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Sammanfattning 
 

Detta arbete fokuserar på de romanser som spelare kan inleda med icke-spelbara karaktärer 

samt vilken påverkan könsrelaterade stereotyper har på dessa. För att undersöka detta har 

det utvecklats ett textbaserat spel där deltagarna fick möjlighet att välja mellan karaktärer 

som porträtterar könsrelaterade stereotyper samt icke-stereotyper. Deltagarna 

intervjuades sedan skriftligt och en analys av den insamlade datan tyder på att spelare 

föredrar kvinnliga karaktärer som lever upp till stereotypiska ideal. För framtida arbeten 

skulle det vara intressant att även fråga deltagare efter deras sexuella läggning, då det i 

nuläget var en majoritet som inledde en romans med en kvinnlig karaktär och data således 

var något bristande för manliga karaktärer. 

 

Nyckelord: stereotyper, romans, genus, NPC, datorspel 
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1 Introduktion 

Detta arbete bygger på de romanser som spelare kan inleda med icke-spelbara karaktärer i 

flera moderna rollspel. Fenomenet existerar ytligt i spel såsom till exempel Skyrim (Bethesda 

Game Studios, 2011) men också betydligt djupare och mer personligt i till exempel Dragon 

Age: Origins (BioWare, 2009). Spelare får själva välja vilken karaktär de vill att deras 

spelarkaraktär ska inleda ett förhållande med och får sedan uppleva vissa aspekter av detta 

förhållande allt eftersom berättelsen fortskrider. Det detta arbete fokuserar på är just 

anledningarna bakom spelares val av karaktär att inleda en romans med. 

Det finns flera faktorer som påverkar spelares uppfattningar om spelkaraktärer. Hur 

trovärdiga och realistiska de upplevs, likväl som vilka personlighetsdrag de har, faktorerar in i 

hur mycket spelare tycker om dem. Specifika personlighetsdrag kan vara tätt knutna till samt 

förväntade att uttryckas av ett specifikt kön, vilket således innebär att det är en könsstereotyp. 

Det är just könsstereotyper som detta arbete kretsar kring, närmare bestämt vikten av att de 

är närvarande när spelare ska välja en icke-spelbar karaktär att inleda en romans med. 

För att undersöka detta har en artefakt tagits fram i form av ett textbaserat spel skapat i Twine 

(2009). Spelet innehåller fyra karaktärer som spelaren kan välja att inleda en romans med, 

varav två är kvinnor och två är män. En karaktär av respektive kön följer könsstereotyper 

medan den andra bryter dem. Spelare får ta sig igenom en berättelse som innehåller flera olika 

val, där varje karaktär har en tydlig åsikt om vad som bör göras. Detta syftar till att bygga upp 

deras personligheter såväl som deras trovärdighet samtidigt som spelare själva får påverka hur 

berättelsen ska fortsätta. Spelare får möjlighet att uttrycka sitt intresse för karaktärerna samt 

välja en att inleda en romans med om de så önskar. 

Tolv deltagare har fått spela igenom artefakten och därefter skriftligt intervjuats med syfte att 

ta reda på vilken karaktär de tyckte bäst om och varför. Detta gjordes genom att ställa frågor 

angående deras olika val samt motiveringarna till dessa. Slutligen har svaren sammanställts 

och analyserats för att kunna ta reda på vilken påverkan könsstereotyper då haft på spelarnas 

åsikter.  
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2 Bakgrund 

Detta arbete ämnar undersöka romanser mellan spelarkaraktärer och icke spelbara karaktärer 

— på engelska non-player character, hädanefter NPC — och vilken påverkan könsrelaterade 

stereotyper har på spelarens val. För att kunna undersöka detta måste det först etableras hur 

en NPC fungerar gentemot spelaren och hur de upplevs. Därefter undersöks just romanserna 

och hur de ter sig i spelmediet, där spelaren själv blir en del av förhållandet. Bakgrunden 

förklarar också olika könsrelaterade stereotyper, men endast de som relaterar till personlighet 

och egenskaper, då arbetet inte fokuserar på utseende eller grafisk representation. Syftet är att 

skapa en övergripande förståelse för ämnet för att sedan kunna ta fram en artefakt som kan 

utvärdera könsstereotypernas påverkan på spelares romantiska val. 

2.1 NPCer och trovärdighet 

När spelare ges utrymme att utföra meningsfulla handlingar och dessutom får se resultatet av 

dessa tenderar de att uppleva det som kallas för agency. Agency innebär att spelare har 

möjligheten att agera, och att dessa handlingar på något sätt påverkar spelvärlden (Schott, 

2006:133-134). Viss del av den agency som spelare upplever är äkta och de kan mycket riktigt 

påverka spelvärlden och berättelsen, medan viss agency endast är en illusion, och spelaren har 

inte alls så stor inverkan som spelet får henom att tro. Men spelare tenderar att också applicera 

agency på NPCer och alltså uppleva dessa karaktärer som riktiga individer med egna tankar 

och viljor (Parsler, 2010:137). 

NPCer har dock ingen egen agency, utan agerar bara utifrån vad de är programmerade att göra. 

Det finns ibland möjlighet för spelaren att påverka detta men det sker ändå alltid inom NPCns 

förprogrammerade ramar. Parsler (2010:139-140) menar vidare att NPCers upplevda 

självbestämmande är helt beroende av spelarens fantasi och vilja att tillskriva agency till dem, 

och att kritiskt granskande av spelet lätt lyfter fram dess artificiella aspekter istället. Ett 

exempel kan ses i Tales From the Borderlands (Telltale Games, 2014), där karaktären Loader 

Bot antingen agerar lojal och vänlig eller nonchalant och bitter, beroende på ett val som 

spelaren ställs inför i början av spelet. Här finns det alltså möjlighet för spelaren att tillskriva 

agency till Loader Bot och se honom som en karaktär med egen vilja, snarare än som en 

mekanisk del av spelet. 

Parsler (2010:141-142) jämför också kontrollerade NPCer i traditionella RPGs med karaktärer 

som har en mer avancerad AI och således kan agera mer fritt. De traditionella NPCerna har 

ingen agency men handlingarna de styrs till att utföra kan upplevas som genuina då författarna 

enkelt kan använda dem för att skapa dramatiska och immersiva berättelser. Här finns det 

dessutom utrymme att bygga upp till valmöjligheter som stärker spelarens egen agency och en 

upplevelse som känns mer trovärdig. Denna agency är svårare att uppnå med AI-baserade 

karaktärer; de kan visserligen utföra mer oväntade handlingar, men då detta inte sker under 

lika kontrollerade förutsättningar kan dessa handlingar lätt bli ointressanta och irrelevanta för 

spelaren. NPCers verkliga kontroll över sina handlingar är alltså inte direkt knutet till hur stor 

agency spelare tillskriver dem. 

För att vilja engagera i fantasin som behandlar NPCer som självständigt agerande karaktärer 

krävs det att spelaren finner karaktärerna någorlunda trovärdiga. Med trovärdighet menas 

dock inte nödvändigtvis realism eftersom karaktärerna kan ha blivit både simplifierade och 

överdrivna för att fylla sin funktion i spelvärlden. Istället handlar trovärdighet om huruvida en 
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karaktär agerar på ett sätt som spelaren kan förvänta sig eller inte (Lee och Heeter, 2012:82-

83). 

Lee och Heeter (2012:83) presenterar fem faktorer för att karaktärer ska uppfattas som 

trovärdiga: utseende, personlighet, mål, känslor och sociala relationer. De argumenterar sedan 

för att de olika faktorerna behöver agera tillsammans och komplettera varandra. Till exempel 

bör en karaktärs utseende reflektera dess funktion och mål i spelet, men bör samtidigt antyda 

att trovärdiga aspekter finns hos karaktären, såsom unika personlighetsdrag som skiljer 

karaktären från andra samt känslomässiga reaktioner vid rätt tillfälle. Att karaktären visar på 

relationer till andra NPCer bidrar också till dess trovärdighet. 

De olika faktorerna har dock inte likvärdig relevans enligt Lee och Heeters (2012:91-93) studie. 

De fann att karaktärers utseende hade störst påverkan på hur trovärdiga de upplevdes, 

möjligtvis för att utseende är det första som spelare uppfattar. Med trovärdigt utseende menas 

dock inte nödvändigtvis att karaktären ska vara visuellt verklighetstrogen, utan syftar mer på 

att karaktären utseendemässigt ska passa in i spelvärlden. Minst relevant rapporterade de att 

sociala relationer var då många NPCer är isolerade från varandra och endast interagerar med 

spelarkaraktären till följd av spelets struktur. I många fall är NPCer dessutom passiva och 

inleder inte konversationer med spelarkaraktären, utan interaktionen är beroende av 

spelarens initiativ. 

Studien visar också på vikten av att de olika faktorerna harmoniserar med varandra. 

Trovärdigheten som uppstått till följd av karaktärers utseende varar endast så länge som de 

andra faktorerna inte motsäger den. En karaktär som endast är trovärdig i sitt utseende men 

inte i sin personlighet eller i sina känslor kommer alltså inte fortsätta att upplevas som 

trovärdig, och dissonans mellan de olika faktorerna kan då istället ge ett negativt resultat (Lee 

och Heeter, 2012:92). 

2.2 Romans och relationer 

Trovärdiga NPCer kan i många fall frammana känslor och i vissa fall kan dessa känslor bli så 

starka att de inte bara handlar om att spelaren låter sin spelarkaraktär ha känslor för en NPC, 

utan känslorna återfinns dessutom hos spelaren i hens vardag. Detta fenomen är tydligt hos 

karaktärer som spelaren kan inleda en romans med (Waern, 2011:240). 

Begreppet romans syftar i detta arbete på en intim relation som är baserad på kärlek utöver 

vänskap. Kärlek definieras som en "mycket stark, positiv känsla (för ngn) som kännetecknas 

av ömhet och ibland sexuell åtrå" (Svensk Ordbok, 2009) och det är också denna definition 

som detta arbete utgår ifrån, dock utan större betoning på sexuell åtrå. 

Waern (2011:242, 248-249) nämner begreppet bleed vilket delvis innebär att spelares känslor 

och tankar påverkar sättet de spelar på, men också att spelare själva kan bli påverkade av 

spelets händelser och karaktärer. De kan då inte skilja på vilka känslor som tillhör 

spelarkaraktären och vilka känslor som tillhör dem själva. Waern illustrerar detta med 

exempel på spelare som känner sig skyldiga om de inleder en romans med en annan NPC än 

den deras karaktär varit tillsammans med i en tidigare spelgenomgång, och spelare som känt 

avundsjuka när de sett NPCn porträtteras tillsammans med en annan spelares spelavatar. 

Waern (2011:250-252) menar att grunden till detta fenomen delvis ligger i spelets och 

karaktärernas design, men också i spelares egen vilja att emotionellt engagera sig. Detta kräver 
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också att spelaren till viss grad kan identifiera sig med karaktären, och då till viss del projicera 

sin egen personlighet på den, annars är de överlappande känslorna mindre troliga att uppstå. 

Att spela karaktärer som man inte identifierar sig med i samma mån kan istället ha en 

explorativ funktion och spelare kan använda denna typ av karaktärer för att distansera sig från 

spelet och på detta sätt undvika bleed. 

Spelare tenderar att välja romanser som reflekterar deras verkliga romantiska preferenser, 

menar Waern (2011:250, 253-254), och romans kan därför projiceras på spelets karaktärer på 

samma sätt som personlighet. Samtidigt påpekar hon också att spel fungerar som en slags 

säker zon där spelare fritt kan utforska relationer och attraktion utan verkliga konsekvenser. 

Något som spel också kan använda sig av är partiell agency, vilket här innebär att låta spelare 

initiera romansen men att sedan ta ifrån dem kontrollen och bara låta en viss del av deras 

agency finnas kvar. Waern pekar på hur detta kan användas för att frammana starkare känslor. 

Som exempel nämns Dragon Age: Origins (BioWare, 2009), där den romantiskt tillgängliga 

karaktären Alistair i vissa fall gör slut med spelarkaraktären, och i andra fall offrar sig själv för 

att rädda hennes liv. Här tas alltså kontrollen över förhållandets slut ifrån spelaren och hen får 

inte någon möjlighet att påverka Alistairs val. 

