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Sammanfattning 
Stereotyper, gällande bland annat genus, förekommer ofta i spel, och därför har vi valt 
att granska detta område. Arbetets frågeställning löd: Vilka attityder har grafiker 
inom spelutveckling till stereotypa könsrepresentationer av spelkaraktärer, samt 
hur, och varför, de skulle kunna implementera dessa åsikter i framtida dataspel för 
att återspegla mer inkludering och mångfald genom karaktärsdesign?  

För att besvara frågeställningen skapades två 3D-modellerade karaktärer, en man och 
en kvinna, som sedan poserades i 10 stereotypa kroppshållningar. Dessa utgjorde 
artefakten. Resultatet från undersökningen visade att män och kvinnor har ungefär 
samma uppfattning av könsstereotypa poseringar, men att de ibland uppfattar olika 
känslor och karaktärsdrag. Det framkom även att informanterna tycker att grafiker har 
ett ansvar kring stereotyp karaktärsgestaltning, och vill se en förändring. 

I framtiden skulle resultatet kunna motivera spelutvecklare att reducera användandet 
av stereotyper, och som en språngbräda för att, bland annat, diskutera porträtteringen 
av män och kvinnor i spel. 
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1 Introduktion 
Människor har under alla tider kommunicerat med varandra med hjälp av kroppsspråk, som 
ansiktsuttryck, gester och röst. Detta gäller också om man saknar ett specifikt och 
gemensamt språk. Trots att vi idag lever i ett språkligt och skriftligt samhälle, uppstår det 
fortfarande situationer där språket av olika anledningar inte fungerar och människan 
hänvisas till så kallad icke-verbal kommunikation (Sebeok, Umiker-Sebeok & Kendon 1981, 
s.3). Exempel på icke-verbal kommunikation är mimik, kroppsspråk och rörelse. Att försöka 
köpa en vara av en människa som talar ett helt annat språk är ett av många exempel där 
kommunikativa funktioner som pekande och ansiktsuttryck kan användas mer praktiskt 
(Tomasello 2008, s.2). Dock har ämnet icke-verbal kommunikation genom kroppsspråk och 
fysiska uttryck inte dragit samma uppmärksamhet till sig (de Gelder, de Borst and Watson 
2015, s. 149) som den forskning som fokuserar på kommunikation genom ansiktsuttryck 
(Wallbott 1998, s. 880).  

Genom massmedia som TV, film eller musikvideos har människan funnit nya vägar att 
kommunicera, där även kroppsspråket har följt med. Vi kan tydligt avläsa vad en person har 
för känslor, uppdrag eller position i en grupp när vi ser på till exempel film, genom att 
avkoda hens rörelsemönster och kroppsspråk. En skådespelare kan till exempel bli 
regisserad till att förstärka dialogens intention med aggressivt kroppsspråk. Detta fenomen, 
gällande kropp, kroppshållning och kroppsspråk förekommer även i andra digitala medier, 
som datorspel.  

Datorspel tillhör de nya medierna. Här kompletteras språket med visuella bilder och 
ljudeffekter. En iakttagelse vi gjort som spelare och studenter i spelutveckling vid Högskolan 
i Skövde är att manliga och kvinnliga spelkaraktärer använder kroppen på ganska olika sätt. 
Vi har uppmärksammat att män och kvinnor ofta porträtteras med stereotypa 
kroppshållningar. De kvinnliga karaktärerna är ofta poserade fysiskt för att se gulliga, 
lekfulla eller sexiga ut. Det ena benet är upplyft framåt, och de har även graciösa 
handposeringar i många fall (se appendix A). De manliga karaktärerna har däremot en 
dominant kroppsställning, med benen brett isär och händerna knutna (se appendix B). Vår 
studie fokuserar därför på attityder till stereotypt kroppsspråk inom datorspel- ett område vi 
menar är något försummat i diskussionen om kön, genus och spel. Istället centreras 
diskussionen ofta kring sexualisering av spelkaraktärer och stereotypa kroppsformer.  

Denna undersökning fokuserar på att granska uppfattningar och attityder till 
karaktärsdesign hos grafiker inom spelutveckling. I spelbranschen läggs stort ansvar hos 
grafikerna för att skapa underhållande och minnesvärda spelkaraktärer och det är ofta deras 
arbete som sedan kommer visas upp för resten av världen. Eftersom arbetet undersöker 
könsstereotyper inom kroppsspråk hos spelkaraktärer, och på så sätt även representation 
och variation bland karaktärer, ville vi ta reda på hur grafiker ser på sitt eget ansvar gällande 
karaktärsdesign. Vad är grafikers tankar och attityder till hur manliga och kvinnliga 
spelkaraktärer porträtteras genom sitt kroppsspråk? Vad betyder dessa skillnader i 
kroppsspråk inom spel för spelare och för spelutvecklare som konstruerar framtidens spel? 
Hur ser framtiden ut inom karaktärsdesign? 

För att vi skulle kunna genomföra vår studie producerades en artefakt i form av två 3D-
modeller, en man och en kvinna. Undersökningens informanter fick se totalt 10 bilder på 
dessa i olika stereotypt maskulina och feminina kroppshållningar. De fick sedan svara på 
frågor kring hur de uppfattade dessa och varför. Därefter blev de intervjuade där de fick ge 
sin åsikt om genusstereotyper och hur de tänker kring dessa när de arbetar med 
karaktärsdesign. De fick också frågan om hur de ser på sin egen roll som spelutvecklare när 
det gäller att bryta respektive affirmera stereotyper. Slutligen fick de berätta hur de tror att 
framtiden ser ut med perspektivet “genusstereotyper”. 
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2 Bakgrund 
En stor del av upplevelsen i datorspel utgörs av spelets karaktärer. Därför är det just dessa vi 
fokuserar på. Handling, action och val är naturligtvis också framstående komponenter, men i 
flera spel är karaktärerna extra betydande för upplevelsen. Representation genom 
spelkaraktärer är ett aktuellt, men väldigt stort ämne med frågor som hanterar, bland annat, 
människans kultur och sociala liv. Då arbetet behövde vara genomförbart på den tid vi fick 
nischades studien till att fokusera på kroppsspråk. Isbister (2006, s.161) lyfter fram att: 
”Body cues have a pervasive influence on social relationships and are therefore an important 
part of crafting truly engaging game characters that feel lifelike and that evoke social 
reactions from players”. Detta innebär, enligt vår mening, att kroppsspråk och dess signaler 
är viktiga vid skapandet av trovärdiga och intressanta spelkaraktärer.  
 
De som bär störst ansvar att grafiskt formge och visualisera fram dessa karaktärer är 
grafikerna, som både definierar hur spelkaraktärerna ser ut och rör sig. För grafiker är det 
flera aspekter som spelar roll vid skapandet av spelkaraktärer, och kroppsspråk är en 
framträdande sådan aspekt. Hållning och rörelser visar vem karaktären är som social 
individ, samt vem de umgås med och vad man kan förvänta sig av personen (Isbister 2006, 
s.167). En tänkt modig karaktär bör spegla ett heroiskt tankesätt utifrån sina kroppsrörelser, 
som att alltid stå beredd och uppvisa självsäkerhet genom sin kropp. En feg karaktär, 
däremot, har förmodligen hellre armarna närmare mot kroppen, tar upp mindre plats och 
har inte så energiska rörelser (Gallaher 1992, s. 139). En spelares inlevelse kan möjligtvis 
brytas, och en karaktärs trovärdighet hämmas, om personligheten och kroppsspråket inte är 
överensstämmande. I verkligheten är få saker svart eller vitt. Människor är komplexa och 
följer kanske vissa stereotyper, men är inte helt bundna till dessa. Därför kan det vara 
intressant att undvika exempelvis genusstereotyper inom spel. Karaktärer som bryter mot 
stereotypa bilder kan både väcka nyfikenhet hos publiken och skapa nya förebilder.  
 
Tidigare studier om karaktärsdesign inom spel visar tydligt att män och kvinnor porträtteras 
på olika sätt (Dietz 1998, s. 426). Det gäller såväl utseende, muskelmassa, kläddesign och 
karaktärsroll. Kvinnliga karaktärer är oftast underrepresenterade numerärt, de är 
attraktivare än de manliga karaktärerna, är lättklädda och framställs som sexobjekt (Dill & 
Thill 2007, s.853) (se appendix C & D). Manliga spelkaraktärer avbildas mer frekvent som 
aggressiva och mäktiga (se appendix E & F). Deras kroppsbyggnad har större variation och 
de är oftast huvudpersonen i spelet (Dill & Thill 2007, s.854). Detta är bara några exempel 
på delar som utgör ämnet karaktärsdesign. För att undersökningen inte ska bli för bred 
ligger största fokus på att undersöka specifikt stereotypa kroppshållningar hos 
spelkaraktärer.  
 
Digitala spel är meningsfulla (Thornham 2011, s. 19) och spelar stor roll för flera människor i 
deras vardagliga liv. Datorspel ökar stadigt i popularitet och blir allt mer avancerade. Därför 
är det viktigt att identifiera de budskap om könsroller och stereotyper som presenteras i 
dem. Dill och Thill (2007, ss. 860-861) kommer i sin undersökning fram till att unga, även 
utan hög exponering av datorspel, instämmer med de ungdomar som regelbundet spelar spel 
i frågor om hur en typisk manlig respektive kvinnlig spelkaraktär porträtteras. Detta visar att 
spelkaraktärer och den stereotypa gestaltningen av kön är en del av populärkulturen. Att 
analysera spel kan därför vara användbart för att identifiera potentiella könsstereotyper och 
vad dessa kan ha för påverkan på både samhället och individen (Miller & Summers 2007, s. 
734). 
 
Spel riskerar att förstärka snäva genusstereotyper om karaktärerna porträtteras på ett 
stereotypt sätt, exempelvis i form av hyperstereotyper (Miller & Summers 2007, s. 734).  Dill 
och Thill (2007, s. 852) förklarar att många manliga spelkaraktärer kännetecknas av att 
besitta en konstant önskan att utföra riskabla handlingar och sätta sig själva i fara. Män i 
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media accepterar eller föredrar fysiskt våld och engagerar sig i ohälsosamma rutiner som 
tvångsträning och olaglig steroidanvändning (Smolak & Stein 2006, ss. 121-122). Dessa 
aspekter anses vara del av den manliga naturen (Scharrer 2004, s. 397). Däremot framställs 
kvinnliga karaktärer som beroende av det motsatta könet och med ett behov att stimulera de 
manliga spelkaraktärerna. Andra gemensamma roller för kvinnor i spelvärlden är att 
existera som jungfrun i nöd eller som ett hinder för den ofta manliga huvudkaraktären (Dill 
& Thill 2007, s. 853) (se appendix G). Den kvinnliga karaktären är på så vis avpersonifierad, 
och mer ett medel än en karaktär i sig själv. Detta mönster förstärker polariseringen mellan 
maskulint och feminint, mellan män och kvinnor. Därför är det viktigt att analysera spel 
samt att försöka förstå en spelutvecklares tankesätt när hen skapar en karaktär. Detta kan 
således leda till att en annan spelutvecklare undviker att gå samma väg som många andra.  
 
Självklart finns det karaktärer som bryter mot dessa stereotypa regler inom spelvärlden (se 
figur 1). Då genusstereotyper förekommer mycket ofta inriktar sig detta arbete endast på 
karaktärer som uppvisar dessa attribut. Utfallet av studien kan förhoppningsvis leda till en 
insikt om huruvida en förändring inom dataspelsutveckling är på gång. En förändring i 
samklang med det omgivande samhällets utveckling mot ett mer jämlikt samhälle där 
individen har frihet att forma sig själv utanför normen. Alternativt kommer vi att kunna 
utläsa om det finns en statiskhet: om datorspelen existerar i ett mer slutet universum, 
bortkopplade från verkligheten. 

 
Figur 1 Clementine från The Walking Dead: A New Frontier 

  

 Vad är stereotyper? 
En stereotyp är en gemensam och förenklad bild av hur en folkgrupp är, exempelvis 
människor med en viss etnicitet eller personer inom ett visst yrke. Könsstereotyper är de 
stereotyper som refererar till kategorin män eller kvinnor (Archer & Lloyd 2002, s. 19).  
 
Stereotyper finns överallt i samhället, inte minst inom media och spel. Det finns stereotyper 
gällande allt från kön och sexualitet, till attraktivitet. Dessa används bland annat inom TV, 
film och musik, och kan skapa en skev bild av romantik och sexualitet hos unga människor 
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(ter Bogt, Engels, Bogers och Kloosterman 2010, s. 844). Media använder förutsägbara och 
stereotypa porträtteringar av könsroller och sexualitet. Detta kan exempelvis skapa tanken 
att utseende och att vara sexig är av allra största vikt för kvinnor, och att sexuell besatthet är 
normalt för män, samt att sexuell förmåga är en tillgång. Dessa tankar är även tydliga i flera 
dator- och TV-spel. Exempelvis är många kvinnliga karaktärer översexualiserade och bär 
mycket smink, även i situationer där det i verkligheten skulle vara ologiskt. Manliga 
karaktärer visar ofta tecken på att sexuella attityder är viktigt samt att de ofta tänker på 
sexuella situationer.  
 
Även om stereotyper är ett sätt att förenkla vardagen genom att kategorisera människor, så 
ger det konsekvenser. De kan förstärka eller skapa skillnader. För många grupper, och inte 
minst inom genus, är dock likheterna mellan grupperna större än skillnaderna. Skillnaderna 
som uppstår på grund av stereotyper separerar människor och förenklar en mer komplex 
verklighet (Fiske, S. T 2010, s. 691). Inom genus kan de negativa konsekvenserna vara 
alltifrån att begränsa män och kvinnor till traditionella arbetsroller, till självobjektifiering 
hos kvinnor och flickor. Ytterligare konsekvenser är lägre självförtroende och depression, 
samt accepterande av kvinnovåld och upprätthållandet av våldtäktsmyten (s.k rape culture) 
(ter Bogt et al 2010, s. 844). Då spelutveckling är en sådan stor bransch påverkar 
förmodligen även denna människor, precis som mer traditionella media som TV och film. 
 
Smith, McIntosh och Bazzini (1999) utförde en studie gällande stereotyper, nämligen 
skönhet- och godhetsstereotypen i Hollywoodfilmer. Författarna (Smith, McIntosh och 
Bazzini 1999, s. 70) lyfter fram att även om de egna uppfattningarna av vad som anses vara 
attraktivt delvis är förutbestämt, så är skönhet- och godhetsstereotypen troligtvis även den 
delvis inlärd. Vad som anses attraktivt är individuellt och det finns inte någon konkret 
definition av vilka anletsdrag eller vilken kroppsform som är mer eller mindre attraktiv. 
Smith, McIntosh och Bazzini (1999) nämner inte i sin undersökning vilken utgångspunkt för 
skönhet som används. Att författarna inte specificerar sin tolkning av skönhet är beklagligt. 
Då deras rapport fokuserar på filmer från Hollywood, så utgår författarna troligtvis från 
västerländska ideal. En möjlighet är att skönhet- och godhetsstereotypen härstammar från 
direkt observation av attraktiva och oattraktiva personer, där olika karaktärsdrag upplevs 
uppvisa samvariation med attraktivitet (Smith, McIntosh & Bazzini 1999, s. 70). Dock visar 
sig denna stereotyp även i spel. Majoriteten av spelkaraktärer är attraktiva och idealiserade 
(se appendix G & H). Till skillnad från film, som Smith, McIntosh och Bazzini (1999) talar 
om, så är ofta även onda karaktärer attraktiva i spel (se appendix D & J).  Ganondorf ser 
visserligen annorlunda ut, exempelvis har han grön hy, men vi menar att ansiktsdragen och 
kroppsformen fortfarande är i enlighet med den stereotypt attraktiva mannen. Om hudfärg 
och klädsel justerades skulle denna spelkaraktär passa in mycket väl i den stereotypa 
gestaltningen av attraktiva män. 
 

2.1.1 Priming theory 
Ter Bogt et al (2010, s. 845) lyfter fram att den forskning som utförts gällande medias 
påverkan är baserad på några viktiga antaganden, bland annat Priming theory. Ett viktigt 
antagande inom denna teori är att stimuli kan aktivera kognitiva scheman. Dessa scheman 
är organiserade mönster för tänkande och handlingar. En person använder sig av dessa för 
att förstå och reagera på sina erfarenheter. Fortsatt aktivering av dessa kan alltså stärka 
schemana och deras tillgänglighet. Därför kan medias, men även spelens, stereotypa 
porträttering av könsroller förstärka utvecklingen och aktiveringen av scheman med 
liknande stereotypa drag som leder till att spelaren får en skev verklighetsuppfattning. 
Vidare finns även Social Cognitive Theory, som förutsätter att människor lär sig från, samt 
imiterar, andra. Denna teori begränsas inte endast till livsstilar och preferenser hos personer 
i någons närhet, utan även via mediemodeller. 
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Social learning is far more probable when (1) attitudes and behaviors 
displayed by models are relevant, (2) role models are attractive and have a 
high status, and (3) role models appear to benefit from displaying these 
attitudes and behaviors. Based on these assumptions, it can be argued that 
adolescents, sensitive to clues on how to refine romantic and sexual gender 
role schemas, generally find good-looking, socially competent, and successful 
media personae attractive role models. 

       (Ter Bogt et al 2010, s. 845) 

 

Ter Bogt et al (2010, s. 855) menar att medieexponering och preferenser faktiskt är länkade 
till “sexuella attityder och stereotyper” (SAS). TV är fyllt med sexuellt innehåll och 
författarnas resultat indikerade att stor exponering av detta är länkade till bland annat 
starkare stereotyper, särskilt hos flickor. De flickor som tittade på såpoperor och romantiska 
filmer stödde stereotyper i högre grad än de som inte tittade på dessa. Pojkar som gillar 
romantiska filmer anser bland annat att män är sexdrivna.  
 
Långsiktig exponering av TV kan således förändra tittarnas uppfattningar om den sociala 
verkligheten. Denna förändring kan troligtvis även ske på grund av kontinuerlig exponering 
av andra medier, exempelvis film, Youtube, samt dator- och TV-spel. Det finns ett tydligt 
sammanband mellan TV-konsumtion och stereotyper om könsroller bland barn och unga. 
Forskning inom ämnet visar att kategorisering är det sätt på vilket en stereotyp nås och 
används för att skapa en åsikt. 
 

Specifically, when we first meet a person, we would observe a few visible 
attributes such as gender, skin color, clothing, etc. These attributes would 
likely be linked to a mental schema about a social group that shares similar 
characteristics. We then make an initial impression or judgment about this 
person based on the nature and content of this schema. 

(Yao, Mahood och Linz 2010, s. 81) 

Som tidigare nämnts kan även spel med största sannolikhet påverka ungdomars syn på män 
och kvinnor. Ett exempel på en stereotypt feminin karaktär är Princess Peach (se figur 2). 
Hon bär bland annat en lång, rosa klänning med puffärmar, har långt blont hår, och står i en 
mycket feminin pose. Händerna är bakom ryggen, med något utsträckta och avslappnade 
fingrar som ger ett graciöst och lite oskyldigt intryck. 
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Figur 2 Princess Peach från Super Mario Odyssey 

Den stereotypa framställningen av män och kvinnor skiljer sig avsevärt. Ett exempel på en 
stereotypt manlig karaktär är Ganondorf (se figur 3). Denna karaktär, till skillnad från 
exempelvis Princess Peach, är lång och bred, med stora och tydliga muskler. Han står 
bredbent och hans fingrar är böjda och händerna ser spända ut. Detta ger ett kraftfullt och 
allvarligt uttryck. Även färgvalet är dovare och mörkare än det Princess Peach har. Om 
karaktärerna jämförs med varandra så syns en tydlig kontrast. Princess Peach har många 
mjuka drag, och Ganondorf många hårda, som kan kopplas till de stereotypa 
karaktärsdragen media ofta ger män och kvinnor. Dessa är endast ett exempel på hur män 
respektive kvinnor ser ut och beter sig, men denna form av porträttering förekommer ändå 
ofta i spel. Detta är särskilt tydligt i äldre spel. Representationen av manliga och kvinnliga 
karaktärer, samt deras kroppsspråk, är således inte särskilt mångsidigt. Spel ger inte mycket 
utrymme för exempelvis alternativa maskuliniteter (Blackburn, G. & Scharrer, E. 2011). 

 

 
Figur 3  Ganondorf från The Legend of Zelda Twilight Princess 



7 
 

 Vad är genus? 
Termen genus användes först av de grekiska sofister under 400-talet f.Kr. för att beskriva 
den trefaldiga klassificeringen av namn på saker som anses maskulina, feminina och 
mellanliggande/ingendera (Archer & Lloyd 2002, s. 17). Archer och Lloyd (2002, s. 17) 
förklarar i Sex and Gender att i äldre ordböcker användes termen genus endast som en 
motsvarighet till ordet kön fast på ett skämtsamt sätt. Nuförtiden ses begreppen som 
antingen biologiskt kön respektive socialt kön (genus), där poängen med detta begreppspar 
är att skilja kvinnors och mäns sociala roller från den biologiska kroppen (Meurling 2006, 
s.36). Syftet med denna förändring var att betona att skillnader mellan män och kvinnor 
uppstår till stor del genom kulturella strukturer, snarare än biologiska. Vad som anses vara 
manligt eller kvinnligt i ett visst samhälle är således inte universellt. Archer och Lloyd 
förklarar vidare att;  
 

Gender was seen as the cultural part of what it is to be a man or a woman. 
Words such as ‘womanly’ or ‘manly’ and ‘masculine’ or ‘feminine’ were viewed 
as not being connected with a person’s biological sex, but as describing 
culturally variable characteristics. 

Archer & Lloyd 2002, s.17 

Femininiteter och maskuliniteter är mer för att beskriva könsidentiteter och formas av 
sociokulturella processer, inte biologi. Femininiteter och maskuliniteter är mångfaldiga och 
dynamiska; de förändras med kultur och med individer. Som nämndes tidigare i 
Bakgrunden kan könen porträtteras rätt olika och i flera spel (se appendix C-F) finns en 
tydlig gräns mellan vad som är manligt respektive kvinnligt. Manliga spelkaraktärer 
uppvisas hellre med ett dominant kroppsuttryck och mäktigt kroppsspråk (se appendix H) 
medan kvinnliga karaktärer placeras i sensuella och undergivna kroppsställningar (se 
appendix I). Inom andra medier, som TV och reklam, går det att finna att riktiga människor 
avbildas på liknande stereotypa sätt som spelfigurer. 
 
Halberstadt och Saitta (1987) argumenterar att både reklam och stereotyper eventuellt kan 
utvecklas under ett skede av tid och ta annan form. Flera spelkaraktärer visar fortfarande 
dessa könsskillnader i sina poseringar. Genom att granska spel från spelbranschens tidigaste 
år, fram till idag, har en förändring endast börjat visa sig de senaste åren.  
 
I verkligheten har det märkts att exklusiva kroppsrörelser förekommer mellan könen, 
exempelvis att män ofta täcker över sitt könsorgan med händerna under någon form av 
stress (Hartley & Karinch 2010, s. 60). Kvinnor tenderar att skydda magen genom att ha 
armarna i kors mot folk dem inte gillar eller är likgiltiga mot (Goman 2008, ss 26-27). Detta 
beror förmodligen på att män och kvinnor vill skydda sina reproduktionsorgan i riskfyllda 
situationer. Det finns även flera kroppsställningar och kroppsuttryck som uppfattas mer som 
feminina respektive maskulina, som att kvinnor använder höfterna mer i sina vardagliga 
rörelser (Hartley & Karinch 2010, s.142).  
 
När en man lägger händerna på höfterna ska hans fingrar riktas mot könsorganet för att 
demonstrera maskulinitet och makt, gärna i följd av att ha benen isär och fötterna riktade 
bort från varandra (Hartley & Karinch 2010, s.140). I kontrast lägger kvinnor oftare sina 
händer så att fingrarna pekar mot rumpan. Dessa uttryck kan även kännas igen hos manliga 
(se appendix J) och kvinnliga spelkaraktärer (se appendix K). Hartley och Karinch (2010, s. 
140) argumenterar vidare att om män utför detta ses det som feminint. Dock kan kvinnor ha 
fingrarna pekandes mot könet utan några direkta konsekvenser. 
 
Att adaptera människors kroppsspråk för att passa in på spelkaraktärer, samt posera dessa 
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utifrån kön, är en konstform i sig själv. För många människor är det en stor dröm att vara 
med och skapa inom spelbranschen, vilket märks på flera som studerar dataspelsutveckling - 
grafik på Högskolan i Skövde. Genus är ett stort diskussionsämne (specifikt inom 
grafiklinjen) och det framgår att flera studenter tillsammans uppmärksammar och vill vara 
med att förändra klassiska genusstereotyper som porträtteras i spel. 

 Igenkänning av känslor 
Ekman (1979) poängterar att det finns sex grundläggande känslor hos människan som 
bevisligen är universella och som inte har någon koppling till exempelvis kultur. Ekman och 
Oster skriver “In sum, there is unambiguous evidence of universality only for the expressions 
of happiness, anger, disgust, sadness, and combined fear/surprise. Further study might 
reveal universal facial expressions for other emotions.” (1979, s. 531). Denna studie 
fokuserade på ansiktet som emotionellt medium. Ekmans (1979) studie har även refererats 
till på senare år, exempelvis genom Mondloch (2012). 
 
Mycket lite forskning har gjorts om hur kroppen uttrycker känslor, vilket flera författare 
inom ämnet poängterar (de Gelder 2009, s. 3475; de Gelder, de Borst och Watson 2015, s. 
149). De Gelder (2009, s. 3475) uppmärksammar att mycket av den forskning som finns om 
kroppsspråk har gjorts bara under de senaste decennierna. Innan fanns det oerhört lite 
forskning om kroppen som emotionellt medium och den har aldrig riktigt fått någon plats i 
historien inom fältet. De Gelder, de Borst och Watson (2015, s. 155) menar att känslomässiga 
kroppsuttryck är ett tillförlitligt sätt att förmedla en känsla på. Dock påpekar vissa forskare, 
som de Gelder (2015, s. 155), att det krävs mer konkret forskning inom området.  

Känslor via kroppen appliceras även på spelkaraktärer. Precis som tidigare studier framför 
så finns det otroligt lite forskning om igenkänning av känslor hos kroppen. Ännu mindre 
finns det om hur det utförs av karaktärer, vilket gör ämnet svårt att undersöka. Dock är 
denna ovisshet en av anledningarna varför vi vill passa på att undersöka ämnet. Målet är att 
utöka kunskapen som finns om detta och ta fram information som framtida studier kan 
vidareutveckla. 
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3 Problemformulering  
Syftet med följande undersökning var att förstå vilka attribut i kroppsspråk som upplevs 
manliga respektive kvinnliga. Vi ville veta vad våra informanter uppfattade som feminint 
respektive maskulint kroppsspråk i datorspel och i förlängningen om de ville förändra detta 
som spelutvecklare eller inte. Frågeställningen löd Vilka attityder har grafiker inom 
spelutveckling till stereotypa könsrepresentationer av spelkaraktärer, samt hur, och 
varför, de skulle kunna implementera dessa åsikter i framtida dataspel för att återspegla 
mer inkludering och mångfald genom karaktärsdesign? 
Vidare var vår kärnfråga uppdelad i en tvåstegsmodell: 
 

• Vilka attityder har manliga och kvinnliga grafiker till spelkaraktärer med stereotypt 
maskulina och feminina poseringar?  

Detta mättes genom en serie bilder på två karaktärer, med stereotypt manliga och kvinnliga 
kroppshållningar, vilka deltagarna fick gradera på en mätbar skala med fem steg. 
 

• Hur förhåller sig grafiker till sitt ansvar för att förändra stereotyper? 
Grafikers attityder till stereotypt kroppsspråk, samt deras eget ansvar som spelutvecklare, 

mättes genom djupintervjuer.  

 Metodbeskrivning 

3.1.1 Arbetsmetod 
För att undersöka frågeställningen om grafikers attityder till karaktärer med stereotypt 
kroppsspråk har en artefakt i form av två 3D-modellerade karaktärer, en man och en kvinna, 
skapats. Dessa karaktärer framställdes sedan i fem kroppsställningar vardera; 10 poser 
totalt. Artefakten skapades i 3D eftersom att det underlättade arbetet med att använda 
samma modell igen för nästa posering. Karaktären hade således alltid samma proportioner 
och det motverkade potentiella misstag, vilket skulle kunna ha skett om karaktärerna 
skapades helt i 2D.  
 
Forskningsfrågan fokuserar bland annat på temat genus och är en av anledningarna till 
varför undersökningen använder sig av karaktärer med bestämda kön. Koncepten man och 
kvinna är mer beforskade i dagens samhälle än icke-binära kön. Då undersökningen 
fokuserar på påverkan av manliga samt kvinnliga stereotyper har vi valt att ge karaktärerna 
kön. 
 
Eftersom undersökningen fokuserar på att få fram information om stereotypa 
kroppspositioner för män och kvinnor har vi skapat huvudlösa karaktärer. Ansiktet kan ha 
en stor påverkan på hur människan uppfattar känslor, och därför har vi valt att ta bort 
huvudet. Detta för att endast kroppen skulle undersökas. Vidare bar karaktärerna 
könsneutrala kläder i form av en t-shirt och jeans. Detta för att minimera störningsmoment 
och försöka undvika att respondenterna blev påverkade av klädvalet, och på så sätt 
uppfattade kroppshållningen som mer maskulin eller feminin. Ytterligare ett val var att inte 
ge karaktärerna överdrivna kroppsproportioner, exempelvis en överdimensionerad 
bröstkorg eller en oproportionerlig midja. Målet var att skapa två relativt anonyma 
karaktärer; två tomma ark.  
 
Eftersom vi valde att skapa en manlig och en kvinnlig karaktär så skiljde sig kropparna från 
varandra. I verkligheten är den kvinnliga kroppsformen vanligtvis mer kurvig än dess 
manliga motsvarighet. Den kvinnliga karaktären har en så kallad päronformad kropp, vilket 
innebär att höftpartiet är bredare än bröstkorgen samt att midjan inte är särskilt 
framträdande (Thoma, Hediger, Sundaram, Stanford, Peterson, Croughan, Chen & Buck 
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Louis 2012, s.1076). Den manliga karaktären har en rakare kropp, och har även lite mer 
muskeldefinition.  
 
Majoriteten av karaktärerna som använts som referenser kommer från spel som är baserade 
på strid och våld. Urvalet på spelgenrer är dock ganska brett, men detta visar att stereotypt 
kroppsspråk förekommer i flera genrer. Flera av spelen är från genren action, i 
underkategorier som beat ‘m up och hack and slash. Några fåtal karaktärer kommer dock 
från genren plattformsspel, visual novel och MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-
Playing Game). Några exempel på karaktärer från Hack and slash-genren är Cia och Volga 
(se appendix D & F). Dessa karaktärer skiljer sig åt i sina kroppshållningar trots att de båda 
är från samma spel och genre. Anledningen till att majoriteten av de utvalda karaktärerna är 
från actiongenren är för att denna genre ofta sätter spelets karaktärer i fokus. Utvecklarna 
ger karaktärerna tydligt, men ofta stereotypt manligt och kvinnligt, kroppsspråk. Spelet 
Hyrule Warriors: Definitive Edition (2018) utgjorde grunden för valet av genre, även om 
alla referenser inte kommer därifrån. 
 
Artefaktens kroppsposeringar som användes, kommer från karaktärer från flera olika spel. 
Dessa referenskaraktärer hittades på internet via sökmotorn Google genom sökningar på 
speltitlar. Ett urval av kroppsposeringar valdes ut. De är alla officiella illustrationer utgivna 
från respektive företag (se appendix L). De egna karaktärerna poserades sedan utifrån dessa. 
Då vissa delar av en karaktärs kropp var täckt med exempelvis en klänning, tolkade vi de 
icke-synliga delarna och tog inspiration från andra karaktärsillustrationer som hittats. 
Anledningen till att inte helt egna och originella kroppshållningar skapades var för att det 
data som skulle samlas in genom enkäten inte är lika tillförlitlig då. Detta då poseringarna 
skulle varit egengjorda, och inte hållningar som faktiskt förekommer inom spelbranschen. 
Därför beslutades det att ”färdiga poseringar” skulle användas som utgångspunkt.  
 
För att ytterligare försäkra oss om att de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnors 
kroppar inte påverkar respondenternas svar så skapades även några ”falska” poseringar. 
Med detta menas det att en stereotypt manlig posering applicerades på den kvinnliga 
karaktären, och en stereotypt kvinnlig posering applicerades på den manliga karaktären (se 
appendix M). För detta skapades två ”falska” poseringar för respektive karaktär. 
Anledningen till att två ”falska” poseringar per karaktär valdes var för att ge ett mer 
tillförlitligt resultat. Resultaten från enkäten användes för att dra paralleller mellan 
respondenternas svar och den redan existerande forskningen, för att dra vidare slutsatser 
om undersökningsområdet. 
 

