen som angavs som anledning till dess 
popularitet. Den andra konceptuella bilden nämndes också med kommentaren, likt kniven 
och hjärtat, att kontrasten gav den ett visst intresse även fast den valdes väldigt sällan. Det är 
värt att nämna att Kniven och Hjärtat också var populär trots att många tvekade på att välja 
den som svar på frågan “Vilken bild tycker du passar spelbeskrivningen bäst?”. Såhär säger 
en av deltagarna: “Man ser mer av spelelementen [arabiska mannen], knivbilden skulle 
kunna fungera med symboliken. Deras död e knuten till hjärtat liksom. Den andra [arabiska 
mannen] är väl mer tydlig dock så jag tror jag väljer den”. För vissa var därmed symboliken 
även i Kniven och Hjärtat tillräcklig för att platsa som omslag för berättelsens skull. 
 
På frågan “Finns det en bild som representerar spelet särskilt dåligt” var fördelningen mellan 
riddaren och leksakshästen jämnt delat. Kritiken mot Hästen och Giftet var framförallt att 
det var svårt att koppla de två objekten till beskrivningen, även om några deltagare uttryckte 
att det var uppenbart att det visade på något som är kopplat till barn. Riddaren tyckte många 
var otydlig gällande dess förhållande till spelet samt att den saknade djup, “det skulle kunna 
handla om vad som helst det spelet, det enda jag kommer förvänta mig är att spela som en 
riddare i det fallet” sade en av deltagarna. Riddaren var den minst populära bilden och fick, 
till skillnad från Hästen och Giftet som fick några positiva omnämnanden angående dess 
koppling till barn och storyn, endast en sådan kommentar.  
 
Hälften (sex stycken) av deltagarna svarade att spelomslag absolut har en inverkan på deras 
eller andras köpvilja medan fyra stycken var mer tveksamma mot omslagens inflytande i vår 
tid där köpplattformar som Steam (2003) och Green Man Gaming (Sulyok 2009) existerar. 
De nämnde också lättillgängligheten till spelmedia så som trailers, playthroughs, recensioner 
och bilder som en anledning till att spelomslagets roll har minskat. Två av deltagarna 
svarade nej, spelomslag påverkar inte deras eller andras köp och ansåg att de ovannämnda 
resurserna var tillräckligt för att göra spelomslag överflödiga.  
Nio deltagare tyckte inte att det fattades något i spelomslag, alternativt att de inte var 
tillräckligt relevanta för att det bör analyseras. Två av de resterande ansåg att den vanliga 
kompositionen med huvudkaraktären i mitten av bilden var uttjatad och att det bör 
experimenteras med fler variationer. Den sista deltagaren tyckte den huvudkaraktärs-
fokuserade kompositionen var acceptabel men att man bör variera bakgrunden och använda 
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sig av typografi mer, att loggan inte får den uppmärksamhet den hade kunnat få.  
 
På frågan om deltagarna föredrar att spela som en karaktär som speglar deras egna utseende 
eller bakgrund svarade samtliga deltagare nej. Två deltagare svarade att om de hade 
alternativet att göra det (genom anpassning av en karaktärs utseende) var det bra, men de 
kände inget behov eller föredrog inte nödvändigtvis att spela karaktärer som speglade dem 
själva. Fyra deltagare svarade istället att de föredrog att spela karaktärer som var anpassade 
efter storyn och spelet självt, att de uppskattade upplevelsen att följa någon annans 
berättelse.  
 
På frågan “Är stereotypiska karaktärer något du aktivt tänker på vid köp av spel?” svarade 
sju av deltagarna svarade att de inte tänker på stereotypiska karaktärer särskilt aktivt när de 
köper spel och ytterligare en sade att de tänker på det men att stereotyper inte stör denne. 
Hälften av kvinnorna höll svarade ja och hälften svarade nej, medan två män svarade ja och 
fyra män svara nej. Här är gruppen alldeles för liten för att statistiskt säkerställa något. 
 