Det finns dock vissa spel som med sitt fokus på romans inte använder sig av partiell agency, 

utan istället kontrollerar narrativet till fullo. Spelets berättelse utspelar sig oberoende av 

spelarens handlingar snarare än som en konsekvens av dem och här finns alltså en avsaknad 

av agency. Spelaren har i dessa fall inte någon direkt påverkan på spelets handlingar, utan är 

tvungen att agera ut den romans som presenteras. Spelen lägger stor vikt vid att ha ett 

kontrollerat narrativ men gör alltså detta på bekostnad av spelarens frihet (Chess, 2014:426). 

Song och Fox (2015:203-204) tar upp parasociala relationer vilket är ett begrepp som innebär 

att mediakonsumenten betraktar en mediapersonlighet, fiktiv eller verklig, som en närstående. 

En stark relation kan uppstå men den är då alltid ensidig då enbart en av de involverade 

personerna anser att ett förhållande faktiskt finns. I ett spel kan spelaren uppleva 

identifikation med sin spelarkaraktär men parasociala relationer är det som uppstår mellan 

spelaren och NPCer, även i fallet med romanser. 

I dating sims, spel där romanser ligger i fokus, har spelare möjligheter till att göra val som 

påverkar de parasociala relationer de har etablerat med sina kärleksobjekt likt val som kan 

uppstå i verkliga förhållanden. Detta anses vara en anledning till varför sådana relationer kan 

ha större påverkan i spel än i andra medieformer, just på grund av den sociala interaktionen 

som är närvarande (Song och Fox, 2015:204). 

Vidare argumenteras att de som spelar dating sims oftare tenderar att ha lättare för att både 

identifiera sig med sin spelarkaraktär samt för att skapa parasociala relationer med de NPCer 

som presenteras som alternativ för romans. Ett samband verkas också finnas mellan att de 

som är frekventa konsumenter av dating sims också ofta har starka och idealiserade 

övertygelser om romans i verkligheten. Huruvida dessa övertygelser utvecklas genom att spela 

denna typ av spel, eller om dating sims spelas för att spelarna redan har dessa övertygelser, 

kan studien dock inte avgöra (Song och Fox, 2015:210-211). 

2.3 Stereotyper och kön 

Vad gäller spelinnehåll så finns det skillnader mellan hur män och kvinnor porträtteras, och 

dessa skillnader följer ofta klassiska stereotyper. Till exempel karaktäriseras många spel av 
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manliga hjältar och kvinnliga offer där mannens mål är att rädda kvinnan från fara. I de fall då 

faran tar formen av en person är denne också oftast manlig. Män gestaltas ofta som kapabla 

till våld medan kvinnor istället visas som hjälplösa och harmlösa (Dickerman, Christensen och 

Kerl-McClain, 2008:22). Detta går till exempel att se i The Witcher (CD Projekt Red, 2007) 

där den manliga huvudkaraktären Geralt såväl som de exklusivt manliga antagonisterna ofta 

utför våldsamma handlingar, och där många av de kvinnliga karaktärerna behöver räddas 

undan fara. 

Dessa stereotyper är dock inte exklusiva för spel, utan förekommer i såväl annan media som i 

resten av samhället. Murnen, Greenfield, Younger och Boyd (2015:87) undersökte stereotypa 

porträtteringar i media riktat mot barn och hittade flera exempel på detta. De stereotypiska 

personligheter som kopplas till kvinnor var i detta fall vänlighet och undergivenhet medan de 

som kopplas till män var aggression och driftighet. Enbart hos mindre än en fjärdedel av de 

kvinnliga karaktärerna observerades fysisk aktivitet, vilket betraktas som en manlig egenskap. 

Fysisk aktivitet innebär direkt fysisk kontroll över sin kropp vilket alltså motsäger den 

kvinnliga stereotypen om undergivenhet och passivitet. 

Alla stereotyper är däremot inte nödvändigtvis negativa i sig själva, utan drag såsom vänlighet 

och driftighet är ju istället positiva egenskaper. När dessa egenskaper dock endast förespråkas 

hos ett kön men inte hos ett annat främjas värderingar som styr hur individer kan och får bete 

sig, i linje med patriarkal tradition. Samma skadliga konsekvenser uppstår också av förstärkta 

versioner av de stereotypiska egenskaperna, vilket också kallas hyper-femininitet respektive 

hyper-maskulinitet. Exempel på dessa förstärkta versioner är objektifieringen av kvinnor och 

förespråkandet av våld och aggression hos män (Murnen, et al, 2015:79). 

Plant, Shibley Hyde, Keltner och Devine (2000:89) noterade också stereotyper i det att 

människor tror att kvinnor upplever och uttrycker känslor oftare än män. Detta gällde dock 

inte känslorna stolthet och ilska, som istället associerades med män. När känslorna ilska och 

sorgsenhet dessutom tolkades utifrån ett och samma tvetydiga ansiktsuttryck ansågs 

kvinnorna med detta ansiktsuttryck oftare som sorgsna, medan männen ansågs som ilskna. 

En viktig aspekt är dock att även om det fanns en tro att kvinnor och män just upplever vissa 

känslor olika ofta så är skillnaden större i hur ofta känslorna uttrycks. Även om män upplever 

de stereotypiskt kvinnliga känslorna såsom glädje, rädsla, kärlek, sorg och sympati så antog 

studiens deltagare att män förtränger dem snarare än uttrycker dem. På samma sätt ansågs 

det att kvinnor förtränger stereotypiskt manliga känslor såsom ilska och stolthet. Detta 

stämmer då överens med de existerande könsrollerna i samhället som till exempel hävdar att 

män inte ska gråta och att kvinnor inte ska visa ilska (Plant, et al, 2000:89). 

Hur de stereotypiska karaktärsporträtteringarna uppfattas i spelsammanhang är också 

intressant att undersöka. Unga män och kvinnor fick ta del av spelinnehåll som inkluderade 

stereotypiskt porträtterade karaktärer och var överens om att dessa karaktärsgestaltningar var 

dåliga på grund av det negativa inflytande de kunde ha på spelares beteende. De ansåg att spel 

som saknade stereotyper var mer passande för alla målgrupper, jämfört med spelen som 

innefattade både aggressiva stereotyper av män samt sexualiserade stereotyper av kvinnor 

(Brenick, Henning, Killen, O'Connor och Collins, 2007:411-412). 

Samtidigt visar denna studie på att mer vana spelare tenderar att bli mindre kritiska av 

stereotyper och ha större överseende med negativa gestaltningar av karaktärer. Att ta del av 

stereotypiskt innehåll kan alltså förstärka diskriminerande och fördomsfulla attityder. Värt att 
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nämna är att de manliga deltagarna tenderade att se stereotyperna som mer harmlösa än vad 

kvinnorna gjorde (Brenick et al, 2007:412-414). 

2.4 Koppling och användning 

Av denna bakgrund att döma finns det en nära koppling mellan spelromanser och agency, där 

vissa medför en högre grad av agency än andra. För låg agency kan ta bort nöjet med spelet 

(Chess, 2014:426) medan det samtidigt verkar vara möjligt att skapa en mer känslosam 

romans genom att inte ge spelaren fullkomlig agency (Waern, 2011:254-255). Detta tyder då 

på att spelutvecklare måste finna rätt balans mellan låg och hög agency för att skapa 

tillfredsställande romanser och relationer i spel. Något som också är viktigt för detta är att 

spelaren kan känna identifikation med sin karaktär för att kunna tilldela spelromansen de 

känslor som krävs (Waern, 2011:250; Chess, 2014:421; Song och Fox, 2015:202-203). Att 

kunna relatera till såväl spelarkaraktären som de potentiella kärleksobjekten verkar alltså vara 

ytterligare en viktig komponent i sammanhanget. 

Kanske finns det en möjlighet att den partiella agency som Waern (2011:253-254) förespråkar 

för en bra spelromans också är något som spelare applicerar på NPCer när de, enligt Parsler 

(2010:137), upplever dem som riktiga individer. Kanske upplever spelare att NPCer har samma 

nivå av inflytande över spelvärlden som de själva har, vilket i så fall är relevant att ha i åtanke 

när NPCer såväl som romanser skapas av speldesignern. 

Gällande könsstereotyper kan det konstateras att kvinnor och män inte representeras på 

samma sätt, varken i spel eller utanför. Män förväntas vara aktiva och våldsamma och 

förväntas att inte visa upp de känslor som associeras med kvinnor, såsom rädsla och sorg. 

Kvinnor förväntas däremot vara hjälplösa och fogliga och de förväntas vara mer känslosamma, 

med undantag för mer aggressiva känslor som alltså anses mer maskulina (Dickerman, et al, 

2008:22; Murnen, et al, 2015:87; Plant, et al, 2000:89). 

Med alla dessa aspekter i åtanke läggs grunden för att undersöka vilken påverkan 

könsrelaterade stereotyper kan ha gällande relationer, samt för att skapa en förståelse för hur 

dessa relationer fungerar.  
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3 Problemformulering  

I samhället finns det många olika förväntningar och stereotyper kring hur kvinnor respektive 

män ska vara och bete sig. Kvinnor förväntas generellt vara fogliga och känslosamma, medan 

män förväntas vara aktiva och aggressiva (Plant, et al, 2000:89). Dessa stereotyper bidrar till 

att befästa den existerande samhällsstrukturen (Murnen, et al, 2015:79), men är de dessutom 

något vi som individer dras till eller föredrar vi egenskaper som bryter stereotyperna? 

Romanser är något som förekommer i ett flertal spel och också något som kan ge upphov till 

starka känslor (Waern, 2011:254-255). För att detta ska kunna ske krävs det dock att 

karaktärerna känns realistiska, ibland så realistiska att spelare upplever dem som riktiga 

personer snarare än programmerade NPCer (Parsler, 2010:137). I detta arbete har existerande 

forskning använts för att ta fram trovärdiga NPCer samt en prototyp där spelare får möjlighet 

att låta sin karaktär inleda en romans med någon av dem. Trovärdighet har strävats efter i alla 

karaktärer, men några av dem har följt etablerade könsstereotyper medan de andra har brutit 

mot dem. Med detta som grund söktes svaret på frågeställningen, som lyder: 

Hur förhåller sig spelare till könsrelaterade stereotyper när det kommer till att inleda 

en romans med en NPC? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakt 

Den artefakt som tagits fram är ett textbaserat spel med fyra olika karaktärer som alla är 

möjliga romansalternativ för spelaren. Av karaktärerna är två kvinnor och två män, och en av 

varje kön följer traditionella könsstereotyper medan de övriga inte gör det. Dessa karaktärer 

och stereotyper begrundas i den forskning som har samlats kring ämnena. Då det är ett 

textbaserat spel utan grafik för karaktärerna ligger ingen fokus på karaktärernas utseende, 

utan de stereotypa dragen gäller deras personligheter och beteenden. För att kunna nå en 

bredare målgrupp skrevs texten i spelet på engelska. 

Beträffande karaktärerna är den kvinnliga karaktären som följer den stereotypiska mallen 

inaktiv, foglig och behöver hjälp snarare än att hon är kapabel till att hjälpa till. Hon är också 

vänlig och emotionellt uttrycksfull med undantag för ilska. I kontrast till denna karaktär är den 

kvinnliga karaktären som bryter stereotypen aktiv, initiativtagande och kapabel till att ta vara 

på sig själv. Hon avstår inte från att visa ilska, men utöver detta är hon mer sparsam med 

emotionella uttryck. Gällande männen är den manliga karaktären trogen till stereotypen 

aggressiv, bestämd och ser gärna våld som lösningen på de problem som presenteras. Han tar 

initiativ och är självsäker, på gränsen till överdrivet stolt. Den manliga karaktär som bryter 

stereotypen är i sin tur öppen med sina känslor och motvillig att lösa konflikter med våld. Han 

föredrar att låta andra ta initiativ framför att själv fatta beslut. 

Artefakten har strävat efter att karaktärerna ska vara så pass trovärdiga att spelare tillskriver 

dem agency. Karaktärerna reagerar till exempel på spelarens beslut utifrån sina egna 

värderingar, önskningar eller förmågor. När spelaren här inte får full agency och full kontroll 

över vad som händer, är syftet att spelare upplever att det istället är karaktärerna som har 

agency. Karaktärerna reagerar olika på situationer beroende på deras personlighetsdrag och 
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ingen karaktär går att ersättas med en annan i en viss situation, utan artefakten har strävat 

efter att göra varje karaktär och upplevelsen kring dem unik. 

Spelaren får välja namn och pronomen till sin karaktär, men utöver detta varken efterfrågar 

eller etablerar spelet någon vidare bakgrundsinformation. Detta för att lämna denna aspekt 

öppen för spelarens egen tolkning och minska eventuell påverkan på spelarens val genom 

berättelsen. 