3.1.2 Undersökningsmetod 
Personerna som var med i undersökningen var svensktalande och spelvana. Målgruppen var 
personer på 20-30 år, då dessa individer har haft möjligheten att växa upp med dator- & TV-
spel. De var även grafikstudenter i årskurs 3 på Högskolan i Skövde. Anledningen till att 
grafiker valdes som målgrupp var för att de troligtvis har bättre koll på hur män och kvinnor 
representeras i spel, och förmodligen även har en åsikt om det. Ytterligare en anledning till 
att just grafiker valdes var för att de har stort inflytande i hur en karaktär ska se ut och röra 
sig i spel. I undersökningen deltog totalt 14 personer, sex män och åtta kvinnor. Anledningen 
till att män och kvinnor var målgruppen var för att vi ville se om deras åsikter om stereotypt 
kroppsspråk skiljer sig åt eller inte. Vi träffade deltagarna en och en i en kontrollerad miljö i 
form av ett grupprum i biblioteket på Högskolan i Skövde.  

Enkät 

Informationen till undersökningen samlades in genom en enkät. Nackdelen med denna 
metod är att det inte är möjligt att få djupare svar från respondenterna (Williamson, 2002: s. 
239). Därför intervjuades även deltagarna. Hur dessa intervjuer var konstruerade redovisas 
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längre ner i texten. Enkäten skapades med hjälp av Google formulär för att underlätta 
sammanställning av resultat. Fördelen med detta är att det blir tydligt vad varje individ 
svarat då Google formulär automatiskt skapar tabeller som visar vad deltagarna svarat. Det 
finns även en funktion som tillåter att varje enskilt svar kan kontrolleras. Undersökningen 
hade både kvalitativa och kvantitativa inslag. Enkäten hade svarsalternativ i form av skalor 
(kvantitativ), och intervjufrågorna genererade svar om attityder kring stereotypt 
kroppsspråk (kvalitativ). Att en undersökning är kvantitativ innebär att studien producerar 
siffror som kan sammanställas till ett resultat i form av tabeller eller diagram. Att en 
undersökning är kvalitativ innebär att frågorna är konstruerade för att ge mer djupgående 
svar som hjälper till att få en bättre förståelse för deltagarnas tankesätt (Williamson, 2002: 
ss. 235-237, 241-242). 

I enkäten fick deltagarna först svara på några grundläggande frågor om sig själva, som kön 
och ålder.  Därefter visades en bildserie på artefakten. Till dessa bilder fanns frågor som var 
relaterade till poseringarna (exempelvis Vilken känsla anser du att karaktären uttrycker 
genom sitt kroppsspråk?) och huruvida de upplevdes maskulina eller feminina. 
Svarsalternativen var i form av skalor med fem steg (Mycket maskulin, Lite maskulin, 
Neutral, Lite feminin, Mycket feminin).  
 

Intervju 

Efter att de svarat på enkäten fick respondenterna delta i en semistrukturerad intervju med 
åtta frågor, som gav möjligheten att ställa följdfrågor där något intressant påträffades. Detta 
för att få en djupare insikt i grafikers attityder till stereotypa poseringar. Målet med 
intervjuerna var att komplettera de mer generella svaren från enkäten med några mer 
djupgående svar från respondenterna (Williamson, 2002, s. 244). Det forskningsfrågan ville 
svara på var grafikers tankar och åsikter kring stereotypt maskulint och feminint 
kroppsspråk och därför var semistrukturerade intervjuer ett gynnsamt sätt att ta reda på 
detta.  Vi ställde även frågan hur respondenterna själva såg på sitt ansvar gällande hur män 
och kvinnor gestaltas i spel. För att underlätta utvärderingen av resultaten spelades 
intervjuerna in. Likt den digitala enkäten drogs paralleller mellan forskning och deltagarnas 
svar. 
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4 Genomförande 
För att undersöka vår frågeställning Vilka attityder har grafiker inom spelutveckling till 
stereotypa könsrepresentationer av spelkaraktärer, samt hur, och varför, de skulle kunna 
implementera dessa åsikter i framtida dataspel för att återspegla mer inkludering och 
mångfald genom karaktärsdesign? har vi skapat en artefakt i form av två 3D-modeller. 
Eftersom vi vill undersöka grafikers åsikter och tankar kring stereotypt kroppsspråk hos 
spelkaraktärer bestämde vi oss att det effektivaste sättet att få svar var att först utgå från 
tidigare spel och inspireras av hur de presenterar sina karaktärer. Då vi själva är 
grafikstudenter vet vi hur intressant många grafiker tycker att karaktärsdesign är och hur 
mycket det finns att prata om. Genom att inrikta oss på könsstereotypt kroppsspråk och 
uttryck så forskar vi på en liten, men viktig, del inom karaktärsdesign.   
 
För att skapa 3D-modellerna och de 10 kroppsposeringar beslutade vi oss för att använda det 
digitala skulpteringsverktyget ZBrush (1999). I detta kapitel beskrivs arbetets gång, 
designval och svårigheter som förekom vid skapandet av artefakten. 

 Förstudie 
En tid innan examensarbetet fick vi rådet på Högskolan i Skövde att det kunde vara klokt att 
förbereda en potentiell frågeställning och grund för en artefakt inför det kommande 
examensarbetet. Vi tog till oss rekommendationen och började redan fundera under kursen 
Vetenskapligt skrivande på forskningsfrågor som var aktuella, outforskade och intressanta 
för oss som grafiker och spelstudenter. Vi fann inspiration till vårt kommande 
examensarbete tämligen tidigt, från action- och hack ‘n slash-spelet Hyrule Warriors: 
Definitive Edition (2018), och i spelets alla karaktärsillustrationer (se figur 4). Detta spel 
kommer fortsättningsvis att hänvisas till som Hyrule Warriors: DE (2018). 

 
Figur 4 Flera karaktärer från spelet Hyrule Warriors: Definitive Edition (2018) 
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Designen på karaktärerna i spelet håller hög kvalité och alla har tydligt, men ofta stereotypt, 
kroppsspråk. Vi blev intresserade av sättet som spelet porträtterar sina karaktärer och hur 
annorlunda en spelkaraktärs kroppshållning kunde se ut i jämförelse med en annan, 
specifikt mellan en manlig och kvinnlig karaktär. Det var genom Hyrule Warriors: DE 
(2018) som vi märkte flera återkommande attribut i karaktärernas kroppsspråk, exempelvis 
att de kvinnliga karaktärerna såg mer lekfulla ut i sitt kroppsspråk, exempelvis Lana (se 
appendix A), och svankade betydligt mer med kroppen än motsatt kön. Likaså tenderade de 
manliga karaktärerna stå mer bredbent och ha ett kroppsspråk som visade att de var 
självsäkra och redo för strid, exempelvis Ganondorf (se appendix L). Dock fanns det flera 
spelbara karaktärer i Hyrule Warriors: DE (2018) som visade upp en naturligare 
kroppshållning eller stod i en position som bröt det könsstereotypa attributen (se figur 5). 
Trots detta räckte dessa påvisade skillnader mellan kön och kroppsspråk hos 
spelkaraktärerna för att skapa ett intresse av att fortsätta granska detta ämne. Det var på 
grund av Hyrule Warriors: DE (2018) som vi upptäckte hur lite forskning det existerande 
inom spelbranschen gällande genus, stereotyper och kroppsspråk. 

 
Figur 5 Ghirahim (Vänster) och Impa (Höger) från Hyrule Warriors: Definitive 

Edition (2018) 

 Förarbete 
Innan artefakten skapades bestämde vi oss för att använda redan existerande spelkaraktärer, 
med ett tydligt kroppsspråk, som referenser. Artefakten behövde så småningom ställas i 
olika ställningar med olika uttryck, för undersökningens skull. Genom att använda 
referensposeringar från officiella illustrationer förenklades arbetsprocessen betydligt. 
Dessutom förstärktes artefaktens trovärdighet med vetskapen att vi använde oss av 
referenser som redan finns och används av spelföretag (se appendix L och M). 
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Mest inspiration och flera referenskaraktärer hämtades från spelet Hyrule Warriors: DE 
(2018). Actionspelet har ett stort antal spelbara karaktärer där alla har egna personligheter, 
utseenden och kroppsuttryck. Hyrule Warriors: DE (2018) fungerade som en bra 
utgångspunkt för att söka efter andra spelreferenser, eftersom spelet lägger så stort fokus på 
att presentera sina karaktärer. Tillsammans med Hyrule Warriors: DE (2018) och tidigare 
kunskaper om spelbranschen (det vi har fått lära oss på programmet Dataspelsutveckling - 
Grafik på Högskolan i Skövde) lyckades vi hitta andra spel med både liknande genre och 
fokus på sina karaktärer (Overwatch (2016) och Tekken 6: Bloodline Rebellion (2008)). 
Som nämndes i Metodbeskrivning så var det ett fåtal referenskaraktärer som härstammade 
från andra spelgenrer, som MMORPG och visual novel (Wakfu (2012) och Believer! (2015)), 
men majoriteten av karaktärer kommer som sagt från actiongenren. 

När vi sökte efter referensposeringar fanns det tre riktlinjer som vi gick efter för att 
underlätta arbetsprocessen. Först och främst var referenserna tvungna att ha ett lättläst 
kroppsspråk och en tydlig siluett för att kunna användas. Vidare skulle 
karaktärsreferenserna behöva vara människa eller besitta näst intill identiskt humanoid 
anatomi för skapandet av artefakten. Den sista tumregeln var att referenserna inte kunde ha 
något överdramatiserat perspektiv eller extraordinär kameravinkel hos sig, utan behövde 
vara så rakt framifrån som möjligt. Även om kameravinkeln förblir nästintill densamma för 
samtliga kroppshållningar, så är motivet (posen) inte alltid från samma vinkel.  
 
Helst skulle referensposeringarna inte ha någonting i händerna eller kläder som täcker stora 
delar av kroppen för att lättare kunna hänvisa till referensen. Dock var dessa endast små 
bekymmer och kunde åtgärdas relativ enkelt, antingen genom att ta inspiration från 
liknande referenser eller rita på referensbilden hur vi antog att exempelvis armarna eller 
benen såg ut under de täckande kläderna. 
 

 Verktyg 
ZBrush 

För att skulptera karaktärerna användes programmet ZBrush (1999). Detta program 
använde vi då det går relativt snabbt och effektivt att skapa och skulptera i, och det var det 
skulpteringsprogram vi hade mest erfarenhet av. Vi hade även tillgång till ZBrush (1999) på 
Högskolan i Skövde. För att få till grundläggande mänskliga proportioner användes 
Zspheres. Detta innebär att programmet skapar geometri efter ett skelett uppbyggt av sfärer 
(se figur 6). När grunden var tillfredsställande användes de olika skulpteringsverktygen som 
finns för att skapa en mer raffinerad kroppsform hos karaktärerna. ZBrush (1999) användes 
även för att posera karaktärerna, skapa deras kläder samt för att rendera bilderna på dem. 
Allt detta redovisas i mer detalj senare i arbetet. 
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Figur 6 Skelett av Zspheres (vänster) och basmodell med geometri (höger) 

Photoshop 

Programmet Photoshop (1990) användes för att skissa ut hur icke-synliga delar av en 
referensposering såg ut. Det användes även för skapandet av collage av både referenser och 
de egna renderade bilderna. Anledningen till att just Photoshop (1990) användes var för att 
det fanns tillgängligt för oss studenter i Högskolan i Skövde. Det var även det program som 
vi hade mest erfarenhet i av de tillgängliga programvarorna. 

 Övergripande arbetsprocess 
För att kunna utföra undersökningen och besvara frågeställningen behövde artefakten 
skapas; de två karaktärerna. Grundmodellerna utgjorde en primär del och behövdes för att 
ens kunna utföra undersökningen. Därför var det av allra största vikt att dessa var klara så 
snabbt och effektivt som möjligt. Detta förklaras mer i detalj i Progression: Modellering. 
När grundmodellerna var färdigställda kunde antalet poseringar för respektive karaktär 
väljas, med den återstående tiden i åtanke. 
 

Exempel på arbetsflöde av karaktär 
1. Referenser för stereotypt manliga och kvinnliga poseringar söktes upp på Internet. 

 
2. Formen på kroppsdelar som inte syntes skissades upp ovanpå referensbilden, 

exempelvis benen (se figur 7), i Photoshop (1990). 
 

3. Karaktärernas kroppar skulpterades i ZBrush (1999). 
 

4. Ett riggningsskelett skapades för respektive karaktär med hjälp av “Zspheres”. 
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5. Den manliga eller kvinnliga karaktären poserades i ZBrush (1999) utefter en av de 

referenser som valts ut. 
 

6. När poseringen var färdigställd justerades den deformerade anatomin i modellen. 
 

7. Funktionen “Extract” i ZBrush användes för att skapa kläderna till karaktären (T-
shirt och jeans). 

 
8. Använde skulpteringsverktygen i programmet för att finjustera passformen på 

kläderna. 
 

9. Klädveck skapades på byxorna och tröjan. 
 

10. Poseringen renderades ut i form av en skärmdump. 
 
När dessa steg var avklarade skapades även två collage. Ett av dessa var på de tre poserna för 
respektive kön, och det andra var på de fyra “falska” poseringarna (se appendix L & M). 
Ytterligare två collage skapades specifikt för undersökningen. I enkäten fanns ett av dessa 
collage med dem karaktärer som hade stereotypt maskulint och feminint kroppsspråk (se 
appendix N). Det andra collaget bestod av alla 10 kroppshållningarna för att de som 
medverkade i undersökningen enkelt skulle kunna referera till en posering under intervjun. 
Varje pose var då kopplad till ett nummer från 1-10 (se appendix O). Detta underlättade även 
sammanställningen av resultatet när vi skulle lyssnade tillbaka på de inspelade intervjuerna. 
 

 
Figur 7 Exempel på skisser ovanpå referenser 
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 Progression: Modellering 
Som tidigare nämnts så består artefakten av två 3D-modellerade karaktärer. Basmodellerna 
skapades i en tidigare kurs (Project Studies in Game Development - Graphics) i 3D-
modelleringsprogrammet ZBrush (1999) och var grunden för artefakten. Kropparna från 
dessa karaktärer återanvändes för denna undersökning för att spara tid. Eftersom 
basmodellerna redan var skapade i Zbrush (1999) valde vi att fortsätta använda 
skulpteringsprogrammet för resten av skapandeprocessen. Karaktärernas kroppar skulle 
även tydligt visa antingen manligt eller kvinnligt kön. Vidare valde vi ett mer realistiskt 
formspråk på kropparna än ett stiliserat, eftersom fokus var på kroppshållningen och inte 
kroppsformen. Risken fanns att kroppens form kunde påverka hur poseringen upplevdes om 
den haft överdrivna proportioner.  
 
Huvudet, samt alla kläder och accessoarer från originalmodellen, raderades då de inte var 
nödvändiga för undersökningen. Dock hade modellerna redan ett stort antal polygoner 
(cirka 4 000 000 vardera). För att minska antalet användes funktionen “dynamesh”, som 
både kan öka och minska upplösningen på modellen. Antalet polygoner minskade ett flertal 
gånger, från 1 000 000 till knappt 200 000. Detta då de kommandon som utfördes i ZBrush 
(1999), som att exempelvis rotera karaktärens leder, fördröjdes till den mån att det inte gick 
att arbeta med. Lyckligtvis led inte modellerna i någon högre grad i och med denna stora 
förlust av polygoner. Målet var att använda ZBrush (1999) både för modellering och posering 
av karaktärerna. Dock hade ingen av oss någon tidigare erfarenhet av karaktärsposering i 
ZBrush (1999), och det resulterade i många försök och flera misstag, vilket kommer 
redovisas mer i detalj under nästa rubrik. 

 Progression: Posering och Cleanup 
När grundmodellerna var färdigställda behövde de poseras. Innan modellerna kunde börja 
poseras behövde de ett riggningsskelett för att kunna böja och rotera lederna. Anledningen 
till att ZBrush (1999) användes för att posera karaktärerna var för att vi då inte behövde göra 
lowpoly-versioner av modellerna. Modellerna behövde inte heller skinnas, utan endast 
riggningsskelett behövde konstrueras. Det var även bekvämt att kunna använda samma 
program för hela processen; modellering, posering, rendering. Då vi aldrig tidigare använt 
ZBrush för att posera karaktärer krävdes det handledning och många försök innan vi fick ett 
önskvärt resultat. Ett tidigt problem som uppstod var att modellerna, som tidigare nämnt, 
hade för många polygoner och därför behövde antalet sänkas för att fungera ordentligt.  
 
Ytterligare ett problem var att exempelvis armarna och benen fick en “styckningseffekt” när 
lederna böjdes (se figur 8). Det var svårt att hitta en lösning på problemet då ingen av oss 
förstod varför detta “styckningsproblem” skedde eller vad vi behövde använda för sökord på 
Google för att få vägledning. Efter flera försök, och mycket letande efter ett svar, löstes 
problemet genom att sätta ut fler Zspheres i deformationsområdena. När dessa problem var 
lösta och riggningskelettet var klart, kunde modellerna till sist poseras efter de valda 
referenserna. Referenserna fanns alltid nära till hands under poseringsfasen för att 
kontrollera att vi inte strövade bort från dem. Dock gjordes smärre justeringar på vissa 
poseringar, som referensen från spelet Wakfu (2012) (se appendix M) där svanken 
reducerades något för att posen skulle se mer verklighetstrogen och genomförbar ut. 
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Figur 8 Exempel på styckningseffekt på modellens ben 

I ZBrush (1999) var trepunktsperspektivet aktiverat för att ge ett mer naturligt intryck. När 
poseringen var färdigställd behövde anatomin justeras då den blivit deformerad (se figur 9). 
Exempelvis jämnades ytan ut på vissa ställen, och på andra minskades eller ökades volym på 
en kroppsdel för att den dragits ut eller tryckts in. När anatomin var korrigerad finjusterades 
exempelvis händerna för att ge fingrarna ett trovärdigare utseende (mindre mjuka). När 
dessa steg var avklarade var det dags att ge karaktärerna kläder.   

 
Figur 9 Exempel på deformerad anatomi 
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 Progression: Kläder och Rendering 
När karaktärerna blivit poserade skulle de få kläder. Anledningen till att karaktärerna skulle 
bära kläder var av den enkla anledningen att vi inte ville att dem skulle vara nakna. 
Uppfattningen om nakenhet är väldigt individuell, och det kan även skilja sig mellan olika 
kulturer. Vissa kulturer är mer accepterande, och andra mindre. En studie om nakenhet i 
reklam visade resultatet att män är mer accepterande till nakenhet än kvinnor (Sawang, S. 
2010, s. 177). Det fanns då en risk att dessa attityder även kunde appliceras på vår artefakt 
om karaktärerna var nakna. Det är inte säkert att så skulle varit fallet, men vi ville inte 
riskera det. Karaktärerna, särskilt den kvinnliga, hade även kunnat uppfattas som mer 
sexualiserade om de var nakna. Då sexualisering inte var ett ämne som skulle granskas i 
detta arbete ville vi undvika att dra informanternas svar åt det hållet.  

Från början var det tänkt att kläderna skulle skapas innan karaktären poserades, och då 
poseras tillsammans med kroppen. Dock gjorde detta att ZBrush (1999) ännu en gång 
fördröjdes och inte fungerade på ett effektivt sätt. Därför var tröjan och jeansen tvungna att 
skapas i efterhand. Varför just t-shirt och jeans valdes var för att vi upplever att det är 
vardagligt och könsneutralt.  

Kläderna skapades genom att markera ut formen av klädesplagget på modellen. När detta 
var avklarat användes funktionen “Extract” för att skapa en exakt kopia av den markerade 
delen, vilken lägger sig utanpå modellen. Dock behövde denna justeras för att se ut och bete 
sig som exempelvis en tröja gör. En tröja går till exempel inte in i naveln om den inte är 
riktigt tajt. När byxorna och tröjan korrigerats skapades klädveck. Dessa modellerades med 
skulpteringsverktygen “DamStandard” och “Smooth”. Anledningen till att klädveck skapades 
var för att det gav ett trovärdigt och mer naturligt utseende hos karaktärernas kläder, samt 
att vi såg det som mer estetiskt tilltalande. Till sist användes funktionen “divide” för att höja 
upplösningen (öka antalet polygoner). Detta för att ge ett lite mjukare utseende på 
modellerna. 

När modellerna var poserade och påklädda behövde dem renderas. ZBrush (1999) användes 
även till detta. Karaktärerna har materialet “MatCap Gray” applicerade på sig. Anledningen 
till att de inte texturerades var först och främst att vi granskade stereotypt maskulina och 
feminina kroppshållningar. Risken fanns att om karaktärerna hade flera färger på sig så hade 
deltagarna i undersökningen haft färgerna i åtanke när de besvarade enkäten. Färg kan bära 
många olika betydelser, exempelvis kan färger ge upphov till flera olika känslor beroende på 
vilken färg det gäller (Zammitto 2005, s. 3). Vi ville inte att färgen skulle förstärka eller 
försvaga någon kroppshållnings uttryck. Därför ansåg vi att det var bäst att lämna 
modellerna grå.  Ytterligare en anledning till att de inte texturerades var för att det skulle ta 
mycket tid att texturera 10 olika modeller, tid som vi inte hade. 

För att de renderade bilderna av karaktärerna skulle se så bra ut som möjligt höjdes 
“SubPixel Antialiasing Render Quality” från tre till sju. Detta gjorde så att konturerna på 
modellerna var mjuka, och inte pixelerade. Sedan användes “Best-Preview Render” (BPR) 
för att exempelvis skuggor skulle renderas, och antialiasing aktiveras. För att spara en 
skärmdump användes programmet Snipping Tool (2002) som fanns på Högskolan i Skövdes 
datorer. Vi valde att de renderade bilderna skulle ha vita bakgrunder. Detta då karaktären 
ska vara i fokus. I enkäten var bakgrunden vit, och därför smälte bilderna in sömlöst. 
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 Den färdiga artefakten - En reflektion kring resultatet 
Den färdiga artefakten består av två karaktärer med fem poser vardera. Artefakten möjliggör 
en granskning av målgruppens tolkning av feminina och maskulina kroppshållningar, samt 
deras ställningstagande till könsstereotypt kroppsspråk. Detta undersöktes genom att 
informanterna fick förklara om en pose kändes feminin eller maskulin, vilka karaktärsdrag 
och känslor de uppfattade hos karaktären, samt att vi ställde frågor kring ämnet stereotyper, 
genus och kroppsspråk. I efterhand tror vi att artefaktens utformning, i kombination med 
den valda metoden (enkät och semistrukturerad intervju), gynnade undersökningen och vår 
frågeställning. Detta då deltagarna själva fick ge sin syn och sina åsikter om ämnet.  
 
En svårighet som framkom under arbetsprocessen var att få karaktärernas poser att se (vad 
vi anser) naturliga ut. Med detta menar vi inte att det i verkligheten är enkla att genomföra 
eller helt realistiska, utan endast att de upplevs så. Vi ville att de skulle kännas spontana, 
som att karaktären gjorde det med lätthet. Utgångspunkten för detta var självfallet först och 
främst referenserna vi utgick ifrån. Vi använde även våra grafiska kunskaper för att avgöra 
vad vi upplevde som naturligt. Även om vi anser att alla kroppshållningarna ser bra ut, så 
menar vi att vissa känns mer trovärdiga än andra. Vi upplever att You Inamis pose från 
Believer! (2015) (se appendix L) och Agithas pose från Hyrule Warriors: DE (2018) (se 
appendix M) känns särskilt forcerade jämfört med de andra.  
 
Från början var det tänkt att kläderna skulle vara mer detaljerade. Saker som sömmar, fickor 
och gylf skulle läggas till för att ge ett mer estetiskt tilltalande resultat. Den färdiga 
artefakten saknar dock dessa detaljer på både tröja och jeans. Detta berodde först och främst 
på fördröjningarna som uppkom vid poseringen, vilket redovisades tidigare. Då kläderna var 
tvungna att skapas i efterhand skulle det ta lång tid att individuellt lägga till dessa detaljer på 
samtliga karaktärers kläder. I slutändan var det nog gynnsamt att detaljerna var minimala, 
då risken fanns att kläderna hade tagit för mycket fokus från kroppshållningen. 
 
En risk med artefakten var just kläderna. Vissa byxor och tröjor ser mer åtsittande (tightare) 
ut än andra på grund av hur klädvecken är utformade. Detta kan eventuellt påverka 
informanternas svar, då kroppshållningen kan uppfattas som spänd eller intensiv. Klädveck 
och åtsittande kläder kan ge intrycket att karaktären är spänd och redo för strid.  Som 
tidigare nämnt i Bakgrunden under rubriken Priming theory så associeras spändhet med 
styrka och stereotyp manlighet. Alltså kan detta förstärka en stereotypt maskulin posering. 
Det kan även eventuellt hämma en stereotypt feminin pose, som traditionellt ska upplevas 
mjuk och avslappnad. 
 
En förändring som vi skulle kunna ha gjort var att istället för att visa bilder på 
kroppshållningarna så hade vi kunnat visa 3D-modellerna. Då hade deltagarna i 
undersökningen haft möjlighet att rotera karaktärerna och se dem från flera olika vinklar. 
Anledningen till att vi inte valde detta alternativ var för att vi då hade mer kontroll över 
undersökningen. Vi menar att det fanns en potentiell risk att de medverkande istället skulle 
fokusera på hur modellerna såg ut i sig och inte på det vi ville undersöka; karaktärernas 
kroppsspråk. Känslan och uttrycket på poseringen kan förändras om vinkeln ändras, vilket vi 
inte ville skulle ske i vår undersökning. Om vi valt detta alternativ hade deltagarna även 
kunnat ändra perspektivet (grod-/fågelperspektiv) och således fått en annan uppfattning av 
karaktärens kroppsspråk. Därför anser vi att de renderade bilderna var det bästa alternativet 
för just denna undersökning. 
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5 Utvärdering 
I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen att presenteras. Syftet med 
undersökningen var att besvara frågeställningen: Vilka attityder har grafiker inom 
spelutveckling till stereotypa könsrepresentationer av spelkaraktärer, samt hur, och 
varför, de skulle kunna implementera dessa åsikter i framtida dataspel för att återspegla 
mer inkludering och mångfald genom karaktärsdesign? 
Undersökningens primära fråga löd: Vilka attityder har manliga och kvinnliga grafiker till 
spelkaraktärer med stereotypt maskulina och feminina poseringar? 
Utöver detta hade vi ytterligare en fråga: Hur förhåller sig grafiker till sitt ansvar för att 
förändra stereotyper? 
 
Dessa två frågor undersöktes med hjälp av intervjuer och en enkät. En underliggande 
intention med undersökningen var att få en fingervisning om hur det ”yttre” samhällets 
jämställdhetspolitiska diskussion och strävan efter att ge individen större frihet i relation till 
hur genusuttryck avspeglas i spelvärlden.  
 

 Presentation av undersökning 
För att samla in informanter till undersökningen skickades personliga förfrågningar till 
potentiella deltagare flera veckor innan själva undersökningen skulle utföras. De personer 
som godkände förfrågningen fick en tid och plats där intervjun skulle hållas, vilket gjorde att 
vi försäkrade oss hur många deltagare undersökningen skulle bestå av. Inbjudan innehöll 
ingen specifik information om vad intervjun eller enkäten skulle inrikta sig på, utan beskrevs 
som att deltagaren skulle få se en serie bilder och svara på några frågor. Detta gjorde att 
undersökningens fokusområde undanhölls och att potentiella informanter inte kunde 
förbereda sig. Dessutom informerades alla deltagare att vi behövde deras godkännande för 
att spela in deras svar under intervjun. Endast ljudet skulle spelas in för att underlätta vår 
arbetsprocess och även skapa ett mer trovärdigt resultat, utan några missbedömningar eller 
minnesluckor. 
 
Då frågeställningen fokuserar på att få fram svar och tankar från grafiker så valdes 
informanter ut genom en blandning av kvot- och bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 
innebär att vi har valt en målgrupp som ligger nära till hands, vilket blev grafiker, då vi 
studerar Dataspelsutveckling. Denna metod gjorde att vi effektivt kunde plocka ut deltagare 
till undersökningen (Descombe 2014, ss. 52-53). Tekniken kvoturval innebar att vi delade in 
målgruppen i mindre delgrupper (Descombe 2014, s. 50), vilket först och främst var män och 
kvinnor, eftersom frågeställningen undersöker specifikt män och kvinnors attityder till 
spelkaraktärer. Den andra gruppen blev mellan 2D-grafiker, 3D-grafiker och animatörer. 
Därefter handplockades ett antal deltagare från 2D, 3D och animatörer, så att varje disciplin 
skulle ha några som förespråkade deras grafiska inriktning. Både kvot- och 
bekvämlighetsurval gjorde att urvalet av deltagare aldrig blev strikt randomiserat. Vidare 
undvek vi att fråga grafiker vi personligen hade en nära relation till, då flera av dem redan 
visste om undersökningsområdet och det hade på flera sätt kunnat påverka resultatet. 
 
Undersökningen hölls i Högskolan i Skövdes bibliotek och utfördes i enskilda grupprum, 
individuellt för varje informant. När deltagaren kommit på plats välkomnades de och mötet 
inleddes med lite småprat, så att båda parterna skulle känna sig mer bekväma med varandra 
innan själva undersökningen. Alla informanter informerades om att undersökningen var i 
forskningssyfte och helt frivillig. Vidare förklarades att arbetet kommer publiceras på det 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), men att informationen inte kommer användas till 
något annat än att besvara forskningsfrågan. Detta gör deltagaren och hens svar anonyma, 
och de hade möjlighet att avbryta undersökningen när som helst, och ångra sitt deltagande. 
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Ännu en gång informerades deltagaren att intervjudelen skulle komma att spelas in med 
deltagarens samtycke och att ljudinspelningen absolut inte skulle läggas upp någonstans, 
utan endast användas för att underlätta arbetsprocessen. Efter deltagarnas godkännande 
fick de enkäten och undersökningen började med att informanten fick svara på några 
grundläggande frågor om sig själva. Detta gjorde att vi kunde ha översikt ifall några 
deltagare inte skulle passa in i vår målgrupp. 
 

• Vilket kön identifierar du dig som? 
• Hur gammal är du? 
• Hur ofta spelar du dator- & TV-spel? (Vanligtvis) 

 
Efter de inledande frågorna, fortsatte enkäten med att visa upp separata bilder på 
artefaktens 10 olika poseringar. Till varje bild ställdes tre frågor. Första frågan bestod av en 
skala i fem steg där deltagaren antingen kunde svara Mycket maskulin, Lite maskulin, 
Neutral, Lite feminin eller Mycket feminin. I de två andra frågorna fick deltagaren skriva in 
och motivera sina svar. I slutet av enkäten fick deltagaren se ett collage på sex stycken 
utvalda poseringar som varit med i enkätens andra del och välja en av karaktärerna. Alla 
dessa poseringar var stereotypa och kongruenta till karaktärens kön, exempelvis ett 
stereotypt maskulint kroppsspråk hos en man. Till sist fick respondenten skriva och 
motivera val av karaktär.   
 

• Hur upplever du karaktärens kroppsspråk? 
- Motivera kort varför. 

• Vilka känslor/karaktärsdrag anser du att karaktären uttrycker genom sitt 
kroppsspråk? 

• Om du skulle spendera en dag med någon av dessa karaktärer, vem skulle du välja? 
(Välj mellan bild 1-6) 

- Motivera kort val av karaktär. 
 
Efter informanten var klar med enkäten var det dags för den semistrukturerade intervjun. 
Deltagaren blev återigen informerad att intervjudelen skulle spelas in och ett collage med 
alla poseringar lades fram. Varje posering hade ett nummer över sig (1-10), så ifall 
deltagaren någon gång under intervjun önskade att referera till artefakten ombads de att 
referera till poseringen/-arna med det tillhörande numret. Detta med avsikt att veta vilken 
posering en deltagare pratade om när vi lyssnade tillbaka på inspelningarna. Intervjun 
bestod av primärt åtta frågor gällande kroppsspråk, karaktärsdesign, genus och stereotyper. 
Det fanns även möjligheten att ställa följdfrågor ifall något intressant skulle komma på tal 
eller om deltagarens svar behövde förtydligas.   
 

1. Tror du att karaktärens kön kan påverka hur kroppsspråket tolkas?  
1. Är det någon kroppsposering som accepteras hos ena könet, men inte det 

andra? 
 