En av de större frågorna var vad deltagarna tycker om normbrytande ansträngningar inom 
spel. Här uttryckte sig samtliga enligt ett resonemang som var väldigt snarlikt från person till 
person: sådana ansträngningar är generellt sätt positiva, med villkoret att man inte bryter 
normer bara för att bryta normer. Exempelvis sade en deltagare: “Jag ser det som en positiv 
grej, däremot känns det ibland att spel lägger till normbrytande karaktärer bara "för att". 
Om det inte passar in i narrativet borde inte normbrytande karaktärer läggas in.” Det bör 
alltså finnas substans och en stark anledning bakom beslutet att bryta normer. Karaktärerna 
måste ha djup och motiv som stämmer överens med berättelsen och spelet i sig.  
 
Deltagarna frågades slutligen om var de befann sig på det politiska spektrumet mellan 
konservativ och progressiv. Av de 12 som svarade ansåg sig 10 stycken vara åt det 
progressiva hållet varav två ansåg sig långt ut på den progressiva änden. De resterande två 
såg sig som mitt emellan och nämnde att de gillade ändring men att ändring inte bör 
genomföras bara för att något ska ändras, det måste ha en god anledning.  
 
Generellt sett var svaren på intervjun väldigt lika varandra. Både svaren i sig och 
resonemangen var väldigt lika, även om resonemangen visade aningen mer variation. Tyvärr 
var spridningen i politisk färg väldigt snäv och majoriteten (10 av 12) ansåg sig vara närmre 
eller mycket progressiv.  
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6. Analys 
Resultaten visar att Kniven och Hjärtat är den mest populära bilden och att det finns en 
potential för att sådana konceptuella bilder skulle kunna användas på marknaden. Detta är 
inte helt olikt Jacob Larssons (2016) resultat, där bilden utan karaktärer var mest populär. 
Ingen större tveksamhet mot normbrytande karaktärer eller element i spelomslag har visats 
utan de har snarare uppmuntrats. Framförallt var kommentarerna om den arabiska mannen 
i Fadern och Besten särskilt positiva och åtminstone i detta urval av individer tycks det inte 
finnas någon motivation till varför normbrytande kulturuttryck inte skulle kunna finnas med 
i faktiska spelomslag. Med detta i åtanke hade en följdfråga kunnat inkluderas, som berör 
huruvida estetiskt tilltalande eller om trogenhet till spelbeskrivningen är viktigare för ett 
spelomslag. Detta hade hjälpt att nyansera och vidare fastställa svaret på frågeställningen. 
 
Medan ingen tydlig preferens för antingen konceptuella eller narrativa bilder kunde utläsas, 
tack vare de relativt balanserade svaren, visar detta samtidigt på att konceptuella bilder som 
spelomslag med inte utelämnas som ett alternativt i denna grupp.  Fadern & Besten samt 
Kniven & Hjärtat var inte långt ifrån varandra i mängden röster samt kommentarer de fick, 
även om kommentarerna skilde sig något i vad de kommenterade. Runt Fadern & Besten till 
exempel uttrycktes positivitet kring mannens kultur samt kopplingen till storyn. När det 
gällde Kniven & Hjärtat uppgavs som kontrasten, symboliken och färgerna som särskilt 
intressanta. Därmed tycks de båda frågorna i problemformuleringen ha besvarats hos denna 
grupp av deltagare. Den arabiska mannen hade en positiv inverkan i sammanhanget och 
symboliken hos Kniven & Hjärtat åstadkom en attraktiv effekt hos åskådarna. Det finns 
alltså en positiv attityd mot annorlunda spelomslag, både när det gäller karaktärer och 
bildtekniska aspekter.  