Prototypen innehåller en berättelse och i denna finns utrymme för spelaren att interagera med 

de olika karaktärerna. Spelaren får välja hur mycket hen vill prata med karaktärerna samt vad 

hen ska säga, och slutligen får spelaren också möjligheten att inleda ett förhållande med en 

karaktär, likt hur det ofta ser ut i många spel. 

3.1.2 Utvärdering 

Vad gäller själva undersökningen har deltagarna fått spela artefakten i en enskild miljö utan 

att observeras. Detta möjliggjorde att en större grupp deltagare kunde nås då de kunde testa 

spelet på distans. Efteråt genomfördes skriftliga intervjuer via Discord (2015). Intervjuerna 

var semistrukturerade med tills stor del förutbestämda frågor, men följdfrågor ställdes 

beroende på deltagarnas svar och om mer information behövdes. Då artefakten är på engelska 

så genomfördes även intervjuerna på engelska med undantag för svensktalande deltagare om 

de istället föredrog svenska som intervjuspråk. 

Deltagarna presenterades med undersökningens ämne gällande spelromanser men ämnet om 

stereotyper undveks. Först efter det att deltagarna spelade klart och deltog i intervjun togs 

begreppet stereotyper upp. Detta gjordes för att inte riskera att deltagarna blev överdrivet 

medvetna om de stereotyper som existerar i artefakten och för att undvika att denna 

medvetenhet influerade deras val genom spelandet. 

De frågor som ställdes relaterade till vilken karaktär, om någon, spelaren valde att inleda en 

romans med. Deltagarna frågades varför de valde en viss karaktär samt vilka drag de 

uppskattade, eller inte uppskattade, hos karaktärerna. Det ställdes dessutom frågor kring 

huruvida deltagarna valde utifrån sina egna preferenser eller om de satte sig in i en roll och 

valde utifrån denna. De fullständiga frågorna finns i Appendix A. 

Datan som har samlats in är kvalitativ då individers upplevelser, tankar och åsikter eftersöktes, 

vilket lämpar sig bättre för en kvalitativ undersökning. Denna data har sedan ställts mot faktan 

som togs fram i bakgrundskapitlet för att kunna se huruvida deltagarnas åsikter tyder på att 

de föredrar de etablerade stereotyperna eller inte. 

 

3.1.3 Urval och risker 

Då romantisk attraktion kan vara ett känsligt ämne försäkrades deltagarna om att deras svar 

är anonyma när de behandlas för undersökningen och att ingen information kommer spridas 

vidare. Eftersom deltagarna presenterades med ett digitalt avtal innan undersökningen har 

den endast riktat sig till deltagare över 18 år. 

Trots att deltagarna försäkrades om att deras svar är anonyma fanns ändå en risk att de, då de 

var medvetna om att de skulle behöva motivera sina val, spelade annorlunda från hur de hade 

spelat om de inte skulle intervjuas efteråt och inte behövt uppleva att deras val kunde komma 
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att dömas. Denna risk upplevdes dock som relativt liten då artefakten inte behandlade större 

moraliska frågor. Det upplevdes också vara möjligt att risken minskade då deltagarna inte 

observerades under själva spelandet, utan motiveringen av deras val efterfrågades först senare. 

En annan risk var att deltagarnas svar påverkades beroende på hur frågorna var formulerade. 

För att minimera denna risk var det därför viktigt att frågorna formulerades så neutralt som 

möjligt utan att vara ledande mot ett specifikt svar. Om exempel behövde tas upp bestod dessa 

av två motsatser utan att något presenterades som mer fördelaktigt än det andra. 

Deltagarnas könsfördelning eller sexualitet togs inte i åtanke vid urvalet då arbetets fokus 

ligger på hur karaktärerna uppfattas snarare än på vilka val kvinnor respektive män gör. Det 

fanns dock en risk att en majoritet av deltagarna föredrar ett visst kön och att datan på så sett 

påverkades. Om till exempel majoriteten är heterosexuella kvinnor finns en risk att  fler 

deltagare föredrog någon av de manliga karaktärerna främst till följd av deras sexuella 

läggning istället för till följd av karaktärernas gestaltning. Oavsett vilket kön som flest 

deltagare föredrar har ändå en jämförelse varit möjlig mellan stereotyperna inom respektive 

kön, då det som är mest intressant för denna undersökning är om deltagarna föredrar en 

stereotypisk eller en icke-stereotypisk karaktär snarare än om de kvinnliga karaktärerna är 

mer populära än de manliga. 
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4 Projektbeskrivning  

4.1 Artefakten 

Den artefakt som tagits fram är en interaktiv berättelse skriven i Twine (2009) där spelaren 

ställs inför en rad olika val för att föra berättelsen framåt. Spelarkaraktären reser i en grupp 

med fyra andra personer, NPCer, och dessa har alltid en åsikt angående varje stort val spelaren 

ställs inför. Valen rör ofta huruvida karaktärerna ska hjälpa andra personer som de stöter på, 

eller på vilket sätt de ska angripa situationen. 

Spelaren får själv välja namn och pronomen till sin karaktär, och för att förhindra att spelaren 

sätter sig in i en redan etablerad roll definieras ingen bakgrund till spelarkaraktären utan detta 

lämnas öppet för tolkning. Det finns inte heller något stort fokus på dialogval och att skapa en 

personlighet till spelarkaraktären, likt hur spelaren i Dragon Age II (BioWare, 2011) alltid får 

välja mellan tre fördefinierade alternativ för sin karaktärs personlighet. I denna artefakt 

ansågs det att en sådan mekanik skulle lägga allt för mycket fokus på att etablera 

spelarkaraktärens personlighet snarare än på att låta spelaren uppleva och forma en åsikt kring 

de fyra NPCerna. 

Själva berättelsen skildrar hur karaktärerna är ute på ett större uppdrag, men på vägen blir 

ombedda att hjälpa några bybor återfå ett stulet föremål. I processen att hitta detta föremål 

ställs spelaren alltså inför en rad olika val, för att slutligen få välja vad hen ska göra med det 

stulna föremålet. Själva uppdraget är dock inte artefaktens huvudfokus, utan fungerar främst 

som en bakgrund till karaktärerna och deras relation till spelarkaraktären. Utöver de 

moraliska valen får spelaren nämligen också interagera med de fyra NPCerna och lära känna 

dem bättre, och efterhand får spelaren också möjligheten att flirta med dem och inleda en 

romans med någon av dem. Det går att flirta med mer än en av karaktärerna, för att spelaren 

ska få tillräckligt med grund för att skapa sig en uppfattning om NPCerna, men då 

undersökningen går ut på att ta reda på vilken av karaktärerna som spelare föredrar så är det 

endast möjligt att välja en karaktär att inleda ett förhållande med. 

I de scener där spelaren får möjlighet att flirta med NPCerna är det visserligen definierat av 

spelet att det är romans som scenen kretsar kring, men det är ändå alltid upp till spelaren om 

hens karaktär ska kyssa NPCn eller inte. Att kyssa en NPC är dock inte nödvändigt för att kunna 

fortsätta inleda en romans med dem, då fokuset ligger på karaktärernas personlighet snarare 

än på intima handlingar. Detta val gjordes då det ansågs att det skulle förstärka spelarens 

känsla av agency genom att låta spelaren själv ha den typen av kontroll över situationen. 

4.2 Arbetsprocess 

Det första som behövde etableras inför arbetet med artefakten var vilken typ av genre 

berättelsen skulle tillhöra. Då en stor del av den tidigare forskningen bygger på Dragon Age: 

Origins (BioWare, 2009), som utspelar sig i en fantasy-värld, ansågs det lämpligt att placera 

artefakten i en liknande miljö. Dock exkluderades fantasy-aspekten med olika humanoida 

raser, såsom dvärgar och alver, då detta rimligtvis kan tänkas ha en påverkan på hur karaktärer 

upplevs och behandlas. Det ansågs att fler raser skulle kräva mer bakgrundsinformation samt 

tillföra en aspekt som inte skulle ha med könsstereotyper att göra, och därför gjordes det 

medvetna valet att inte använda detta annars genretypiska inslag. 
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Då spelaren ska uppleva att hen själv likväl som artefaktens NPCer har agency gjordes valet att 

skapa ett branching narrative, alltså ett narrativ där spelarens val påverkar vad som händer i 

nästa sektion av spelet (Heussner, Finley, Brandes Hepler och Lemay, 2015:111). Det skapades 

instanser där NPCerna reagerar på samt diskuterar de val som spelaren tidigare gjort, för att 

bidra till deras personlighet likväl som upplevda agency. Trots detta har artefakten kraftiga 

drag av ett linjärt narrativ då stora delar av berättelsen är desamma oavsett spelarens val och 

sker i samma successiva ordning, vilket illustreras i Figur 1. Anledningen till att artefakten fått 

såpass kraftiga linjära element var för att utveckla något av ett omfång som spelare lätt skulle 

kunna ta till sig. 

 

Figur 1 Berättelsestrukturen förgrenar sig emellanåt, men återgår alltid till ett huvudspår. 

 

4.2.1 NPCerna 

NPCerna som skapades var ämnade att representera könsstereotyper samt deras motsatser. I 

metodbeskrivningen etablerades det att det skulle finnas två kvinnliga och två manliga 

karaktärer, och vilka personlighetsdrag de skulle ha. Ytterligare drag utvecklades under arbetet 

med artefakten för att få karaktärerna att kännas så verkliga som möjligt. 

Den stereotypiska kvinnliga karaktären döptes till Kerena. Hon är en del av gruppen till följd 

av sin läkekonst, men kan inte slåss för att ta vara på sig själv eller rädda andra. Kerena är 

öppen med sina känslor och visar ofta på blygsamhet eller oro, hon ser det goda i alla hon 

möter och vill gärna hjälpa så många som möjligt. Hon skyr våld och vill inte använda det som 

en metod för att lösa konflikter om det inte är absolut nödvändigt; enligt henne är det bättre 

att först försöka reda ut situationen med ord. Exempel på liknande personlighetsdrag kan 

finnas i karaktärerna Kyrie från Devil May Cry 4 (Capcom, 2008) och Mikan Tsumiki från 

Danganronpa 2: Goodbye Despair (Spike Chunsoft, 2012). Dessa karaktärer är lojala och 

vänliga, men kan inte slåss och behöver då hjälp mer än de kan hjälpa till. Kerena har alltså 
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fått drag som hittas i existerande karaktärer samt nämns i den litteratur som ligger till grund 

för arbetet, och därför är hon artefaktens kvinnliga stereotyp (Dickerman et. al, 2008:22).  

Karaktären som istället går emot de kvinnliga stereotyperna är Jaida. Hon gick med i gruppen 

för att kunna hämnas på de som dödade hennes stam. Hon har inte mycket tålamod för 

överläggningar och diskussioner, utan vill lösa problem på det snabbast tillgängliga sättet — 

ofta genom våld. Hon visar sällan känslor och anser att det är viktigare att lösa sina egna 

problem än att hjälpa främlingar. Samtidigt finns det vissa drag hos Jaida som inte är rent av 

anti-stereotypiska, såsom hennes stora respekt för naturen. Anledningen till att sådana drag 

ändå finns med var för att ge henne en mer relaterbar sida som skulle skapa större vilja hos 

spelare att inleda en romans med henne, men utan att ge henne allt för feminina stereotypiska 

drag då nästan all form av vänlighet är kodad stereotypiskt kvinnlig (Murnen, et al, 2015:79). 

Den karaktär som representerar manliga stereotypiska drag är Alwin. Han är en soldat som 

gärna tar till våld för att lösa problem och strävar efter att stiga i de militära rankerna. Han 

anser att han själv är den som är mest kapabel till de flesta uppgifter, och tror ofta att andra 

inte klarar sig utan hans beskydd. Hans motivation är grundad i det faktum att hans syster blev 

dödad, vilket var den händelse som inledde hans militära karriär. Det finns många manliga 

karaktärer som har liknande drag, såsom Corvo Attano från Dishonored (Arkane Studios, 

2012) och Kratos från God of War (SIE Santa Monica Studio, 2018) varav ingen drar sig från 

att lösa konflikter med våld och uttrycker minimalt med känslor. Likt Jaida har även Alwin fått 

vissa sympatiska drag för att inte låta honom vara helt känslokall och således oönskvärd för 

spelare att inleda en romans med. Han uttrycker att han bryr sig om spelarkaraktären, och 

sådana känslouttryck är ofta stereotypiska för kvinnliga karaktärer. Dock tar denna omtanke 

formen av en vilja att beskydda, vilket fortfarande är en traditionellt manlig stereotyp 

(Murnen, et al, 2015:79). 