2. Vad är din åsikt om användningen av genusstereotyper vid skapandet av en 
karaktär för spel?  
 

1. Har du något exempel på någon karaktär som följer dessa stereotyper?  
2. När du ritar/modellerar/animerar karaktärer, hur tänker du kring 

genusstereotyper? 
 
3. Är det viktigt för dig att försöka förändra stereotypt kroppsspråk hos 
spelkaraktärer? 
 

1. Anser du att grafiker har ett ansvar kring stereotyp gestaltning av manliga 
och kvinnliga spelkaraktärers kroppsspråk? 
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  4. Hur tror du att framtiden ser ut inom karaktärsdesign från perspektivet 
“genusstereotyper”?   
 
Hela undersökningen tog ungefär 40-50 minuter per deltagare, där enkät stod för cirka 20-
40 minuter och intervjun 6-10 minuter. För att garantera totalt fokus från vår sida hölls max 
fyra intervjuer per dag. 
 

 Allmän information om informanterna 
Majoriteten av informanterna var 20-24 år, och spelade spel varje dag eller några gånger i 
veckan. Dessa frågor existerade mest för att garantera att informanterna uppfyllde de krav 
som satts upp för vår målgrupp. Alla rådfrågade informanter uppfyllde kraven (se tabell 1). 
Tyvärr lyckades endast sex av åtta manliga grafiker som gick tredje året på Högskolan i 
Skövde samlas ihop, då de resterande inte var intresserade eller tyckte de hade tid att delta i 
undersökningen. Detta är ett statistiskt bortfall och ger en ojämn fördelning mellan de två 
könen. Att hitta åtta kvinnliga grafiker var dock inte några problem, förmodligen då det 
studerade fler kvinnor än män inom grafik. Detta, och i avsnitt Sammanställning av resultat 
från undersökningen, är den information som har tagits fram. 
 

Tabell 1 Allmän information om informanterna 

Informanter Kön Ålder Spelvana 

Informant 1 Man 25-30 Varje dag 

Informant 2 Man 25-30 Varje dag 

Informant 3 Man 20-24 Några gånger i veckan 

Informant 4 Kvinna 20-24 Några gånger i månaden 

Informant 5 Kvinna 20-24 Varje dag 

Informant 6 Man 20-24 Några gånger i veckan 

Informant 7 Kvinna 20-24 Några gånger i veckan 

Informant 8 Kvinna 25-30 Några gånger i veckan 

Informant 9 Man 20-24 Varje dag 

Informant 10 Kvinna 20-24 Varje dag 

Informant 11 Kvinna 20-24 Några gånger i veckan 

Informant 12 Kvinna 20-24 Varje dag 

Informant 13 Man 20-24 Varje dag 

Informant 14 Kvinna 20-24 Några gånger i veckan 
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 Sammanställning av resultat från undersökning 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av resultatet från både enkäten och intervjun 
om informanternas tankar, åsikter och svar (se tabell 2-4). För att se bilderna av varje 
posering i ordningen de visades i enkäten, se Appendix P. I Appendix (Q-OO) finns tabeller 
med de enskilda deltagarnas svar, redovisade ordagrant.  

5.3.1 Enkät 

Tabell 2 Sammanfattning av informanternas svar kring genusstereotyp koppling 

 Sammanfattning av svaren från 
kvinnliga informanter 

Sammanfattning av svar från 
manliga informanter  

Bild 1 Alla kvinnor uppfattade posen feminin. 
Alla utom en (“Lite feminin”) tyckte att 
den var “Mycket feminin”.  
Anledning: Fötterna nära och står på 
tå, händernas poseringar, feminin 
kropp, benen och armarnas posering. 

Posen upplevdes som feminin, där 
majoriteten av männen såg den som 
“Lite feminin”.  
Anledning: Svårt att bortse från 
kroppen, lätta rörelser, mjuk och 
glad. 

Bild 2 Alla kvinnor upplevde posen maskulin, 
men majoriteten som “lite maskulin”.  
Anledning: Bredbent, knutna/halv-
knutna nävar och överkroppen/bröstet. 

De manliga informanterna upplevde 
posen, överlag, som “Lite maskulin”. 
Dock tyckte två deltagare att 
kroppsspråket var könsneutralt, 
varav en blev påverkad av den 
manliga kroppen.  
Anledning: Spänd, utmanade och 
lättare att koppla till manliga 
karaktärer. 

Bild 3 Splittrade svar. “Falsk” manlig pose 
upplevdes maskulin (två “Lite maskulin” 
och två “Mycket maskulin”) eller neutral 
(fyra personer) bland de kvinnliga 
deltagarna. Neutral, men lutar åt det 
maskulina hållet.  
Anledning: Maskulin posering med 
kvinnlig kropp, stark/arg men 
lekfull/komisk. 

Blandad uppfattning. Poseringen 
lutar dock åt det maskulina hållet. 
De försöker placera karaktären i en 
specifik kontext, exempelvis ett yrke. 
Anledning: Bredbent, spänd, 
försöker bortse från den kvinnliga 
kroppen. 

Bild 4 Kvinnliga deltagarna såg denna 
mestadels “Neutral”. Fick även två svar 
vardera på “Lite maskulin” & “Lite 
feminin”.  
Anledning: Manlig kropp men neutral 
pose, dock upplevdes handen på höften 
som lite feminin, samt den lite lyfta 
höften och att karaktären står lite på tå. 

Sammanfattningsvis upplevdes 
poseringen som “Neutral”. 
Anledning: Könsneutral pose, 
avslappnad, harmlös, en naturlig 
pose.  

Bild 5 Alla kvinnliga deltagare upplevde 
posen, överlag, som “Mycket feminin”.  
Anledning: Armarna och händernas 
posering, fötternas posering och att de 
var nära varandra. 

Männen upplevde kroppshållningen 
som “Mycket feminin”.  Försöker 
placera karaktären i stereotypt 
kvinnliga roller och yrken, som 
prinsessa, modell eller 



25 
 

operasångerska. 
Anledning: Nätt, försiktig, hur 
händerna var poserade och brösten. 

Bild 6 De kvinnliga deltagarna upplevde den 
“falska” feminina posen, överlag, som 
“Lite feminin”. 
Anledning: Händernas posering, 
benen är nära, ena benet är lite lyft och 
att karaktären svankar. 

Mestadels tyckte de manliga 
deltagarna att posen känns “Lite 
feminin” eller “Mycket feminin”. 
Anledning: Poseringen är lätt och 
nätt på tårna, händernas placering 
och de utsträckta fingrarna, speciellt 
högerhanden. 

Bild 7 Kvinnliga deltagarna upplevde posen 
som feminin, majoriteten som “Lite 
feminin”, men några “Mycket feminin”.  
Anledning: Benen/fötterna ihop, 
handen på höften (handryggen mot 
höften) och händernas posering 
överlag. 

Deltagarna hade blandade åsikter, 
allt från “Neutral”, till “Lite feminin”. 
Flera deltagare kommenterade att 
posen kändes neutral, men att den 
högerhanden gjorde att 
kroppsspråket kändes mer feminint.  
Anledning: Snobbig, handen på 
höften, samt axlarnas och höfternas 
vinkel. 

Bild 8 Kvinnliga deltagarna upplevde posen, 
överlag, som “Lite maskulin”.  
Anledning: Stadig, bredbent, knutna 
händer, utskjutet bröst, öppen överkropp 
och att karaktären spänner sig. 

De manliga deltagarna upplevde 
posen som maskulin, men var lite 
oense hur maskulin den var. Vissa 
upplevde det som en superhjälte-
pose.  
Anledning: Axlarnas posering, 
bredbent och knutna nävar.  

Bild 9 Majoriteten av de kvinnliga deltagarna 
upplevde denna “falska” maskulina pose 
som “Neutral”, men att den lutar åt det 
maskulina hållet. 
Anledning: Stadig, bredbent, feminin 
kropp men svårt att klassificera 
kroppsspråket i sig, neutral pose. 

Majoriteten av de manliga 
deltagarna tyckte att 
kroppshållningen var “Neutral” eller 
“Lite maskulin”. Deltagarna sätter 
gärna karaktären i en kontext, till 
exempel skurk eller magiker.  
Anledning: Axlarna, bredbent men 
avslappnade armar, ser hotfull ut 
(vilket associeras med maskulinitet). 

Bild 10 De kvinnliga deltagarna såg denna, 
mestadels, som “Mycket feminin”. Två 
upplevde den som “Neutral” på grund 
av att karaktären upplevdes ‘lite 
konstig’ (onaturlig pose) eller ‘galen’. 
Ett par kvinnor upplevde att karaktären 
tog en selfie. 
Anledning: Händernas posering, 
fötterna nära och pekar inåt och att 
karaktären svankar. 

Männen upplevde posen som 
feminin, där tre tyckte den var 
“Mycket feminin” och tre att den var 
“Lite feminin”. Vissa upplevde att 
karaktären tog en selfie. 
Anledning: Nonchalant, 
avslappnad, trycker fram “brösten”, 
händernas posering, fokus på 
höfterna och att fötterna pekar mot 
varandra.  
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Tabell 3 Sammanfattning av informanternas svar kring känslor och karaktärsdrag 

 Sammanfattning av svaren 
från kvinnliga informanter  

Sammanfattning av svar från 
manliga informanter 

Bild 1 Poseringen upplevdes överlag som 
glädjefylld av de kvinnliga 
deltagarna. Ord som ofta uppkom 
var glädje, frihet och 
upprymdhet. 

Poseringen upplevdes överlag som 
glädjefylld av de manliga deltagarna. 
Ord som ofta uppkom var glad, positiv 
och lekfull.  

Bild 2 Poseringen upplevdes överlag som 
arg och självsäker. Återkommande 
ord var arg, självsäker och 
passionerad. 

Poseringen upplevdes överlag som arg 
och provocerad, eller uttryckte seger och 
ledarskap, av de manliga deltagarna. 
Ord som återkom var ilska, styrka och 
seger. 

Bild 3 Överlag upplevde de kvinnliga 
deltagarna att posen uttryckte 
ilska. Vanligt förekommande ord 
var arg och 
irritation/frustration. 

De manliga deltagarna upplevde 
poseringen som arg och bestämd. De ord 
som förekom mest var ilska, motstånd 
och bestämd. 

Bild 4 Posen upplevdes, överlag, som 
vänlig, öppensinnad, och eventuellt 
lite arrogant. Återkommande ord 
var vänlig och öppen. 

Männen upplevde poseringen som 
avslappnad och stolt, och lite arrogant. 
Ord som förekom mest var avslappnad 
och stolt.  

Bild 5 De kvinnliga deltagarna var 
spridda i känslorna och 
karaktärsdragen. Vissa upplevde 
den lite snobbig, andra som 
kärleksfull och naiv, och ytterligare 
några upplevde den som undrande. 
Fanns inte direkt några 
återkommande ord.  

De manliga deltagarna upplevde 
poseringen som stolt och förnäm. De var 
dock oense om posen uttryckte oro eller 
lugn. Ofta förekommande ord var stolt 
och förnäm. 

Bild 6 Posen upplevdes som glad och 
nyfiken. Återkommande ord var 
glad/glädje och nyfikenhet. 

Posen upplevdes som osäker av de 
manliga deltagarna. Ofta förekommande 
ord var förvirrad, osäker och 
fundersam. 

Bild 7 Posen upplevdes som bestämd. 
Återkommande ord var arg och 
bestämd. 

De manliga deltagarna verkar hade lite 
olika åsikter om vad posen uttryckte. 
Några tycker att posen uttrycker 
överklass, kontroll och ledarskap medan 
andra menade att posen uttryckte 
nedlåtande, otålighet och vilsenhet. Ord 
som förekom mest var ledarskap och 
proper. 

Bild 8 Posen upplevdes självsäker och 
bestämd. Återkommande ord var 
arg, självsäker och bestämd. 

Posen upplevdes överlag som stolt och 
heroisk. Ofta förekommande ord var 
stolt, styrka, heroisk och bestämd. 

Bild 9 Posen upplevdes som hotfull och Poseringen upplevdes överlag som 
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bestämd. Inga ord var särskilt 
återkommande, men bestämd och 
ondskefull/hotfull nämndes av 
två olika deltagare. En person 
upplevde den även som hjälpsam. 

mäktig och bestämd. Ord som förekom 
mest var bestämd, självsäker och 
mäktig. Dock tyckte en deltagare att 
posen uttryckte hjälpsamhet. 

Bild 10 Karaktären upplevdes som snobbig, 
fåfäng och jobbig. Återkommande 
ord var snobbig och jobbig och 
arrogant/narcissistisk. 

De manliga deltagarna reagerade på hur 
karaktären uppvisade delar av sin kropp, 
vilket gör att ord som utseendefixerad och 
lust förekom. Andra ord är ungdomlig, 
arrogant och stolt. 

 

Den sista frågan i enkäten löd: Om du skulle spendera en dag med någon av dessa 
karaktärer, vem skulle du välja? (Välj mellan bild 1-6), och deltagarna fick då välja en av de 
karaktärer som hade en kongruent, stereotyp posering (se appendix N). De “falska” 
kroppshållningarna var alltså inte en del av denna fråga. Majoriteten valde karaktär Nr. 6, 
sedan kom Nr. 3 efter, och till sist Nr. 2. De som valde Nr. 6 och Nr. 3 gav anledningen att de 
verkade mest avslappnade, vänliga och inte var för energiska eller dominanta. Tre deltagare 
ville helst spendera en dag med Nr. 2, då de upplevde den som glad och energisk. Nedan 
visas en tabell med alla informanternas individuella svar och motiveringar till deras val av 
karaktär (se tabell 4). För just denna fråga var vi inte intresserade av att dela in 
informanterna i undergruppen “män och kvinnor”, utan såg alla deltagare som en 
sammanhållen grupp istället. Detta då vi ville få en överblick över alla informanters attityder 
till karaktärerna och vad de valde för karaktär att spendera en dag med. 

Tabell 4 Sammanställning av informanternas val av karaktär 

 

Om du skulle spendera en dag med någon av dessa karaktärer, 
vem skulle du välja? (Välj mellan bild 1-6) 

Informant 1 [Nr. 6] Verkar easy going, rätt chill 

Informant 2 [Nr. 6] Egentligen alla förutom pose 4 och 5 då dom är de som drar emot 
aggressiva drag för mig. Annars ser alla andra underbara ut. Jag valde 
6an specifikt då den såg ut att vara mest avslappnad 

Informant 3 [Nr. 2] Känns mest energifull och glad. 

Informant 4 [Nr. 6] Jag skulle välja nr 6 eftersom det känns som en person som vet 
mycket men också som ser på livet på ett positivt och lättsamt sätt. Känns 
som en person som är klok och är självsäker. Ser trevlig och snäll ut. 

Informant 5 [Nr. 3] Känns som en lugn men självsäker karaktär medan särskilt. 4-6 
känns för maskulina för att jag ska orka med. 

Informant 6 [Nr. 6] Jag skulle välja nummer 6 för att den verkar vara en ganska 
oberörd person som inte heller verka alltför aktiv vilket passar mig. 

Informant 7 [Nr. 3] Verkar lugn och jordnära och inte så "hotfull" eller alldeles för 
utåtriktad haha. 

Informant 8 [Nr. 6] Nr.6 känns mer hanterbar (om man nu kan säga så) de andra 
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känns antingen för extroverta, överkänsliga eller arga för mig. 3 och 5 
känns som om de skulle vilja mörda mig. 

Informant 9 [Nr. 3] Ser mest bekväm ut i sitt uttryck, är avslappnad och inte tillgjord. 

Informant 10 [Nr. 6] Den ser mest avslappnad och "chill" ut. Kan ha en attityd men 
upplevs inte som alltför på med sina åsikter och känslor. 

Informant 11 [Nr. 6] Känns som man hade kunnat snacka med denna karaktären, lite 
laid back. 

Informant 12 [Nr. 3] Verkar chill, inte aggressiv och lagom inbjudande 

Informant 13 [Nr. 2] Helt klart gladast av dem 

Informant 14 [Nr. 2] Jag tycker karaktären ser glad ut och väldigt optimistisk, och 
energisk, jag gillar såna typer! 

 

5.3.2 Intervju 
Fråga 1- Tror du att karaktärens kön kan påverka hur kroppsspråket 
tolkas? 

Alla undersökningens deltagare, förutom två (Informant 4 & 14), trodde att karaktärens kön 
kunde påverka tolkningen av kroppsspråk. Båda deltagarna var av kvinnligt kön. Flera av 
informanterna förklarade att det finns starkt etablerade könsstereotyper/könsroller i 
samhället (med västvärlden som utgångspunkt), och att de försökte leta efter biologiska 
ledtrådar när karaktären var så anonym. Detta för att få reda på mer om karaktären. Vissa 
partier av kroppen gjorde att de kunde särskilja karaktärerna, oftast svarade de att det var 
bysten som skilde karaktärerna mest åt. Informant 2 kommenterade att karaktärens kön 
kunde påverka hur sexualiserad de upplevde, eller skulle uppleva, en posering. Han menade 
att vissa poseringar skulle upplevas som mer sexualiserad om karaktären var en kvinna (se 
appendix HH). En ytterligare påverkande faktor till om en kroppshållning upplevdes 
maskulin eller feminin var vilken känsla den förmedlade. 
  
Informanterna som ansåg att könet inte påverkade tolkningen av kroppsspråket gav 
anledningen att de uppfattade alla karaktärer som samma karaktär, inte två olika, och att 
själva poseringen var det de tittade på. 
 
Fråga 1.1 - Är det någon kroppsposering som accepteras hos ena könet, 
men inte det andra? 

Majoriteten av informanterna svarade på hur de tror/upplever att samhället tycker, och var 
överens om att det inte alltid är så accepterande när det gäller könsstereotypt kroppsspråk, 
och ofta bidrar med etablerade, stereotypa poseringar och könsroller. Flera deltagare 
svarade även att det finns tydliga riktlinjer i vad som ses som manligt och kvinnligt, och att 
samhället dömer män i stereotypt feminina poseringar mycket hårdare än kvinnor i 
stereotypt maskulina kroppshållningar. Informant 12 kommenterade att de tror att detta 
beror på att “[...] maskulinitet är något som är mer åtråvärt men femininitet är inte det” (se 
appendix II). Ett flertal deltagare menade att samhället anser att ett feminint kroppsspråk är 
specifikt för kvinnor och homosexuella män.  
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De informanter som gav sin egen åsikt i denna fråga svarade att de ansåg att alla poseringar, 
både de i undersökningen men även mer generellt, är accepterbara för båda könen. 
Informant 3 och 4 kommenterar dock att de inte tycker att väldigt feminina 
kroppshållningar riktigt fungerar för det manliga könet. Mer maskulina poseringar fungerar 
bättre för båda könen. 
 
Fråga 2- Vad är din åsikt om användningen av genusstereotyper vid 
skapandet av en karaktär för spel? 

När deltagarna fick frågan Vad är din åsikt om användningen av genusstereotyper vid 
skapandet av en karaktär för spel? så var svaret, sammanfattat, att stereotyper inte alltid är 
dåliga eller skadliga, utan att det finns en plats för dem. Exempel på negativ användning av 
stereotyper var när de användes på ett nervärderande sätt eller för att förvränga 
verkligenheten för människor, vilket var samma negativa påverkan som både Fiske (2010) 
och ter Bogt et al (2010) redovisade i sina studier. Deltagarna var även överens om att det är 
förståeligt varför de används, då de kan vara roliga, tydliga och snabbt ge information om en 
karaktär. Flera informanter svarade att syftet och sammanhanget är viktigt. 
Genusstereotyper bör inte användas på ett hånande eller nedvärderande sätt, då det kan vara 
problematiskt och skadligt. De svarade även att stereotyper är något man måste vara 
medveten om när man använder dem.  
 
Även om deltagarna ansåg att det är okej att använda genusstereotyper, så svarade även 
många informanter att de borde utmanas för att vara mer inkluderande och representera fler 
människor än vad det gör idag. Homosexuella män i film, tv-serier och spel blir ofta offer för 
hårda stereotyper. Flera deltagare svarade att de var ordentligt trötta på att se dessa 
repetitiva stereotyper användas, och vill att spelbranschen ska göra ett bättre jobb. 
 
Informant 4 och 13 kommenterade att det finns ett manligt och ett kvinnligt sätt, och att 
man inte kan ignorera det faktumet (se appendix JJ). Dock tyckte även de att det borde 
finnas mer variation bland spelkaraktärer. 
 
Fråga 2.1- Har du något exempel på någon karaktär som följer dessa 
stereotyper? 

Informanterna hade till en början svårt att komma på karaktärer som följer 
genusstereotyper. Flera deltagare lyfte fram karaktärer från filmer eller tecknade serier. 
Särskilt populärt vara karaktärer från superhjältegenren, som exempelvis Hulken, Batman 
och Catwoman. Karaktärer från tecknade serier som ofta följer stereotyper är homosexuella 
män, de framstår ofta som flamboyanta och använder mycket handgester, menade flera 
informanter. Även manliga Disney-skurkar upplevdes vara mer flamboyanta. 
 
Vissa informanter lyfte upp faktiska spelkaraktärer, såsom Princess Peach från spelserien 
Super Mario (1985), och Elizabeth från Bioshock Infinite (2013). Vissa deltagare lyfte även 
fram att ju äldre spel var ju mindre presterade kvinnliga karaktärer, där de endast hade 
roller som jungfrur i nöd eller som hinder för huvudkaraktären, vilket överensstämmer med 
det Dill och Thill (2007) kom fram till. Informanterna tyckte att praktiskt taget alla manliga 
spelkaraktärerna som någonsin funnits följer genusstereotyper. De menade att manliga 
karaktärer alltid måste bete sig hårt och undvika alla former av femininitet. De har även 
svårt att komma runt i sina känslor och reagerar ofta med ilska. Informant 1 kommenterade 
även att de flesta av karaktärerna han gillar som följer genusstereotyper sällan är 
huvudkaraktärer (se appendix KK). 
 
Ett flertal deltagare kommenterade skillnaden på hur manliga och kvinnliga karaktärer 
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springer. I World of Warcraft (2004) springer männen hårt, medan kvinnorna springer 
mjukt. Ett liknande scenario målades upp i Dragon Age: Inquisition (2014), där männen 
springer mycket mer rakt medan kvinnornas höfter beskrevs gå som en kyrkklocka (se 
informant 5 i appendix KK). Informant 6 lyfte fram att fightingspel, som spelserien Street 
Fighter (1987), ofta innehåller stereotypa gestaltningar av karaktärer på grund av spelens 
brist på story. Han menar att för att snabbt förstå karaktären utan text och story så spelar 
utseendet stor roll. Detta gör att karaktärer avbildas med tydliga och stereotypa attribut för 
att spelaren snabbt ska förstå vem karaktären är. 

Fråga 2.2- När du ritar/modellerar/animerar karaktärer, hur tänker du 
kring genusstereotyper? 

När de medverkande blev tillfrågade hur de tänkte kring genusstereotyper när de arbetar 
med karaktärsdesign, så var alla medvetna om stereotyper när de skapade. Svaren varierade 
dock gällande hur de förhåller sig till användningen av stereotyper. Exempelvis svarade 
informant 6 att det är enklare att gå efter vana eller anatomiböcker, som ofta har en specifik 
kroppstyp och poser (se appendix LL). Informant 2 tyckte inte att han var skicklig nog för att 
ströva allt för långt bort från stereotyper, utan såg stereotyp porträttering av män och 
kvinnor som en form av startpunkt om man var nybörjare (se appendix LL). 
 
Vissa deltagare kommenterade att de inte aktivt försöker undvika stereotyper, eftersom de 
kan vara roliga att experimentera med och skapa komiska karaktärer. Några deltagare 
menade att samhället har skapat stereotypa mallar för män och kvinnor, vilket motiverar 
informanterna att försöka bryta stereotyperna för båda könen genom sina karaktärer. 
 
Fråga 3- Är det viktigt för dig att försöka förändra stereotypt 
kroppsspråk hos spelkaraktärer? 

Majoriteten av deltagarna svarade att de tyckte att det är viktigt att försöka förändra 
stereotyper, eller att iallafall ge variation och representera fler grupper i samhället på ett 
rättvist sätt. Några informanter la inte så stor vikt i att försöka förändra dem, men sa att det 
var viktigt att ha det i åtanke. Återigen kommenterade flera deltagare att stereotyper får 
existera så länge de inte är stötande, då de kan ge negativa konsekvenser hos människor. 
Informanterna poängterade att det kan vara gynnsamt att ha ett varierat kroppsspråk, och 
att blanda stereotyper kan skapa intressanta karaktärer och utveckla dem. Informant 6 
tyckte det kunde bli tråkigt i längden om karaktärer endast förhöll sig till ett fåtal principer 
(se appendix MM). 

Fråga 3.1- Anser du att grafiker har ett ansvar kring stereotyp gestaltning 
av manliga och kvinnliga spelkaraktärers kroppsspråk? 

Alla informanter, förutom informant 13, ansåg att grafiker absolut har ett ansvar kring 
stereotyp gestaltning av manliga och kvinnliga karaktärers kroppsspråk. Dock menade flera 
att det inte endast är grafikers ansvar, utan även att bland annat game writers och designers 
har detta ansvar. Då det är grafiker som står för det visuella och har påverkan i hur 
karaktärerna ser ut och presenteras, och att game writers skriver karaktärerna, samt att 
designers lägger upp spelvärlden, så har alla ett gemensamt ansvar. Detta då de alla på ett 
eller annat sätt kan påverka ett spels karaktärer. 
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Vidare sa flera deltagare att grafiker har makt att påverka både andra spelutvecklare, men 
även andra spelare. Dessutom har grafiker möjligheten att ta det första steget för att fortsätta 
en bra genusdiskussion inom spelutveckling. Informant 5 kommenterade att det är viktigt att 
stå upp för sitt arbete och känna att man är nöjd med det man skapar. 
 

[...] Jag känner mest bara att om inte vi gör det, vem annars? Det är lätt att 
hela tiden putta det på någon annan “nä men det är inte mitt ansvar, det är 
någon annans”. Men i slutändan så har man deltagit i att, skapa en karaktär, 
ett spel, någon slags media, då har man ett ansvar i vad man producerar med 
det. Och då måste man faktiskt kunna, liksom, vara stolt över det om inte 
annat. För visst, vill man, liksom, hantera stereotyper och bara använda det, 
kör på det då! Men då får man ju ta kritiken man får av det. Då får man ju stå 
för det valet. Så det, det är absolut ett ansvar som jag tycker att grafiker borde 
ta. 

 Informant 5 (se appendix NN) 

Fråga 4- Hur tror du att framtiden ser ut inom karaktärsdesign från 
perspektivet “genusstereotyper”? 

I frågan om hur framtiden såg ut så var informanterna, överlag, eniga om att framtiden för 
spelutveckling, med perspektivet genusstereotyper, såg lovande ut; karaktärsdesign kommer 
att bli mer inkluderande. Den kommer även att ströva bort mer från klassiska stereotyper 
och porträtteringar av karaktärer. Hur fort detta skulle gå var dock okänt, men ett par 
informanter trodde det skulle ta en längre tid. Andra deltagare hoppades att det skulle gå 
snabbt. Deltagarna svarade även att spel är och kommer bli mer rättvis i sin porträttering av 
manliga och kvinnliga karaktärer, och att det redan märks skillnad i porträtteringen av 
karaktärer jämfört med tidiga 2000-talet, särskilt bland kvinnliga karaktärer. 
 
En av informanterna, informant 13, tyckte att representationen redan var bra, och trodde 
inte mycket skulle förändras från idag (se appendix OO). Informant 2 menade att 
spelindustrin kanske var lite för ung för att genuint kunna sätta en hård fot och ta en politisk 
ställning i många frågor, inklusive genus, men att branschen blir större och större (se 
appendix OO). Även informant 3 kommenterade att eftersom spelbranschen har vuxit och 
blivit så mycket större de senaste åren så har den på sätt och vis tvingats ur sin nischade 
bubbla, och att ju större den blir så kommer även mer rättvisa porträtteringar av karaktärer 
växa fram (se appendix OO). 

 Analys 
Efter att undersökningens resultat sammanställts var det nödvändigt att analysera det för att 
se om det fanns några likheter och skillnader mellan kvinnliga och manliga grafikers 
attityder till stereotypt kroppsspråk. Detta redovisas under nästa rubrik. Något som är 
viktigt att ha i åtanke när man tittar på resultatet från undersökningen är att urvalet var 
relativt litet, endast 14 personer. På grund av det låga antalet deltagare går det inte 
generalisera informanternas åsikter och tankar. Det går endast att se indikationer till vad 
tredje årets grafiker anser på just Högskolan i Skövde, men inte mer än så. För att kunna dra 
allmänna slutsatser skulle det krävas att många fler grafiker deltog i studien, och att de kom 
från flera olika högskolor och universitet.  
 
Vidare samlades informanterna in främst genom ett bekvämlighetsurval, ett medvetet val för 
att så effektivt som möjligt införskaffa en målgrupp på kort tid. Risken finns att de 
informanter som samlades in är en för likartad grupp. Dessa människor har studerat grafik 
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tillsammans i nästan tre års tid och eventuellt utvecklat samma åsikter och attityder till 
frågor som berör grafik. Detta kan vara på både gott och ont, men för att kunna generalisera 
resultatet behövs det ett större urval av informanter från flera platser än endast Högskolan i 
Skövde.    

5.4.1 Enkät 
Hur karaktärernas kroppsspråk har tolkats 

De manliga och kvinnliga informanterna var väldigt överens gällande om artefakten tolkades 
maskulin, feminin eller neutral. Dock upplevde de kvinnliga deltagarna att en posering, 
särskilt en feminin sådan, oftare hade en starkare stereotyp koppling än vad de manliga 
respondenterna svarade. Männen höll sig mer mot antingen Lite maskulin/feminin, medan 
kvinnorna hellre tolkade poseringarna som Mycket maskulin/feminin. Båda könen verkade 
otroligt medvetna om stereotyper och gav tydliga anledningar i sina svar varför de upplevde 
karaktären maskulin/feminin/neutral. 
 

Hela formen är väldigt neutral för mig förutom karaktärens händer, den 
upphöjda vänsterhanden ger en oerhört stereotypisk "nätt" känsla som hade 
passat in i ett tidig 1900-tals drama eller tidigare  

 Informant 2 (se appendix U) 

De knutna nävarna ger mer intrycket av aggression vilket är mer stereotypt 
för maskulinitet.  

Informant 6 (se appendix X) 

Vidare gick de kvinnliga informanterna mer in i detalj med sina svar vad som gjorde att de 
upplevde en karaktär feminin/maskulin och varför. Kvinnorna verkade se stereotyper 
klarare än de manliga deltagarna och flera av kvinnornas svar innehöll exempel på aspekter 
som påverkade deras tolkning av karaktären. Dessutom gav de förslag om vad som kunde 
ändras i poseringen för att få karaktären att ses som mer naturlig och androgyn. 
 

Handen på höften. Om handen hade varit "normal" på höften skulle 
poseringen vara väldigt neutral. Nu ser det mer ut som att de poserar som en 
modell anno 

 Informant 7 (se appendix W) 

Ytterligare en observation av svaren var att de manliga deltagarna, i högre grad än 
kvinnorna, satte in karaktärerna och deras poseringar i kontexter. Oftast var det med ett 
spelperspektiv, exempelvis som att karaktären kastade trollformler för att hjälpa 
huvudpersonen eller var sur på andra påhittade karaktärer. Detta ledde vidare till att flera 
poseringar gavs stereotypa könsroller, där ballerina och prinsessa (se appendix Q & U) lyftes 
fram till den kvinnliga karaktären och superhjälte eller sumobrottare (se appendix R & S) för 
den manliga kroppen. De manliga informanterna beskrev även kroppshållningarna med 
adjektiv i högre grad än de kvinnliga informanterna. En feminin posering beskrevs, till 
exempel, ofta med ord som lätt, mjuk och nätt när männen skulle motivera varför den 
upplevdes feminin. Detsamma gällde även maskulina poseringar som beskrevs med ord som, 
exempelvis, utmanande och aggressiv. 
 