Svaren som gavs under intervjun hade inte några större skillnader mellan kvinnor och män, 
utan var relativt jämnt spridda. Ett undantag fanns däremot. Svaren på frågan om hur 
relevanta spelomslag var för en digital värld mer separerbara mellan könen. Här var kvinnor 
mycket mer skeptiska än män. Av männen svarade en tveksamt medan resten tyckte att 
spelomslag fortfarande hade en roll. Varför denna skillnad uppstod är oklart. Det skulle kunna 
vara ren slump, att kvinnorna som deltog gärna ser framåt och har lättare för att lämna det 
gamla bakom sig. Relevansen hos denna skillnad är också oklar då det inte finns en uppenbar 
anledning till att dela upp konsumenterna i män och kvinnor.  
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7. Slutsatser 
Denna undersökning ville ta reda på huruvida normbrytande spelomslag är uppmuntrade 
eller om det finns ett motstånd, samt om normbrytande kulturuttryck ger en mätbar 
reaktion hos deltagarna och om denna reaktion i sådana fall är positiv eller negativ. 

Den starka preferensen för Fadern och Besten som passande till spelbeskrivningen visar på 
den tydlighet bilden har i förhållande till berättelsen, som de andra bilderna på många vis 
fattades. Många deltagare nämnde som sagt den arabiska mannen som ett positivt inslag, att 
hans kulturuttryck gav en uppfriskande variation. I motsats var riddaren den minst populära 
bilden. Den beskrevs antingen som för tråkig, att de sett sådana omslag förut, att den inte 
hade någon koppling till spelet eller att det bara såg ut som konst tillhörande vilket spel som 
helst. Målet här var att skapa en normativ bild och detta tycktes också uppfattas väldigt 
starkt av deltagarna som, när omslaget kom på tal, i de flesta fall motsatte sig detta. I detta 
urval tycks det alltså finnas en marknad för annorlunda spelomslag och experimentering 
uppmuntrades generellt sätt. I de konceptuella bildernas fall var målet att avsiktligen göra 
kopplingen till berättelsen mer diffus och medan detta uppfattades av några av deltagarna 
tycks bilderna ha varit mer uppskattade för deras estetiska värde. De både konceptuella 
bilderna hade trots allt kontrast som deras huvudelement; Kniven och Hjärtat mot den vita 
bakgrunden och leksakshästen halvt i skugga och halvt i ljus. Här hade det varit intressant 
att se hur resultaten hade blivit om inte fokus lade så mycket på väldigt sterila miljöer med 
enstaka objekt utan bilder med mer komplexa miljöer så som fadern och sonens hem eller 
kaosgudens tempel. Medan slutsatsen här skulle kunna vara: använd inte konceptuella 
bilder då de, beroende på hur de utformats, kan vara svåra att koppla till spelet, finns det 
argument för deras användning. Med rätt utformning skulle de kunna användas för att få 
spelet att sticka ut på spelhyllan eller steambiblioteket. Som tidigare nämnts kommenterade 
också vissa av deltagarna på de konceptuella bilderna vid sidan av frågorna, bilderna var 
annorlunda men hade ändå en symbolisk koppling till spelet, något som uppskattades. 
Medan dessa bilder hade en del brister såg deltagarna ändå potential i att använda denna typ 
av bilder i en verklig produkt. 
 