Cohen är den karaktär som går emot de manliga stereotyperna. Han varken vill eller kan slåss 

och är inte kapabel till att ta vara på sig själv i situationen han har hamnat i, då han främst 

agerar som gruppens vägvisare och rådgivare. Han är öppen med känslor som ömhet och 

rädsla men blir sällan arg. Hos Cohen finns det också drag som inte direkt går emot manliga 

stereotyper i form av hans intelligens, men då han varken kan slåss eller läka andra tilldelades 

han sitt intellekt för att ändå ha något att bidra med till gruppen och således vara en del av 

berättelsen. Även om han alltså till viss del följer stereotypen av att vara flitig (Murnen, et al, 

2015:79) tar han dock inga egna initiativ och följer genast andras order, till skillnad från Alwin 

som ofta uttrycker sina åsikter kring beslutfattandet i artefakten. 

När karaktärerna skapades var det viktigt att ge dem distinkta personligheter som inte 

överlappade mer än nödvändigt, för att ge spelare tydliga valmöjligheter beträffande vem de 

ska inleda en romans med. De åtskilda personligheterna tjänar också till att ge karaktärerna 

olika åsikter i artefaktens olika val och för att låta det vara tydligt vilken karaktär som kommer 

uppskatta respektive handling. Artefakten har visserligen inget numeriskt system för att mäta 

vad NPCerna tycker om spelaren, likt till exempel Dragon Age: Origins (BioWare, 2009), men 

den strävar ändå efter en liknande känsla av att NPCerna reagerar på spelarens val. 

4.2.2 Spelarkaraktären 

Beträffande spelarkaraktären så ansågs det viktigt att spelaren skulle kunna sätta sig in i sin 

roll utan att någon större vikt lades vid dess bakgrund. Vissa spel, till exempel Mass Effect 

(BioWare, 2007), låter spelaren välja mellan ett fåtal fördefinierade bakgrunder till sin 
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karaktär som NPCer sedan kommenterar på. Andra spel, såsom Dishonored (Arkane Studios, 

2012), låter spelaren anta rollen av en redan etablerad karaktär med en fast bakgrundshistoria. 

Dessutom finns det spel som låter spelarkaraktärens bakgrund vara odefinierad och något som 

aldrig riktigt tas upp i spelet, såsom i The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 

2011). Till denna artefakt valdes det sistnämnda då det ansågs att en vag och odefinierad 

bakgrund skulle fungera bäst i sammanhanget. 

Den karaktär som spelaren får ta rollen som kan kallas för en cipher, alltså en karaktär som är 

icke-detaljerad och som lämnar mycket utrymme för spelarens egna tolkningar (Heussner, et 

al. 2015:78). Det som faktiskt etableras är spelarkaraktärens ledarfunktion i gruppen samt 

hens tidigare uppfattningar om de andra karaktärerna. Dessa tidigare uppfattningar tjänar 

dock främst till att förklara NPCernas bakgrunder och personligheter. Det strävades efter att 

spelarkaraktärens dialog skulle vara relativt neutral, för att inte insinuera allt för starka åsikter 

eller personlighetsdrag. Målet med detta är att spelaren ska utgå från sina egna uppfattningar 

gällande spelets olika val, främst valet med vilken NPC som hen inleder en romans med, 

snarare än något hen tror att spelarkaraktären själv skulle välja. 

4.2.3 Valmöjligheter 

Under spelets gång ställs spelaren inför ett antal olika val. Dessa val skulle för det första 

upplevas som att de fungerade i narrativet och i berättelsens miljö, men skulle också tjäna ett 

syfte för undersökningen. En situation med ett sådant val uppstår när karaktärerna stöter på 

en man som blivit tillfångatagen av banditer. Alwin föreslår en strategisk attackplan medan 

Jaida inte vill slösa tid på att planera utan hellre vill gå till attack direkt. Kerena tycker att 

gruppen ska försöka resonera med banditerna, samtidigt som Cohen helst vill undvika 

situationen helt och hållet. Dessa olika åsikter syftar till att visa hur karaktärerna resonerar 

och låter spelaren forma en uppfattning om dem utifrån detta. 

Det är möjligt att valen framstår som rent moraliska, men deras syfte är alltså inte 

nödvändigtvis att ställa spelaren inför moraliska dilemman. Istället finns de till för att låta 

NPCerna kommentera på de olika alternativen som finns samt uttrycka sin åsikt om vad 

spelaren slutligen väljer. Att NPCerna reagerar på det som händer i spelvärlden ansågs viktigt 

för att bidra till illusionen av deras agency (Parsler, 2010:137). 

Att presentera spelare med moraliska val innebär dock en viss risk eftersom olika spelare 

resonerar på olika sätt, vilket gör skapandet av dessa val mer komplicerat (Heussner, et al. 

2015:114). Då artefakten saknar ett tungt gameplay minskar visserligen komplikationerna 

något eftersom valen leder till varken för- eller nackdelar för gameplay, utan effekterna av 

spelarens val ter sig endast i NPCernas kommentarer. Inga moraliska val är heller så betydande 

att de kan resultera i att en NPC inte längre finns tillgänglig för att inleda en romans med, eller 

att en NPC lämnar gruppen. 

Trots detta förekommer ändå val som kan påverka huruvida förhållanden kan inledas med 

vissa karaktärer eller inte. Om spelaren ej tar sig tid till att konversera med den valda 

karaktären vid de givna tillfällena så uppstår inte möjligheten att senare inleda ett förhållande 

med henom. Detta beslut togs då romansen i artefakten behandlas som en fördjupning av det 

platoniska förhållande som redan existerade mellan karaktärerna. Utan att konversera med 

karaktärerna saknas då denna möjlighet till fördjupning och således uteblir romansen. 
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Berättelsen fortsätter ytterligare något efter att spelaren har fått välja en karaktär att inleda en 

romans med, och avrundas med ett sista till synes moraliskt val. Detta gjordes för att inte 

abrupt avsluta berättelsen, utan istället ge den ett tillfredsställande slut samt låta 

spelarkaraktären diskutera händelserna med den karaktär som en romans eventuellt inletts 

med. Det låter också spelaren veta att relationen inte tar slut bara för att hen inte valde det 

som den romantiska partnern förespråkade; karaktärerna uttrycker visserligen sitt missnöje 

om spelaren inte agerar utifrån deras respektive önskningar, men de kommer inte låta det ha 

en negativ påverkan på relationen. Detta skiljer sig från hur romanser ter sig i till exempel 

Dragon Age II (BioWare, 2011), där relationen byggs upp främst genom att spelaren håller 

med om vad NPCerna säger och gör. 

4.2.4 Implementation 

Artefakten är en interaktiv berättelse skriven i Twine (2009) som består av olika val, vilka 

driver berättelsen framåt. Arbetet inleddes med skapandet av en flowchart för att strukturera 

upp berättelsen och etablera specifika moment där spelaren skulle ställas inför valmöjligheter. 

Därefter skrevs ett fullständigt första utkast, som sedan redigerades under dess 

implementation i Twine. Dessa redigeringar bestod av både korrekturläsning såväl som att 

klippa ner texten för att göra den något kortare, då det ansågs att spelet var aningen långt för 

undersökningens ändamål. I Twine gavs spelet dessutom ett aningen anpassat utseende för att 

texten skulle vara behaglig att läsa, vilket kan ses i figur 2. För att undvika att spelare skulle 

kunna gå bakåt i berättelsen och ångra sina val togs knapparna för detta bort från spelets 

sidomeny. 

 

Figur 2 Spelets text har fått en mörk bakgrund med ljus text och stort radavstånd för att 

skapa en lättläst kontrast. 

 

Systemet i artefakten som avgör om det är möjligt att inleda en romans med en given karaktär 

består av variabler, om än väldigt enkla sådana. Kelly (2015:57-58) påpekar att spel tenderar 

att kvantifiera romanser och värdera dem utifrån en numerisk variabel. Dragon Age: Origins 

(BioWare, 2009) är återigen ett exempel då spelaren kan samla approval-poäng, vilket 

innebär att det mäts hur mycket en NPC tycker om spelarkaraktären. När en viss mängd poäng 

har samlats in anses karaktärernas relation till varandra som en romans. 
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I artefakten för detta arbete används inte någon sådan variabel, utan endast variabler som 

kontrollerar huruvida spelaren har tagit sig tid att lära känna de olika karaktärerna. Detta 

användes då det ansågs som mer naturligt och rimligt snarare än att ge spelaren en romans 

som en sorts belöning för hens insatser i spelet. Ett sådant system hade istället lagt fokuset på 

prestationen av att ha genomfört en romans, menar Kelly (2015:57-58), snarare än att fokusera 

på upplevelsen av förhållandet i sig självt. Utöver de variabler som avgör huruvida spelaren 

kan inleda en romans med de olika karaktärerna så finns även mindre variabler, vars syfte är 

att påverka mindre detaljer till att överensstämma med tidigare val. Dessa detaljer ändrar 

alltså inte berättelsens gång, men de kan förhoppningsvis ge spelaren en större känsla av att 

deras val påverkar berättelsen. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Genomförande 

Undersökningen som har genomförts bestod av två delar; deltagarna fick först spela igenom 

artefakten, och sedan delta i en skriftlig intervju (Appendix A). Intervjun syftade till att ta reda 

på vilken karaktär spelare eventuellt inledde en romans med och vad de tyckte om denna 

karaktärs egenskaper, samt att ta reda på vilka könsstereotypiska drag spelare lade märke till 

och vilken betydelse de ansåg att dessa hade.  

Först tillfrågades spelarna huruvida de valde att anta en roll eller om de agerade utifrån sina 

egna uppfattningar. Denna fråga inkluderades då det var viktigt för utvärderingen att veta om 

spelares preferens gällande NPCerna faktiskt var baserad på deras egna åsikter, snarare än på 

en påhittad karaktärs. 

Därefter fick spelarna frågan om vem de eventuellt inledde en romans med, och de ombads att 

motivera varför de drogs till just denna karaktär. Om de inte inledde en romans ombads de 

istället att motivera detta val. Som en följdfråga fick de också svara på om det fanns några 

personlighetsdrag som de inte tyckte om. Allt detta syftade till att ta reda på mer om spelarnas 

preferenser och åsikter gällande olika egenskaper som karaktärerna gestaltade, då 

personlighetsdrag är ett stort fokus i arbetet. 

Då det finns ett tillfälle i artefakten där spelarna har möjlighet att välja vilka och hur många av 

karaktärerna de ska ha en konversation med ställdes även en fråga angående detta. Det ansågs 

relevant att veta om spelare upplevde karaktärerna intressanta nog för att prata mer med dem 

— och således låta sin spelarkaraktär lära känna dem i spelvärlden. Dessutom är denna 

konversation mekaniskt avgörande för huruvida en karaktär senare blir tillgänglig för att 

inleda en romans med, och det ansågs möjligen vara relevant att veta vilka karaktärer spelarna 

hade som alternativ. 

Berättelsen innehåller ett antal moraliska val, som varje NPC har en tydlig åsikt inför. Spelarna 

blev tillfrågade huruvida de i dessa moraliska val agerade utifrån sina egna värderingar eller 

utifrån vad en viss NPC förespråkade, och varför. Artefakten till detta arbete har visserligen 

inte någon variabel som ökar chanserna att kunna inleda en romans med en karaktär om 

spelaren håller med henom i moraliska val, men det finns många andra spel som har detta, till 

exempel Dragon Age: Origins (BioWare, 2009). Då det antogs att många av deltagarna var 

bekanta med denna typ av spel ansågs det intressant att veta om de tog sig an de moraliska 

valen med en specifik romans i åtanke. 

Spelarna tillfrågades också om NPCernas åsikter angående de moraliska valen hade någon 

påverkan på vad de tyckte om NPCerna. Delvis bidrog detta till insikten om hur karaktärerna 

uppfattades, men även till vilken grad de upplevdes som trovärdiga då deras reaktioner och 

attityder till moraliska val var det huvudsakliga sättet för att tillskriva dem agency. 

Därefter frågades spelarna om de lade märke till några könsstereotypiska personlighetsdrag i 

artefakten, och i så fall vilka. Då könsrelaterade stereotyper är en av arbetets fokuspunkter var 
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det viktigt att ta reda på om spelare var medvetna om dem i spelandet. Detta var också första 

gången som begreppet stereotyper benämndes i undersökningen, för att inte influera spelarnas 

tankesätt under själva spelandet. 