Flera informanter nämnde i sina svar att de blev påverkade av, och hade svårt att förbise, 
kroppens kön. Kroppsdelar som brösten och axlarna framkom som de mest påverkande 
faktorerna, speciellt när det gällde den kvinnliga kroppen. Under intervjun sa vissa 
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informanter att de i enkäten aktivt försökt ignorera kroppen och endast fokusera på 
kroppshållningen. Ytterligare en kroppsdel som verkade vara en stor påverkande faktor för 
informanterna var händerna. Utsträckta fingrar och mer avslappnade handposeringar 
upplevdes som mer feminina, medan knutna händer och spända handposeringar sågs som 
maskulina. Vissa deltagare uppfattade hela posen annorlunda av att bara se hur handen såg 
ut, exempelvis skrev informant 6 “Karaktärens posering verkar vara hyfsat neutral men går 
lite emot det feminina i hur denna håller ut fingrarna på ett sätt som kan ses som mer 
kännetecknande för kvinnlighet” och informant 7 kommenterade “Händerna igen, att de 
sträcker på händerna sådär brukar se ganska feminint ut” (se appendix V). detta om bild 6 
(se appendix P) 
 
Artefakten uppfattades, av majoriteten av deltagarna, som den var designad, exempelvis att 
en manlig stereotyp posering var mycket eller lite maskulin. Majoriteten av gångerna en 
stereotyp posering gick över till motsatta sidan var att en manlig pose även kunde upplevas 
feminin. I enkäten var bild 3 (se appendix P) den första “falska” poseringen (en kvinnlig 
kropp ställd i en stereotypt maskulin posering), där flera informanter påpekade att de såg en 
kvinnlig kroppsform på karaktären. Samtidigt tyckte flera att kroppsspråket kändes tungt, 
spänt och motstridigt, vilket gjorde att det blev rätt spridda svar över hur maskulin, neutral 
eller feminin poseringen upplevdes. Resultatmässigt svarade majoriteten Neutral och tre 
deltagare (informant 3, 7 & 10) poängterade att den kvinnliga kroppen i den stereotypt 
maskulina poseringen tog ut varandra och sågs då som neutral (se appendix S). Samma sak 
gällde för den andra kvinnokaraktären med “falsk” posering (Bild 9 (se appendix P)), där 
svaren var både blandade och majoriteten höll sig på Neutral.  
 

Skulle också kunna vara både feminin och maskulin, känns inte stereotypisk 
åt något håll. Men eftersom kroppstypen är kvinnlig blir nog känslan mer 
neutralt, hade nog känts mer maskulin med en manlig kroppstyp. 

 Informant 3 (se appendix S) 

Sammanfattningsvis delade informanterna samma åsikt kring om en posering var feminin, 
maskulin eller neutral, även om kvinnorna ibland upplevde de lite starkare åt något håll. De 
kvinnliga deltagarna gick även djupare i sina analyser av poserna än männen gjorde. 
Kvinnorna såg detaljerna och skapade en helhet utifrån dessa, medan männen inte verkade, i 
lika hög grad, titta på detaljerna, utan såg istället poseringen som en helhet.  
 

Känslor/karaktärsdrag karaktärerna har tolkats uttrycka genom sitt 
kroppsspråk 

Överlag så var både manliga och kvinnliga informanter överens om vilka 
känslor/karaktärsdrag karaktärens posering uttryckte. En utåtriktad karaktär med ett öppet 
kroppsspråk ansåg båda könen upplevdes som glad och lycklig, medan en bredbent karaktär 
sågs mer strikt och ibland arg. Dock var de kvinnliga deltagarna mer överens, medan 
männen oftare hade spridda svar. 
  
Intressant nog verkade de kvinnliga deltagarna uppfatta hotfulla känslor och karaktärsdrag, 
som ilska och fientlighet, i högre grad hos artefakten än vad de manliga deltagarna gjorde. 
Där kvinnor såg aggression kunde männen se andra känslor/karaktärsdrag som ledarskap, 
självsäkerhet och bestämdhet. För båda könen används relativt ofta ord som bestämd och 
självsäkerhet för de uppfattade maskulina poseringarna, men inte för de feminina. Istället 
förknippades glädje, överdrivenhet, skygghet och även fjantighet hos kvinnorna. Ord som 
lätthet och att vara graciös associerades även som feminint. 
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Vilken karaktär informanterna kunde tänka sig att spendera en dag med 

Resultatmässigt ville hälften av undersökningens informanter (sju stycken) spendera en dag 
med karaktär 6. Av dessa sju var fyra kvinnor och tre var män. Båda könen gav eniga 
förklaringar varför de valt karaktär 6. Majoriteten svarade att karaktären kändes mest 
avslappnad och neutral utav de andra alternativen. Resten av karaktärerna verkade antingen 
för livliga eller aggressiva för att informanterna skulle vilja umgås med dem. För att se de sex 
karaktärernas kroppsspråk, se appendix N. 
 

Nr.6 känns mer hanterbar [...] de andra känns antingen för extroverta, 
överkänsliga eller arga för mig. 3 och 5 känns som om de skulle vilja mörda 
mig. 

Informant 8 (se tabell 4) 

Fyra respondenter valde att de hellre ville spendera en dag med karaktär 3. Av dessa var tre 
kvinnor och en var man. Båda könen delade ännu en gång samma åsikt, även om majoriteten 
var kvinnor. Karaktär 3 beskrevs som lugn, självsäker och naturlig av båda könen. De 
kvinnliga informanterna la även till att karaktären inte kändes lika maskulin som de andra 
alternativen. Nr. 3 verkade varken för aggressiv eller för utåtriktad, men gav ändå ett 
inbjudande intryck. 
 
Tre deltagare valde att hellre spendera en dag med karaktär 2. Av dessa var en kvinna och 
två var män. Alla tre deltagares svar var otroligt lika, vilket var att karaktär 2 kändes mest 
energifull, glad och optimistisk utav alla alternativ. 
 
Intressant nog var karaktär 6 och 3 mest populära bland informanterna och anledningarna 
var oftast för att dessa karaktärer kändes mest lugna och naturliga. Det var även dessa två 
karaktärer som majoriteten av informanterna upplevde hade ett naturligt kroppsspråk. Flera 
informanter motiverade att de andra alternativen var för mycket av någon del, antingen 
extroverta, aggressiva eller för maskulina. Som Isbister (2006) lyfte fram så visar bland 
annat kroppsspråk vad man kan förvänta sig från en person, och därför valde förmodligen 
deltagarna den karaktär de upplevde skulle fungera bäst med deras egen personlighet. 
Resultatmässigt valde flest deltagare dem karaktärer som upplevdes minst könsstereotypa. 
 

5.4.2 Intervju 
För intervjudelen sågs informanterna inte längre som manliga respektive kvinnliga grafiker, 
utan de sågs endast som en gemensam grupp: grafiker. Enkätens syfte var att ta reda på hur 
könen tolkar stereotypt kroppsspråk, medan intervjun fokuserade på grafikers åsikter om 
stereotyper och deras ansvar kring karaktärsdesign. 
 
Vidare var deltagarnas svar mer personliga under intervjun och flera grafiker gav gärna 
exempel och berättade personliga historier när de svarade på intervjufrågorna. De kunde ta 
upp erfarenheter från gamla spelprojekt eller egna upplevelser som de lärt sig av. Så här 
svarade informant 1 till frågan Är det viktigt för dig att försöka förändra stereotypt 
kroppsspråk hos spelkaraktärer? 
 

Om det är någonting som sticker ut eller avvikande, då gör jag det. Det är så 
jag har jobbat i spelprojekt. Jag försöker alltid undvika att vara stötande, om 
inte det är poängen. 

Informant 1 (se appendix MM) 
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Flera informanter tyckte att det är viktigt att försöka förändra stereotyper i samhället, dock 
var inte alla grafiker så intresserade av just stereotypt kroppsspråk. Sexualisering av könen 
och representation av etniciteter, sexualiteter med mera, togs gärna upp under 
intervjufrågorna. Många grafiker ansåg även dessa områden som viktiga, eller till och med 
viktigare än stereotypt kroppsspråk. Dock menar flera informanter att karaktärens 
kroppsspråk ändå är en bit i ett större pussel och det är viktigt att ha i åtanke när man 
skapar, designar och visar upp karaktärer. Dessutom ansåg majoriteten av deltagarna att 
grafiker har ett tydligt ansvar kring karaktärsdesign, där även kroppsspråk ingick. Genom att 
blanda flera olika stereotyper kan grafiker skapa intressanta och roliga karaktärer som har 
potential att utvecklas vidare, istället för att endast förhålla sig till ett fåtal principer. 
 
Vid frågan gällande om deltagaren hade något exempel på karaktär som följer 
genusstereotyper hade flera informanter svårt att komma på tydliga exempel på rak arm. 
Eventuellt kan frågan ha upplevts stressande, då den är ytterst personlig och begär 
upplysning utifrån informantens kännedom. Flera informanter kände att de behövde extra 
betänketid.  Vissa frågade även om de kunde komma tillbaka till frågan senare, vilket oftast 
blev att de kom på ett exempel precis efter förfrågan om mer tid.  
 
Som spelexempel nämndes den klassiska jungfrun i nöd från flera informanter, exempelvis 
Princess Peach (Super Mario). De lyfte även fram att de upplevde att de flesta manliga 
protagonisterna i spel är vita, brunhåriga och har någon form av muskulös kropp. Intressant 
nog tog de flesta grafiker inte upp stereotypa karaktärer från spel, utan istället karaktärer 
från filmer och TV-serier. Flest exempel var populära superhjältar, som Batman, Hulken och 
Catwoman. Detta kan peka på att superhjältegenren, både inom film och inom 
serietidningar, har djupa rötter när det kommer till könsstereotyper hos både män och 
kvinnor, möjligtvis ännu djupare än vad exempelvis spel har. Serietidningar och filmer om 
superhjältar har funnits betydligt längre än spel. Trots detta verkar spelindustrin, eventuellt, 
ha kommit längre inom genusfrågan och representation av karaktärer. Detta går självfallet 
inte att bevisa med resultatet från vår undersökning, men med tanke på informanternas svar 
kan det eventuellt vara en indikator på detta. 
 
Ett återkommande fenomen hos flera grafiker under intervjuerna var att när de adresserade 
en manlig karaktär, eller ett stereotypt maskulint karaktärsdrag, använde deltagarna en 
djupare röst och spände armarna för att visa muskler. Hos en kvinnlig karaktär eller 
stereotypt feminint karaktärsdrag höjdes istället rösten och informanterna flaxade gärna 
runt med händerna för att indikera hjälplöshet eller ett fånigt beteende.  
 
Överlag hade grafikerna en positiv inställning till framtiden inom karaktärsdesign. De flesta 
ansåg att representation och variation av genus kommer att växa och då förbättras. Även om 
grafiker delar synen mellan varandra att framtiden kommer bli mer inkluderande så är det 
okänt vad andra discipliner inom spelutveckling, exempelvis game writers, har för attityder 
och åsikter kring frågan. Om det endast är grafiker inom spelutveckling som vill se den här 
förändringen så finns det risk att framtiden inte kommer bli så varierad som de hoppas, eller 
till och med att ingen förändring sker. För att kunna dra vidare slutsatser och få bekräftelse 
bör en framtida undersökning göras där andra discipliner undersöks. 

 Slutsatser 
Syftet med arbetet var att undersöka om det fanns några likheter och/eller skillnader mellan 
män och kvinnors inställningar till stereotypt kroppsspråk. Undersökningen hölls i 
perspektivet spelutveckling och inriktade sig på genus, vilket gjorde att arbetet fokuserade på 
manliga och kvinnliga karaktärer och deras ofta stereotypa kroppshållningar. Eftersom 
målgruppen var grafiker, ville undersökningen även få en insikt över deltagarnas åsikter om 
eget ansvar gällande genusstereotyper. Arbetets första fråga löd: Vilka attityder har manliga 
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och kvinnliga grafiker till spelkaraktärer med stereotypt maskulina och feminina 
poseringar? 
 
Överlag var de manliga och kvinnliga deltagarna väldigt eniga över deras åsikter och 
attityder till stereotypt maskulina och feminina poseringar. En karaktär med kvinnokön, 
ställd i en stereotypt kvinnlig posering, upplevdes vanligtvis för båda könen som mycket 
feminin och vice versa gällande en maskulin posering. Vidare svarade nästan alla 
informanter att könet på karaktären hade en påverkan över hur antingen maskulin eller 
feminin poseringen uppfattades. Detta kan vara, vilket även flera deltagare spekulerade om, 
på grund utav de starkt etablerade könsrollerna och stereotyper som finns i västvärldens 
samhälle. Några informanter tog även upp medias påbackning till genusstereotyper. 
Deltagarnas svar från undersökningen liknar både vad Dill och Thill (2007, ss. 852-853) 
samt Miller och Summers (2007, ss. 734-735) kommer fram till i sina arbeten om medias, för 
mestadels, negativa påverkan på genus och stereotyper. Tillsammans med informanternas 
svar och vetenskapliga källor kan detta indikera till att flera faktorer spelar roll över hur en 
karaktär upplevs. Utseende, kön och kroppsspråk är beroende av varandra över vad och hur 
en karaktär företräder, men etablerade stereotyper och bakgrund hos observatören har också 
en påverkan. Dessa attribut påverkar uppfattningen av en person. Om då stereotyper 
används konstant för en viss grupp kan det påverka riktiga människors uppfattning om 
denna grupp och skapa en skev bild av hur det faktiskt är (Yao, Mahood och Linz 2010, s. 
81), så kallade mentala scheman som nämnts i Bakgrunden. 
 
Något som flera informanter tog upp under intervjun (specifikt under frågan Är det någon 
kroppsposering som accepteras hos ena könet, men inte det andra?) var att samhället 
bidrar till det finns en tydlig gräns mellan vad som anses vara manligt och kvinnligt. 
Tillbakadragna uttryck är mer accepterat för kvinnor och opassande för män, då det anses 
vara ett uttryck som uppvisar rädsla och svaghet. Flera informanter påpekar att samhället 
dömer män som står i stereotypt feminina poseringar i högre grad än kvinnor i stereotypt 
manliga poseringar. 
 

Män som poserar mer feminint, dem blir mer dömda än kvinnor som poserar 
maskulint just för att maskulinitet är något som är mer åtråvärt, men 
femininitet är inte det. Det är samma egentligen med män som klär sig i 
kvinnokläder är inte attraktivt, men kvinnor som klär sig i manliga kläder är 
åtråvärt.  

Informant 12 (se appendix II) 

 
Några deltagare berättade att vissa stereotypa poseringar var svåra att se på det motsatta 
könet, speciellt feminina kroppshållningar på en man. Dock var det enklare att se och tänka 
sig stereotypt manliga poseringar för båda könen.  
 
Som nämndes tidigare i Analys- Känslor och karaktärsdrag märktes det en tydlig skillnad i 
de manliga och kvinnliga informanternas svar hos en karaktär med mer utåtriktat 
kroppsspråk. Kvinnorna reagerade starkare på poseringar med ett dominant uttryck och 
beskrev den oftare som ilsken eller hotfull. Män reagerade inte lika starkt och kunde se andra 
känslor/karaktärsdrag, som självsäkerhet och ledarskap. Resultatet från två tidigare studier 
gällande processen att upptäcka hotfulla och arga kroppsuttryck (Krüger, Sokolov, Enck, 
Krägeloh-Mann, Pavlova & Lappe 2013, s. 4) och (He, Liu, Wang och Zhang 2018, s. 6) visar 
att kvinnor har lättare att upptäcka ilska och hotfullt kroppsspråk hos andra människor än 
vad män har. Troligtvis är kvinnors tolerans för att upptäcka aggression och potentiell fara 
lägre än för det motsatta könet och det är även lättare för kvinnor att se dessa känslor hos 
män (He et al 2018, s. 6). Med vidare forskning kan det undersökas om denna upptäckt även 
kan appliceras på spelkaraktärer.    
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Den andra frågan löd: Hur förhåller sig grafiker till sitt ansvar för att förändra 
stereotyper? 
 
En klar majoritet av informanterna svarade att grafiker har ett givet ansvar kring stereotyp 
gestaltning av manliga och kvinnliga spelkaraktärers kroppsspråk. Dessutom tyckte de flesta 
deltagare att det var viktigt att försöka förändra stereotyper, eller att åtminstone ge variation 
och representera flera grupper i samhället. Några la inte så stor personlig vikt i att försöka 
aktivt förändra stereotyper, men sa att det fortfarande var viktigt att ha ämnet i åtanke.  
 
Vissa informanter nämnde att grafiker har makt då de står för det visuella och berör hur 
karaktärerna ser ut, speciellt i både början och slutskedet av produktionen. Vidare gör detta 
att grafiker kan påverka andra spelutvecklare under utvecklingen, och till sist även själva 
spelaren. Även om grafikerna inte står för hela ansvaret, och flera informanter svarade att 
ibland måste man göra som man blir tillsagd, så är en tydlig slutsats att tredje årets grafiker 
på Högskolan i Skövde anser sig själva ha ett ansvar över uppvisningen av stereotyper hos 
karaktärer. Till sist vill de ha förändring av stereotyper, men för att dessa förändringar ska 
ske krävs en samverkan och ett lagarbete mellan alla disciplinerna från spelsindustrin.  
 
Slutligen påvisar undersökningens resultat att precis som människor så kommer 
spelkaraktärer i flera former, allt från utseende och hudfärg, till personlighet och 
könsidentitet. Detta känner framförallt grafiker till och tycker inte att karaktärer endast 
passar in i ett ramverk, vare sig det gäller film, spel eller TV-serier. De vill ha mer varierande 
karaktärer och tror på att om denna missnöjda attityd mot etablerade könsstereotyper i 
västvärldens samhälle behålls så finns det en chans att spelbranschen kan bli mer 
inkluderande. Även om könsstereotyper har djupa rötter så finns det plats för utveckling och 
kreativitet, även om det går lite väl långsamt för vissas tyckande. Det förflutna visar att 
spelindustrin kan tänka utanför ramarna och förändras med tiden, både på gott och 
ont.  Den digitala eran har avancerats så pass att datorspel blivit en del av de nya medierna, 
vilket även negativt representerade könsstereotyper följde med. Men det är bland annat tack 
vare datorspels stigande popularitet som gjort att dessa stereotyper oavsiktligt fått en 
strålkastare över sig och visat upp sin negativa påverkan de har på spelare, specifikt de 
yngre, för en bredare publik. Vidare har detta gjort att spelutvecklare blivit mer medvetna 
gällande användandet av könsstereotyper och hur skadliga de kan vara. Ett konsekvenstänk 
har näst intill tvingat bildas för spelindustrin, så att den inte tappar all popularitet som har 
byggts upp under de senaste decennierna. Om en förändring av stereotyper är rätt väg att gå 
är okänt, men eftersom flera människor, speciellt visuella kreatörer, vill se denna förändring 
inom spelbranschen så är det bara vänta och se vad framtiden har att erbjuda. 
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6 Avslutande diskussion 

 Sammanfattning 
Detta arbete undersökte manliga och kvinnliga grafikers attityder mot könsstereotypt 
kroppsspråk hos karaktärer i spel. Ytterligare ett mål var att ta reda på om de upplevde att 
grafiker har ett ansvar kring stereotypt kroppsspråk. Resultatet från undersökningen 
analyserades för att se om det fanns några likheter och/eller skillnader mellan de två könens 
attityder.  
 
I undersökningen fick 14 informanter först delta i en enkät där de fick se på 10 bilder av två 
3D-modellerade karaktärer (man och kvinna) med stereotypa poseringar, och sedan skriva 
ned vad de tyckte om dessa gällande hur de tolkade kroppshållningarna. Informanterna fick 
sedan svara på frågor under en semistrukturerad intervju.  
 
Resultatet visar att majoriteten av informanterna tydligt kan urskilja stereotypt maskulina 
och feminina poseringar från varandra. 13 av 14 informanter ansåg att grafiker har ett ansvar 
kring stereotyp gestaltning av män och kvinnor i spel. Resultatet visade även att de 
medverkande vill se en förändring i hur mycket stereotyper används inom spelindustrin. 
Inga deltagare ratade stereotyper helt, utan tyckte endast att de användes för mycket. Det 
finns alltså en plats för stereotyper. Dock vill informanterna se mer representation och 
variation mellan karaktärer, och de tror att framtiden inom karaktärsdesign kommer föra 
med sig detta. 

 Diskussion 
Det finns en brist på porträttering av marginaliserade grupper i spel, samt variation bland de 
grupper som representeras. Anledningen till detta knyts ofta an till att spelindustrin inte ser 
dessa grupper som spelare (Shaw, A. 2012, s. 28). Följande citat är från spelutvecklare och 
professor Brenda Braithwaite: 

Developers eventually got hip to the fact that there are women out there who 
want to control female characters [in video games], and now they’re getting 
hip to the fact that there are [lesbian, gay, bisexual and transgender] gamers 
out there who want to control LGBT characters. 

(Shaw, A. 2012, s. 28) 

Detta är något som en av informanterna, informant 14, sa till sista frågan, Hur tror du 
framtiden ser ut inom karaktärsdesign med perspektivet “genusstereotyper”? under 
intervjun. Det löd: “[...] nu när det är så accepterat att vara öppet queer och producera 
sådana grejer. För att… det finns en efterfrågan efter det, så tror jag att… vi är i en transition-
period, tror jag” (se appendix OO). Vi tolkar detta som att de finns människor som vill se 
karaktärer som bryter mot det normativa, och vill spela spel där representationen är mer 
överensstämmande med verkligheten. Sedan går det att ifrågasätta spelindustrins avsikt 
med detta; är det för att de bryr sig om att representera fler grupper eller för att tjäna 
pengar? Oavsett anledningen så kan det vara gynnsamt med en bredare representation av 
spelkaraktärer. 
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6.2.1 Samhälleliga och etiska aspekter 
Idag förespråkar många att alla människor ska få vara sig själva. Trots detta är media många 
gånger väldigt smal i sin representation av olika människor. För att normalisera, exempelvis, 
ett beteende krävs det att personer exponeras och utsätts för detta beteende. Det räcker inte 
med att endast säga något, det måste finnas praktiska exempel. Om media aldrig visar hur 
olika människor är, tvingas folk in i de smala, stereotypa mallarna skapta och idealiserade av 
samhället. Vidare kan detta leda till ödesdigra konsekvenser (Miller & Summers 2007, s. 
734), som lyfts fram tidigare i Bakgrunden. Därför ser vi detta som ett etiskt dilemma; folk 
förespråkar diversitet, men de som sticker ut från normen representeras väldigt lite eller inte 
alls i media.  
 
Faktum är att människor är komplexa individer som inte alltid följer eller beter sig efter 
stereotyper. Varför spelkaraktärer fortfarande lyder könsstereotyper till en sådan hög grad är 
besynnerligt, speciellt när representation blivit ett allt mer uppmärksammat ämne. Detta är 
en fråga som inte går att svara på utifrån denna undersökning, men frågan kvarstår ändå. 
Det finns inga lagar som säger att media måste representera minoriteter eller de som går 
emot normen, men är det inte etiskt inkorrekt att ignorera en stor del av befolkningen på 
grund av att de inte passar in i en mall? Flera minoriteter bildar tillsammans en stor grupp; 
en grupp som ofta verkar ligga utanför de som media väljer att visa upp. Dessa minoriteter 
kan vara allt från HBTQ-personer, till män och kvinnor som inte följer samhällets normer, så 
kallade alternativa femininiteter och maskuliniteter. 
  
Hypermaskulinitet är problematiskt, både för män och kvinnor. Några framträdande 
egenskaper hos denna ideologi är Undvikande av femininitet (undvika egenskaper och 
aktiviteter associerade med kvinnor), Negativitet mot sexuella minoriteter (homofobiskt 
och/eller heterosexistiskt synsätt), Självtillit (uppvisar oberoende), Hårdhet (uppvisa fysisk 
och känslomässig styrka eller motståndskraft), Dominans (uppvisa makt), Betydelse av sex 
(drivas av sexuell lust) samt Restriktiv känslighet (undertryckande av känslor som kan anses 
uppvisa svaghet). Trots dess idealiserade status så bidrar denna form av maskulinitet till 
marginaliseringen av kvinnor och alternativa maskuliniteter (Blackburn, G. & Scharrer, E. 
2019, s. 311). 
  

In spite of its idealized status, this construction of masculinity is problematic 
in that it contributes to the marginalization of women and alternate 
masculinities (Connell and Messerschmidt 2005) and in that adherence to 
these masculine norms has been associated with a host of negative 
psychological and physiological outcomes 

                                                                             (Blackburn, G. & Scharrer, E. 2019, s. 311) 

Ur ett etiskt perspektiv är det enda rätta att bredda representationen i media, som 
exempelvis spel. De människorna, som är i minoritet skulle inte bara känna sig 
representerade och bekräftade, utan det skulle normalisera faktumet att alla inte passar i det 
ramverk som samhället byggt upp. En eventuell följd av att ignorera detta är att män och 
kvinnor, men även andra grupper i samhället tvingar sig själva att försöka passa in i normen, 
eller mår psykiskt dåligt över att de “inte är som alla andra” eller passar in (ter Bogt et al 
2010, s. 844). Då människor kan påverkas negativt av stereotyp porträttering så är det inte 
endast ett etiskt dilemma, utan även ett samhällsproblem. Därför är det viktigt att forska om 
detta; det kan gynna många personer, vilket gynnar samhället i stort, då det är oss 
människor som utgör samhället. 
  
Människor ser ofta den gruppen de tillhör på ett nyanserat och inkluderande sätt. Dock 
tenderar de att se andra grupper som statiska och sammanhängande; som en enhet där alla 
är precis lika (Shaw, A. 2014, s. 193). Enligt Shaw (2014) är detta problemet med 
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representation. Personer ser sin grupp som mångfasetterad och komplex, men inte dem 
andra. Problemet med att säga att media bör erbjuda större representation är att de tenderar 
att tänka väldigt smalt i vad det innebär att vara del av den gruppen de försöker representera 
(Shaw, A. 2014, s. 193). Detta gäller såklart även spel, då de ingår i de digitala medierna. Det 
här är något som vi tror är viktigt att spelutvecklare tänker på när de skapar framtidens spel; 
att de undviker att se på andra grupper än den de själva är en del av som icke-nyanserade 
enheter. Representation är viktigt, enligt vår mening, och människor förtjänar att se rättvist 
representerade spelkaraktärer, vare sig det gäller gestaltning av män, kvinnor eller någon 
annan grupp. 
 
Förhoppningsvis kan vårt arbete inspirera andra att forska vidare om detta. Vi söker att 
bidra till utjämningen av samhällets könsroller och hoppas ge personer som spelar dataspel 
större variation av karaktärer, bland annat inom kroppsspråk. Spelindustrin kan inte på 
egen hand lösa problemen gällande genus och stereotyp porträttering av män och kvinnor, 
men den kan bidra och försöka vara en förebild för andra i samhället. Någon måste lägga den 
första stenen, och någon måste fortsätta bygga vidare. Som resultatet från undersökningen 
visar finns det flera grupper som antingen inte representeras eller som ofta har en stereotyp 
porträttering och följer de etablerade könsrollerna i samhället.  
 
Resultatet från den här undersökningen skulle kunna användas för att förhoppningsvis 
motivera spelutvecklare att vara mer inkluderande och skapa spel med bättre och rättvisare 
representation av människor. Grafikerna som deltog i studien vara alla även spelare. En 
gemensam faktor hos många av dem var att de tyckte att stereotyper blir tråkiga i längden, 
och att de börjar tröttna på dem. Resultatet indikerar att det iallafall på spelutvecklarsidan 
finns en önskan till mer variation bland karaktärer, inte bara kring genus och kroppsspråk, 
utan även andra aspekter som sexualitet och etnicitet. Med dessa unga spelutvecklare, som 
har en önskan om förändring, finns det goda chanser att framtidens spel kommer vara mer 
inkluderande och varierade. Detta skulle kunna leda till att människor i samhället blir mer 
öppensinnade till personer som bryter normerna, eller bara minoriteter överlag, och på så 
sätt låta dessa individer vara sig själva och känna sig bekvämare och mer accepterade. 

6.2.2 Undersökningens trovärdighet 
För att öka trovärdigheten hos undersökningen hade ett flertal aspekter kunnat ses över. 
Exempelvis så var alla deltagare i undersökningen relativt unga grafiker (under 30 år), och 
alla gick på Högskolan i Skövde. På denna utbildning har de lärt ut mycket om bland annat 
genus och stereotyper, vilket kan ha påverkat resultatet. Dock så verkar inte alla grafiker bry 
sig lika mycket om stereotypt kroppsspråk hos spelkaraktärer. Vidare bestod vår målgrupp 
av specifikt män och kvinnor. Anledningen till att denna målgrupp valdes var för att se om 
det fanns någon skillnad i män och kvinnors attityder till stereotyp gestaltning av 
karaktärers kroppsspråk, samt hur de såg på sitt ansvar att förändra dessa. Det hade varit 
betydligt svårare att inkludera det tredje könet och hitta ett rättvist antal icke-binära 
människor för att utföra undersökningen och få ett tillförlitligt resultat. Därför anser vi att 
detta var den mest lämpliga målgruppen. Dock hade resultatet varit mer tillförlitligt om vi 
lyckats hitta åtta manliga grafiker, och alltså haft hälften män och hälften kvinnor. 
 
En annan aspekt som kan ha påverkat studien är att vi vet vilka deltagarna är, och de känner 
även till oss. Dock hade ingen av oss en nära relation till någon av dem. Detta är ändå viktigt 
att poängtera då det kan ha påverkat deltagarnas svar i både enkäten och intervjun. Då 
frågorna kretsade kring karaktärsdesign, genus och stereotyper, vilket är ett stort 
diskussionsämne, kan de medverkande ha känt att det fanns ett “rätt” och ett “fel” svar.  En 
av frågorna löd Är det någon kroppsposering som accepteras hos ena könet, men inte det 
andra? där informanterna blev tillbedda att ge sin åsikt, vad samhället tycker, eller båda 
sidorna. Flera av de medverkande tenderade att berätta vad de såg vara samhällets åsikt, och 
undvek att berätta vad de själva tyckte. Vissa deltagare verkade även vara på väg att ge sin 
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åsikt, men avbröt sin mening för att istället ge samhällets åsikter. Vi tolkar detta som att alla 
deltagare inte själva verkade tycka att deras åsikt var “det rätta svaret”. 
 
Ytterligare en påverkande faktor för resultatet är ordningen bilderna visades i, i enkäten. För 
vår undersökning var strukturen på bilderna statisk; den var alltid detsamma. Vissa 
poseringar upplevs självfallet mer eller mindre maskulina/feminina än andra, men den 
oförändrade ordningen innebär att informanternas svar kan ha påverkats av bilden som 
visades innan. Därför borde detta överses i en framtida studie, och en randomiserad ordning 
borde användas för varje deltagare istället. Vidare kan vår tolkning av stereotypt feminint 
och maskulint vara annorlunda från någon annans, och på så sätt kan en kroppshållning 
anses vara exempelvis neutral av en deltagare, medan vi ser den som stereotypt maskulin. 
Detta kan ha medfört att resultatets pålitlighet har sjunkit något, men när det kommer till 
personers åsikter och attityder så är det svårt att få ett helt tillförlitligt resultat. Människor 
tolkar saker olika, vare sig det är på grund av deras bakgrund, kulturella skillnader eller 
personlighet, och inom forskning går det inte att se runt dessa påverkande faktorer.  
 
En av frågorna i enkäten var Om du skulle spendera en dag med någon av dessa 
karaktärer, vem skulle du välja? (Välj mellan bild 1-6). Deltagarna fick här välja vilken 
karaktär de helst skulle vilja umgås med, och sedan motivera sitt val kort. Här visades endast 
de karaktärer som hade ett kongruent stereotypiskt kroppsspråk. Anledningen till att de 
inkongruenta, eller “falska”, poseringarna inte visades här var för att vi undersökte 
etablerade genusstereotyper och grafikers attityder till dem. Därför ville vi inte blanda in de 
“falska” poseringarna i denna fråga. I en framtida studie hade det kunnat vara intressant att 
även inkludera de “falska” poseringarna i frågan, för att se om deltagarna hellre skulle 
umgåtts med karaktärer som bryter stereotyper. 

 Framtida arbete 
Representation är ett otroligt stort område som har möjligheten att vidare grena ut sig i flera 
ämnen, där endast några exempel är stereotyper och kroppsspråk. Vi förstod redan i början 
av arbetet att vi inte hade tid att undersöka de stora, kulturella- eller sociala frågorna som 
ingår i begreppet representation, men vi hade iallafall möjlighet att forska på ett av 
delområdena, det vill säga könsstereotypt kroppsspråk. Om det funnits mer tid att utföra 
undersökningen hade det varit intressant att skapa varje kroppshållning till både den 
manliga och kvinnliga karaktären, och sedan ha två kontrollgrupper där den ena gruppen 
skulle fått se den kvinnliga karaktären med stereotypt maskulina poseringar (inkongruent) 
och vice versa för de manliga karaktärerna. Den andra kontrollgruppen hade fått se den 
karaktärerna med kongruenta stereotypa kroppshållningar. Då hade det givit ett mer 
tillförlitligt resultat i hur maskulin eller feminin en posering faktiskt upplevdes, och hur 
mycket biologiska skillnader i kroppen påverkar. Utöver detta hade det varit gynnsamt med 
många fler deltagare än 14, för att ge ett trovärdigare och mer tillförlitligt resultat. I en 
framtida studie hade även fler discipliner inom spelutveckling kunnat undersökas, 
exempelvis game writers och designers, då de flesta grafiker tyckte att även de kan påverka 
karaktärens utformning. 
 