Där många deltagare uttalade sig med relativt stor säkerhet var på frågan om vad de tycker 
om normbrytande ansträngningar inom spel. Som nämndes i kapitlet Resultat var samtliga 
deltagare i någon utsträckning för normbrytande ansträngningar med villkoret att det görs 
på ett ärligt och eftertänkt vis. Att så mycket fokus läggs på att gestaltningen ska vara rättvis 
och att motiv ska vara eftertänkta visar på ett mer individualistiskt tänkande, ett 
resonemang som vill göra individen rättvisa och därmed representera gruppen i ett bättre 
ljus. Att undvika effekterna av den negativa form av stereotyp som tas upp i kapitel 2.1. 
Istället för att använda sig av en grupps generaliserade egenskaper vill man alltså istället 
framhäva individens egenskaper och motivationer. Här börjar dock diskussionen grena ut 
sig eftersom att gestalta något i “bra ljus” inte alltid är något som bör strävas efter. Korrekt 
ljus är ett mer användbart uttryck och ställer sig mot den förvrängning som kan ske när man 
försöker försköna något och därmed förvränger det. I samma kategori av problematik ligger 
smutskastningen av olika grupper genom felaktig gestaltning. Hur vi gestaltar något är lika 
viktigt som att vi gestaltar något. Att inte gestalta något kan visa på ignorans, illvilja, eller 
glömskhet men alla dessa kan också visas i objektets manifestation. Det är denna 
problematik som många i studien kan ha refererat till när de tillade att saker kan gå fel när 
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man gör något annorlunda bara för att vara annorlunda. Att uppfylla alla krav för en helt 
korrekt gestaltning är ofantligt svårt, om nödvändigt, däremot är ansträngningen och gesten 
något som visar på integritet och en medvetenhet om problematiken. Detta i sin tur 
informerar mottagaren eller åskådaren om denna problematik, som då själv kan ta ställning 
till den. På detta vis vidarebefordras vårt ansvar som samhälle att gestalta något korrekt till 
individen och hos individen kan sedan en förändring eller analys av det nuvarande 
tankesättet ske. Alternativt att dörrar till nya tankesätt öppnas och därmed blir diskursen 
mer varierad och mer nyanserad.  

Under skapandet av den arabiska mannen i Fadern & Besten gjordes efterforskning kring de 
olika muslimska och nordafrikanska utrustningar som använts i historian för att skapa en så 
igenkännlig men ändå korrekt bild som möjligt. Detta för att undvika de förskjutningar av 
betydelse eller uppfattningar av ett kulturuttryck som beskrevs i kapitel 2.1.1. Ingen av 
deltagarna påpekade mannens utrustning som problematisk, orättvis eller inkorrekt. Ett bra 
tecken men det kan också bero på att det inte tagits upp i frågorna, bortsett från frågan “Vad 
gillar du mest samt minst i bilden du valt (som passande till berättelsen)?”. Det tycktes dock 
inte finnas några överväldigande problem i gestaltningen sett utifrån brist på negativa 
kommentarer kring mannens utseende men också med tanke på de positiva kommentarerna.  
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8. Avslutande Diskussion 

8.1 Sammanfattning 
Undersökningens syfte var att undersöka huruvida normbrytande karaktärer och bildtyper (i 
form av spelomslag av konceptuell bildtyp) tas emot positivt eller negativt av spelvana eller 
spelintresserade i åldern 18- 25. Fyra artefakter skapades i form av spelomslag, två stycken 
av narrativ bildtyp (traditionella omslag) och två av konceptuell bildtyp (normbrytande 
omslag) enligt Chen och Xiaofangs (2014) analysmodell. Undersökningen utfördes i form av 
en strukturerad intervju via text där deltagarna fick svara på demografiska frågor, frågor 
kring deras spelvanor, vad de tycker om de fyra artefakterna samt mer generella frågor om 
spelmarknaden, normbrytande ansträngningar och deras politiska färg. Åldersgruppen 
försköts något och blev istället 21-26 år. Resultat visade en tydlig preferens för 
normbrytande karaktärer och en potential för att konceptuella bilder skulle kunna användas 
på spelmarknaden. Deltagarna identifierade sig huvudsakligen som progressiva, två såg sig 
som center. Därav var urvalet relativt homogent.  