Slutligen frågades de spelare som hade observerat könsstereotyper om dessa påverkade deras 

syn på karaktärerna. Denna fråga är den som är närmast arbetets forskningsfråga, då den 

indirekt söker svar på vad spelare anser om stereotypiska drag. I de fall där spelarna ansåg att 

den karaktär de valt att inleda en romans med också tillhörde en könsstereotyp är det möjligt 

att se tendenser gällande forskningsfrågan, även om enbart denna delfråga inte är tillräcklig 

för att besvara problemet i sin helhet. 

5.1.2 Sammanställning av svar 

Totalt genomfördes undersökningen med tolv anonyma deltagare som intervjuades skriftligt 

via Discord (2015). En länk till undersökningen, innehållande artefakten samt information om 

deltagandet, delades på sociala medier för att samla in deltagare. Då själva artefakten 

uppskattades ta mellan 20 och 40 minuter att spela igenom, och då intervjun var ytterligare 

något längre, fanns det en risk att deltagare skulle finna det svårt att uppehålla fokus och 

intresse och därför inte slutföra undersökningen. Detta kan ha varit en av anledningarna till 

att deltagarantalet inte blev högre än just tolv. Det faktum att deltagarna inte fick någon 

ersättning för sin medverkan i undersökningen kan också ha varit en påverkande faktor. Trots 

att det inte blev fler deltagare än tolv har ändå tillräckligt med data kunnat samlas in för en 

analys. 

Anonyma deltagare syftar på att personlig information såsom deras namn och könstillhörighet 

inte efterfrågades. Dock intervjuades de som tidigare nämnt via Discord, och därför var deras 

användarnamn på denna tjänst synliga. Dessa användarnamn dokumenterades dock inte när 

svaren sammanställdes, för att vidare styrka deltagarnas anonymitet. 

Gällande den första frågan angående hur deltagarna fattade sina beslut i spelet svarade 

samtliga att de utgick från sina egna uppfattningar snarare än att spela en roll, då många 

upplevde detta som mest naturligt. Detta sträcker sig också till vilken karaktär de inledde en 

romans med, samma slutsats som Waern (2011:250, 253-254) kom fram till. En deltagare 

valde att längre fram i spelet börja agera så som hen trodde skulle imponera på en viss NPC, 

men det var fortfarande utefter sitt eget val och inte ett val baserat på någon spelad roll. En 

annan deltagare ändrade sitt agerande under spelandets gång för att bättre fylla den ledarroll 

som spelarkaraktären tillskrivs. Trots att de beskriver sitt agerande som att inte fullt vara 

baserat på deras egna åsikter har de ändå inte anpassat sig till en specifik karaktärsroll, och 

kan därför kategoriseras som att de har agerat utifrån sitt eget perspektiv. Att deltagarna 

uteslutande agerat efter sina egna uppfattningar i åtminstone någon grad styrker slutsatserna 

som kommer kunna dras i detta arbete, då det är just spelarnas preferenser som eftersöks i 

forskningsfrågan. Artefaktens exkluderande av bakgrundsinformation angående 

spelarkaraktären verkar ha tjänat sitt syfte i att få spelarna att utgå ifrån sig själva, som denna 

deltagare förklarar: 

"Had I had more of a background to go on, I would have gotten more into 

actually playing the character, than going with my own value judgements." 

Deltagare 11 
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Därefter ställdes alltså spelarna frågan om vilken karaktär de valde att inleda en romans med, 

samt varför. Fem av tolv deltagare valde att inleda en romans med Kerena, den kvinnliga 

karaktären som följde stereotypen, och hon var således den karaktär som flest deltagare 

inledde en romans med. Samtliga som valde henne gjorde detta då de uppskattade att hon var 

omtänksam och vänlig, vilket alltså är tydliga exempel på kvinnligt stereotypiska drag 

(Murnen, et al, 2015:87). Den kvinnliga karaktären som istället bröt mot stereotyperna, Jaida, 

valdes endast av en deltagare. Denna deltagare uppskattade hur självständig hon var, och 

tyckte dessutom att hon hade en intressant bakgrundshistoria. 

Endast en deltagare valde att inleda en romans med Alwin, den manliga stereotypiska 

karaktären, och endast en valde att inleda en romans med Cohen, som bröt den manliga 

stereotypen. Den som valde en romans med Alwin valde honom då han påminde om flera 

andra karaktärer från andra verk som deltagaren tycker om, medan den deltagare som valde 

Cohen kände att hen kunde relatera till hans personlighet. Den deltagare som valde Cohen 

prioriterade dessutom att sträva efter ett samkönat förhållande, då hen valde manliga 

pronomen till sin karaktär. 

Övriga fyra deltagare valde att inte inleda någon romans. Anledningarna till detta var delvis 

för att de helt enkelt inte kände att de drogs till en specifik karaktär, men också för att de ansåg 

att de var gruppens ledare och ville hålla relationerna inom gruppen professionella. En av 

dessa deltagare berättade också att hen gärna hade velat vara den som tog initiativet för en 

romans, då det i artefakten kan tolkas som att det är NPCerna som först uttrycker ett 

romantiskt intresse. Utifrån svaren på denna fråga är det svårt att dra starka slutsatser 

angående de manliga karaktärerna då det alltså inte fanns någon tydlig preferens mellan dem, 

men det finns istället tydliga skillnader angående vilken kvinnlig karaktär som föredrogs. 

När det kommer till huruvida spelare ogillade några drag hos karaktären de inledde en romans 

med så fann de som inledde romanser med Jaida och Cohen inga sådana drag. Den deltagare 

som inledde en romans med Alwin ansåg att han var lite för impulsiv, vilket gav ett negativt 

intryck: 

"I typ mitten av spelandet kändes det dock som att han gjorde saker utan att 

tänka sig för allt för mycket, fortfarande  strategiskt men han kändes lite mer 

'korkad' än vad jag fick intrycket av från början, vilket var lite meh. För en 

person med militär bakgrund kändes det som att han skulle på något sätt visa 

och förklara hur och varför han tänkte, men det finns ju den typen av militär 

som är mer ute efter att bara slåss och inte slåss på rätt sätt." 

Deltagare 7 

Av de fem deltagare som inledde en romans med Kerena var det tre stycken som ogillade några 

av hennes drag. Dessa drag var hennes bristande självförtroende, hennes naivitet samt att hon 

inte kunde försvara sig själv. Trots att de ogillade dessa drag inledde de ändå en romans med 

henne, och de verkar således ha haft relativt liten betydelse. Värt att påpeka är att även dessa 

drag har getts till henne under utvecklingen av artefakten för att förstärka hennes roll som 

kvinnlig stereotyp. 

Även de deltagare som inte inledde någon romans tillfrågades om det fanns någon anledning 

till detta, exempelvis om det var på grund av specifika personlighetsdrag hos karaktärerna. En 

av dessa nämnde specifikt Kerena då hen ansåg att hon var för oskyldig och omhändertagande, 
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medan en annan ansåg att både Alwin och Jaida var för hårda i sina personligheter och att 

Cohens bristande självförtroende var negativt. Den sistnämnda deltagaren uppgav också att 

hen gärna hade haft mer tid för att kunna lära känna karaktärerna. De resterande två 

deltagarna ansåg att de inte hade tillräckligt intresse för karaktärerna överlag.  

Gällande om deltagarna tog sig tid till att prata med alla karaktärer när det var möjligt så 

svarade nio av tolv ja, då de ville få ut så mycket information som möjligt av spelet. Några ville 

lära känna karaktärerna på ett personligt plan, medan andra gjorde samma val med målet att 

utforska alla alternativ ur ett mer strategiskt perspektiv ifall den information som 

konversationerna innehöll skulle komma att vara viktig längre fram i berättelsen. De 

resterande deltagarna hade vid denna tidpunkt konstaterat att endast några karaktärer var av 

intresse, och pratade därför bara med dessa. Två av dessa deltagare pratade med Kerena och 

Jaida, medan den tredje pratade med Jaida och Cohen. Då spelet endast tillåter spelare att 

inleda en romans med de NPCer som de pratat med hade dessa deltagare alltså inte tillgång till 

alla romansalternativ senare i berättelsen.  

När frågan ställdes angående om deltagarnas moraliska val baserades på deras egna åsikter 

eller utifrån en viss karaktärs synpunkt, svarade tio av tolv att de utgick från sina egna 

synpunkter. Majoriteten höll ändå karaktärernas argument i åtanke när de fattade beslut och 

många ville välja det som skulle vara bäst för gruppen. De resterande två personerna utgick 

helt från vad sina respektive kärleksobjekt förespråkade. I många fall verkade det dock finnas 

en viss överlappning då till exempel en deltagare som utgick från sitt kärleksobjekts åsikter 

också delade hans värderingar, och då en deltagare som utgick från sina egna åsikter såg det 

som en stor fördel att hens kärleksobjekt förespråkade samma alternativ. 

Därefter frågades deltagarna om karaktärernas åsikter angående moraliska val påverkade 

deras syn på respektive karaktär. Sju av tolv ansåg att åsikterna inte hade någon påverkan alls. 

En av dessa medgav dock att hen tyckte det var jobbigt att inte kunna tillfredsställa alla NPCer. 

En annan ansåg att Jaidas åsikter fick henom att tvivla på Jaidas bedömningsförmåga, men det 

ändrade inte hens uppfattning om karaktären i sig. Resterande ansåg att karaktärernas åsikter 

passade deras personligheter, och därför inte påverkade deras åsikter om dem. Just att 

deltagarna ansåg att karaktärernas åsikter och personligheter stämde överens med varandra är 

i sig något positivt, då detta innebär att karaktärerna verkar ha uppnått en tillräckligt hög nivå 

av trovärdighet (Lee och Heeter, 2012:83). 

Fem av tolv ansåg att deras uppfattning av karaktärerna för det mesta var oförändrad till följd 

av de moraliska valen, men det fanns vissa aspekter som påverkade hur karaktärerna 

uppfattades. En deltagare tyckte till exempel att Kerena och Cohen framstod som naiva då de 

förespråkade icke-våldsamma lösningar på konflikterna. En annan blev aningen negativt 

inställd till Jaida och hennes våldsamma synsätt, och blev samtidigt mer positivt inställd till 

Kerena och hennes humana natur. Två deltagare fick en mer negativ inställning till Alwin varav 

en för att han verkade för kaxig, och den andra för att hen inte höll med om de val han 

förespråkade. En sista deltagare upplevde generellt att det saknades reaktioner från NPCerna, 

och att det kändes som att de bara lydde order utan att ifrågasätta spelarens beslut.  

Det verkar alltså som att deltagarna till stor del var överens om att NPCernas åsikter kring de 

moraliska valen reflekterade deras personligheter. Samtidigt verkar det också som att dessa 

åsikter faktiskt har påverkat deras uppfattning om karaktärerna, även om många först hävdar 

att det inte gjorde det. Ett exempel kan ses här, där deltagaren först ger tydliga exempel på hur 
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karaktärernas åsikter har ändrat hens uppfattning om dem men sedan hävdar att de inte har 

haft någon direkt påverkan:  

"Yes Jaida lust to just slash everything kind of made me not like her as much as 

I initially liked her. And the more humaine [sic] approach drew me towards 

Kerena. Their opinions seemed to just confirm their character to me so didn't 

really change anything" 

Deltagare 4 

Deltagarna tillfrågades också huruvida de lade märke till några könsrelaterade stereotyper eller 

inte. Nio av tolv deltagare ansåg att Kerena hade stereotypiska drag och beskrev henne som en 

typiskt känslomässig, omtänksam, omhändertagande och vänlig kvinna. Ingen ansåg att 

Kerena bröt mot några stereotyper. Sju av tolv ansåg att Alwin var en stereotypiskt manlig 

karaktär, då han var en stark och självsäker krigare som gärna ville leda. En deltagare ansåg att 

Alwin dock bröt mot stereotyper vid det tillfälle då han uttrycker omtanke för den skadade 

spelarkaraktären. 

Fyra av tolv deltagare ansåg att Jaida var den stereotypiskt starka och kapabla kvinnan, men 

det var samtidigt fyra andra deltagare som ansåg att Jaida aktivt bröt mot stereotyper. Det var 

också tre deltagare som ansåg att Cohen var den stereotypiskt nördiga och intelligenta mannen, 

men samtidigt två deltagare som såg Cohen som ett aktivt brytande av stereotyper. I dessa fall 

är det möjligt att deltagarna har olika syn på vad könsstereotyper innebär, då de inte 

presenterades med några exempel på vad denna undersökning definierar som en 

könsstereotyp. 