Ett annat alternativ hade varit att visa varje posering på en manlig och en kvinnlig karaktär 
bredvid varandra, och sedan låta informanterna jämföra dessa och välja vilken karaktär de 
upplevde att kroppshållningen fungerade bäst för, samt motivera varför de tyckte så. 
Eventuellt skulle de även kunna välja att poseringen fungerade lika för varje karaktär, alltså 
att den var könsneutral. Ett ytterligare alternativ hade varit att skapa en androgyn karaktär, 
och därefter posera karaktären i stereotypt maskulina och feminina kroppshållningar. 
Informanterna skulle sedan få gradera hur en posering upplevdes på en mätbar skala 
(Mycket feminin, Lite feminin, Neutral, Lite maskulin, Mycket maskulin).  
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Om denna undersökning skulle göras om eller byggas vidare på, med mer resurser och tid, 
hade det gått att undersöka hur långt gränserna går för stereotyp porträttering av 
spelkaraktärer. Flera aspekter inom karaktärsdesign skulle kunna granskas, från kroppsform 
och ansiktsdrag, till kläddesign och animation/kroppsspråk. Majoriteten av deltagarna i vår 
studie upplevde att stereotyper var överrepresenterade inom spelbranschen, även om de inte 
ratade stereotypers existens. Därför anser vi att spelindustrin skulle gynnas av att undersöka 
stereotypa aspekter av karaktärsdesign, och på så sätt skapa mer variation och en bredare 
representation av karaktärer. 
  
Ytterligare ett område som hade varit intressant att utforska hade varit normbrytande 
karaktärer, såsom Impa och Ghirahim (se figur 5) som nämndes tidigare i Genomförande. 
Vad är det som gör att spelare accepterar, uppskattar eller ratar dessa karaktärer? Även en 
sådan studie skulle kunna gynna spelföretag; de får veta varför spelarbasen värdesätter, eller 
tycker illa om, karaktärerna som bryter normerna, och kan sedan använda informationen till 
sin fördel när de designar karaktärerna i sina framtida spel. 
 
Istället för att endast använda metoden enkät och intervju, hade även ett spel kunnat 
utvecklas där karaktärer designas med stereotyper i åtanke, men att de blandas mellan 
könen, där exempelvis en manlig karaktär har stereotypt feminina aspekter inblandade, till 
exempel i animation eller ansiktsdrag. I spelet skulle man kunna integrera med dessa 
karaktärer. Detta för att undersöka spelares attityder till karaktärerna i spelet, men även för 
att försöka bryta normerna hur manliga och kvinnliga karaktärer (men även kanske män och 
kvinnor i samhället) ska bete sig. I vår undersökning granskade vi grafikers attityder till 
genusstereotyper när det gäller kroppsspråk. Resultatet från just vår undersökning indikerar 
att de är redo för att, iallafall delvis, lägga användandet av stereotyper på is och prova något 
nytt och fräscht. Kanske stämmer även detta för spelarna i samhället, i alla fall inom vissa 
spelgenrer? Redo eller ej så måste man börja någonstans. Förändring kommer inte av sig 
själv, utan någon måste ta första steget.  
 

 

 

 



43 
 

Referenser 
2K Games (2013) BioShock Infinite [Datorprogram]. Irrational Games 
 
Adobe Systems (1990) Adobe Photoshop CC (19.1.3 x64) [Programvara]. Tillgänglig: 
https://www.adobe.com/se/products/photoshop.html#x  
 
Ankama Games, Square Enix Europe, Ubisoft (2012) Wakfu [Datorprogram] Ankama 
Games 
 
Archer, J. and Lloyd, B. B. (2002) Sex and gender. 2nd edn. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. Tillgänglig via: 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEyNTAzM19fQU41?sid
=b73d227c-b4cc-4873-a80f-6b3662077224@sessionmgr120&vid=0&format=EB&rid=1 
(Hämtad: 31/01, 2019) 
 
Blackburn, G. and Scharrer, E. (2019) Video Game Playing and Beliefs About Masculinity 
among Male and Female Emerging Adults, Sex Roles : A Journal of Research, 80(5-6), ss. 
310–324. DOI: 10.1007/s11199-018-0934-4. 
 
Blizzard Entertainment (2004) World of Warcraft [Datorprogram]. Blizzard Entertainment 
 
Blizzard Entertainment (2016) Overwatch [Datorprogram]. Blizzard Entertainment 
  
Capcom (1987) Street Fighter [Datorprogram]. Capcom 
 
Capcom (2012) Street Fighter X Tekken [Datorprogram]. Dimps, Capcom 
 
D3 Publisher (2015) Believer! [Datorprogram] Hunex 
 
de Gelder B., de Borst AW. & Watson R. (2015) The Perception of Emotion in Body 
Expressions. Wiley interdisciplinary reviews. Cognitive science, 6(2), ss. 149–58. Doi: 
10.1002/wcs.1335. 
  
de Gelder, B. (2009). Why bodies? Twelve reasons for including bodily expressions in 
affective neuroscience. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, 
Biological sciences, 364(1535), ss. 3475-84. Doi: 10.1098/rstb.2009.0190 
 
Denscombe, M. (2014) The good research guide: for small-scale research projects. Fifth 
edn. Maidenhead, Berkshire: Open University Press (Open UP study skills). Tillgänglig via: 
http://web-b-ebscohost-
com.libraryproxy.his.se/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzkzNzk0N19fQU41?sid=92e4
5661-e03a-4fa4-aa50-3784ef1d4792@sessionmgr120&vid=0&format=EK&lpid=c33&rid=0 
(Hämtad: 13/05, 2019) 
 
Dietz, T. L. (1998) An Examination of Violence and Gender Role Portrayals in Video 
Games: Implications for Gender Socialization and Aggressive Behavior, SEX ROLES, 
38(5/6), ss. 425–442. 
 
Dill, K. and Thill, K. (2007) Video Game Characters and the Socialization of Gender Roles: 
Young People's Perceptions Mirror Sexist Media Depictions. Sex Roles, 57(11-12), ss. 851–
864. Tillgänglig via: https://www.psychologytoday.com/files/attachments/30298/dill-thill-
2007.pdf (Hämtad 30/01, 2019) 

https://www.adobe.com/se/products/photoshop.html#x
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEyNTAzM19fQU41?sid=60d5673f-124e-4b7f-868e-bd162606fec8@sessionmgr4007&vid=0&format=EB&lpid=lp_19&rid=0
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEyNTAzM19fQU41?sid=60d5673f-124e-4b7f-868e-bd162606fec8@sessionmgr4007&vid=0&format=EB&lpid=lp_19&rid=0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEyNTAzM19fQU41?sid=b73d227c-b4cc-4873-a80f-6b3662077224@sessionmgr120&vid=0&format=EB&rid=1
http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEyNTAzM19fQU41?sid=b73d227c-b4cc-4873-a80f-6b3662077224@sessionmgr120&vid=0&format=EB&rid=1
http://web-b-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzkzNzk0N19fQU41?sid=92e45661-e03a-4fa4-aa50-3784ef1d4792@sessionmgr120&vid=0&format=EK&lpid=c33&rid=0
http://web-b-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzkzNzk0N19fQU41?sid=92e45661-e03a-4fa4-aa50-3784ef1d4792@sessionmgr120&vid=0&format=EK&lpid=c33&rid=0
http://web-b-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzkzNzk0N19fQU41?sid=92e45661-e03a-4fa4-aa50-3784ef1d4792@sessionmgr120&vid=0&format=EK&lpid=c33&rid=0
https://www.psychologytoday.com/files/attachments/30298/dill-thill-2007.pdf
https://www.psychologytoday.com/files/attachments/30298/dill-thill-2007.pdf


44 
 

  
Ekman, P. & Oster, H. (1979) Facial Expressions of Emotion. Annual Review of Psychology, 
30, s. 531. Doi: 10.1146/annurev.ps.30.020179.002523. 
 
Electronic Arts (2014) Dragon Age: Inquisition [Datorprogram]. BioWare 
 
Fiske, S. T. (2010) Venus and Mars or Down to Earth: Stereotypes and Realities of Gender 
Differences, Perspectives on Psychological Science, 5(6), ss. 688–692. 
 
Gallaher, P. E. (1992) Individual Differences in Nonverbal Behavior: Dimensions of 
Style, Journal of Personality & Social Psychology, 63(1), ss. 133-145 
 
Goman, C. K. (2008) The nonverbal advantage: secrets and science of body language at 
work. San Francisco, Calif.: Berrett-Koehler (A BK business book), ss. 23, 26-27, 35. 
Tillgänglig via: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=c69401bc-4e9a-
4755-8cae-81f2b3 
9e100b%40sessionmgr120&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=260693&db
=nlebk (Hämtad: 08/02, 2019). 
 
Halberstadt, A. G. & Saitta, M. B. (1987) Gender, Nonverbal Behavior, and Perceived 
Dominance: A Test of the Theory. Journal of Personality and Social Psychology, 53(2), ss. 
257–272. DOI: 10.1037/0022-3514.53.2.257.  
 
Hartley, G. & Karinch, M. (2010) The body language handbook : how to read everyone's 
hidden thoughts and intentions. Franklin Lakes, NJ: Career Press, ss. 60, 140, 142. 
Tillgänglig via: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=ff861e29-3bed-
469d-a84c-cac1ed 
0746e5%40sessionmgr104&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=353798&db 
=nlebk (Hämtad: 08/02, 2019). 
 
He, Z., Liu, Z., Wang, J. & Zhang, D. (2018) Gender Differences in Processing Fearful and 
Angry Body Expressions. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12. DOI: 
10.3389/fnbeh.2018.00164.  
 
Isbister, K. (2006) Better game characters by design: a psychological approach. 
Amsterdam: Elsevier/Morgan Kaufmann (The Morgan Kaufmann series in interactive 3D 
technology). 
 
Koei Tecmo (2018) Dynasty Warriors 9 [Datorprogram] Omega Force 
 
Krüger Samuel, Sokolov, A. N., Enck, P., Krägeloh-Mann Ingeborg, Pavlova, M. A. & Lappe, 
M. (2013) Emotion through Locomotion: Gender Impact, PLoS ONE, 8(11). DOI: 
10.1371/journal.pone.0081716. 
 
Meurling, B. (2016) Kön, genus och den betydelsebärande kroppen. Några nedslag i debatten 
om kön och genus. I Johansson, E., Meurling, B. & Pripp, O. (red.) Pedagogisk verktygslåda 
ss. 36-41. Tillgänglig via: https://antro.uu.se/digitalAssets/629/c_629668-l_3-
k_20_7meurling.pdf (Hämtad 06/02, 2019) 
 
Microsoft (2002) Snipping Tool [Programvara] Tillgänglig: https://www.microsoft.com/sv-
se/p/klipp-och-skiss/9mz95kl8mr0l?activetab=pivot:overviewtab  
 
Microsoft Studios (2011) Gears of War 3 [Datorprogram]. Epic Games 
 

https://antro.uu.se/digitalAssets/629/c_629668-l_3-k_20_7meurling.pdf
https://antro.uu.se/digitalAssets/629/c_629668-l_3-k_20_7meurling.pdf
https://www.microsoft.com/sv-se/p/klipp-och-skiss/9mz95kl8mr0l?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/sv-se/p/klipp-och-skiss/9mz95kl8mr0l?activetab=pivot:overviewtab


45 
 

Miller, M. and Summers, A. (2007) Gender Differences in Video Game Characters' Roles, 
Appearances, and Attire As Portrayed in Video Game Magazines. Sex Roles, 57(9-10), ss. 
733–742. 
 
Mondloch, C. J. (2012) Sad or Fearful? The Influence of Body Posture on Adults’ and 
Children’s Perception of Facial Displays of Emotion. Journal of Experimental Child 
Psychology, 111(2), ss. 180–196. DOI: 10.1016/j.jecp.2011.08.003.  
 
Namco (2004) Tekken 5 [Datorprogram]. Namco. 
 
Namco (2008) Soulcalibur IV [Datorprogram]. Project Soul. 
 
Namco (2008) Tekken 6: Bloodline Rebellion [Datorprogram]. Namco Bandai. 
 
Nintendo (1985) Super Mario [Datorprogram]. Nintendo 
 
Nintendo (2006) The Legend of Zelda: Twilight Princess [Datorprogram]. Nintendo EAD. 
 
Nintendo (2008) Super Smash Bros. Brawl [Datorprogram]. Game Arts Sora Ltd. 
 
Nintendo (2014) Super Smash Bros. For Nintendo 3DS/Wii U [Datorprogram]. Bandai 
Namco Studios Sora Ltd. 
 
Nintendo (2017) Super Mario Odyssey [Datorprogram]. Nintendo EPD 
 
Nintendo (2018) Hyrule Warriors: Definitive Edition [Datorprogram]. Koei Tecmo Games 
Co., Ltd. 
 
Pixologic (1999). ZBrush (4R8) [Programvara]. Tillgänglig: https://pixologic.com/get-
zbrush-4r8/  
 
Sawang, S. (2010) Sex Appeal in Advertising: What Consumers Think, Journal of Promotion 
Management, 16(1-2), ss. 167–187. Tillgänglig via: https://www-tandfonline-
com.libraryproxy.his.se/doi/pdf/10.1080/10496490903578832?needAccess=true (Hämtad 
21/05, 2019) 
 
Scharrer, E. (2004) Virtual Violence: Gender and Aggression in Video Game 
Advertisements. Mass Communication & Society, 7(4), ss. 393–412. 
 
Sebeok, T. A., Umiker-Sebeok, D. J. & Kendon, A. (1981) Nonverbal communication, 
interaction, and gesture : selections from semiotica. The Hague: Mouton (Approaches to 
semiotics, 41). Tillgänglig via : 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=345ef2c4-a19c-4f1f-9632-
dca513ad119d%40sessionmgr104&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=5589
68&db=nlebk (Hämtad: 05/12, 2018). 
 
Shaw, A. (2012) Do You Identify As a Gamer? Gender, Race, Sexuality, and Gamer Identity, 
New Media & Society, 14(1), ss. 28–44. DOI: 10.1177/1461444811410394.  
 
Shaw, A. (2014) Gaming at the edge: sexuality and gender at the margins of gamer culture. 
Minneapolis: University of Minnesota Press. 
  

https://pixologic.com/get-zbrush-4r8/
https://pixologic.com/get-zbrush-4r8/
https://www-tandfonline-com.libraryproxy.his.se/doi/pdf/10.1080/10496490903578832?needAccess=true
https://www-tandfonline-com.libraryproxy.his.se/doi/pdf/10.1080/10496490903578832?needAccess=true


46 
 

Smith, S. M., McIntosh, W. D. and Bazzini, D. G. (1999) Are the Beautiful Good in 
Hollywood? An Investigation of the Beauty-And-Goodness Stereotype on Film. Basic and 
Applied Social Psychology, 21(1), ss. 69–80. Tillgänglig via: 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=1ce1a578-6fca-4a0f-
9c41-dd2dd5cd62a8%40sessionmgr4008 (Hämtad 31/01, 2019) 
  
Smolak, L., & Stein, J. (2006). The relationship of drive for muscularity to sociocultural 
factors, self-esteem, physical attributes gender role, and social comparison in middle 
school boys. Body Image, 3, ss. 121–129 Tillgänglig via: 
http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/36068.pdf (Hämtad 04/02, 2019) 
 
Telltale, Activision, Howyaknow, LLC, Skybound (2016) The Walking Dead: A New Frontier 
[Datorprogram]. Telltale Games 
 
ter Bogt, T. F. M., Engels, R. C. M. E., Bogers, S. & Kloosterman, M. (2010) ‘Shake It Baby, 
Shake It’: Media Preferences, Sexual Attitudes and Gender Stereotypes among Adolescents. 
Sex Roles : A Journal of Research, 63(11-12), ss. 844–859. Doi: 10.1007/s11199-010-9815-1. 

Thoma ME, Hediger ML, Sundaram R, Stanford JB, Peterson CM, Croughan MS, Chen Z, 
Buck Louis GM and ENDO Study Working Group (2012) Comparing Apples and Pears: 
Women's Perceptions of Their Body Size and Shape, Journal of women's health (2002), 
21(10), ss. 1074–81. Doi: 10.1089/jwh.2012.3634. 

Thornham, H. (2011) Ethnographies of the videogame: gender, narrative and praxis. 
Farnham, Surrey, England: Ashgate. Tillgänglig på: 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzM5ODIxOF9fQU41?sid
=4d7daaba-167a-4a7a-b031-5284cb1e4276@sdc-v-
sessmgr04&vid=0&format=EK&lpid=ch01&rid=0 (Hämtad 04/02, 2019) 

Tomasello, M. (2008) Origins of human communication. Cambridge, Massachusetts: MIT 
Press (The Jean Nicod lectures, 2008). Tillgänglig via: 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzIzNzc3M19fQU41?sid=
d5036600-376b-44ba-80cc-7b7160f5da6d@sdc-v-
sessmgr02&vid=0&format=EK&lpid=Preface&rid=0 (Hämtad 31/01, 2019) 

Wallbott, H. G. (1998) Bodily Expression of Emotion. European Journal of Social 
Psychology, 28(6), ss. 880-881, 887, 891. DOI: 10.1002/(SICI)1099-
0992(1998110)28:6<879::AID-EJSP901>3.0.CO;2-W. 
 

Williamson, K. (2002) Research techniques: Questionnaires and interviews. In: K. 
Williamson, K. och A. Bow (Ed.) Research methods for students, academics and 
professionals: information management and systems. Wagga Wagga, N.S.W.: Chandos 
Publishing 
 
Yao, M. Z., Mahood, C. and Linz, D. (2010) Sexual Priming, Gender Stereotyping, and 
Likelihood to Sexually Harass: Examining the Cognitive Effects of Playing a Sexually-
Explicit Video Game. Sex Roles: A Journal of Research, 62(1-2), ss. 77–88. Doi: 
10.1007/s11199-009-9695-4. 

Zammitto, V. The Expressions of Colours, in CD Conference Proceedings from Changing 
Views: Worlds in Play, Digital Game Research Association, 2005. s. 1-15. Tillgänglig via: 
http://www.sfu.ca/%7Evzammitt/papers/zammitto-digra-TheExpressionsofColours.pdf 
(Hämtad: 20/05, 2019

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=1ce1a578-6fca-4a0f-9c41-dd2dd5cd62a8%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=1ce1a578-6fca-4a0f-9c41-dd2dd5cd62a8%40sessionmgr4008
http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/36068.pdf
http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/36068.pdf
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzM5ODIxOF9fQU41?sid=4d7daaba-167a-4a7a-b031-5284cb1e4276@sdc-v-sessmgr04&vid=0&format=EK&lpid=ch01&rid=0
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzM5ODIxOF9fQU41?sid=4d7daaba-167a-4a7a-b031-5284cb1e4276@sdc-v-sessmgr04&vid=0&format=EK&lpid=ch01&rid=0
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzM5ODIxOF9fQU41?sid=4d7daaba-167a-4a7a-b031-5284cb1e4276@sdc-v-sessmgr04&vid=0&format=EK&lpid=ch01&rid=0
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzIzNzc3M19fQU41?sid=d5036600-376b-44ba-80cc-7b7160f5da6d@sdc-v-sessmgr02&vid=0&format=EK&lpid=Preface&rid=0
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzIzNzc3M19fQU41?sid=d5036600-376b-44ba-80cc-7b7160f5da6d@sdc-v-sessmgr02&vid=0&format=EK&lpid=Preface&rid=0
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzIzNzc3M19fQU41?sid=d5036600-376b-44ba-80cc-7b7160f5da6d@sdc-v-sessmgr02&vid=0&format=EK&lpid=Preface&rid=0
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzIzNzc3M19fQU41?sid=d5036600-376b-44ba-80cc-7b7160f5da6d@sdc-v-sessmgr02&vid=0&format=EK&lpid=Preface&rid=0
http://www.sfu.ca/%7Evzammitt/papers/zammitto-digra-TheExpressionsofColours.pdf
http://www.sfu.ca/%7Evzammitt/papers/zammitto-digra-TheExpressionsofColours.pdf


I 
 

Appendix A -  Collage av kvinnliga spelkaraktärer: 
(Vänster till höger) Christie Monteiro från Tekken 5, 
Lana från Hyrule Warriors: Definitive Edition, Samus 
Aran från Super Smash Bros. For Nintendo 3DS/Wii 
U 
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Appendix B -  Collage av manliga spelkaraktärer: 
(Vänster till höger) Marshall Law från Tekken 6: 
Bloodline Rebellion, Hanzo Shimada från 
Overwatch, Solid Snake från Super Smash Bros 
Brawl 
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Appendix C -  Isabella “Ivy” Valentine från 
Soulcalibur IV 
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Appendix D -  Cia från Hyrule Warriors: Definitve 
Edition 
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Appendix E -  Ryu från Street Fighter X Tekken 
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Appendix F -  Volga från Hyrule Warriors: Definitive 
Edition 
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Appendix G -  Elizabeth från BioShock Infinite 
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Appendix H -  Augustus Cole från Gears of War 3 
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Appendix I -  Sophitia från Soulcalibur IV 
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Appendix J -  Ganondorf från Super Smash Bros. 
For Nintendo 3DS/Wii U 
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Appendix K -  Twili Midna från Hyrule Warriors: 
Definitive Edition 
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Appendix L -  Collage av referensposeringar: (Rad 1, 
vänster till höger) Twili Midna från Hyrule Warriors: 
Definitive Edition, Lana från Hyrule Warriors: 
Definitive Edition, Princhess Peach från Super Mario 
Sunshine (Rad 2, vänster till höger) Ganondorf från 
Hyrule Warriors: Definitive Edition, Hanzo Shimada 
från Overwatch, You Inami från Believer! 

 



XIII 
 

Appendix M -  Collage av ”falska” 
referensposeringar: (Rad 1, vänster till höger) 
Agitha från Hyrule Warriors: Definitive Edition, 
Ecaflip från Wakfu. (Rad 2, vänster till höger) 
Marshall Law från Tekken 6: Bloodline Rebellion, 
Dong Zhuo från Dynasty Warriors 9 
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Appendix N -  Collage av stereotypt maskulina och 
feminina kroppshållningar för undersökningens 
enkätdel 
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Appendix O -  Collage av alla karaktärer för 
undersökningens intervjudel 
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Appendix P -  Collage av karaktärerna i den ordning 
de visades i enkäten  
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Appendix Q -  Sammanställning av informanternas 
åsikter om bild 1 

 Bild 1 - Informantens motivering 

Informant 1 [Neutral] Jag kopplar posen med delirium och anser den känslan vara 
könsneutral. 
 

Informant 2 [Mycket feminin] Svårt att se förbi den kvinnliga kroppen så ser den som 
mycket feminin. Att ha benen ihop är det främsta som känns feminint för 
mig i övrigt. 

Informant 3 [Lite feminin] Kroppsformen (ex. brösten) drar snabbt kopplingar till att 
den känns som ett feminint kroppsspråk. Känns ganska stereotypt feminint 
med lätta rörelser. 

Informant 4 [Lite feminin] Det är något med händerna/vristerna som ser "lätta" och 
feminina ut, också att karaktären står lite på tå vilket gör att 
helhetsintrycket lutar mer åt det feminina hållet. 

Informant 5 [Mycket feminin] Känns som en överdriven, lite "fjantig" pose, vanligtvis 
brukar maskulina poser vara mer kraftfulla. 

Informant 6 [Lite feminin] Karaktärens rörelser är mer mjuka vilket jag associerar 
med femininet. 

Informant 7 [Mycket feminin] Hur benet är poserat, de "graciösa" 
armarna/händerna. 

Informant 8 [Lite feminin] Den ser vig ut, men kanske framför allt på grund utav att 
kroppen ser ut att tillhöra en kvinna. 

Informant 9 [Mycket feminin] Den uppfattas glad, uttrycket är lätt. 

Informant 10 [Mycket feminin] Kroppsformen är mycket feminin. 

Informant 11 [Mycket feminin] Ser mycket dansant ut, kanske en indisk dans. 

Informant 12 [Mycket feminin] Ser glädjefull ut, trots utsträckta armar tar posen inte 
upp för mycket plats (benen är ganska nära varandra och inte utspridda). 
Karaktären står på tå och pointar andra foten vilket påminner om hur 
fötter ser ut i högklackade skor. 

Informant 13 [Lite feminin] Påminner om ballerina. 

Informant 14 [Mycket feminin] Kanske handlederna specifikt som känns väldigt 
"flamboyant". 



XVIII 
 

Appendix R -  Sammanställning av informanternas 
åsikter om bild 2 

 Bild 2 - Informantens motivering 

Informant 1 [Lite maskulin] Jag tycker mig minnas sett flera manliga karaktärer i 
liknande pose. 

Informant 2 [Neutral] Kroppsformen påverkar mitt val mycket igen, dock denna kan 
jag se lättare att kunna passa in på både manligt och kvinnligt. 

Informant 3 [Neutral] Här känns det som att kroppsspråket är både maskulint och 
feminint. Ingen tydlig kroppstyp som tillhör specifikt kön. 

Informant 4 [Lite maskulin] På det (lite bredbenta) sättet karaktären står på 
kombinerat med den starka och "våldsamma" överkroppen gör så att 
karaktären uppfattas lite mer maskulin. 

Informant 5 [Lite maskulin] Känns kraftfull vilket typiskt kopplas till maskulina drag, 
posen ser stadig ut och öppen med armar och ben. 

Informant 6 [Lite maskulin] Karaktären verkar mer spänd och utmanande vilket kan 
kopplas till mer maskulint beteende. 

Informant 7 [Lite maskulin] Benen isär, händerna i knytnävar. Typ en maktposition, 
vilket brukar vara maskulint i media. Kan dock fortfarande tänka mig att 
det skulle kunna vara en kvinna också. 

Informant 8 [Lite maskulin] Den något öppna främre handen ger ett uttryck av 
"femininitet" men kroppens i övriga manliga drag gör att jag kopplar den 
mer maskulin. 

Informant 9 [Lite maskulin] Stadig pose, spända muskler. 

Informant 10 [Mycket maskulin] Kroppsformen särskilt över bröstet är väldigt 
maskulin. 

Informant 11 [Lite maskulin] Bredbent och uppbröstad, hotfull med näven. 

Informant 12 [Mycket maskulin] Benen är isär, power pose, fötterna pekar utåt, tar 
mer plats. Händerna är halvt formade till nävar vilket visar mer 
aggression vilket upplevs maskulint. Bröstet är framåtskjutet. 

Informant 13 [Mycket maskulin] Hjälte pose, hjältar spelas oftast av killar. 
 

Informant 14 [Lite maskulint] Känns bestämt och aggressivt. 
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Appendix S -  Sammanställning av informanternas 
åsikter om bild 3 

 Bild 3 - Informantens motivering 

Informant 1 [Lite feminin] Den påminner mig starkt om en sur anime karaktär, har 
sett flest kvinnor i sådan pose i det kontextet. 

Informant 2 [Lite maskulin] Planterade fötter och en bred ställning är det jag är van 
att se i media med manliga former. Jag känner att jag behöver någon form 
av "ursäkt" eller narrativ koppling för att se den som att den skulle passa in 
på en kvinnlig person. 

Informant 3 [Neutral] Skulle också kunna vara både feminin och maskulin, känns inte 
stereotypisk åt något håll. Men eftersom kroppstypen är kvinnlig blir nog 
känslan mer neutralt, hade nog känts mer maskulin med en manlig 
kroppstyp. 

Informant 4 [Neutral] Den lutar inte åt något specifikt håll eftersom det känns som en 
allmänt spänd/aktiv person med väldig "generell" posering, alltså en 
posering som inte är typiskt manlig/kvinnlig. 

Informant 5 [Mycket maskulin] Karaktären utstrålar sig som motstridigt och trotsig. 

Informant 6 [Neutral] Jag kopplar posen till ett barn som är ilsket och motstridig och 
känner därför att den är mer könsneutral. 

Informant 7 [Neutral] Det är ju en typisk "maskulin" posering med benen isär och 
generellt hotfull, men jag kan se en kvinna i samma posering. Kanske för 
att själva 3D-modellen ser ganska feminin ut i denna posering.  

Informant 8 [Neutral] Det är en stark hållning men med en lekfull känsla. Känner inte 
av någon direkt genuskoppling av den. 

Informant 9 [Mycket maskulin] Oerhört bred pose, oerhört spända muskler. 

Informant 10 [Neutral] Kroppen ser mer feminin ut men jag har aldrig sett en kvinna 
stå så. 

Informant 11 [Lite maskulin] Bredbent och arg, ser ut som den ska attackera men lite 
komiskt. 

Informant 12 [Mycket maskulin] Benen brett isär, spända armar och axlar, tar 
mycket plats. 

Informant 13 [Mycket maskulin] Sumobrottare pose, sport med endast killar vad jag 
vet. 

Informant 14 [Lite maskulin] Bestämt och aggressivt, kopplar det till maskulinitet. 
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Appendix T -  Sammanställning av informanternas 
åsikter om bild 4 

 Bild 4 - Informantens motivering 

Informant 1 [Neutral] Posen känns överlag bara väldigt könsneutral. 

Informant 2 [Neutral] Känns som en neutral pose, något som både män och kvinnor 
kan göra. Lik kontrapost men något mer naturlig. 

Informant 3 [Neutral] Svårt att känna att den här skulle vara specifik maskulin eller 
feminin, trots en mer maskulin kroppstyp. 

Informant 4 [Neutral] Det känns som att detta är en posering som är både 
manlig/kvinnlig (precis som förra bilden) och svarade därför 
mittenalternativet. 

Informant 5 [Lite maskulin] generellt relativt neutral, men karaktären står med 
benen isär och mer öppet än vad jag traditionellt tänker på när jag tänker 
feminint.  

Informant 6 [Lite feminin] Karaktären visar sig avslappnad och harmlös. Karaktären 
verkar inte benägen till fysiskt våld.  

Informant 7 [Lite feminin] Ganska neutral, det enda som får mig att tänka lite mer 
feminint är handen på höften. Ser ut som modeller brukar posera i fashion 
shots typ, eftersom den typ ""smeker"" höften istället för att bara hålla 
handen där. You get what I mean?? 

Informant 8 [Neutral] Känns könsneutral. Får ingen direkt koppling till varken 
maskulin eller feminin av den. Kanske något mer maskulin enbart för att 
kroppen ser ut att kunna tillhöra en man. 

Informant 9 [Neutral] Ett avslappnat kroppsspråk, någorlunda stolt, ser ut att vara i 
en konversation. 

Informant 10 [Lite maskulin] Man ser att det är en manlig kropp, men hållningen är 
mer feminin. 

Informant 11 [Lite feminin] Handen på höften och att karaktären står på tå med ena 
foten. 

Informant 12 [Neutral] Ganska neutral pose, enda som är mer feminint är handen på 
höften och att höften lyfts upp lite. 

Informant 13 [Neutral] Liknar bara en lärare. 

Informant 14 [Neutral] Ganska mittemellan, känns inte specifikt feminint  eller 
maskulint. 



XXI 
 

Appendix U -  Sammanställning av informanternas 
åsikter om bild 5 

 Bild 5 - Informantens motivering 

Informant 1 [Lite feminin] Posen påminner mig om hur framförallt kvinnliga 
operasångare poserar ibland när de uppträder. Eller som nån prinsessa. 

Informant 2 [Mycket feminin] Hela formen är väldigt neutral för mig förutom 
karaktärens händer, den upphöjda vänster handen ger en oerhört 
stereotypisk "nätt" känsla som hade passat in i ett tidig 1900tals drama 
eller tidigare. 

Informant 3 [Mycket feminin] Känns som mer "klassiskt"/stereotypiskt kvinnligt 
kroppsspråk. Lägger främst märke till den utsträckta handen. Kroppstypen 
gör att den känns mer feminin. 

Informant 4 [Lite feminin] Detta känns som en posering som skulle kunna vara både 
manlig/kvinnlig men det är något med hur den "lägre" handen hålls som 
gör att helhetsintrycket lutar åt det kvinnliga. 

Informant 5 [Mycket feminin] Dålig stadighet, handen som är lite fjantig vid sidan, 
handen vid brösten, känns generellt som en väldigt feminin posering. Den 
visar en kvinnas kurvor vilket förstärker intrycket. 