8.2 Reflektion 
I början av artefaktproduktionen uppstod stor problematik på grund av bristen av en 
ordentlig beskrivning av spelet fattades. Detta ledde till skisser som fattades syfte och hade 
väldigt svag koppling till frågeställningen. Efter en beskrivning skapats skiftades problemet 
istället till att skapa bilder som var både relevanta till spelidén och frågeställningen. De 
största problemen fanns hos de konceptuella bilderna. Trots den variation av gestaltning 
stjärnan och månskäran erbjöd i kompositionen visade det sig svårt att implementera den på 
ett sätt som kändes relevant för spelet. Ett försök till att rättfärdiga dess inkludering gjordes 
genom att en beskrivning av fadern och barnets relation skulle ges till studiens deltagare. 
Denna skulle då berätta att fadern kallas stjärnan och barnet kallas månen av varandra. 
Dock innebar detta att den religiösa kopplingen nedprioriterades, när det var denna 
koppling som var viktig till att börja med.  I slutändan kom den religiösa kopplingen att 
nedprioriteras och skillnaden i kultur blev istället fokus. Medan skillnaden i kultur tycktes 
vara tydlig i de två narrativa bilderna, var det inte alls lika framstående i de två konceptuella 
bilderna. Dessa hade behövt ha tydligare skillnader i kulturuttryck. 
 
De tidiga skedena av studien var också problematiska då en tydlig frågeställning inte kunde 
definieras. Den har rört sig från att handla enbart om bildtyper, till att enbart handla om 
etnicitet för att sedan inkludera båda dessa men också vem av kunden eller spelbolaget som 
bestämt att spelomslag ser ut som de gör. Den gick alltså från allt för smal till allt för bred. 
Genombrottet kom efter intervjuerna när det blev tydligt vilka delar som var viktiga för 
deltagarna och vad som tydligt kunde utläsas av resultaten. Marknadsaspekten (är det 
konsumenterna eller spelbolagen som bestämt att spelomslag ser ut som de gör?) sköts åt 
sidan och istället lades fokus på normbrytande kulturuttryck och icketypiska bildtyper.  
Detta då studiens urval varit liten och informationen insamlad under intervjuerna inte 
innehållet den nödvändiga informationen. Möjligen skulle andra frågor behöva ställas, 
många fler skulle behöva intervjuas och att anledningen ska finnas genom dessa fyra 
specifika bilder är problematiskt eftersom det inte är bilder skapade av spelindustrin, för 
spelindustrin. Hade det varit lika problematiskt att inkludera faktiska spelomslag i studien? 
Då tidigare känslor för spelet kan påverka deltagarnas svar finns det argument för att, ja, det 
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är problematiskt. För att finna svar på vad som orsakat trenderna hade det varit mer 
passande att fokusera undersökningen mer strikt på detta.  
 

Denna studie försökte attackera alltför många områden och förlorade vissa områden som 
nämndes som avgörande i problemformuleringen. Som en del av detta blev normbrytande 
kulturuttryck och etnicitet oavsiktligt undanskjutet i artefakternas fall. Dessa aspekter hade 
utforskats mycket djupare om till exempel de konceptuella bilderna hade bytts ut till bilder 
med karaktärer. Istället skulle man kunna ha en undersökning som tar hjälp av två bilder 
med normativa karaktärer och två bilder med normbrytande karaktärer. Utöver detta är inte 
samhällsnyttan uppenbar då det är en väldigt nischad fråga, där de som själva befinner sig i 
nischen har uttryckt att spelomslag kan vara på väg att tryckas åt sidan. Svaret på varför 
spelomslag fortsatt är så lika varandra skulle kunna ge någon sorts överblick över attityder 
inom spelvärlden, men sådan data känns mer relevant för större och mer allvarliga frågor. 
Tankesättet känns alltså något regressivt. Även om det förflutna kan vara viktigt känns det i 
detta sammanhang mer relevant att istället för att fråga sig “Hur gick detta till” att fråga 
“Fungerar detta” eller “Hur bör vi utföra detta framöver?”. Svaret på frågan har möjligtvis 
användning som ett sätt att öppna upp för nya metoder att utforma spelomslag, men då 
deras roll i försäljningen av spel minskas allt mer är nyttan av det svaret öppet för diskussion 
i dagens läge. Med detta i åtanke och då hälften av deltagarna var tveksamma om spelomslag 
fortfarande hade en större vikt på den digitala distributionsmarknad som existerar idag tycks 
det nödvändigt att begrunda hur relevant det är att öppna upp studier i detta specifika 
område. Det hade kunnat vara mer produktivt att analysera till exempel trailers som på ett 
helt annat vis uttrycker trender, normer, stereotyper och nyskapande än en enskild stillbild. 
Här finns dessutom, om karaktärer finns med, kroppsspråk och i vissa fall röster som ger ett 
helt annat underlag för analys.  