Två deltagare ansåg sammanfattningsvis att alla karaktärerna följde stereotyper, medan tre 

deltagare inte uppfattade några könsstereotyper alls. Genom detta går det att se att även om 

åsikterna varierade något kring karaktärernas stereotyper, så var alla som lade märke till denna 

typ av drag överens om att Kerena var en stereotypisk karaktär. 

Slutligen frågades de nio deltagare som lade märke till stereotyper vad dessa drag hade för 

eventuell påverkan på deras åsikter om karaktärerna. Tre av dessa deltagare ansåg att deras 

uppfattning om karaktärerna inte ändrades till följd av deras stereotyper. En deltagare medgav 

att hen först fick förutfattade meningar om karaktärerna på grund av stereotyperna, men att 

dessa försvann när deltagaren började lära känna karaktärerna bättre. De övriga fem 

deltagarna ansåg att stereotyperna påverkade deras åsikter om karaktärerna. 

En deltagare fick en mer negativ inställning till Kerena till följd av hennes personlighet: 

"Prästinnan var skör och 'god' in i själen typ, o [sic] det kändes typisk av den 

typen av karaktär och kanske av den typen av kvinnliga karaktären, att den 

kvinnliga religiösa personen tar hand om healing ansvaret för laget. [...] 

Prästinnan kändes bara som en jobbig karaktär rakt av när man började 

uppfatta henne som den typen av karaktär för mig." 

Deltagare 12 

Övriga som sett stereotypiska drag hos Kerena var huvudsakligen neutrala till dessa, förutom 

en deltagare som berättade att hen fick mer empati för henne. En annan tyckte visserligen inte 
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om att hon var en stereotypisk karaktär, men värdesatte samtidigt många av hennes drag och 

hade därför inte en negativ uppfattning om henne. 

Gällande Alwin var det två deltagare som inte tyckte om hans stereotypiska drag att vara macho 

och att försöka ta mycket plats. De ogillade dessutom att han själv verkade vilja fylla den 

ledarroll som spelarkaraktären hade tillskrivits, och en deltagare uttryckte att Alwin behöver 

"[v]åga lita på att andra kan göra jobbet minst lika bra som dig" (deltagare 8). 

Två personer ansåg att de stereotyper som de såg hos Cohen påverkade deras åsikter om 

honom. En deltagare fick en något negativ inställning till honom då hen inte ansåg att han var 

lämplig att vara en del av denna typ av uppdrag på grund av hans bristande färdigheter i strid. 

Den andra deltagaren påpekade att Cohen må ha fyllt en stereotypisk roll, men att han i 

slutändan kändes som en mer utvecklad karaktär än den stereotyp som deltagaren såg. 

Endast en deltagare hade något att säga om Jaida och hennes upplevda stereotyp. Hen ansåg 

att Jaida var en "tomboy" och att det finns en viss aggressivitet kopplad till denna stereotyp, 

vilket gav deltagaren en mer negativ bild av henne. Detta var också en anledning till att 

deltagaren valde att inleda en romans med Kerena istället för Jaida, trots att det var Jaida hen 

var mest intresserad av till en början. 

5.2 Analys 

Den karaktär som flest valde att inleda en romans med var alltså Kerena, den kvinnligt 

stereotypiska karaktären. Drag som uppskattades hos henne var hennes omtänksamhet och 

vänlighet, alltså den typ av stereotypiskt kvinnliga drag som klassificeras som positiva 

egenskaper (Murnen, et al, 2015:79). De drag som istället inte uppskattades, exempelvis 

hennes oförmåga att kunna försvara sig själv, är också kvinnligt könsstereotypiska (Dickerman, 

et al, 2008:22) men är istället egenskaper som kan kategoriseras som negativa. Hennes naivitet 

var ännu något som inte uppskattades av deltagare, och detta var ett drag som tillskrevs henne 

för att förstärka hennes vänlighet. Naivitet är också en egenskap som vanligtvis undviks i 

manliga stereotyper (Murnen, et al, 2015:79). I strävan efter att framställa Kerena som en så 

kvinnligt stereotypisk karaktär som möjligt ansågs det också rimligt att hon samtidigt skulle 

vara en antites till manliga stereotyper, därav hennes explicita naivitet. Att nio av tolv deltagare 

lade märke till Kerenas stereotypiska drag, oavsett om de uppskattade dem eller inte, kan ses 

som en indikation på att hon har tjänat sitt syfte som stereotypisk karaktär väl. 

Intressant att påpeka är också att Kerena var både den karaktär som flest deltagare såg 

stereotypiska egenskaper hos och den karaktär som flest inledde en romans med. Fyra av fem 

av de deltagare som valde Kerena kunde samtidigt se att hon uppfyllde stereotypen. I Kerenas 

fall verkar det alltså inte ha varit ett hinder, utan snarare något positivt, att stereotypiska drag 

fanns närvarande för de som ville inleda en romans med henne. 

I Alwins fall upplevdes däremot hans stereotypiska drag aldrig som något positivt. Deltagare 

var antingen neutrala till hans egenskaper eller uttryckte missnöje, såsom över hans stöddiga 

attityd och önskan att ta över ledarrollen. Den deltagare som inledde en romans med Alwin 

hävdade visserligen att hans stereotypiska drag inte hade någon påverkan på hens uppfattning 

om honom, men hen berättade tidigare i undersökningen att han upplevdes som impulsiv och 

aggressiv och att detta inte uppskattades. Deltagaren har alltså inte själv identifierat dessa drag 

som stereotypiska, men aggressivitet är fortfarande ett stereotypiskt manligt drag (Murnen, et 

al, 2015:79) som alltså sågs som något negativt. En annan deltagare fick en negativ upplevelse 
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av Alwin just på grund av hans åsikter till moraliska val, men detta var nödvändigtvis inget som 

kan kopplas till de stereotypiska drag han gestaltade. Det tillfälle som någon deltagare specifikt 

berättade att hen tyckte om Alwin vid var när han uttrycker omtanke för spelarkaraktären. 

Omtanke är något som kan anses bryta mot manliga stereotyper (Murnen, et al, 2015:79) och 

det är därför intressant att det var just när han visade på detta drag som han var mer 

uppskattad. 

Samtidigt som Alwins mer omtänksamma — och möjligtvis mindre maskulina — egenskaper 

verkade uppskattas så såg det något annorlunda ut gällande Cohen. Den deltagare som inledde 

en romans med honom uppskattade hans vänlighet och inkompetens i strid då hen kunde 

relatera till detta, men samma egenskaper uppskattades inte av andra deltagare. Det påpekades 

att han inte var lämpad för uppdraget och att hans inställning till våld var naiv, egenskaper som 

direkt går emot manliga stereotyper (Murnen, et al, 2015:79,87). Värt att notera är att Kerena 

hade en liknande inställning och funktion, men samma deltagare som ogillade dessa drag hos 

Cohen lade inte lika mycket fokus på dem när det gällde Kerena. Rent generellt verkar Kerena 

ha uppskattats mer än Cohen med tanke på att det var fem deltagare som inledde en romans 

med Kerena men bara en som inledde en romans med Cohen. Detta kan visserligen ha 

påverkats av vilket kön deltagarna är mer attraherade av, men då detta inte var något de 

ombads dela i undersökningen är det svårt att dra slutsatser kring det. Dock kan det ändå 

konstateras att Kerenas vänlighet var uppskattad av många deltagare, medan detsamma inte 

gällde Cohen. Kerenas vilja att skona liv nämndes också som ett positivt drag, medan samma 

aldrig nämndes i samband med Cohen trots att båda karaktärerna delade denna egenskap. 

Kerenas och Cohens pacifistiska inställning var något som inte delades av Jaida, men hos 

henne var detta ändå något som verkade uppskattas. Hon uppfattades som kapabel och 

självständig, vilket gick emot könsstereotyper då driftighet ofta är något som tillskrivs män 

(Murnen, et al, 2015:79) och att kunna försvara sig själv är något som inte faller in under 

kvinnliga könsstereotyper då de ofta gestaltas som hjälplösa (Dickerman, et al, 2008:22). Dock 

sågs just hennes aggressivitet som ett negativt drag som gjorde att hon uppfattades som hård 

och mindre tilltalande. Samma deltagare som ansåg att Jaida var hård i sin personlighet ansåg 

detsamma om Alwin, så här var det mindre skillnad i hur samma egenskaper uppfattades hos 

personer av olika kön. En annan deltagare lade dock vikt på att Jaidas aggressivitet var något 

negativt men nämnde inte något liknande om Alwin; när det gällde honom var det istället hans 

machoattityd som fick deltagaren att bli mer negativt inställd. Det fanns alltså vissa skillnader 

i hur Jaidas kontra Alwins aggressivitet uppfattades, men det var inte lika påtagligt som hur 

Cohens och Kerenas vänlighet mottogs. 

Ytterligare något intressant att nämna är att det var flera deltagare som ansåg att Jaida och 

Cohen var stereotyper, trots att de är menade att gå emot dem. Det var visserligen färre antal 

deltagare som ansåg att de var stereotyper än som ansåg att Kerena och Alwin var stereotyper, 

men fyra deltagare tyckte ändå att Jaida hade stereotypiska drag och tre deltagare tyckte 

detsamma om Cohen. De som ansåg att Jaida var en stereotyp tyckte att hon var den starka 

kvinnan som ofta syns i media, en typisk pojkflicka samt som den exotiska kvinnan med 

främmande synsätt. De som ansåg att Cohen var en stereotyp hävdade att hans gestaltning som 

en intelligent "nörd" var stereotypisk. Av dessa exempel att döma verkar det som att deltagarna 

angivit mer allmänna stereotyper, snarare än specifikt könsrelaterade stereotyper. Då 

deltagarna inte presenterades med någon tydlig definition av vad könsstereotyperna innefattar, 

samt att deras tolkningar inte heller stämmer överens med hur de källor som använts för detta 

arbete definierar könsstereotyper, är det här troligt att de har gjort en egen tolkning utifrån 
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deras egna upplevelser av media. Deras tolkningar av karaktärerna som typiska är dock inte 

ogrundade då det finns liknande exempel i media såsom Samwell Tarly (Game of Thrones, 

2011-2019) som kan påminna om Cohen då hans intellekt är hans starkaste sida och 

Widowmaker (Overwatch, 2016) som kan påminna om Jaida då hon sällan uttrycker känslor 

förutom aggressivitet. Att dessa typer av karaktärer existerar i media innebär dock inte att de 

är könsstereotyper, utan visar mest att Cohen och Jaida inte är unika.  

Trots dessa påståenden nämnde ändå flertalet deltagare inte bara att Jaida och Cohen ej följde 

stereotyper, utan också aktivt bröt mot dem. Deltagarna som nämnde att Cohen gick emot de 

manliga könsstereotyperna nämnde hans blygsamhet och intelligens. Jaida i sin tur gick emot 

de feminint stereotypiska dragen genom hennes personlighet: 

"[Jaida] breaks the gender role of being the delicate/graceful/pretty woman who 

leaves the fighting to others, and I love that. Instead she's got a sword and she 

speaks of a tribe where people had to be able to look out for themselves and she's 

generally quite stoic." 

Deltagare 3 

Att flera deltagare lade märke till att Jaida och Cohen bröt stereotyper, men att ingen ansåg att 

Kerena eller Alwin gjorde det, ses som något positivt då det innebär att karaktärerna 

åtminstone till viss del har fyllt sin tänkta funktion av att representera stereotyper och icke-

stereotyper — vilket alltså underlättar analysen av datan och utförandet av arbetet. 

5.3 Slutsatser 

Till stor del har karaktärerna alltså tjänat sitt syfte som stereotypiska respektive icke-

stereotypiska representationer. Gällande de icke-stereotypiska karaktärerna 

uppmärksammades deras drag som just icke-stereotypiska och de stereotypiska karaktärernas 

drag uppfattades i sin tur som stereotypiska. Allra tydligast var det för Kerena, då alla deltagare 

som lade märke till könsstereotypiska drag nämnde henne som ett exempel. Alla karaktärerna 

går att använda i arbetet men det är alltså just Kerena som det är enklast att dra slutsatser 

kring, både då hon var den karaktär som flest såg stereotypiska drag hos men också den 

karaktär som flest valde att inleda en romans med.  