Informant 6 [Mycket feminin] Karaktären visar sig lätt på fötterna och tycks trycka 
ut sitt bröst för att visa upp sina feminina drag samtidigt som den visar 
upphov till försiktighet med ena handen på bröstet. 

Informant 7 [Mycket feminin] Händerna och armarna är "graciösa", sticker ut höften 
lite. 

Informant 8 [Mycket feminin] Den utsträckta handen bakåt känns som en typisk 
filmtrope för kvinnliga karaktärer eller homosexuella män. 

Informant 9 [Mycket feminin] Korsade ben, och vidrör lätt med händerna, fingrarna 
ser ut att följa rörelse. 

Informant 10 [Mycket feminin] Korsade ben, och vidrör lätt med händerna, fingrarna 
ser ut att följa rörelse. 

Informant 11 [Mycket feminin] Absolut händernas placering, benen ihop med. 

Informant 12 [Mycket feminin] Handposeringen ser feminin ut, hur fötterna är 
poserade (går nästan inåt) verkar mer feminint. Handen på bröstkorgen 
känns också feminint. 

Informant 13 [Mycket feminin] Går fint på en catwalk. 

Informant 14 [Mycket feminin] Handlederna igen, känns mkt feminina. Händerna är 
mest konkret feminina enligt mig. 



XXII 
 

Appendix V -  Sammanställning av informanternas 
åsikter om bild 6 
 

 Bild 6 - Informantens motivering 

Informant 1 [Lite feminin] Något med hur händerna och foten är placerad drar 
tankarna till stereotypiska kvinnliga rörelsemönster. 

Informant 2 [Mycket feminin] Högerhandens uppåt drag och benen som går ihop i 
nästan en V form från höfterna till knäna och sen separerar sig ut för 
fötterna igen är en väldigt feminin form för mig. 

Informant 3 [Lite maskulin] Ser ut som en mer maskulin kropp som dansar. 

Informant 4 [Lite feminin] Det ser ut som en person som dansar så det var svårt att 
tyda om den kändes typiskt "kvinnlig/manlig", men det är något med 
karaktärens svank som får den att luta mot det feminina hållet. 

Informant 5 Lite feminin] Dålig stadighet, armar som mest inte fyller någon funktion 
utan helt enkelt är där för att göra posteringen "fin"/"feminin" 

Informant 6 [Lite feminin] Karaktärens posering verkar vara hyfsat neutral men går 
lite emot det feminina i hur denna håller ut fingrarna på ett sätt som kan 
ses som mer kännetecknande för kvinnlighet.  

Informant 7 [Lite feminin] händerna igen, att de sträcker på händerna sådär brukar 
se ganska feminint ut. Också att de sticker ut benet och svankar. 

Informant 8 [Lite feminin] Först skulle jag säga att den kändes androgyn men sedan 
såg jag handen som är utsträckt likt den förra bilden och då kom genast 
stereotyper från filmer tillbaka och den blev mer feminin. 

Informant 9 [Mycket feminin] står på ett ben, stretar med fingrarna. 

Informant 10 [Lite feminin] Det ser mer feminint ut, men kroppen i sig är inte 
överdrivet feminin. Posen är feminin. 

Informant 11 [Lite feminin] Högerhanden roterad uppåt och att benet både är lyft och 
nära det andra benet. 

Informant 12 [Mycket feminin] Fötternas posering, den bortre handens posering. 
Karaktären svankar lite också. 

Informant 13 [Lite feminin] Lätt på tårna. 

Informant 14 [Lite feminin] Känns inte så maskulint i överkroppen. 



XXIII 
 

Appendix W -  Sammanställning av informanternas 
åsikter om bild 7 

 Bild 7 - Informantens motivering 

Informant 1 [Neutral] Påminner mig om en "classy lady" från nån gammal film eller 
en fransk kypare. 

Informant 2 [Lite feminin] Väldigt neutral pose förutom högerhanden, att vila 
översidan av handen mot höften är ett feminint tecken för mig. 

Informant 3 [Neutral] Känns som att det kan vara både en maskulin och feminin 
snobbig pose . 

Informant 4 [Lite feminin] Även denna lutar lite mer åt det feminina hållet med tanke 
på hur händerna är "vinklade" (vristerna) men också att fötterna är 
ganska tätt ihop. 

Informant 5 [Mycket feminin] Benen ihop, rak rygg samtidigt som armarna inte 
poserar på ett "starkt" sätt. 

Informant 6 [Lite feminin] Poseringen av större del av kroppen känns neutral men 
hur karaktären placerar sina händer ger lite mer stereotypisk feminina 
drag. 

Informant 7 [Lite feminin] Handen på höften. Om handen hade varit "normal" på 
höften skulle posteringen vara väldigt neutral. Nu ser det mer ut som att de 
poserar som en modell anno. 

Informant 8 [Mycket feminin] Jag får direkt kopplingar till filmer och mitt egna liv 
när man blir utskälld av sin mamma..... därför blir det feminint. 

Informant 9 [Mycket feminin] Stor skillnad mellan höftens och axlarnas vinkel, smal 
pose. 

Informant 10 [Mycket feminin] Kroppen är feminin men hållningen ser ut som en 
anklagande mamma. 

Informant 11 [Lite feminin] Fötterna är nära varandra och fingrarna är spretiga. 

Informant 12 [Lite feminin] Handen på höften, fötterna tillsammans. 

Informant 13 [Neutral] Vet inte om hen kliar sig på röven eller sträcker efter mobil. 

Informant 14 [Lite feminin] Jag fokuserar igen på handleden, men i övrigt är det 
väldigt neutralt. 



XXIV 
 

Appendix X -  Sammanställning av informanternas 
åsikter om bild 8 

 Bild 8 - Informantens motivering 

Informant 1 [Lite maskulin] Just hur axlarna är positionerade får mig att tänka 
maskulint. Den påminner mig om gamla superhjältar som batman och 
superman. 

Informant 2 [Neutral] Väldigt neutral pose, men kroppsformen ändrar hur jag tolkar 
den. För manlig ser den främst som väldigt stolt. Om det hade varit en 
kvinnlig form så tror jag att jag hade sett den som mer sexuell, då fokuset 
hade varit på brösten i sig i den posen tror jag. 

Informant 3 [Lite maskulin] Står väldigt bredbent och lite "flexigt", drar mer åt det 
maskulina hållet. 

Informant 4 [Lite maskulin] Denna lutar åt det maskulina hållet på grund av hur 
karaktären står stadigt och bredbent, men samtidigt också har en "öppen" 
och (på snudd till) aggressiv överkropp. 

Informant 5 [Lite maskulin] Stadig, ben och armar i öppen posering, händerna i 
nävar och generellt ser det ut som att karaktären spänner sig lite. 

Informant 6 [Lite maskulin] De knutna nävarna ger mer intrycket av aggression 
vilket är mer stereotypt för maskulinitet.  

Informant 7 [Lite maskulin] Benen isär och händerna i knytnävar, utskjutet bröst. 
Igen tror jag att om händerna hade varit mer neutrala hade hela 
posteringen varit mer neutral. 

Informant 8 [Neutral] Får ingen direkt genuskoppling till posen. Den känns androgyn. 

Informant 9 [Mycket maskulin] Bred pose, knutna nävar. 

Informant 10 [Mycket maskulin] Kroppen är mycket maskulin och karaktären trycker 
ut bröstet. 

Informant 11 [Neutral] Känns som en neutral powerpose, ser den både som feminin och 
maskulin, rak rygg och uppbröstad men inte så aggressiv. 

Informant 12 [Mycket maskulin] Fötterna isär och utåt, knutna händer, tar mycket 
plats. 

Informant 13 [Mycket maskulin] Hjältepose. 

Informant 14 [Lite maskulin] Det känns mer direkt och jordnära, jag kopplar det till 
maskulinitet konstigt nog. 



XXV 
 

Appendix Y -  Sammanställning av informanternas 
åsikter om bild 9 

 Bild 9 - Informantens motivering 

Informant 1 [Lite maskulin] Lite som föregående, just hur axelbrett den står får mig 
att tänka maskulint. Även denna drar tankarna åt gamla serietidningar. 
Fast mer åt skurkar. 

Informant 2 [Neutral] Den ser ut att vara neutral då jag lätt bygger upp ett narrativ 
för mig att karaktären vill hjälpa någon, och med fötterna planterade som 
de är ser jag inte varför den skulle vara exklusiv för någon. 

Informant 3 [Neutral] Tänker mest ur ett "spelkaraktärs"-perspektiv. Ser ut att kasta 
någon "spell", kopplar inte till specifikt manligt eller kvinnligt. 

Informant 4 [Neutral] Detta känns som en person som utövar någon slags kampsport. 
Den förhåller sig inte typiskt manligt/kvinnligt utan känns som en ganska 
neutral posering. 

Informant 5 [Lite maskulin] Relativt neutral men igen, stadigheten med att benen är 
öppna kombinerat med en knuten näve ger något mer maskulint intryck. 

Informant 6 [Lite maskulin] Karaktären verkar uppmana till strid eller annan våld 
genom den breda ställningen av benen samt den tillbakadragna armen 
vilket är mer associerat med maskulint beteende. 

Informant 7 [Lite feminin] Inte helt säker men 3D-modellen ser ut som en kvinna i 
denna posering. KANSKE att armarna bidrar också? 

Informant 8 [Neutral] Vet inte, får ingen direkt könskoppling av den. Den känns 
androgyn. 

Informant 9 [Neutral] Agerande pose, stadiga ben men avslappnade armar. 

Informant 10 [Neutral] Kroppen ser feminin ut men kroppsspråket i sig ä svårt att 
klassificera. Det ser utmanande ut. 

Informant 11 [Lite maskulin] fötterna är långt isär och pekar iväg från varandra, lite 
bakåtlutad 

Informant 12 [Lite maskulin] Fötterna isär, tar mycket plats. 

Informant 13 [Mycket maskulin] Magiker, hjältepose. 

Informant 14 [Neutral] Hade kunnat vara både en man och kvinna. 



XXVI 
 

Appendix Z -  Sammanställning av informanternas 
åsikter om bild 10 

 Bild 10 - Informantens motivering 

Informant 1 [Lite feminin] Mest för hur kroppen ser ut, bysten och höfterna alltså. 
Annars hade den varit relativt neutral. 

Informant 2 [Mycket feminin] Som tidigare skrivit är det feminint för mig att ha 
baksidan av handen mot höften en feminin pose, men här är det starkare då 
jag förknippar att fötterna pekar emot varandra som feminint. 

Informant 3 [Lite feminin] Mycket pga händerna och höfterna, känns mer 
stereotypiskt feminin. 

Informant 4 [Neutral] Det känns inte som att posteringen är typiskt maskulin/feminin 
utan känns bara som en person som i allmänhet är lite konstig eller 
skämtar (detta är inget normalt sätt att stå på!). 

Informant 5 [Mycket feminin] Fötter riktade inåt, händerna är liksom lite fint 
poserade, det finns en rotering i överkroppen mot handen som ger mer 
kurvor. 

Informant 6 [Lite feminin] Den avslappnade och mer nonchalanta posen ger mer ett 
uttryck av femininitet än en stereotyp maskulin variant vilken då möjligen 
skulle visa upp sina muskler för att hävda sig. 

Informant 7 [Mycket feminin] Svankande rygg, handen på höften, fötterna riktade 
inåt. 

Informant 8 [Neutral] Hade varit feminin med den upphöjda handen om inte andra 
halvan av kroppen varit vriden på det sätt som den är. Det får den att se 
lite ut som om den är 'galen'. 

Informant 9 [Mycket feminin] Ser ut som en kvinnlig selfie. 

Informant 10 [Lite feminin] Kroppsspråket ser mer feminint ut men kroppen ser lite 
mindre feminin ut pga bröstkorgen. 

Informant 11 [Mycket feminin] Fötterna pekar in, knäna med ser inte så stadig ut. 
Handen på höften och att händerna är i en roterad pose. 

Informant 12 [Mycket feminin] Fötterna ihop och inåt, höften är lyft, handen på höften 
och andra ser ut som om den kanske tar en selfie. 

Informant 13 [Mycket feminin] Tar en selfie. 

Informant 14 [Mycket feminin] Jättefeminin, mest anklarna  och handledernas 
vridning, och trycker ut rumpan. 



XXVII 
 

Appendix Å -  Sammanställning av informanternas 
upplevda känslor och karaktärsdrag om bild 1 

 Bild 1 - Känslor och karaktärsdrag 

Informant 1 Samma som ovan, lite wacky o knäpp typ som Puck eller nån annan busig 
ande. 

Informant 2 Positiv, glad, att någon hejar på något eller för något. 

Informant 3 Glad, kanske lite skämtsamt och frågande. 

Informant 4 Glad, fri, lekfull 

Informant 5 Väldigt glad, typ lite fjantigt glad nästan 

Informant 6 Jag uppfattar karaktären som glad och lekfull. 

Informant 7 Glad, upprymd. 

Informant 8 Stolthet och glädje. Som om hon har presterat något hon är stolt över som 
hon vill visa upp för folk. 

Informant 9 Glädje. 

Informant 10 Lycka, sprudlande glädje. 

Informant 11 Glädje, lycka, frihet. 

Informant 12 Glädje, tanklöshet. 

Informant 13 Glädje. 

Informant 14 Glädje och exaltering känns oftast "feminint" konstigt nog. 



XXVIII 
 

Appendix Ä -  Sammanställning av informanternas 
upplevda känslor och karaktärsdrag om bild 2 

 Bild 2 - Känslor och karaktärsdrag 

Informant 1 Bombastiskt, lite överdrivet mäktig. Typ som en tecknad skurk. 

Informant 2 Ilska, irritation, detta pga den knutna högerhanden. Innan jag upptäckte 
den såg posen ut att vara som en segergest eller lycka. 

Informant 3 Ser ut som nån slags segergest. Eller provocerande. 

Informant 4 Arg, frustrerad, våldsam, passionerad 

Informant 5 Självsäkerhet, nästan lite sådär poserar efter att hen har vunnit något eller 
liknande. 

Informant 6 Karaktären verkar övermodig och kaxig i hur den vinkar till sig en 
potentiell motståndare.  

Informant 7 Självsäker, maktfull. 

Informant 8 Jag upplever den något känslokall, som om det är en skurk som lockar sin 
nemesis mot sig. Men den skulle även kunna vara lite arg. 

Informant 9 Styrka, ledarskap, målmedvetenhet. 

Informant 10 Antingen aggression, elakhet eller stöddighet. "Kom igen då". 

Informant 11 Arg, stolt, självsäker. 

Informant 12 Arg eller passionerad. 

Informant 13 Ilsket hjältemod. 

Informant 14 Nja, som sagt känns bastant och bestämt. 



XXIX 
 

Appendix Ö -  Sammanställning av informanternas 
upplevda känslor och karaktärsdrag om bild 3 

 Bild 3 - Känslor och karaktärsdrag 

Informant 1 Sur, trumpen, upprörd och motstridig. 

Informant 2 Stönighet, motstånd . 

Informant 3 Arg och försvarande. 

Informant 4 Aktiv, frustrerad, redo. 

Informant 5 Hotfull, arg. 

Informant 6 Karaktären utstrålar sig som motstridigt och trotsig. 

Informant 7 Arg, provocerad. 

Informant 8 Antingen väldigt arg eller lekfull. 

Informant 9 Ilska. 

Informant 10 Irritation eller ilska. 

Informant 11 Exalterad, aggressiv, tung. 

Informant 12 Arg. 

Informant 13 Bestämd. 

Informant 14 Ilska och dominans. 



XXX 
 

Appendix AA -  Sammanställning av informanternas 
upplevda känslor och karaktärsdrag om bild 4 

 Bild 4 - Känslor och karaktärsdrag 

Informant 1 Som om den säger "Oh whatever" typ, inget särskilt sticker ut. 

Informant 2 Blasé, avslappnad, flippant. 

Informant 3 Inga tydliga känslor, känns som att personen är mitt i en konversation. 
Något frågande. 

Informant 4 Undrande, klok, social, lättsam, öppen, trevlig. 

Informant 5 Ganska neutralt? Får egentligen inget intryck . 

Informant 6 Karaktären har ett avslappnat och avvisande kroppsspråk som att den är 
struntar i vad andra runt den tycker. 

Informant 7 Öppen, vänlig. 

Informant 8 Antingen avslappnad eller någon som är nervös men som försöker dölja 
det. Jag får en känsla av att han presenterar något, kanske ett konstverk 
eller en prototyp till en produkt. Känns i vilket fall som ett professionellt 
tillfälle. 

Informant 9 Stolthet, säkerhet. 

Informant 10 Snällhet, ser ut som någon som diskuterar. Eventuellt arrogans. 

Informant 11 Nonchalans, självsäkerhet, ser ut som den skryter om något. 

Informant 12 Avslappnad. 

Informant 13 Stolt, vet vad hen snackar om. 

Informant 14 Karaktären tänker eller är öppensinnad. 



XXXI 
 

Appendix BB -  Sammanställning av informanternas 
upplevda känslor och karaktärsdrag om bild 5 

 Bild 5 - Känslor och karaktärsdrag 

Informant 1 Dominant, någon som erhåller en hög position. 

Informant 2 Snofsighet, högdragen, förnäm. 

Informant 3 Stolt, nonchalant. 

Informant 4 Drömmande, naiv, fri, lycklig. 

Informant 5 Neutralt, men eventuellt lite självsäkert?  

Informant 6 Karaktären verkar orolig och verkar leta efter stöd med ena handen. 

Informant 7 Flörtig?? 

Informant 8 Ovisshet, sökande. Känns som en skådespelare på en teaterscen, enbart pga 
den överdrivna handen. 

Informant 9 Kärlek, lugn. 

Informant 10 Någon som försöker se söt ut, eller som har arrogans. 

Informant 11 Ömtålig, kärleksfull, omhändertagande. 

Informant 12 Förundran. 

Informant 13 Stolt, har säkert mycket vackra kläder på sig. 

Informant 14 Kaxig, eller lite snobbig. 



XXXII 
 

Appendix CC -  Sammanställning av informanternas 
upplevda känslor och karaktärsdrag om bild 6 

 Bild 6 - Känslor och karaktärsdrag 

Informant 1 Känner inte att den uttrycker mer än vad som står ovan. 

Informant 2 Pinknödig, stressad, obekväm. 

Informant 3 Glad, lite klumpig. 

Informant 4 Glad, taggad, avslappnad. 

Informant 5 Känns typ som en damsel in distress typ av karaktär. 

Informant 6 Karaktären verkar fundersam som att den tvekar mitt i ett steg. 

Informant 7 Nyfiken, öppen. 

Informant 8 Förvirrad, får en känsla av att personen är berusad. 

Informant 9 Osäkerhet. 

Informant 10 Ser ut som någon som pekar eller visar vart man ska gå. Glädje, lättsamhet. 

Informant 11 Nyfiken, glad, uppmuntrande. 

Informant 12 Glädje, nyfikenhet? 

Informant 13 Smått förvirrad. 

Informant 14 Lite rädsla eller försiktighet. 



XXXIII 
 

Appendix DD -  Sammanställning av informanternas 
upplevda känslor och karaktärsdrag om bild 7 

 Bild 7 - Känslor och karaktärsdrag 

Informant 1 Överklass, swanky någon som försöker se bra/proper ut. 

Informant 2 Lugn, kontroll, avslappnad. 

Informant 3 Snobbig, fisförnäm, lite nedlåtande. 

Informant 4 Frågande, naiv, osäker, vilsen, (kanske lite rädd?). 

Informant 5 Självsäkerhet. 

Informant 6 Karaktären verkar irriterad eller otålig som att den väntar på att någon 
ska ta en bild eller att deras barn ska komma in för middag.   

Informant 7 Neutral. 

Informant 8 Hon är arg... Hennes barn har försökt tända eld på familjens katt och hon 
är redo att skälla ut sitt barn hela vägen till helvetet. Handen längst bak 
ger mig känslan av att hon försöker hålla tillbaka sin rädsla för att hålla en 
pedagogisk lektion för sitt barn. 

Informant 9 Säkerhet, ledarskap. 

Informant 10 Irritation, bestämdhet. 

Informant 11 Arg, bestämd, dominant, ser ut som jag ska få en utskällning. 

Informant 12 Avslappnad men bestämd. 

Informant 13 Vilse. 

Informant 14 Lite snobbig eller fåfäng. 



XXXIV 
 

Appendix EE -  Sammanställning av informanternas 
upplevda känslor och karaktärsdrag om bild 8 

 Bild 8 - Känslor och karaktärsdrag 

Informant 1 Trotsig, modig, heroisk. 

Informant 2 Manlig: Stolt, Kvinnlig: Sexuell Båda: Superhjälte-cover. 

Informant 3 Kaxig, bestämd. Neutrala känslor, varken glad eller arg/ledsen. 

Informant 4 Arg, spänd, redo, aktiv, taggad, chockad, (kanske skulle kunna vara rädd). 

Informant 5 Självsäkerhet alternativt något liknande ilska. 

Informant 6 Karaktären verkar stolt och ståtlig som att denna vill hävda sig med sin 
fysiska prakt.  

Informant 7 Självsäker. 

Informant 8 Pga förra bilden känns det nu som att det här är barnet som försöker 
överleva mammans utskällning. Personen ser ut som att den är 
ledsen/arg/rädd men försöker dölja det under en tuff fasad. 

Informant 9 Styrka, säkerhet. 

Informant 10 Ilska, den ser redo ut att slåss eller i alla fall försvara något. 

Informant 11 Styrka, rättvisa. 

Informant 12 Bestämd, kanske arg. 

Informant 13 Bestämd. 

Informant 14 Bestämd. 
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Appendix FF -  Sammanställning av informanternas 
upplevda känslor och karaktärsdrag om bild 9 

 Bild 9 - Känslor och karaktärsdrag 

Informant 1 Mäktig, dominant. Jag tänker mig nån sorts kraftfull artefakt i dens hand. 

Informant 2 Hjälpsam, säker, stabil. 

Informant 3 Bestämd, livlig. 

Informant 4 Redo, neutral, aktiv, känslolös. 

Informant 5 Känns lite som en karaktär som ska predika om hur hen ska ta över 
världen 
Karaktären verkar vara självsäker och vill visa hur kapabel denne är 
genom att yrka till fysisk konflikt. 

Informant 6 Utmanande. 

Informant 7 Vet inte riktigt. Känns som att det är en trollkarl i ett fantasyspel som 
tränar sin magi. Så fokuserad kanske? 

Informant 8 Macho, ovisshet. 

Informant 9 Antingen ilska, eller att någon försvarar något och sträcker ut en hand.  

Informant 10 Bestämdhet. 

Informant 11 Desperation, välvilja, hjälpsam. 

Informant 12 Bestämd, lite hotfull. 

Informant 13 Ilsk, bestämd. 

Informant 14 Den känns mäktig och ondskefull. 
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Appendix GG -  Sammanställning av informanternas 
upplevda känslor och karaktärsdrag om bild 10 

 Bild 10 - Känslor och karaktärsdrag 

Informant 1 Arrogant, tillrättavisande och kanske kaxig. 

Informant 2 Ungdomligt, Onaturligt (som att karaktären poserar för en selfie). 

Informant 3 Tänkande/funderande. Kreativ. 

Informant 4 Frågande, jobbig, skojar (kanske imiterar någon på ett fördummande sätt), 
besserwisser, dryg, speciell, (kanske lite dum). 

Informant 5 Ser ut som en karaktär som tar selfie, tankarna går direkt till lite 
halvjobbig tonåring typ. 

Informant 6 Karaktären verkar vara utseendefixerad då den tycks ta en bild på sig själv 
samtidigt som denne vrider kroppen för att visa upp sig. 

Informant 7 SELFIE. Vet inte, ganska neutral tror jag. 

Informant 8 Skadeglad, känns som en skurk som hånar sin nemesis. 

Informant 9 Lust. 

Informant 10 Snofsighet, arrogans, narcissism. 

Informant 11 Ilska, osäkerhet, onykter. 

Informant 12 Den tar en selfie, så kanske självsäker? Fötterna indikerar dock inte 
självsäkerhet. 

Informant 13 Stolt. 

Informant 14 Fåfäng, snobbig. 
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Appendix HH -  Sammanställning av informanternas 
svar till fråga 1 i intervjun 
 

Fråga 1: Tror du att karaktärens kön kan påverka hur 
kroppsspråket tolkas? 

Informant 1 Ja, det tror jag. Det var några poser, nu ska vi se här… Tror det var Nr. 7 
och Nr.8 till viss del, även Nr.5 och Nr.4 och sånt. Det var några saker men 
Nr.4 hade inte haft någon betydelse alls egentligen vilket kön. Jag kan 
tänka mig både man och kvinna där, men eftersom det är en kvinnlig kropp 
tänker jag mer feminint liksom och då sätter jag in världen i huvudet i hur 
det ska vara då jag går utifrån det. Eh… så även, ska vi se, Nr 5 och Nr.6 
känns båda väldigt maskulina även fast Nr. 5 har en feminin kropp, just för 
hur axelspelet är. Väldigt brett och bakåt kopplar jag väldigt mycket till 
maskulina grejer…. Det är nog  för jag har sett så mycket i frekvens i 
serietidningar och superman-poser och grejer. Lätt bak med axlarna känns 
väldigt maskulint. 

Informant 2 Ja. Det var med flera av exemplena ni har här som jag känner hade varit- 
jag hade tagit olika om dem hade varit manlig och kvinnlig. Till exempel 
Nr.6 ser jag som när det är den manliga versionen här, så ser den stolt och 
typ lite superhero-pose ungefär, men hade den varit kvinnlig så hade 
liksom alla linjer på formen känner jag dras mot bröstet, vilket stämmer i 
både manliga och kvinnliga, men för en kvinnlig form om linjerna dras mot 
bröstet blir den mer sexualiserad för mig och då hade jag haft en annan 
uppfattning. Både ser ju stabila och starka ut…imponerande ut på något 
sätt. Jag tror dem hade sett imponerande på olika orsaker. 

Informant 3 Det är mest att det jag har i huvudet är svaret på sista frågan där, då kan 
jag inte riktigt, så att säga, jag känner- så det är två olika karaktärer ni 
använder i  olika… asså det är två olika 3D-modeller? Det blir lite- på något 
sätt blir det ju att man lutar lite åt ett håll just på grund av vilken 
kroppstyp det är. Och det är mera så jag tänkte- det är lite det jag tänker 
på mest när jag ser dem. Typ som man ser här med Nr 6 och Nr 7 till 
exempel känns mer som en… manlig kropp här eftersom den, ja, inte har 
några bröst eller höfterna och sådär liksom. Så det var lite det jag tänkte 
på. På något sätt blir det att det påverkar hur man svarar liksom, vilken 
kroppstyp den har helt enkelt. Var det rätt? Har jag svarat på frågan? 
Haha! 

Informant 4 Mm… Ni tänker då på att modellen ändras lite grann i utseende liksom? 
Um, jag tänkte inte på det alls, faktiskt, utan jag tolkade det som att alla 
hade… att alla var samma karaktär. Men nu i efterhand så ser jag att att 
den här har ju bröst och den här har ju inte det… hehe. Men annars så, nej, 
jag tänkte bara på själva poseringen. 

Informant 5 Ja, det skulle jag vilja säga. Um, det var någon posering… Nr 5 hade jag 
lite- det vart, liksom, jag var verkligen tvungen att tänka och faktiskt bara 
analysera kroppsspråket där istället för att titta på att karaktären såg 
traditionellt, liksom, ut som en kvinna. Um… så det är någonting jag 
absolut tror kan påverka, liksom, hur jag upplevde det hela. Men utöver det 
så var det ju, liksom...jag vet inte, jag fick göra en medveten, liksom...men 
asså jag fick medvetet försöka att tänka bort det hela, hela tiden… mer eller 
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mindre. 

Informant 6 Um... det tror jag absolut. Den sista kommentaren (på enkäten) jag gav var 
just det när jag tittade på, em, poseringen så blev det väldigt lätt att jag 
titta på… Vad ska man säga… Biologiska hints till om karaktären verkar 
mer manlig eller kvinnlig när man kollade efter posen. Så om man såg att 
den här posen verkar ganska neutral eller inte jätteutmärkande, ta 
exempelvis Nr. 1 eller Nr. 6 eller Nr.10. Den kan ju vara… Det är ju någon 
som går mitt i ett steg liksom (Nr. 10) och det kan ju vara vem som helst, 
men då tittar man mer efter kroppen eller efter små hints för att se om den 
var mer maskulin eller feminin, snarare än posen i sig.  

Informant 7 Asså...um...det är ju en ganska vag fråga egentligen, ehe. Men… det tror jag 
nog. Jag tror väl att kön… man ser ju kön på folk. Asså man sätter ett kön 
på folk, och det är ju- då är det ju en uppfattning. Ja, jag tror det, haha! 
Man kategoriserar ju automatiskt kön till folk, och då tror jag att beroende 
på vad för uppfattning man har om kön, så ändras ju uppfattningen kring 
posering också. Om du, haha, om du förstår? Jag vet inte riktigt, haha! 

Informant 8 Ja, det tror jag absolut. Så skrev jag och tänkte själv att många av dem är 
blir ju att… Ah, men jag tolkar till exempel Nr. 3 som mer kvinnlig för att 
man ser att karaktären har bröst, till exempel. Och att Nr.6 känns mer 
manlig för att den har en platt bröstkorg. 

Informant 9 Ja, det tror jag. Um… jo, det är ju självklart mycket underliggande i hur 
man tolkar en antingen manlig eller kvinnlig karaktär. Och, eh… ah, jag 
tror att det beror på, liksom, vilken känsla den förmedlar. Typ om en 
kvinnlig karaktär skulle förmedla styrka, eller om en manlig karaktär 
förmedlar samma uttryck.  

Informant 10 Ja, det tror jag, för jag tror att man kopplar också- det finns ju säkert olika 
stereotyper att om man är kvinna så rör man mer så här eller står på det 
här sättet, så ja, jag tror absolut det påverkar.  

Informant 11 Ja, det tror jag, ändå. För man kollar ju mycket på det också. Även fast Nr 
3 har en väldigt bredbent pose så ser man ju ändå den, eller iallafall jag, 
läser den som feminin, beroende på att den har ändå bröst och smala axlar, 
och så. Sen tyckte jag att posen ändå var maskulin, men karaktären 
kopplar jag ändå. 

Informant 12 Uh… Ja… Det tror jag. Um… Ja. Vi har ju väldigt etablerade 
könsstereotyper i vårt samhälle, så jag tror definitivt att även om man 
försöker att ha ett väldigt progressivt genustänk så finns dem här 
stereotyperna så etablerade inom sig, så det är definitivt att när man ser 
någonting så ser man det som mer maskulint eller feminint.  

Informant 13 Ja. Um… Man ser bara män och kvinnor olika, så att jag antar att man 
tolkar kroppsspråket lite annorlunda också, som om man kollar på Nr.3, till 
exempel, posen är väldigt- det känns som ett sumobrottare, väldigt manlig 
och sånt. Men hade det varit en kvinna så hade det inte varit en 
sumobrottare längre eftersom det oftast är en mer manlig sport och då 
hade det känts som att den här personen är bara arg. Um… Så man kan 
tolka det på olika sätt. 

Informant 14 Um… Jaaa, jag antar att det är en kvinna, och jag tror att det har ändå 
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influerat hur jag har tolkat karaktären, i och med att den förmedlar, ändå, 
känslor vid de här poseringarna så tror jag att jag har ytterligare kopplat 
det till att jag vet att det är kvinnligt kön. (Intervjuledaren frågar om 
informanten tror att alla karaktärer är av kvinnligt kön) Kanske inte Nr 7, 
för att brösten syns inte lika mycket där… inte Nr 10 heller… Nr 6, Nr 7, Nr 
10 och Nr 9- Huh! Alla på nedersta raden! Hah! Okej, dem har mindre 
tuttar- bröst, förlåt! De har mindre bröst, um… jag tänkte faktiskt inte på 
det… men, eh… mm, jag skulle säga att den översta raden, Nr 1-5, har 
större, mer prominenta bröst och kanske lite mer höfter..ja, lite mer höfter. 
(Intervjuledaren frågar om hen svarat annorlunda om hen vetat att det var 
manliga och kvinnliga karaktärer) Asså, jag tror inte det, faktiskt. För jag 
kollade ju, liksom, ändå… jag vet inte om jag får säga vad jag svarade i 
enkäten? Får jag det? (Intervjuledaren svarar “Ja”) För jag fokuserade 
väldigt mycket på handlederna, jag tror jag skrev någonting om 
handlederna på de flesta extrema, och typ att de kändes väldigt feminina, 
typ att göra sådana här grejer (informanten imiterar artefaktens 
stereotypt feminina handposeringar), asså, väldigt stereotypt flamboyant, 
eller väldigt öppna och så, um… och de manliga mer stela typ. Så jag… 
möjligtvis- jag kan inte svara på det egentligen, men jag tror att… nej, jag 
tror inte det. För om jag kollar på den till exempel, om jag vet att det är en 
man, Nr 8, så tror jag att jag hade tolkat den på exakt samma sätt, som 
ifall att jag visste att det var en man. 
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Appendix II -  Sammanställning av informanternas 
svar till fråga 1.1 i intervjun 
 

Fråga 1.1: Är det någon kroppsposering som accepteras hos det 
ena könet, men inte det andra? 