 

8.3 Framtida forskning 
Med resultaten i åtanke verkar deltagarna tycka att spel går i rätt riktning men att det funnits 
undantag som är problematiska. Likt alla nya tankesätt eller synsätt finns det situationer där 
det blir överdrivet, alternativt att ansträngningen inte är tillräcklig. Förhoppningen med 
undersökningen var att utröna om det finns andra tankesätt och se vad dessa skulle kunna 
erbjuda för insikter. Dock, som nämnts tidigare, visade sig urvalet väldigt homogent, och de 
utstickare som fanns var i regel inte helt på motsatt sida eller särskilt långt ifrån majoritetens 
åsikter. Av denna anledning skulle följdstudier med ett annat urval behövas för att kartlägga 
andra tankegångar. 
Medan provgruppen är mycket liten kan den tas i beaktning när andra grupper väljs ut för 
liknande studier. Denna grupp har huvudsakligen bestått av progressiva gamers i åldern 20-
25 år. Förslagsvis skulle framtida studier då kunna undersöka en grupp av den motsatta 
sidan på det politiska spektrumet. Därmed kan man fastslå hur utsträckt det tankesätt som 
tycks vara övergripande här, är i bredare sammanhang. Att veta hur vissa grupper ser 
förändringar och normbrytande ansträngningar kan hjälpa att kartlägga den generella 
attityden. Går vi i rätt riktning? Eller finns det motstånd? Det som uttryckts i denna intervju 
är framförallt att det finns en positiv inställning mot variation och framåtsträvande men att 
nödvändigheten av dessa inte står över allt. Det får inte ske på bekostnad av produktens 
integritet och den kreativa processen. Förändring bör inte uppmanas för framåtsträvandets 
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skull, menar många i intervjun. Är resonemanget detsamma på den konservativa sidan? Vill 
de ha förändring alls eller är de kanske positiva mot förändring av samma anledning, att 
ansträngningar göra för att ge karaktärer djup och logiska motiv? Mer eftertanke kring 
karaktärers bakgrund och motiv är trots allt något som ger många fördelar i gestaltningen av 
en rad olika grupper.  
 
Något som inte togs i åtanke vid formuleringen av urvalsmetoden var spelplattform. 
Eftersom Discord är ett chatprogram som körs via webbläsare eller datorer kan chansen att 
deltagarnas mest använda plattform är just dator vara högre. Detta var åtminstone fallet i 
denna undersökning. Då köpmetoden av spel till konsol inte har utvecklats lika snabbt som 
på datorer kan omslag ha en större roll på denna marknad. Det hade alltså varit värdefullt att 
undersöka hur dessa spelare resonerar kring samma frågor.  
 
Ett intressant område att vidare undersöka är hur de etniciteter och religioner som här visas 
som normbrytande reagerar själva på dessa bilder. Vad är problematiken och vad är 
fördelarna? Denna undersökning fokuserade mer på deltagarnas spelvanor snarare än deras 
bakgrund, men framtida arbeten skulle kunna välja detta som en fokuspunkt och bredda 
ämnesområdet. 
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Appendix A 
Nedan följer skärmdumpar av intervjufrågor samt manus. 
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