Majoriteten av de som inledde en romans med Kerena såg drag hos henne som de ansåg var 

stereotypiska, och värdesatte samtidigt dessa drag som något positivt. Deltagare ansåg att de 

saknade samma drag hos Jaida, och ett fåtal nämnde att de gärna skulle valt att inleda en 

romans med henne om hon inte hade varit så aggressiv som hon var och att de därför valde 

Kerena istället. Det verkar alltså som att kvinnliga karaktärer tjänar på att ha vissa 

stereotypiska egenskaper för att spelare ska vilja inleda romanser med dem. 

Den kvinnligt stereotypiska egenskapen ömhet verkar dock samtidigt vara eftertraktad hos 

manliga karaktärer till viss del. Det var just när Alwin uttryckte att han brydde sig om 

spelarkaraktären som en deltagare blev mer positivt inställd till honom, och samtidigt ansåg 

att Alwin tillfälligt gick emot maskulina stereotyper. Detta tyder på att spelare ibland föredrar 

att manliga karaktärer visar kvinnligt stereotypiska egenskaper. Dock kan detsamma också 

sägas om manligt stereotypiska drag hos kvinnliga karaktärer då flertalet deltagare önskade 

att Kerena skulle varit mer kapabel och handlingskraftig, vilket kodas som en manlig egenskap 

(Murnen, et al, 2015:79). 
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Handlingskraften saknades också hos Cohen, och var något som påpekades oftare när det 

gällde honom än gällande Kerena. Han uttryckte också vänlighet oftare än Alwin, men detta 

var inget som deltagare lade märke till. Det verkar alltså finnas en dubbelstandard gällande 

Cohen, där han kritiseras för sin avsaknad av de positivt kodade maskulina stereotyperna 

samtidigt som han sällan beröms för att uttrycka de positiva drag som är stereotypiskt 

feminina. Det är alltså möjligt att manliga karaktärer hålls till ett visst ideal där de måste visa 

tillräckligt många maskulina drag för att vara tillåtna att uttrycka drag som anses feminina. 

Samma typ av ideal har kunnat observeras angående kvinnliga karaktärer och maskulina drag, 

om än inte i samma utsträckning. Jaida och Alwin uttrycker likvärdig aggressivitet genom 

artefaktens berättelse, men det var oftare Jaidas aggressivitet som deltagare kommenterade 

på. Det verkade dock inte finnas lika många negativa åsikter om Jaida som det fanns om 

Cohen, då deltagare ändå ansåg att hon var kapabel och tillförde något till gruppen.  

Kerena var alltså den karaktär som var mest populär bland deltagarna, medan de övriga endast 

valdes av en deltagare vardera. På grund av detta är de svåra att diskutera individuellt, men de 

kan ändå ställas i jämförelse med henne. Kerena går att jämföra med Jaida för att se mönster 

för kvinnliga karaktärer, Cohen för att undersöka kvinnligt stereotypiska drag och Alwin för 

att jämföra stereotypiska karaktärer med varandra. Jaida är visserligen den som kan ge den 

tydligaste jämförelsen då denna sker mellan två kvinnliga karaktärer, men jämförelser mellan 

Kerena och de manliga karaktärerna kan ändå ge en indikation på var kvinnligt stereotypiska 

egenskaper är välkomna. 

Avslutningsvis verkar det alltså som att stereotyper har en viss påverkan på spelares 

preferenser när det gäller att inleda en romans. Samtliga positiva drag som deltagarna 

värdesatte hos Kerena — och samtidigt saknade hos Jaida — var också drag som förknippas 

med kvinnliga stereotyper. Denna slutsats går dock endast att dra gällande de kvinnliga 

karaktärerna då det inte finns tillräckligt med data gällande de manliga, men intressanta 

paralleller går ändå att dras för samtliga. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete har ämnat att undersöka vikten av att könsrelaterade stereotyper är närvarande 

när spelare ska välja en NPC att inleda en romans med. Könsstereotyperna som är i fokus i 

detta arbete är de som är relaterade till personlighetsdrag, såsom att kvinnor ska vara vänliga 

och omhändertagande medan män ska vara våldsamma och initiativtagande (Murnen, et al, 

2015:79). 

För att kunna undersöka detta har det utvecklats en artefakt i form av ett textspel där fyra 

karaktärer representerar stereotyper och icke-stereotyper hos män respektive kvinnor. Tolv 

deltagare fick spela artefakten och genomförde därefter en skriftlig intervju där de fick 

redogöra för bland annat vem de inledde en romans med och huruvida de lade märke till några 

könsrelaterade stereotyper hos karaktärerna.  

Den populäraste karaktären att inleda en romans med var med stor marginal den kvinnliga 

karaktären som följde stereotypen, Kerena, och det var samtidigt hennes roll som en 

stereotypisk karaktär som flest deltagare lade märke till. De uppskattade hennes vänlighet och 

omhändertagande natur men tyckte mindre om det faktum att hon inte var kapabel till att 

strida och ta hand om sig själv. Dessa nämnda drag är alla kodade som kvinnligt 

könsstereotypiska egenskaper. De drag som uppmärksammades och uppskattades hos Kerena 

var dock inte lika positivt mottagna när de istället återfanns hos Cohen, den icke-stereotypiska 

manliga karaktären, samtidigt som de drag som ansågs negativa hos Kerena mottogs ännu 

sämre gällande honom. Detsamma gäller aggressiviteten hos Jaida och Alwin, den icke-

stereotypiska kvinnan respektive den stereotypiska mannen. Detta sågs som negativt hos båda 

karaktärerna, men aggressiviteten nämndes oftare gällande Jaida. 

Då Cohen och Alwin endast valdes av en deltagare vardera är det svårt att dra en konkret 

slutsats angående de manliga stereotypernas påverkan på spelarpreferenser. Gällande de 

kvinnliga karaktärerna går det däremot att se att Kerena var betydligt mer populär än Jaida, 

och därför verkar det alltså vara viktigt för spelare att kvinnligt stereotypiska drag ska finnas 

närvarande när en romans ska inledas. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Resultaten och dess innebörd 

Murnen, Greenfield, Younger och Boyd (2015:79) förklarar att även om många stereotypiska 

drag är skadliga när de endast uppmanas hos ett kön är många av dessa drag inte negativa i 

sig. Kvinnligt kodade drag som är generellt positiva är exempelvis vänlighet och 

omhändertagande, något som har tillskrivits Kerena i detta arbete för att ge henne den 

stereotypiska rollen. När deltagarna tillfrågades vilka egenskaper de uppskattade hos henne 

var det just hennes vänlighet och omtänksamhet som nämndes. En slutsats som har nåtts i 

arbetet är att närvarandet av kvinnliga stereotyper är viktiga när spelare ska inleda en romans 

med en NPC, men detta gäller alltså främst de positiva stereotyperna. Det var ingen deltagare 

som ansåg att hennes hjälplöshet i strid gjorde att de tyckte bättre om henne, vilket är en 

kvinnligt stereotypisk egenskap som anses negativ (Dickerman, et al, 2008:22). Denna 

hjälplöshet var till och med något som ansågs vara negativt av deltagare och således är det 
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alltså bara vissa stereotypiska drag som faktiskt uppskattas av spelare. De positiva dragen 

vägde alltså tyngre än de negativa då Kerena ändå var den karaktär som flest spelare valde, så 

slutsatsen kan ändå dras att det är viktigt att stereotypiska drag är närvarande. 

Cohen och Kerena delade många karaktärsdrag, men trots detta var Kerena ändå betydligt mer 

populär. De var båda vänliga och känslosamma, vilket är något som förespråkas för kvinnor. 

Känslosamheten är dessutom något som aktivt bör undvikas av män enligt stereotypen, vilket 

även gäller naivitet och svaghet (Murnen, et al, 2015:79). Naiviteten och svagheten verkade 

inte utgöra ett hinder för spelare som ville inleda en romans med Kerena, trots att hon 

uttryckte dessa drag tydligare än någon annan karaktär. Gällande Cohen var samma drag 

istället några av de aspekter som fick deltagare att tycka sämre om honom. Detta tyder alltså 

på att spelare tycker mindre om manliga karaktärer som inte uttrycker tillräckligt med 

maskulint stereotypiska drag, eller uttrycker för många feminint stereotypiska drag. 

Detsamma verkar gälla kvinnliga karaktärer som är för maskulina eller inte tillräckligt 

feminina. Jaida var aggressiv och dominant, vilket går emot kvinnliga stereotyper, samtidigt 

som hon var självständig och initiativtagande, vilket följer maskulina stereotyper (Murnen, et 

al, 2015:79). Deltagare ogillade hennes aggressivitet, möjligtvis då för att detta är ett drag som 

kvinnor aktivt ska undvika enligt stereotypen. Samtidigt uppskattade de hennes 

självständighet vilket även här tyder på att vissa drag som går emot stereotyper är accepterat, 

så länge det inte blir för många. Självständighet är samtidigt också ett generellt positivt drag, 

vilket kan ha bidragit till varför just detta uppskattades. Bristen på självständighet hos Kerena 

var samtidigt något som ansågs negativt av några deltagare, vilket styrker självständighet som 

en positiv egenskap. 

Samma drag saknades hos Cohen, och när hans oförmåga att ta hand om sig själv nämndes så 

ansågs han samtidigt inte vara redo att följa med på uppdraget i berättelsen. Samma påstående 

verkade inte gälla Kerena, trots att hon enligt detta argument egentligen inte heller borde 

ansetts vara redo för uppdraget då självständigheten saknades hos båda karaktärerna i samma 

utsträckning. Det finns alltså en märkbar dubbelmoral för vilka egenskaper som förväntas av 

och accepteras hos män respektive kvinnor. 

Ett exempel på hur dubbelmoralen visas i undersökningens resultat är hur Alwin fick en positiv 

respons när han helt plötsligt går från att vara känslokall och stolt till att visa omtanke 

gentemot spelarkaraktären. Detta följer visserligen stereotypen om att män ska vara 

beskyddare men det kan också tolkas som att han är mer emotionell, vilket är något som istället 

är en kvinnlig stereotyp (Murnen, et al, 2015:79; Plant, et al, 2000:89). Cohen som saknade de 

stereotypiskt manliga dragen av att vara stolt och inte visa känslor blev dock inte uppskattad 

för sin vänlighet eller omtanke, trots att dessa drag var genomgående för hans karaktär. Denna 

personlighet delade han med Kerena, den mest populära karaktären som berömdes för sin 

omtänksamhet och vänlighet, men i Cohens fall nämndes dessa drag aldrig som positiva 

förutom av den deltagare som faktiskt inledde en romans med honom. 

Detta kan ses som ett exempel på toxic masculinity, eller toxisk maskulinitet, alltså 

uppfattningen att maskulinitet hotas av allt som kan associeras till femininitet (Banet-Weiser 

och Miltner, 2016:171). Då Cohen besitter så pass många drag som är kodade feminina eller 

icke-maskulina så blir han alltså en karaktär som toxisk maskulinitet inte kan se som något 

acceptabelt. Det är möjligt att deltagare undermedvetet har haft denna uppfattning och att 

bristen på uppskattning gällande Cohen är ett resultat av detta. Samma undermedvetna 

uppfattning kan även ha påverkat deltagarnas inställning till Jaida, då den toxiska 
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maskuliniteten möjligen kan nedvärdera kvinnor med manliga egenskaper på samma sätt som 

män med kvinnliga egenskaper. Samtidigt var inte Alwin mer populär än dessa två karaktärer 

trots det faktum att han inte gick emot något som toxisk maskulinitet förespråkar. Hans 

bristande popularitet kan dock bero på att de som kunde tänka sig att inleda en romans med 

en manlig karaktär var mer medvetna om könsnormer och toxiska ideal. Den deltagare som 

inledde en romans med Cohen uttryckte till exempel att hen "blev mer negativt inställd till 

[Alwin], för att jag är trött på (cis)män som inte kan acceptera att de inte alltid behöver vara 

först och ta mest plats" (deltagare 8). 

Detta visar att stereotypiska drag inte nödvändigtvis gör karaktärer mer omtyckta, som det var 

i Kerenas fall. De drag hon blev tillskriven kan generellt ses som mer humana såsom i hennes 

vänlighet och omtänksamhet, vilket kan vara anledningen till att hon blev så pass omtyckt. 

Alwin visar enbart en känslomässig sida vid ett fåtal tillfällen, men då han är en karaktär vars 

maskulinitet är på gränsen till toxisk så kan också hans beskyddande inställning tolkas som ett 

tillfälle för honom att etablera styrka och mod snarare än att uttrycka genuin omtanke. 