Informant 1 Eh… För mig inte särskilt så, eh... Nej, men det är väl mest bara att 
man..det är alltid bra 
att man är medveten, eh… om man avbildar eller hur man själv kan se 
skillnad på vad man utstrålar. Det är samma sak i hur man klär sig och 
beter sig liksom, att man är medveten om vad man gör. Folk behandlar en 
därefter, hur man lägger ut sig själv. Det är annorlunda i hur folk tänker 
och samhället och individer tänker, det skiljer sig alltid där väldigt mycket. 
Det finns massvis med folk som är väldigt öppensinnade, men om dem är 
med i en grupp kan det ändras väldigt snabbt. Men inte accepterat… beror 
helt och hållet på hur… öppna folk är i tanken och tycker inte det är propert. 
Det kan ha med flera olika anledningar också. Det behöver inte vara så att 
dem anser att något är för feminint för en man, det kan också vara att det 
anses för inpropert. Det kan bara vara att det inte klassigt nog, det finns 
olika anledningar till varför folk skulle ta illa upp i att någon beter sig på 
något sätt. 

Informant 2 Ja, det var några saker jag kände stack ut. Till exempel på Nr.4 och Nr.8 så 
är det båda att någon står med översidan av handen mot höften, det har 
jag väldigt svårt att se som en manlig pose. Jag tror aldrig jag varit med 
om att jag har sett en person stå i den posen och som varit en man. Det kan 
vara helt fel och jag har inte tänkt på. Samma med Nr.1 tillexempel och 
Nr.10, som har handen nästan 90 graders tiltat känner jag som en mycket 
feminin pose i sig också. Em… Sen, om jag skulle peka ut en manlig sak så 
är det ju möjligtvis att fötterna är hårt planterade på backen. Exempelvis 
Nr.3, Nr.5 och Nr.6 och så vidare. En sådan sak har jag mycket lättare att 
se passa in på både manligt och kvinnligt.  

Informant 3 Det blir på något sätt att man drar stereotypa kopplingar när det gäller, 
lite mer...eh...alltså lite mer lätta, luftiga drag liksom. Det blir lite mer att 
det går åt det feminina hållet. Ah, det blir väl det tror jag när man drar 
stereotypa kopplingar att man tänker lite mer generellt liksom, hur 
samhället kopplar det och så. Jag tänker mig, um… nånting som jag märkte 
då, när jag bedömde själv, var att jag kände… dem som var lite mer 
aggressiva, som typ Nr 6 och typ Nr 3 och så, jag kände att det skulle kunna 
appliceras till båda liksom. Det var mer att när det var de här , lite mer 
luftiga och lätta , som typ Nr 2, som jag kände gick mer åt det feminina 
hållet, medan de mer bastanta kändes nästan som att de skulle  kunna vara 
båda två. 

Informant 4 Mm… asså inte riktigt eftersom dem inte är så här extrema, liksom. Men 
isåfall så skulle det vara Nr.1, för den är lite… den var nog mest feminin av 
alla, så den skulle jag inte känna passade för det manliga könet. 

Informant 5 Asså, generellt så… (informanten suckar djupt) tar man, liksom, samhället 
så, liksom, hela, liksom, det stereotypt kvinnliga, liksom, feminina och 
maskulina så är det ju liksom alla… alla poseringar som är mer, liksom, 
självsäkra och, liksom, öppna, sådär liksom stadiga och starka, de är ju 
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traditionellt mer maskulina. Det är ju, liksom, hela tiden det här att kvinnor 
ska ju, liksom, inte bre sig på benen, ska liksom inte ta plats, allt sådant 
där. Och det märks ju, liksom, om man tittar på typ Nr 1 jämfört med Nr 3 
så är det ju, liksom, en väldigt stor skillnad i… i hur mycket plats 
karaktären tar. Och medan det skulle vara, liksom… eh…- Posering Nr 3 
känns aningen, liksom, sådär… asså, den känns väldigt maskulin i, liksom, 
att även om det inte, liksom, är en posering  som man normalt sett ser, 
liksom, för att… det är inte så många som ställer sig så, liksom, så det blir 
ju lite, liksom, sådär… lite komiskt blir det ju i naturen. Men samtidigt är 
det ju ingenting man skulle se, liksom, en kvinna göra… det skulle, liksom, 
inte få samma effekt skulle jag vilja säga, utan då skulle det bara bli, 
liksom,  “Vänta, vad händer?” så. Så, typ så.  

Informant 6 Hm… Jag skulle inte säga av dem som visades upp från Nr.1-10, så var det 
ingen som jag såg som så här inte skulle accepteras. Däremot så tror jag 
att det finns en som är liksom åldersmässigt… em… lite stigmatisk. Just Nr. 
2, vilket jag personligen mer kopplar till barn eller så här barnslighet, 
vilket då en vuxen människa eller människa i en högre ålder skulle se 
underligt ut eller få blickar om man hade betett sig på samma sätt. Men just 
gällande kön så ser jag ingen som egentligen, så här, inte kan se den andra 
parten i.  

Informant 7 Jag tänker nog ta den här som exempel. För det tänkte jag på när jag 
gjorde det här, att… eh… de mer- de jag tycker ser feminina ut, till exempel 
Nr 1 eller till exempel… Nr 4, osv... Nr 2… um… det är ju mer accepterat för 
kvinnor. Um… och jag tror inte att det är lika accepterat för män, och jag 
tror att om män skulle se ut så, eller ha sådana poseringar, så skulle det 
nog dömas mycket, tror jag. Sen tror jag att mer, i min åsikt, maskulina 
poseringar, som typ  Nr 9 eller Nr 6, um… är mer accepterat för kvinnor. 
Jag tror att… om jag skulle se till exempel Nr 6 på en poster med typ såhär 
Wonder Woman eller någonting, då hade det varit såhär “aja, men det är 
fine”, liksom. Så jag tror att det är mer accepterat för kvinnor att vara mer 
maskulina, än vad det är accepterat för män att vara feminina.  

Informant 8 Mmm... Det skulle jag vilja säga att… Det är ganska många av dem, ehh… 
Nr. 10, Nr.1, Nr. 2 och kanske Nr.4, just det här för dem har den här öppna 
handen som är väldigt, såhär, stereotypt tjejigt eller då för homosexuella 
män, liksom. I film och sånt om man ska ha med en homosexuell man, då 
brukar den snubben alltid överdriva gestikulerandet med sådana rörelser 
som en hand som sticker ut bakåt när man går och så där, ehh… Dem tre 
vill jag säga att det är stereotypiska poser som kanske är mer accepterande 
för kvinnor att ha än män, liksom. 

Informant 9 Jag tror att mer tillbakadragna uttryck är mer accepterade hos kvinnor, 
kvinnliga karaktärer, iallafall. Eh… jag tror inte jag har det personligen, 
men det är ju svårt att veta sådant. 

Informant 10 Mmm… Ske se… Nr.7 så tycker jag att själva kroppsspråket i sig är ganska 
feminint och jag tror att man nog inte skulle tänka sig att en manlig person 
eller karaktär skulle stå så. Så det kanske kan, typ, där just i det sociala då 
kanske folk skulle reagera på det. Nr. 10 var lite samma sak, jag tycker den 
ser mer feminin ut just i kroppen, men det skulle också kunna vara en 
maskulin kropp och då skulle kanske det kroppsspråket inte riktigt vara 
socialt accepterat.  
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Informant 11 Nej, det tycker jag nog inte. Det kan ju va en, asså, androgyn karaktär bara 
som har en viss pose. Så det… att det inte accepteras över något tycker jag 
inte. 

Informant 12 Jag tror ju, asså att… Män som poserar mer feminint, dem blir mer dömda 
än kvinnor som poserar maskulint just för att maskulinitet är något som är 
mer åtråvärt men femininitet är inte det. Det är samma egentligen med 
män som klär sig i kvinnokläder är inte attraktivt, men kvinnor som klär 
sig i manliga kläder är åtråvärt. Så det är som sagt, om man skjuter fram 
höften eller när man, liksom, står i lite mer med fötterna ihop och tar lite 
mindre plats, så just för män så tror jag att folk är ganska hårda mot det. 

Informant 13 Ja... Samhällsvis… Um, kroppssposeringrar- Jag tänker mer att folk inte 
accepterar så mycket om killar går lite mer nätt på tårna och med benen 
närmare varandra, för att det känns lite mer… Jag tror att folk ser det som 
konstigt, för att det inte brukar vara så, det blir icke-normativt, vilket folk 
inte accepterar. 

Informant 14 Asså… (informanten harklar sig) jag skiter i, heh, men enligt samhället så 
tror jag att… jag tror att samhället fortfarande är lite så att… könsroller 
finns ju och män förväntas agera och bete sig väldigt stereotypt manligt, 
och detsamma gäller kvinnor, och när någonting inte följer det, så tenderar 
det att kanske dra till sig lite uppmärksamhet...um… inte för att det är rätt 
för dem egentligen, vad är kön? Um.. men jag tror att de… asså man har ju 
typ såhär, till exempel Nr 3… jag tror att typ, ah, men ni vet typ hela grejen 
typ om en kvinna är bossig så kan de anses lite bitchiga typ så här, bara för 
att dem är kvinnor, vilket är... backwards! Så jag tror absolut att det finns, 
typ såhär, de manliga grejerna kan… um… de manliga poseringar- eller 
såhär, maktposeringarna iallafall, de aggressiva kanske mer, hade kanske 
varit lite mer hostile-uppfattat om det var på kvinnliga kroppar, och 
detsamma gäller exakt likadant för manliga karaktärer, med väldigt 
feminina poseringar, enligt mig, som till exempel Nr 2 eller Nr 8, och där 
tror jag att folk… asså det finns ju idioter, du vet, som kommer säga, asså… 
ah, typ såhär, “vad tjejigt” och allt det där. Så, yeah, society. Jag tror det, 
det tror jag, absolut; att det inte accepteras helt. 
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Appendix JJ -  Sammanställning av informanternas 
svar till fråga 2 i intervjun 
 

Fråga 2: Vad är din åsikt om användningen av genusstereotyper 
vid skapandet av en karaktär för spel? 

Informant 1 Det finns en plats för stereotyper. Jag tycker dem kan vara roliga på ett 
sätt, allt beror på hur man använder dem. Det kan vara uppfriskande och 
hysteriskt kul med en överdrivet maskulin dude som springer runt, det blir 
en ganska goofy grej. Samma sak med en väldigt feminin Princess Peach-
grej, kan vara charmigt till en viss del. Men om det används med ett seriöst 
syfte, på ett icke-ironiskt sätt, så blir det bara töntigt. Sättet det används är 
väldigt viktigt. 

Informant 2 Det är något man bör vara väldigt medveten om, tycker jag. Um… Jag 
föredrar definitivt att ha ett bredare urval i allmänhet och jag tror 
definitivt att det har en väldigt stor påverkan på hur en karaktär uppfattas 
om den är manlig eller kvinnlig. Och det är på både gott och ont, det finns 
ju negativa aspekter med att ha olika saker med, men samma sak gäller 
med sexualitet eller hudfärg, osv. Allt sådant behöver tänkas och könet är 
bara en ytterligare en grej som är väldigt viktig. 

Informant 3 Ja, det är en svår fråga. Det beror lite på vilken sorts grejer . Det är väl mer 
när det går åt det där… få se här… sexualiserande hållet, liksom, så känns 
det, liksom, onödigt egentligen. Sen om det har tydligt, om det är en man 
eller en kvinna, det tycker jag spelar lite mindre roll. Men det är väl 
framförallt att det… det är onödigt när det blir, så här, översexualiserat 
bara för att det är ett av könen, liksom. Det är det jag skulle säga. 

Informant 4 Asså… Få se… Jag tycker ändå det är helt okej, liksom, bara man inte gör 
det på ett nedvärderande sätt, tycker jag. Det känns ändå som att det finns 
ett manligt och kvinnligt sätt och det går inte att ignorera, liksom… Men jag 
tycker det är helt okej, bara man inte gör det på ett nedvärderande sätt. Sen 
är det ju bra att utmana dem här idéerna lite grann bara för att ha lite 
variation och... så att det inte blir dem här typiska stereotyperna att man 
måste bete sig på ett visst sätt och… Ah, ni förstår vad jag menar.  

Informant 5 Eh... jag har ju väldigt många känslor gällande det, haha! Eh… jag skulle 
väl vilja säga att jag börjar va trött på det här med, liksom, att stereotyper 
används, um… liksom så hårt som de är, liksom, nu.  För det är ju, liksom… 
ja, vi vet att, liksom, Lara Croft ska vara, liksom, tits and ass och man ska, 
liksom, va så attraktiv som möjligt. Men samtidigt så är det ju, liksom… det 
börjar kännas som allt mer när spel blir liksom populära för alla  så är det 
ju liksom bara  att… snälla kan vi uppdatera det här till någonting som är 
liite mer, liksom, lite mer nyanserat skulle jag vilja säga, där det är mer  
variation i kroppsspråk och vad som är acceptabelt för det, liksom. Så det, 
ah, nä, jag… jag vill att spel gör bättre, liksom, än vad dem gör, helt enkelt. 
Särskilt när man tänker på typ, asså, om man jämför  när karaktärer 
springer , så är, liksom, en kvinnlig karaktär, liksom…. höfterna  är ju 
liksom, de  går ju helt, liksom, amen… ah, sådär… kan döda en man med 
det, liksom. Så, ja, nej, jag vill att de gör bättre med det. 

Informant 6 Jag tror att det kan vara en necessary evil i den benämningen att… ibland 
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för att få fram vad en karaktär är för någonting så måste man överdriva 
och beroende på vad- eller som vad syftet är- eller vem man targetar sig 
till, liksom, så… um, kan det vara fördelaktigt att vara så tydlig som möjlig. 
Men att ha i åtanke att det snarare handlar om att visa upp någonting 
snarare än att, liksom, håna någonting. Så om man överdriver någonting 
så ska man vara medveten om just vad syftet är. Om syftet är bara att vara 
tydlig, då är det en sak, men om det är något annat som att överdriva eller 
håna, då är det ett problem.  

Informant 7 Det är också en ganska stor fråga. Um… jag tycker ju att det är förståeligt 
att man använder sig av stereotyper, för det gör man ju hela tiden, inte 
bara inom kön, utan man använder ju stereotyper jämt. Um… dock så kan 
det även vara negativt, för det finns folk som är mer, liksom, maskulina och 
feminina oberoende av kön, och då kan det påverka negativt . Till exempel, 
om man gör- om man använder sig av könsstereotyper för att, um… vad 
heter det.... göra parodier av folk, eller typ såhär...ah, men att göra 
negativa karaktärer med könsstereotyper… det är ju mer... problematiskt. 
Eller, asså, så här... förstår du hur jag menar? Det blir liksom… ah, så jag 
förstår varför man använder könsstereotyper, och det är ju inte, i sig, 
dåligt. Men det kan bli dåligt om man använder det på fel sätt, och det hade 
också varit intressant om man pushar det lite mer, och typ, um… breddar ut 
synen.  

Informant 8 Jag tycker man ska väldigt försiktig när det kommer till det. Att- Asså 
stereotyper kan vara väldigt bra för att det hjälper oss att kunna avgöra 
ganska snabbt om en karaktär är kvinna eller man, ond eller god och sånt 
där. Men ett överdrivet användande för stereotyper med ett negativt syfte 
kan leda till att vi… Att vi för med oss dem här så att vi får en viss typ av 
åsikter mot människor i verkligheten. Om till exempel homosexuella män i 
media, i spel och sånt där alltid har det här överdrivna gestikulerande, 
asså, det kan leda till att folk tror att homosexuella är så, liksom, by default 
i verkligheten. Det kan ju vara ganska så skadligt , men… Samtidigt så kan 
det användas på ett bra sätt, liksom, om man då, till exempel, har en 
kvinna som har det här överdrivna, kvinnliga minspelet men samtidigt 
spöar skiten ur andra karaktärer, då kan det ju ge kanske en positiv syn på 
det, liksom. 

Informant 9 Det beror på hur man använder det. Det kan ju användas för att göra 
något bra, eller för att försöka bryta normer, eller, så här… vad heter det… 
stereotyper. Det är klart att det kan användas ovisst och kunna stärka, 
liksom, missuppfattningar och, ah, stereotyper. (Intervjuledaren frågar om 
det alltså beror på syfte och sammanhang) Ja, det tror jag. 

Informant 10 Um... ja asså, det beror väldigt mycket på vad man vill förmedla med 
karaktären, tror jag. Jag är väldigt öppen för att alla karaktärer kan vara 
hur som helst så länge man förmedlar karaktären på ett bra sätt, så att 
man inte bara använder kanske feminina poseringar på en manlig 
karaktär bara för att den karaktären kanske är homosexuell och att det då 
är förklaringen, utan att man har någonting mer i karaktären där det 
förklaras. 

Informant 11 Jag tycker det...är bra ändå att ha… en tydlig karaktär. För en som är 
väldigt, um… asså, som kan tolkas som vad som helst, så är det svårt att 
relatera till dem också. Sen så tycker jag att man ska kunna, eh… blanda 
dem lite, asså välja ändå om man vill ha en karaktär som är mer maskulin i 
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rörelsemönstret så kanske de… liksom inte vill ha en tjej som liksom, 
springer runt och tippar på tå eller viftar på höfterna. Men jag tycker ändå 
att det är bra att det finns, hehe!  

Informant 12 Jag tycker det är ganska intressant just det med stereotyper i 
spelutveckling och så, för att man kan använda det för att snabbt etablera 
en tanke hos spelaren, vilket är bra men man måste också fortfarande vara 
försiktig med vissa stereotyper så att man inte fortsätter, liksom, att 
uppmuntra skadliga stereotyper. Men man kan definitivt använda sig av 
det, tycker jag, men man måste vara lite medveten om vad man gör. 

Informant 13 Um.. Kan vara bra ibland. Dåligt ibland. Det finns ju skillnader. Genus 
existerar ju för en anledningar, antar jag, så det kan ju vara bra att 
representera alla personer, även kvinnor och män. Så då är det bra att följa 
dem stereotyperna, för annars vet man ju inte riktigt skillnaden. Men 
ibland kan det bli väldigt överdrivet och det är inte heller bra och då blir 
det ju fel-representerat istället.   

Informant 14 Asså… stereotyper är inte alltid dåliga, det är de inte, men dock, 
överanvänds dem, enligt mig… jag tycker det är väldigt tråkigt när det är, 
såhär- de flesta spelen kanske har en rugged, gruff man, väldigt känslokall 
och typ… asså jag tycker det är tråkigt, och det är en stereotyp. Samma 
med kvinnor, att de ska vara överemotionella och allt det där, jag tycker 
det är… jag tycker det är tråkigt. Um… jag vet inte- jag tror det har blivit 
lite bättre på sistone, senaste åren. Och jag tror att TV-spel har hjälpt det, 
digitala spel. Asså, jag tycker... det är lame, det är… nä, men det är det. Typ 
, såhär, när man spelar ett spel och dem beter sig verkligen enligt gamla 
traditioner eller könsroller, och absolut, det finns folk som beter sig och 
förhåller sig till dem, asså, naturligt, men… det är kul att se lite annan 
representation i spel. För jag, jag tror personligen att typ, såhär… asså, det 
är ju inga biologiska kropps…- idag påverkar det inte riktigt hur du kanske 
känner eller beter dig. Asså, jag tycker inte… jag tycker inte det finns några 
gränser, typ. Så därför tycker jag, typ såhär, att det inte INTE borde 
accepteras, och det borde vara jättenaturligt. 
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Appendix KK -  Sammanställning av informanternas 
svar till fråga 2.1 i intervjun 
 

Fråga 2.1: Har du något exempel på någon karaktär som följer 
dessa stereotyper? 

Informant 1 Princess Peach är jättegullig. Jag vet till exempel Mass Effect, Rex, den 
stora ödlemannen, är väldigt stor, gruff, arg. Han reagerar på känslor 
genom att bli arg på dem hela tiden. Ibland blir han en mjukis, dock väldigt 
sällan. Annars är han väldigt gruff och förbannad på saker. Det finns 
uppenbarligen mer karaktärer. Men en sak jag kan säga är att av dem jag 
gillar så är väldigt få av dem huvudkaraktärer. Huvudkaraktärer är mer 
intressanta och “ut-fleshade”. 

Informant 2 Um… Jag är så dålig på sådant på rak arm... Jag kan eventuellt komma på 
någon senare i intervjun, men just nu kommer jag inte på någon direkt… 
Eller jo! Till exempel Life is Strange. I ettan så är det två kvinnliga 
karaktärer, som är de främsta huvudkaraktärerna och i tvåan så har du 
två manliga huvudkaraktärer. Båda spelen är väldigt relationsrelaterade 
även om det är väldigt olika relationer. En är en eventuellt romantisk eller 
bara väldigt nära vänner och den andra är bröder, så en familjär setting. 
Jag tror att speciellt i tvåan, med tanke på att det är familjemedlemmar, så 
tror jag att det hade varit väldigt annorlunda dynamik om det varit 
kvinnliga karaktärer, än om det varit manliga, som i det här fallet. Jag tror 
inte det hade varit en dålig sak eller en bättre sak att det är manliga, utan 
det hade bara varit ett annat spel för att det hade varit en annan relation. 

Informant 3 Eh… HEHE! Jag är ganska dålig på… haha… att ge spelexempel. Många av 
dem spel jag spelar är ganska mer åt det...realistiska hållet så, liksom, så 
ofta så har dem inte så mycket överdrivna kroppsformer. Så jag har 
faktiskt inte något tydligt exempel. Spelar mer strategispel och mer sådana 
saker som  är mer i det realistiska stuket. Jag vet inte vad den heter, men 
den har kommit upp när jag har studerat här, men jag inte exakt vilken… 
jag kan inte komma på vad den heter. Det är någon jag tänker på… jag får 
upp en bild iallafall, men jag kommer inte ihåg vad det är för namn på den 
karaktären. 

Informant 4 Hm… Det första jag kom och tänka på är ju World of Warcraft, dem olika 
manliga och kvinnliga dansrörelserna och emotes och grejer. Och när dem 
springer när dem är tjejer så springer dem lite mer… jag vet inte… mjukt på 
något sätt, medan männen springer hårt. Jag vet inte om man kan förklara 
det på det sättet, men ni kanske kan förstå vad jag menar? 

Informant 5 Ja, tankarna går direkt till Dragon Age: Inquisition när den kvinnliga 
karaktären som springer. Höfterna går liksom… amen, asså, jag- asså det 
är som en kyrkklocka! Jag vet, liksom… asså… man tänker liksom hela 
tiden “hur klarar du av att springa sådär?” medan den manliga, liksom, 
karaktären, den springer väldigt mycket mer, liksom, rakt, så att säga. 
Um… så det är väl den karaktären, så att säga, liksom, spelarkaraktären 
där som jag får mest intryck av, och det gäller alla andra kvinnliga 
karaktärer i det spelet också som man kan…- för man kan ju byta mellan 
dem. Det är nog det tydligaste skulle jag vilja säga. 
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Informant 6 Eh… Jag skulle säga, typ, de vanligaste fightingspel, framförallt 2D-spel. 
Ta Street Fighter, det är nog mitt bästa exempel. Där är dem väldigt 
stereotypa, dels för att dem har inte jättemycket- vad ska man säga... Det 
finns inte jättemycket story i spelet, eller i många fall så finns det utanför, 
så det man får gå på när man ska förstå vem en karaktär är då går man 
bara på looks. Går bara på utseende helt och då är det så här, jag måste 
direkt förstå vad den här karaktären all about i några sekunder, liksom. Då 
är det så här, då får dem överdriva allt, då kanske någon är så här 
överseriös, övermuskulös eller överrörlig eller om det nu kan vara någon 
som är extremt goofy. Så jag tror dem är ett exempel på när man verkligen 
överdriver till max. 

Informant 7 Um… jag skulle väl säga att typ Hulken är en väldigt stereotypt manlig 
karaktär. Stereotypiskt kvinnlig… skulle väl vara typ… kanske typ hon 
Bonnie i Kim Possible eller någonting. Um… ja, det är väl det, haha! 

Informant 8 Eh… Asså alla manliga spelkaraktärer någonsin följer ju dem här väldigt 
starka könsrollerna, Nr. 6 till exempel. Dem ska ju vara stolta och knutna 
nävar och sånt där. Eh… När det kommer till kvinnor, som till exempel den 
här Nr.1, den är ju stereotypiskt feminin, liksom. Princess Peach, till 
exempel, sitter uppe i sitt torn och är fångad, liksom och så sitter hon alltid 
där och har dem här damsel in distress-poserna. 

Informant 9 Ja, det är väl många som följer stereotyper. Jag menar typ… som 
prinsessor i spel och äldre spel främst, som Super Mario, där.. ah, där gör 
inte karaktärerna särskilt mycket och dem mest… om det är en kvinnlig 
karaktär kanske den står och bara ser bra ut. Det är också inga starka 
uttryck man får av dem karaktärerna. 

Informant 10 Eh… Ja, asså inte just i spel så kommer jag inte på någon, men jag vet- jag 
har ju sett tv-serier, tecknade speciellt, där de särskilt använder sig av 
manliga gay-karaktärer som tenderar att bete sig, liksom, flamboyant och 
rör mycket på armarna och sånt här. Det är mycket gester. Så det finns en 
karaktär som heter Xandir från Drawn Together, som ändå är en serie… 
Och ja, jag har sett det mycket- också mycket i Disney filmer, manliga 
skurkar tenderar och att bete sig väldigt flamboyant. 

Informant 11 Måste bara komma på, såhär, namn, hehe! Jag tänker typ bara i allmänt 
spel, så har ju karaktärer- dem går ju ofta olika. Till exempel, nu vet jag 
inte varför det…. fast det gör dem inte… låt mig tänka lite, ehehe! Men om 
vi tar bara ett vanligt exempel. I superhjälptefilmer, Cat Woman ska ju 
vara väldigt sexig och feminin, och hon rör på höfterna och du vet...eh… och 
så här, med klorna hehe! Medans, typ, Batman ska vara väldigt- han rör 
inte ens på nacken, liksom, när han går.  

Informant 12 ...I många actionfilmer med manliga protagonister så är dem ju verkligen 
hypermaskulina, liksom så här… Då är det många som har maskulina 
poser och dem får inte ses som feminina på något sätt. Extrem 
hypermaskulinitet.. 

Informant 13 Ja, ja. Vi kan ta Captain America. Han är ju en superhjälte och det är ju en 
killes jobb enligt samhället… antar jag. (Intervjuledaren frågar om 
informanten har något exempel på en kvinnlig karaktär) … Kanske låter 
hemskt, men en hora. Från just filmer och spel vet jag inte riktigt… Eller jo, 
det finns det säkert många. 
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Informant 14 Aaah, hehe! Jag trodde frågan skulle vara vilka som inte följer, och det har 
jag också! Karaktärer som följer könsstereotyper… um… Joel från Last of 
Us, Kratos från God of War, är de första, typ, really gruff guys, du vet, så 
här, som...ah, de måste komma runt i sina känslor, lära sig att känna 
grejer. Kvinnokaraktärer… um… det finns inte så många spel med 
kvinnokaraktärer som, heh, direkt ploppar upp, men...uh… Princess Peach, 
I guess: damsel in distress. Bayonetta? Jag vet inte. Jag har inte spelat det 
tillräckligt, men jag vet att hon är väldigt, såhär, du vet, WOMAN! Um… 
sen… sen vet- asså, grejen är… jag spelar- jag har mest spelat spel med, typ, 
killar i rollen- Elizabeth, från BioShock, kanske! Hon kanske är väldigt… ja, 
jag tror det. Hon kanske… är väldigt stereotypisk. (Intervjuledaren frågar 
om karaktärerna informanten inte tyckte följde genusstereotyper) JA, det 
har jag! Jag tänkte direkt på Nadine från Uncharted… DLC:n, vet ni vilken 
det är? Den med Nadine och Chloe, ni kan googla det. Hon är, asså, hon 
är… hon är den, hon är Nr 6, hon är verkligen så här helt- hon har skitstora 
muskler och verkligen är, så här, hardcore, och så här um… och sen så 
hennes motpart då, Chloe, är också… hon är inte lika, så här, kodad som en 
man, men hon är väldigt… um… hon är väldigt sly och väldigt- hon...dem, 
jag vet inte… de känns inte alls så här- och sen… vad heter det… också från 
Last of Us, hon tjejen, som jag inte vet vad hon heter nu. Hon som… jag vet 
inte… Joels kompis, brunetten om ni kommer ihåg henne… Tess, hette hon, 
tror jag. Hon tycker jag inte är stereotypisk. 
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Appendix LL -  Sammanställning av informanternas 
svar till fråga 2.2 i intervjun 
 

Fråga 2.2: När du ritar/modellerar/animerar karaktärer, hur 
tänker du kring genusstereotyper? 

Informant 1 Eh… Antingen tänker jag att jag ska göra en stereotyp och då är det oftast 
muskliga män jag gör, jag har kollat ganska mycket på JoJo senast så det 
är mycket inspirerat från där. Annars så har jag egentligen, eh… Jag har ju 
min stil jag avbildar saker, och det är ju alltid väldigt mörk stil. Allt är 
väldigt kantigt och jag drar mig till någon form av gammal hår och 
sminkstil för kvinnor. Mycket läppstift och 80-tals eller 60-tals frisyrer och 
sånt. Så jag antar att jag går efter gammalt mode och könsstereotyper i hur 
de ser ut så. Eh… men, annars försöker jag undvika det- eller det är inte att 
jag försöker undvika det utan det är bara att jag alltid mer scawny, nastya 
saker. Det är det jag tycker bäst om och det är lite svårt att placera in det i 
könsstereotyper. 

Informant 2 Jag försöker göra någonting nytt varje gång jag gör… Um, en form. Jag 
känner mig för nybörjare för att vara väldigt bred i hur jag vågar göra en 
karaktär, främsta orsaken till att jag är rädd för att göra, till exempel, en 
fet karaktär, även om jag är stor själv, är att jag är rädd för att misslyckas 
med anatomin. Att det ska se onaturligt ut på något sätt. Det är främst 
därför jag håller mig till mer smala karaktärer, men sen när det väl gäller 
att välja kön på karaktärerna jag modellerar, då drar jag mig nog 
möjligtvis mer mot kvinnligt. Men än sålänge har det gått mer på vad som 
behövs att jag ska göra. Jag har inte riktigt haft koll på om jag har gjort 
mer manliga eller kvinnliga. Jag skulle gissa dock att jag har gjort mer 
kvinnliga. 

Informant 3 Svårt… för jag modellerar nästan aldrig karaktärer. Um...men… det är 
faktiskt en svår fråga, jag har bara gjort en karaktär som var med i en kurs 
när vi har gjort en karaktär, och då var det en manlig karaktär som jag 
gjorde då. Men… eftersom det var mycket fokuserat på att man skulle göra 
muskelgrupper så...det var mest det jag tänkte på liksom. 

Informant 4 Oj, nu har jag inte modellerat så jättemånga karaktärer… Ah, men jag har 
tyvärr inte så mycket erfarenhet av det just, jag har… Vad blir det… Tre 
karaktärer, men när jag har gjort det så har jag inte tänkt jättemycket på 
att det ska vara sådär… Um… stereotypiskt eller liksom utmana 
stereotyper. Så jag har hållit mig vid det vanliga, så om jag ska göra en 
kille så… Nu ha jag ju modellerat karaktärer i A-pose och T-pose, liksom, så 
det blir inte utmanande manligt och kvinnligt. Det är jättesvårt att svara 
på, just den frågan, men jag tror inte jag skulle, ifall dem skulle vara 
animerade, posera dem i överdrivna poser åt vilket håll som helst. Jag 
skulle inte göra det typiskt för det könet, men jag skulle ändå inte göra det 
typiskt för andra könet bara för att, utan det skulle hellre vara något 
naturligt.  

Informant 5 Eh, jag tänker väl generellt ganska mycket , liksom, för att försöka 
bryta  dem så mycket som möjligt, för jag är ju som sagt inte intresserad av 
det här traditionella genusstereotyperna, liksom. Dem kan vara bra att 
använda ibland när det behövs, liksom, om man vill att man ska ha den 
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effekten. Men samtidigt så är jag mycket mer intresserad av, särskilt när 
det kommer till kvinnliga karaktärer, att liksom ha mer, liksom, starka 
karaktärer som får ta plats, och samtidigt också manliga karaktärer som, 
liksom, får vara mindre. De är, liksom, lite sådär mjukare så. Så det är väl 
generellt ganska mycket att jag försöker analysera och bryta ner när jag 
själv modellerar, liksom att undvika dem stereotyperna, helt enkelt.  

Informant 6 Jag tror att, när jag... Försöker teckna så går jag först efter vana och då 
går jag mycket efter, liksom, anatomiböcker… och mycket sådana här 
poseringar som finns- bland annat kroki eller liknande och då är det en viss 
kroppsform eller kroppsformer som är väldigt vanliga- eller mycket 
vanligare… Alltså uppladdade eller publicerade och då blir det väl att man 
använder dem mycket för att… De är dem som finns tillgängliga så att det 
är väl en sådan grej jag tänker att det är det som finns och det är det som 
funkar som bas, så att man har gått in i en viss form för hur man målar av 
människor. 

Informant 7 Hm… hur gör jag, haha? Ja...jag tror att jag ritar mycket feminina 
personer, och det är båda kvinnor och män. Um… så jag tror inte att jag 
ritar väldigt mycket maskulint. Det kan ha att göra med att jag är tjej, och 
att jag gillar mer feminina liksom- och jag tycker det är mer… um… min 
comfort zone. Plus att det som är stereotypt manligt är typ, såhär, hotfullt 
eller typ aggressivt, och det är jag inte så jätteinne i. Så jag tror att det 
mesta jag gör är väldigt feminint. Jag tänker ju på det, det är ju alltid 
något som man har i bakhuvudet typ när man designar karaktärer och 
sådär. Då tänker man ju alltid typ “vad ska jag pusha nu?”, och typ “hur 
mycket ska jag pusha?” och “vad ska jag inte pusha?”. Och ibland blir det 
bara att man går efter stereotyper, det man känner igen, och det man är, 
liksom, van vid. Och ibland så går man lite längre när man känner för det, 
liksom. Men jag tror att det är mycket, liksom, att man går efter sina egna 
preferenser, tror jag.  

Informant 8 Ja… Asså, det beror på vad det är jag ska modellera. I mitt projekt nu så 
skulle jag ju en som var stereotyp och då är det ju klart, då drog jag på alla 
dem här stereotyperna. Men i vanliga fall så försöker jag lite komma bort 
från det för jag är inte ett jättestort fan av, haha, stereotypa karaktärer. Så 
jag skulle vilja säga att jag tänker på det ganska mycket. 

Informant 9 Jag… brukar inte tänka på det under arbetets gång, men det är snarare 
innan att jag har någon eftertanke. Då tycker jag det kan vara kul att göra 
någonting som inte ser så förväntat ut. Någonting som… som upplevs lite 
annorlunda. 

Informant 10 Jag tänker främst hur jag ska förmedla karaktären och varje val jag gör är 
ju liksom… Någonstans sätter jag ett statement. Jag försöker ju absolut- 
först och främst försöker jag tänka på vad ska karaktären användas till. 
Men jag försöker ju också tänka på att det inte bara ska vara 
hypermaskulint för en manlig karaktär utan försöker mer gå på, “vad gör 
karaktären och hur kan den röra sig i vad den gör”. Så ja, det beror mycket 
på karaktären. 

Informant 11 Det beror ju också på vilken typ av karaktär det är. Jag brukar fokusera 
mycket på personlighetsdrag, mer än… eh… själva könsstereotyperna, 
eftersom det är lättare att animera utifrån personlighet. Och sen så får 
man ju ha i åtanke hur kroppen ser ut också. Men ja, om jag ska göra en 
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kvinnlig gångcykel, till exempel, så skulle jag röra mer på höfterna, eh… för 
det är så många tjejer går, ändå. De rör sig så, kroppen är uppbyggd på 
det sättet. Och män rör mer på axlarna. 

Informant 12 Jag tänker… Det beror lite på om det är till koncept jag gör eller om jag 
bara ritar för skoj skull. Ibland så orkar jag inte tänka genus hela tiden… 
Men jag använder mig definitivt av det i koncept grafik och tänker mycket 
på det och liksom… Som det jobb jag gör nu för exjobbet så- som handlar 
också mycket om genus, och den karaktären är väldigt viktigt för hur den 
posar och då ska den vara extremt feminin. Då använder jag mig definitivt 
av feminina stereotyper. 

Informant 13 Man följer alltid dem till en början… Sen försöker man ju hålla sig borta 
från dem för att man jobbar inom spelbranschen och det är viktigt att få lite 
variation på det. Annars så finns ju väldigt ofta att man faller tillbaka på 
karaktärer som redan existerar och det blir väldigt tråkigt. 

Informant 14 Hur jag tänker? Haha! Um… asså, ni vet som i The Sims när man gör 
karaktärer, så vill man ju alltid de snygga, så är det bara, typ, så här! Vi 
lever i ett samhälle där man, typ, försöker göra saker appealing. Däremot 
så tycker jag, typ så här, när jag gör- jag sitter med ett kvinnoansikte just 
nu, till exempel, till ett spelprojekt. (informanten harklar sig) Och det är… 
först var hennes näsa väldigt, typ såhär, button nose, ni vet, som vanligt, 
och sen så tänkte jag “Varför, egentligen? Hon är från Mellanöstern, ge 
henne, liksom, en mer realistisk, liksom, näsa till den etniciteten” typ så här. 
Så jag tror att jag har en tendens att falla tillbaka på, typ… “tjejer ska ha 
stora ögon och liten näsa, och liten haka. Och dem ska vara gulliga och ha 
perfekt midja” och allt det där. Men det är, det är fasen tråkigt efter ett tag, 
det är det. Så jag försöker- jag försöker tänka om, liksom. Jag tror att med 
män… så… är nog… kanske… lite likadant, att jag brukar börja med- asså, 
man börjar ju med att göra en muskulös, slimmad, och så, och sen så tror 
jag att jag… asså, det är ju en tråkig design, för man ser det hela tiden, så 
jag försöker göra grejer som är mer...um… INTE, asså, överrepresenterade 
i dagens spel. 
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Appendix MM -  Sammanställning av informanternas 
svar till fråga 3 i intervjun 
 

Fråga 3: Är det viktigt för dig att försöka förändra stereotypt 
kroppsspråk hos spelkaraktärer? 

Informant 1 Um… Om man tar hur jag spelar och sånt så brukar jag gå efter att göra 
upp en karaktär själv. Det är alltid en man, för det blir för stor dissonans 
mellan mig och karaktären om jag spelar kvinna. Det har jättestor 
betydelse vilket spel det är. Det händer oftare att det blir någon form av… 
inte hypermaskulin men väldigt maskulin ibland. Ibland på skämt och 
ibland om jag vill göra en elak karaktär. När jag själv gör saker, då… jag 
tror att är mer inriktad på att ge folk vad dem vill ha och sånt. Om det är 
någonting som sticker ut eller avvikande, då gör jag det. Det är så jag har 
jobbat i spelprojekt. Jag försöker alltid undvika att vara stötande, om inte 
det är poängen.  

Informant 2 Ja, så mycket jag kan. Dem gångerna som jag har haft någon kreativ 
påverkan och inte bara fått ett concept art så har jag ju voice’at att liksom 
“Hej, men kan vi inte göra några karaktärer i det här spelet eller whatever 
till kvinnliga.” Till exempel var jag ju med i en hobbygrupp mer eller 
mindre som försökte göra ett spel med en drös av karaktärer och ganska 
tidigt sa vi att “Ah, men sure, vi har majoriteten monster och några är 
robotar och lite cthulhu-varelser och liknande… så vi har inte så många 
som är stereotypiska människor på det sättet. Men dem vi har, dem kan vi 
ju dela upp, det är ju inte ett större problem där.” Jag tror vi avslutade med 
att vi hade valt att göra så att en fraktion skulle ledas av ett matriarkiskt 
samhälle och det påverkade designen ganska ordentligt liksom. I det spelet 
så skulle det vara en markant skillnad mellan män och kvinnor, vi hade inte 
tid till att göra hela den fraktionen som skulle ha så att den faktiskt gjorde 
någon påverkan, utan vi blev tvungna att nöja oss med bara robotar som 
inte har kön för fem öre då. Dem concept art:en som vi kom fram till i det 
matriarkiska samhället där kvinnorna styrde så fanns det kvinnliga 
präster och, eh… Dem som hade... “finare” mutationer... eller rättare sagt, 
dem som hade mutationer som skulle ha ett exempel på att verka mer 
kontrollerad, så att det skulle vara mer som en välsignelse, var då de 
kvinnliga karaktärerna medan de manliga karaktärerna var liksom 
soldater och militärfolk som bara mer var cannon fodder. Dem var inte så 
viktiga att dem faktiskt var logiska, utan det kunde bara vara mer ett 
köttmonster, mer eller mindre. 

Informant 3 Jag tycker det är samma som jag sa innan, jag tycker det är viktigare med 
att det inte blir för sexualiserat, liksom, för det tycker jag  är  ganska stor… 
stor grej som alltid blir just i spelbranschen. Då tänker jag kanske mer på 
dem här genrerna som jag inte spelar så mycket. Men det tycker jag man 
kan känna väldigt mycket, att det blir väldigt översexualiserat , och det är 
oftast då den kvinnliga karaktären  som är mer översexualiserad, än 
männen då.  

Informant 4 Nej, det blir som jag sa förut… Det kan ju vara bra, men det är ingenting 
som jag själv gör. Jag vet inte varför men det kanske är för jag inte… 
Ehum… nej, jag tänker väl bara att jag ska göra någonting och det är det 
första jag kommer och tänka på, liksom. Men även att jag inte har gjort så 
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många karaktärer, liksom. Det blir tyvärr att jag bara tänker på möbler 
och...Haha- det upplever jag inte riktigt som manligt eller kvinnligt. 

Informant 5 Ja, det är det, absolut. Det är någonting jag absolut försöker själv och 
försöker, liksom, få andra också att göra.  

Informant 6 Jag tror… Att just kroppsspråket kan vara väldigt gynnsamt att liksom- 
vad ska man säga… variera för att... Det är någonting som egentligen inte 
påverkar… Vad karaktären är och det kan också göra att man får mer 
frihet att, liksom, få karaktären att verka mer kul. Det kan vara att man 
sätter sig själv i en låda med många karaktärer och säger “jag kan bara 
göra det här med den karaktären”, så här att en manlig karaktär kan bara 
göra så här och en kvinnlig karaktär kan bara göra såhär. Jag tror att om 
man ser utanför det och använder poser eller typer av… stereotypa acts, 
liksom, då tror jag man kan få mycket mer och utveckla karaktärerna 
mycket mer än om man bara förhåller sig till vissa principer. Det kan vara 
lite tråkigt i längden.   

Informant 7 Mm, det tror jag. Um… som sagt, inte att man bara helt tar bort 
stereotyper, asså, såhär… för som sagt, det kan vara positiva grejer också. 
Det behöver inte vara negativt med stereotyper. Fast “stereotyp” är ju ett 
negativt ord, men... ah men, ah, förstår du? Liksom, att det finns positiva 
grejer med det. Men… jag tycker absolut att man ska vara mer, liksom, 
öppen och… inkludera mer folk, liksom. För… som sagt, det finns folk som 
vill pusha på det och som inte passar in i stereotypen, och det är ju trevligt 
för dem att ha lite representation. 

Informant 8 Ja, det skulle jag vilja säga. Eh… Speciellt med tanke på att studier har ju 
visat att om man som kvinna, till exempel, spelar som en kvinnlig karaktär 
som är sexualiserad eller har ett undergivet kroppsspråk, så börjar man se 
sig själv som sådan i verkligheten och man börjar prestera sämre i skolan 
och sånt där. Och det… Tycker jag inte- asså spel kan väl- om spel inte hade 
haft någon påverkan till verkligheten så hade ju spel kunnat köra som de 
ville och det hade spelat så stor roll, men nu spel faktiskt har en verklig 
påverkan så tycker jag att man ska försöka få bort det som är negativ, 
liksom. 

Informant 9 Nej, inte när det kommer till genus och sådana frågor. De är snarare i 
agerande i att... försöka få ett unikt uttryck. Det kan vara en väldigt tydlig 
okunskap i rörelse eller… exempel är svårt, heh. 

Informant 10 Ja, asså jag är öppen till det, men för mig är det inte så här att “åh, jag 
måste krossa dem här stereotyperna”, utan det är mer- stereotyper kan 
också användas till ens fördel. Så jag skulle säga att man både kan 
använda stereotyper, men även bryta dem och att allting ska vara okej. Att 
det inte ska kritiseras bara för att en karaktär animeras på ett sätt.  

Informant 11 Jag tror att det är viktigt att båda lyfts fram, så att man ändå känner att 
det är okej att vara feminin om man är tjej, och man behöver inte alltid 
bryta, utan att… så länge det finns valmöjlighet, typ, så att helst att man 
skulle kunna… i alla spel där man kan customize’a karaktärer kanske välja 
om dem ska gå på ett feminint eller maskulint sätt… eller neutralt, ehe! 
(Intervjuledaren frågar om alltså variation är viktigt) Ja, jag tycker det. 
Valmöjlighet, så man ändå har möjlighet att… eh… välja båda. Till 
exempel… nu kanske det är en tangence, men… om och sånt, så brukar ju 
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tjejer ha ganska lite armour, medans män har mycket. Och jag tycker det 
är bra, men då måste man ju kunna ha båda, så man kan välja. Så man 
som killkaraktär också kan ha lite skimpy armour, eller hahaha… ha en helt 
påklädd, munderad tjejkaraktär, liksom.  

Informant 12 ...Mmm, just kroppsspråk är nog inte det viktigaste för mig, tror jag, att 
ändra, men…  Jag försöker ju ha ett genustänk när jag skapar karaktärer 
och, liksom, ingår lite ju… Det är nog inte det viktigaste när jag skapar 
karaktärer hur dem poseras, tror jag inte… Nej. 

Informant 13 Eh, jag.. Jag jobbar ju inte just med det. Men det kan ju vara… Ja, det är 
väl- Nej det är… Jag vet inte riktigt. Just kroppsspråk så känns det som att 
de följer- De har ju en anledning till att… Oftast så handlar det inte bara om 
könet utan även om yrken och sånt där också. Man följer ju- Så att 
förändra liksom… Man har en beskrivning av en karaktär så att de 
(kroppsspråket) behöver vara där för att ge en bättre beskrivning på 
karaktärerna som de är. Har man en superhjälte så är det bra om man 
faktiskt visar hjältemod och det gör dem ju via sitt kroppsspråk. Samma 
med alla andra yrken och sånt också.  

Informant 14 Asså… Ja och nej. Jag tror personligen, asså, att jag inte kan förändra 
samhället vi lever i, tyvärr, genom att göra spelkaraktärer. Men jag tror 
att det är viktigt ändå att få representera karaktärer som inte följer det här 
stereotypiska. Så på ett sätt ja. Jag tycker det personligen är kul att trycka 
in diversitet i spel där man ändå har tillfälle. Kan du läsa frågan igen? 
(Intervjuledaren läser upp frågan igen) Kroppsspråk? Jaha!… Um.. Nej, det 
är inte. Jag tänker faktiskt inte på det så mycket, tyvärr. Jag tror att- Nej, 
jag bryr mig inte så mycket om animation faktiskt. Eller asså, åh gud, det 
är jobbigt när man är på ett spelprojekt och man ser animationer framför 
sig till en karaktär och dem är extremt så här “Asså, vad är det där?” Alltså, 
inte praktiska. Ja, då är det irriterande, men jag tror inte det är 
stereotypen. Annars bryr jag mig inte så mycket. 
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Appendix NN -  Sammanställning av informanternas 
svar till fråga 3.1 i intervjun 
 

Fråga 3.1: Anser du att grafiker har ett ansvar kring stereotyp 
gestaltning av manliga och kvinnliga spelkaraktärers 
kroppsspråk? 

Informant 1 Ja, till en viss del, men jag tycker det är lite fel att lägga all blame på 
grafikerna, för att i slutändan så gör vi bara vårt jobb hehe. Som vi blir 
tillsagda egentligen. Men det är klart att det är en del utav det, absolut. Det 
är ju trots allt mycket art och konst som inte ens är med i spelfilm som görs, 
som egentligen bara bibehåller gamla tankesätt och sånt och det kan nog 
tålas att ändras på lite grann, många saker. Inte all blame på grafiker 
helst, dem gör ju bara sitt jobb och vill ha lön. 

Informant 2 Ja. Grafiker har det definitivt, samma med writers och game designers. 
Alla som har någon form av påverkan hur en karaktär ska upplevas har 
definitivt en påverkan. Och med tanke på ju mer jag lär mig om musik så 
skulle det inte förvåna mig om musik även har en fot in på någon nivå. 

Informant 3 Ja, absolut, det tycker jag. Det är ändå… man har liksom- eftersom det 
ändå inte är, vad ska man säga… riktiga personer som är med där så är det 
ändå att man… man står ju ändå för vad  folk får för någon bild av dig i 
spelen. 

Informant 4 Jo, men det tycker jag ändå .Det är ju ändå 3D-modellerare som gör själva 
3D-modellerna och där kan man ju också, utöver kroppsspråket också 
tänka på hur dem är formade. Det tycker jag är väldigt viktigt, jag tycker 
det är typ det som är mer viktigt än, liksom, själva poseringen och 
animationerna. Och jag tycker att där har vi ändå en del ansvar då det är 
vi som utvecklar dem.  

Informant 5 Ja, det skulle jag vilja säga. Jag känner liksom mest bara att om inte vi gör 
det, vem annars? Liksom, jag menar, visst, det är ju jävligt lätt att hela 
tiden, liksom, putta det på någon annan “Nä men det är inte mitt ansvar, 
det är någon annans” liksom. Men i slutändan så är det ju, liksom… har 
man deltagit i att, liksom, skapa en karaktär, ett spel, någon slags media, 
då har man ett ansvar i vad man producerar med det. Och då måste man 
faktiskt kunna, liksom, vara stolt över det om inte annat. För visst, vill man, 
liksom, hantera stereotyper och bara använda det, kör på det då! Men då 
får man ju ta kritiken man får av det, liksom. Då får man ju stå för det 
valet, men det här med att, liksom, man kommer och säger, liksom att “Nä, 
men asså, det är ju liksom sådär någon annan som tyckte att jag skulle 
eventuellt göra…”, ja, ja, bara, okej, men det var du som gjorde det 
fortfarande. Så det, det är absolut ett ansvar som jag tycker att grafiker 
borde ta. 

Informant 6 Ja… Jag tror att i många fall så är grafikern den som ofta visar upp 
exempel, framförallt att visa koncept och då kan ju det vara det som, 
liksom, sen andra utvecklare och delar av teamet förhåller sig till. Så att 
även om man inte har tänkt något speciellt eller så kanske, dem har ju ett 
ansvar också, liksom, så blir det att… Om man ger dem idéen så- man ger 
dem kanske en idé som dem normalt inte hade haft genom sina bilder så 
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lägger man det lite i huvudet på dem. Så jag tror att initial steget kan vara 
ganska viktigt, iallafall att ge variation så att man ger alla möjligheter.     

Informant 7  Ja, det tycker jag, för det är ju vi som skapar karaktärerna, och det är vi 
som, liksom, sätter det på papper och sen… eh… obviously, om man är med 
i ett spelföretag så är man ju inte the boss, liksom. Så då finns det ju ett 
ansvar för cheferna som är över grafiker att försöka tänka på det. Men jag 
tror absolut att grafiker har ett ansvar att, liksom… um… ta upp frågan 
iallafall, och typ… vara öppen för det och diskutera det. Det tycker jag 
absolut. 

Informant 8 Ja, det tycker jag. Sen så beror det lite på hur man ser det, jag tycker inte 
man ska behöva tänka på det exakt varje gång, liksom. “Nu ska jag göra en 
sten” och då måste jag fundera över hur den här stenen kopplas till 
könsroller och liksom, sånt där. Och även till karaktärer. Om man ska göra 
massa NPC’s så kanske man inte behöver tänka på varenda NPC så att dem 
är… sådär… men jag tycker att man ska ha i baktanke att när man själv 
har kontrollen över skapandet karaktären snarare än att man får en 
beskrivning av någon annan så tycker jag att man ska försöka iallafall 
göra det så varierande som möjligt. 

Informant 9 Ja, det tycker jag. Det… eftersom att man når ut till väldigt många 
människor i många fall...så… är det viktigt att man, ah, inte ger fel 
budskap. Men...ah. (Intervjuledaren frågar om informanten anser att det 
endast är grafiker som har det här ansvaret) Nej, verkligen inte. Men, ah, 
det är väl ett ansvar som egentligen alla har så fort man får möjligheten till 
det. 

Informant 10 Mm, ja det tycker jag. Som grafiker tycker jag att man har ansvar över alla 
karaktärer och allting man gör i spel, alla val man gör. Så jag tycker även 
det är någonting man måste tänka på och väga upp hur man man faktiskt 
vill porträttera karaktärer, eller världen också, hur man vill visa världen i 
sitt spel och sånt. (Intervjuledaren frågar om grafiker har ett större ansvar 
än andra discipliner) Hmm… Jag kan väl tycka att game writers och 
designers också borde tänka lite det, i och med att dem, designers lägger 
upp mer om världen, liksom, men game writers är dem som skriver 
bakgrunden till karaktären eller världen och att- för att vi grafiker ska 
kunna porträttera karaktären så måste vi ändå lyssna lite till game 
writers. Så jag tror nog att det ligger lite på dem tre, skulle jag säga. Sen 
tycker jag ju såklart att alla ska tänka på det.  

Informant 11 Ja, det tycker jag nog ändå… faktiskt, ehe! (Intervjuledaren frågar om det 
endast är grafiker som har det här ansvaret) Nej, inte bara, såklart, utan 
också dem som skriver karaktärerna. För man kan ju ha en karaktär som 
rör sig feminint, men… eh… inte behöver vara svag för det. Eller… den kan 
ju fortfarande vara den starka hjälten, även fast dem kanske inte har… 
jättebreda axlar, ehe! Jag tycker dem har ett ansvar för att grafik påverkar 
väldigt mycket i samhället. Både filmer som folk ser och spel påverkar 
väldigt mycket, även fast man inte tänker på att det påverkar, så påverkas 
folk automatiskt av sådant man ser ofta. 

Informant 12 Ja. Det tycker jag. Det är ju, liksom… vi som lägger det första steget, 
liksom, om man säger så. Och om vi lägger ett bra första steg så sätter vi 
scenen för att fortsätta med en bra genusdiskussion, eller så. Och om vi 
sätter dåliga så exempel, då går det bara neråt och är svårare- Vi kan 
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börja bra. 

Informant 13 Ett ansvar? Ja men… Nej, det är inget man måste följa, det är inget man 
måste ändra. Det kan ju vara bra att man gör det. Med just kroppsspråk så 
är det ju bättre att- Då ska man inte följa just negativa stereotyper, utan 
det är bättre följer… Uh… Faktiskt representerade stereotyper istället… 
Och, uh… Så man har ju ett ansvar, men det är inte- Det är faktiskt viktigt 
att man uttrycker sig på sitt egna sätt och inte måste ändra saker som man 
inte vill. Så nej, skulle jag vilja säga. 

Informant 14 Ja. Det tycker jag. Kreatörer generellt sätt, speciellt visuella, för det ger 
väldigt starka intryck och det är vad folk ser. Även fast dem inte spelar 
spelen så tror jag det är viktigt att… Inte att göra det rätta, men att 
åtminstone tänka på vad man lägger ut. För jag ser ju, liksom- grejen är att 
jag tycker man får tycka lite vad man vill. Jag bryr mig till exempel inte om 
kroppsspråk så mycket, men jag tycker man har ett ansvar att tänka på 
det, för att… Ja, man har ett ansvar, tycker jag, helt enkelt. 
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Appendix OO -  Sammanställning av informanternas 
svar till fråga 4 i intervjun 
 

Fråga 4: Hur tror du att framtiden ser ut inom karaktärsdesign 
från perspektivet “genusstereotyper”? 

Informant 1 Um... asså, om man följer hur det har gått så har ju det ändrats. Det ändras 
långsamt och det är vad jag tror man får ha i åtanke, att det inte kommer 
vara så här, “nästa månad så är vi helt fria från alla stereotyper” och sånt. 
Och som sagt tidigare så vill jag inte bli av med alla stereotyper. Dem 
behöver inte vara dåliga och man kan göra dem på många roliga sätt 
också. Eh, men jag tror om du kollar mer och mer på dem här... character 
creator-grejer och spel så blir dem mycket mer och mer inkluderande i… 
eller ja hur dem representerar och sånt. Kroppsform och personlighet och 
grejer. Det är också väldig påbackning i media överlag och det reflekterar 
även sin samtid. Vi vill ju liksom att alla ska tycka att vi också är bra, så det 
hakar på. Det kommer nog gå bra det här. 

Informant 2 Jag känner nog att det går bredare och bredare. Um, jag är lite av 
ställningen att spel är lite för tidiga att genuint kunna sätta en hård fot på 
att... ha en politisk ställning när det gäller många frågor, inklusive genus. 
Det kommer fortfarande finnas väldigt mycket stereotypiska 
pojkrumsdesigner och mycket, liksom... Men jag tror att vi definitivt är på 
väg åt rätt håll. Att det blir mycket mer diverse och det blir mycket mer 
variation på kroppsformer, hudtyper och allt sånt där, och det ser jag som 
en skitbra sak.  

Informant 3 Jag tror att det kommer gå mer åt det hållet, man går bort från det här 
...eh, klassiska, liksom, eh, sexistiska sidan på det, liksom. Jag tror ändå att 
det blir, tror jag, på något vis som en följd av att spelbranschen har blivit 
så mycket större också. Det är lätt att när det är- ja, den har ju varit 
mindre förut, liksom, och då tror jag att det är lätt att det går in i små, 
liksom, nischer så. Nu tror jag att det är så pass brett att det  kommer bli 
mer att man får en rättvis bild, liksom, av hur man porträtterar 
karaktärer. Jag tror att det kommer gå mer åt det hållet. 

Informant 4 Jo, men det tror jag kommer gå åt det hållet som att man först och främst 
kommer utmana stereotyperna och göra, liksom, kvinnliga karaktärer lite 
mer manliga och vice versa åt andra hållet. Men… Sen i det längre loppet så 
tror jag kanske att vi kommer återgå lite grann eller bli lite mer blandning. 
Först tror jag det kommer bli, liksom, att det går åt det extrema, men sen så 
tror jag det kommer jämna ut sig lite mer när alla har blivit medvetna om 
att det är en grej. 

Informant 5 Jag tror ju att det håller på att bli bättre, men det blir ju inte, liksom… det 
går ju inte i den takten man vill. Um… det märks ju, liksom, direkt. Men det 
blir ju allt mer att man ser, liksom, kvinnliga karaktärer som helt enkelt får 
vara karaktärer istället för kvinnliga, liksom, karaktärer… eh... främst. 
Um… så jag hoppas, men jag har väl inte så jätte- jag tror väl inte så 
jättemycket. Generellt spelindustrin är ju… började lite fel. Men det är en 
helt annan historia! Men ja, nä, jag hoppas att det blir bättre...snabbt. För 
jag är trött på det... 
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Informant 6 Jo, men- Hahaha, jag tror att det går framåt, asså, vad jag har sett allmänt 
från samhället så vill jag tro mig se att det går ändå hyfsat framåt med 
olika typer- alltså mindre stigmatiska att man ska hålla sig till ett visst 
beteende och en viss låda, så jag tro- eller tror och hoppas att det går 
framåt. Eh… Men jag tror också det har blivit en grej att- utöver att bara 
det har blivit mer accepterande att det blir mer kul att folk, liksom, att det 
blir trendigt nästan att göra något eget och försöka göra något nytt. Att 
försöka vara lite nyskapande när det både former och poseringar hur en 
karaktär är… Jag tror det kommer bidra till det blir mycket mer, liksom, 
varierande karaktärer.  

Informant 7 Oj, hehe, det är svårt att säga! Men det känns ju som att vi är påväg åt det 
hållet; att man...um… man kan ju inte sitt fast i en grej alldeles för länge, 
för vi utvecklas hela tiden som människor och… um… det har vi ju gjort i 
historien, forever, liksom. Så jag tror absolut att vi är påväg mot någon 
mer, såhär… ah, öppen, inkluderande, liksom, värld, det tror jag! 

Informant 8 Nja, asså, jag både hoppas men också tror att det kommer se bättre ut. För, 
jag menar, asså det räcker med att bara se början av 2000-talet, då var ju 
alla kvinnliga karaktärer i spel damsels in distress och dem hade antingen 
stor fluffiga klänningar dem inte kunde röra sig i eller inga kläder alls. Och 
HBTQ-personer fanns typ inte ens spel då och om dem fanns med så var 
dem extremt stereotypa. Men nu, liksom, bara på dem senare åren har det 
ju blivit mycket bättre. Vi ser ju flera kvinnliga karaktärer som inte är 
offret och vi får ju fler och fler- jag menar som Horizon Zero Dawn, så här 
spelserie där huvudkaraktären är en kvinna och spöar skiten ur andra utan 
att vara sexualiserad och vi ser… vad heter hon nu… Ellie, från The Last of 
Us, som är en HBTQ-person som inte presenteras som en stereotyp 
karaktär, utan hon, liksom, har ett djup. Så jag tror faktiskt att det kommer 
bli bättre. 

Informant 9 Hur framtiden ser ut? Hm… eh… jag tror väl att det kommer finnas väldigt 
många mer extrema fall där, ah, snarare än att följa stereotyper så 
försöker man göra motsatser till någon. Men… jag kan väl inte förutspå 
någon riktigt...något mer konkret egentligen. Det kommer finnas fall av 
sådana mer extrema motsatser, men det kommer inte vara normalt, 
liksom. Det kommer inte vara generellt. 

Informant 10 Jag tror att det börjar utmanas och försöka brytas ner nu, så jag tror 
absolut att det kommer se mycket annorlunda ut om typ 10 år, både inom 
spel och filmindustrin och allting. Så jag tror nog att det kommer brytas 
ner. 

Informant 11 Jag tror att det kommer bli mycket mer… vad ska man säga… inte woke, 
det är inte ordet jag ville ha, hahaha… men jag tror att det kommer bli mer 
, såhär, kvinnliga karaktärer och mer manliga karaktärer som inte bara är 
super hypermaskulin, döda saker, utan också har lite djup. Det hoppas jag 
på iallafall, för det hade varit kul att se lite sånt.  

Informant 12 Jag tror, asså, att vi… det börjar ju röra sig mot ganska intressanta håll, 
man börjar ju göra spel med andra protagonister än dem här vita männen 
med brunt hår, uh… Och jag tror att det definitivt kommer att utvecklas 
mer, och jag menar, vi har ju… Jag tror att spelvärlden har börjat röra sig 
mer med att man är mer medveten om genus. Så jag tror definitivt att det 
kommer att utvecklas. 
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Informant 13 Jag tror inte jättemycket kommer förändras på ett tag, det är väl lite som 
att folk kommer bli bättre representerade. Men… Annars tror jag inte 
jättemycket kommer ändras på långt håll för att just nu finns det redan 
väldigt bra representerande och sånt. Det bli lite bättre, men inte jättestor 
skillnad från vad som existerar just nu. 

Informant 14 Asså, jag tänker tillbaka på SP1 (Spelprojekt 1), när temat var 
“inklusion”...tror jag? Eller? Kanske inte var det. Men, ah, och alla 
hade….kanske animationsprojektet..? Och alla hade, liksom, könsneutrala 
karaktärer, i princip, eller, såhär, väldigt stor andel av karaktärerna, så. 
Så jag tror att vår generation, och speciellt de yngre än oss, “woke”, jag 
tror att de tänker på det. Jag tror framförallt att, typ...ah, men typ queer 
creators, typ, att jag… jag tror att de ändå, nu när det är så accepterat att 
vara öppet queer och producera sådana grejer. För att… det finns en 
efterfrågan efter det, så tror jag att… vi är i en transition-period, tror jag. 
Jag tror att längre fram kommer det nog vara vanliga, för jag tror… asså, 
dagligen så får man ju se grejer i newsfeed:et som är, typ såhär, “Första 
öppna queer gouverner i USA” och typ sådan grejer. jag tror att ju mer- nä, 
jag tror att det kommer förändras, faktiskt.  
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