Samtidigt som humana egenskaper verkade föredras hos Kerena så är det oklart om  det är just 

dessa egenskaper som avgör, eller om det är just deras plats inom den kvinnliga stereotypen 

som spelar roll. Då samma humanitet inte uppskattades hos Cohen verkar det som att 

värderingarna som uppstår av toxisk maskulinitet är av tillräckligt stor betydelse för att 

påverka spelares syn på likasinnade karaktärer av olika kön. På liknande sätt var Alwins 

aggressivitet mer accepterad än Jaidas, möjligtvis för att toxisk maskulinitet uppmuntrar just 

män att vara aggressiva. 

Enligt detta synsätt uppskattas alltså varken Jaida då hon inte är tillräckligt kvinnlig eller 

Cohen då han inte är tillräckligt manlig. Trots detta hävdade ett antal deltagare ändå att dessa 

karaktärer var stereotypiska. Dessa stereotyper var dock inte könsrelaterade utifrån den 

definition detta arbete använder, utan utgick snarare från typer av karaktärer deltagarna sett i 

annan media. Detta bidrar inte mycket till resultatet av just denna studie men det kan ändå 

visa en tendens att det blir allt vanligare att med karaktärer som bryter mot stereotyper — och 

dessutom mot toxisk maskulinitet — vilket är både positivt och välbehövligt. Att en viss typ av 

karaktärer blir vanligare kan också innebära att spelare känner sig mer bekanta och trygga 

med dem, vilket kan leda till att de tycker bättre om dem. Att Kerena var det populäraste valet 

för romans samtidigt som hon var en märkbart stereotypisk karaktär skulle således inte vara 

ett sammanträffande. 

6.2.2 Arbetets utformning 

Att deltagare ansåg att Jaida och Cohen var stereotyper skulle möjligtvis kunna bero på det 

faktum att de inte presenterades med någon definition av vad könsrelaterade stereotyper 

innebär, och deltagarna kan således ha förväxlat könsrelaterade stereotyper med generella 

stereotyper. Om deltagarna istället hade presenterats med en klar definition av vad 

könsstereotyper innebär är det möjligt att fler deltagare hade sett tydligare exempel på de 

stereotypiska drag som karaktärerna gestaltade. Samtidigt hade risken funnits att en allt för 

tydlig definition hade blivit för avslöjande; ett exempel på en manligt stereotypisk karaktär 

hade genast gått att koppla till Alwin, och detsamma hade gällt Kerena och kvinnliga 

stereotyper. 

Ett alternativ hade också varit att introducera ämnet om stereotyper redan innan deltagarna 

fick spela artefakten, men detta hade inneburit en risk att deltagarnas val influerades av deras 
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vetskap om stereotyperna. Exempelvis hade kanske en deltagare som tyckte om Kerena valt att 

inte inleda en romans med henne om hen varit medveten om att undersökningen skulle beröra 

stereotyper. Av dessa anledningar undveks alltså begreppet stereotyper så länge som möjligt i 

undersökningsprocessen och togs endast upp i slutet av varje intervju. Detta val har troligtvis 

påverkat den data som har samlats in men har ändå genererat tillräckligt för att slutsatser ska 

kunna dras inom den aspekten. 

Något annat som möjligtvis hade en påverkan på resultaten och den analys som kunnat göras 

är deltagarnas sexuella läggning och det faktum att detta inte var något som deltagare ombads 

delge. Endast två deltagare inledde en romans med en manlig karaktär medan sex deltagare 

inledde en romans med en kvinnlig. Om samtliga deltagare är bi- eller pansexuella kan helt 

skilda slutsatser dras jämfört med om det finns en eller flera deltagare som endast är 

attraherade av ett kön. Om de sex deltagare som inledde en romans med en kvinnlig karaktär 

är exklusivt attraherade av kvinnor har de alltså endast valt mellan Jaida och Kerena, till 

skillnad från till exempel en bisexuell deltagare som även övervägt Alwin och Cohen som 

alternativ. Trots att detta kan ha påverkat de slutsatser som dragits valdes frågan angående 

sexuell läggning ändå bort av etiska skäl för att skydda deltagarnas personliga integritet då 

detta kan vara information som är känslig för många. Även med ett resultat som tyder på att 

majoriteten av deltagarna var intresserade av kvinnor har det ändå varit möjligt att analysera 

och dra slutsatser då det viktigaste var att kunna jämföra Jaida med Kerena respektive Alwin 

med Cohen. 

Samtidigt har det varit något svårt att jämföra Alwin med Cohen då endast en deltagare inledde 

en romans med respektive karaktär. Istället har en stor del av slutsatserna baserats på data 

från de deltagare som inte inledde en romans med dem, då dessa deltagare ändå har berättat 

vad de gillade och ogillade hos karaktärerna. Det har också blivit nödvändigt att jämföra 

samtliga karaktärer med Kerena, för att försöka avgöra varför så många deltagare valde just 

henne och vad det är som skiljer henne från resten. 

Värt att nämna är att karaktärernas roller i artefakten kan ha påverkat deltagarnas åsikt om 

dem istället för att endast ha påverkats av deras egenskaper. Om Cohen och Kerena fortfarande 

haft exakt samma egenskaper men bytt roller med varandra kanske även deras popularitet 

varit omvänd. En situation där deras positioner skulle kunna varit omvända är när gruppen 

ställdes inför banditerna. Om Cohen istället hade varit den som ville resonera med dem kanske 

detta skulle framkallat mer positiv respons från deltagarna, medan Kerena kanske skulle fått 

mer negativ respons om det var hon som ville smyga förbi. 

En annan aspekt är vilken roll de fyller i gruppen. Om Cohen istället hade varit helare och 

Kerena hade varit magiker hade kanske även detta påverkat responsen. I Cohens fall hade han 

fortfarande brutit mot manliga stereotyper som helare, men Kerena hade inte följt kvinnliga 

stereotyper lika väl om hon varit magiker. På grund av detta tilldelades de respektive roller 

som de har i spelet, men det hade ändå varit intressant att se vad en omkastning av deras roller 

hade gett för resultat. Det kan antas att Cohen hade upplevts som mer omtänksam än vad han 

gjorde, då deltagare ofta påpekade att Kerena var väldigt omhändertagande trots att båda 

karaktärerna hade tillskrivits samma nivå av denna egenskap. Möjligheten finns att Kerena 

enbart framstod som mer omtänksam just på grund av hennes roll som helare och att hon var 

den som tog hand om karaktärernas skador — inte på grund av ren omtanke, utan på grund av 

hennes funktion i gruppen. 
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Likväl kanske deltagarnas åsikter om Alwin och Jaida hade påverkats om även deras roller var 

ombytta. Jaida tenderade att få aningen mer kritik relaterat till aggressivitet än Alwin, och 

kanske hade detta sett annorlunda ut om hon var den mer strategiska av de två och Alwin 

istället var mer impulsiv. Även här tilldelades deras roller utifrån stereotyperna då det ansågs 

att det skulle vara mer icke-stereotypiskt kvinnligt för Jaida att visa aggression, något som 

möjligtvis skulle saknats om hon var mer benägen att noga överväga sina beslut. 

 

6.3 Framtida arbete 

Något som på kort sikt skulle kunna förbättra arbetet skulle vara att låta fler deltagare testa 

spelet och samla in mer data. Fler deltagare skulle innebära att slutsatser skulle kunna dras 

med större säkerhet då tendenserna troligtvis skulle visa sig på ett tydligare sätt. Framförallt 

hade det varit intressant att få in mer data angående de manliga karaktärerna, så att ett 

mönster skulle kunna ses även hos dem. Kanske hade det också varit fördelaktigt att ändå ställa 

frågan angående sexuell läggning — även om detta är något som valdes bort i undersökningens 

nuvarande form — för att se vilka karaktärer som spelare faktiskt betraktar som alternativ för 

romans. 

Det har redan diskuterats att alla deltagare inte verkade medvetna om vad könsstereotyper 

innebär. Att presentera dem med en definition hade eventuellt varit ett alternativ i en vidare 

undersökning, för att underlätta insamlingen av mer data angående specifikt 

könsstereotyperna. Dock kvarstår problemet med att detta skulle kunna vara för avslöjande i 

förhållande till karaktärerna och att en definition av begreppet kanske skulle förvränga 

spelarnas faktiska upplevelser. Ett alternativ hade kanske varit att be deltagarna definiera vad 

de själva anser är könsstereotyper innan de ombeds att applicera dessa på karaktärerna. 

Även karaktärernas roller och deras påverkan på spelarnas åsikter har nämnts, och här finns 

det troligtvis mycket att utforska. Detta skulle dock lämpa sig bättre till ett större spel som 

delvis har utrymme för fler karaktärer, men också som är längre och innebär fler möjligheter 

för karaktärernas personligheter att uttryckas. Ett fullskaligt spel med grafik hade också 

inneburit en möjlighet att dessutom låta karaktärernas utseende anpassas efter stereotyper 

och icke-stereotyper. Detta skulle lägga till ytterligare en dimension till hur karaktärerna 

upplevs då även den visuella representationen skulle behöva inkluderas. Detta är dock inget 

som skulle krävas till en större undersökning samt något som medvetet exkluderats från den 

nuvarande, då fokuset har legat på just personligheter och inte på grafisk representation. 

Viktigt att påpeka är att trots att Kerena var den mest populära karaktären bland deltagarna 

så bör inte spelutvecklare anpassa alla kvinnliga karaktärer efter hennes stereotypiska mall. 

De drag som har setts som positiva bör återfinnas hos samtliga kön istället för enbart ett, och 

detsamma gäller de negativa egenskaperna. Även de drag som har nämnts gällande de 

resterande karaktärerna är bra att hålla i åtanke — bara för att de inte fick lika mycket fokus 

som vänlighet och omtänksamhet i just detta arbete innebär det inte att de är oönskade. 
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Appendix A — Intervjufrågor 

Svenska 

● Valde du att ta dig an en roll när du spelade, eller agerade du utifrån dina egna 

uppfattningar och tankar? Motivera. 

● Vem, om någon, valde du att inleda en romans med? Varför? (Var det pga 

personlighetsdrag, handlingar eller något annat?) Om du inte valde någon, varför 

inte? 

○  (Om inlett ett förhållande) Fanns det några personlighetsdrag du inte tyckte 

om, trots att du inledde en romans med karaktären? Om ja, varför tyckte du 

inte om dessa drag? 

○  (Om inte inlett ett förhållande) Varför valde du att inte inleda ett romantiskt 

förhållande? Var det på grund av några specifika personlighetsdrag hos 

karaktärerna? Om ja, vilka? Om nej, fanns det någon annan anledning? 

● Tog du dig tid att prata med alla karaktärerna när det var möjligt? Varför? Varför 

inte? 

● När du ställdes inför moraliska val, baserade du ditt beslut då på vad en viss karaktär 

tyckte eller utgick du från dina egna åsikter? Varför? 

● Påverkade karaktärernas attityder till de olika moraliska valen din åsikt om respektive 

karaktär? Varför och på vilket sätt? Varför inte? 

● Observerade du några könsstereotypiska personlighetsdrag hos karaktärerna? Om ja, 

vilka karaktärer och vilka drag? 

○  (Om ja) Påverkade dessa stereotypiska drag din uppfattning av respektive 

karaktärer? På vilket sätt? Om nej, varför inte? 

Engelska 

● Did you choose to take on a role when you were playing, or did you act based on your 

own thoughts and opinions? Please elaborate. 

● Who, if anyone, did you choose to begin a romance with? Why? (Was it because of 

personality traits, actions, or something else?) If you didn't choose anyone, why not? 

○  (If romanced) Were there any traits you didn't like, despite choosing to 

romance the character? If so, why didn't you like these traits? 

○  (If no one romanced) Why did you choose not to begin a romance? Was this 

because of any specific personality traits found in the characters? If yes, which 

ones? If no, was there any other reason? 

● Did you take the time to talk to all of the characters when possible? Why? Why not? 
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● When faced with moral choices, did you make your decisions based on the opinion of 

a certain character, or did you make them based on your own values? Why? 

● Did the characters' attitudes to the various moral choices affect your opinion of them? 

Why and in what way? Why not? 

● Did you observe any gender stereotypical traits within any of the characters? If yes, 

what traits and which characters? 

○  (If yes) Did these stereotypical traits affect your opinion on said character(s)? 

Why and in what way? Why not? 


