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Sammanfattning 
 

Tidigare studier visar att människor skapar olika uppfattningar runt olika kroppsformer 

både runt personlighetsdrag och fysiska attribut. Målet med undersökningen är att testa hur 

uppfattningar runt olika kroppsformer på en kvinnlig karaktär påverkar syn på trovärdighet 

inom karaktärsklasser i World of Warcraft (2004), då främst klassen präst, samt viljan att 

spela som karaktären. Detta gjordes genom en intervju med spelare av World of Warcraft 

(2004) där de fick diskutera samma karaktär med sex olika kroppsformer. 

Resultaten för undersökningen indikerar att uppfattningar av kroppsform utifrån fysiska 

attribut spelade en stor roll i deras syn på trovärdighet inom karaktärsklassen präst. De 

största skillnaderna i uppfattningar runt fysiska attribut och personlighetsdrag kunde ses 

mellan muskulösa och icke-muskulösa figurer. Skillnad mellan uppfattningar av fysiska 

attribut kunde även ses mellan smala och överviktiga figurer. Vilken figur deltagarna helst 

ville spela berodde främst på uppfattad trovärdighet inom karaktärsklassen präst, men även 

delvis visuella preferenser hos deltagaren. 

Nyckelord: Kroppsform, karaktärsklass, trovärdighet, suspension of disbelief, World of 

Warcraft (2004).   
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1 Introduktion 

Frågan som undersökts i detta arbete är hur spelare uppfattar olika kroppsformer på en 

mänsklig, kvinnlig präst skapat för World of Warcraft (2004) utifrån syn på trovärdighet 

och viljan att spela karaktären. Innan undersökningen kunde göras behövdes en 

vetenskaplig grund bestående av tidigare forskning som undersökt liknande och relevanta 

ämnen. Med hjälp av tidigare forskning är det möjligt att komma fram till slutsatser och data 

inom detta arbete. Bland annat har DiMaggios (1997) studie om schemateorin använts, då 

den förklarar hur människor kategoriserar och skapar stereotyper kring andra människor. 

Även suspension of disbelief har tagits upp av Hooks (2011). Det innebär att konsumenter av 

en viss media är medvetna om att vad de ser inte är verklighet, dock väljer de att acceptera 

händelserna som verklighet just inom det narrativ som de konsumerar. 

Det intressanta för vår undersökning har varit ifall uppfattningar skapas kring kroppsform, 

vilket Greven, Downing och Ramsey (2017) anser att det gör. Deras studie visar på att de 

överviktiga karaktärerna som användes i studien uppfattades som mindre extroverta, 

samvetsgranna och hälsosamma än de smala karaktärerna. Även weight bias och thin ideal 

har tagits upp inom tidigare forskning för vårt arbete, då dessa termer kan vara av intresse 

för det vi undersöker. Puhl och Heuer (2012) anser att överviktiga kroppar blir 

diskriminerade i samhället och förklarar att detta brukar kallas för weight bias. Lončar, 

Nigoević och Šuljug Vučica (2015) anser även att det finns ett skönhetsideal där kvinnor 

förväntas vara smala, vilket de kallar för thin ideal.  

Lončar, Nigoević och Šuljug Vučica (2015) tar även upp manlig kropp och anser att de 

förväntas vara muskulösa. Enligt Steinfeldt et al. (2011) verkar en muskulös kropp associeras 

med maskulinitet då muskulösa kvinnor uttrycker ett behov att kompensera för sin förlorade 

femininitet genom smink, klänningar och liknande. Detta kan kopplas till könsroller som 

exempelvis Scharrer (2004) tar upp där män ses som starka medan kvinnor ses som passiva 

och hjälplösa.  

Artefakten som skapades är sex bilder föreställande en kvinnlig karaktär i en klädsel 

inspirerad av karaktärsklassen präst i World of Warcraft (2004). Karaktären har olika 

kroppsformer på varje bild: två smala, två överviktiga samt två muskulösa. De visades upp 

för deltagarna under en semistrukturerad singelintervju där de ombads att uttrycka åsikter 

gällande trovärdighet av karaktären inom specifika klasser från World of Warcraft. De fick 

även uttrycka åsikter gällande vilka de skulle välja att spela eller inte spela som. Innan 

intervjun avslutades fick deltagarna fylla i ett kort frågeformulär som var till för att 

komplettera undersökningen med kvantitativ data. Målet med intervjuerna var att 

förhoppningsvis få resultat som kan svara på frågan hur spelare uppfattar olika 

kroppsformer utifrån syn på trovärdighet samt viljan att spela karaktären, specifikt på en 

kvinnlig präst skapat för World of Warcraft (2004).  
 



 2 

2 Bakgrund 

Schemata (singular schema) är ett fenomen som varje människa använder omedvetet. 

Schemata kan definieras som ”kunskapsstrukturer som representerar objekt eller händelser 

och förser standardantaganden om deras karaktärsdrag, relationer och logiska konsekvenser 

under förhållanden av otillräcklig information” där ”schemata är både representationer av 

kunskap och informationsprocesserande mekanismer” (DiMaggio 1997, s. 269). Schemata 

används även när vi träffar andra människor, då vi kategoriserar människor baserat på 

exempelvis kläder, kroppstyp, hållning, ålder, etnicitet, kön m.m. (Isbister 2006, s. 12). 

Kategorisering är en naturlig del av hur människans hjärna fungerar, dock kan detta skapa 

negativa stereotyper om andra människor som kanske inte stämmer med verkligheten. Att 

vara medveten om schemata och hur dessa fungerar innebär en kunskap som kan användas 

inom spel och karaktärsdesign. 

Med hjälp av kategorisering har ett antal karaktärsklasser vuxit fram som används frekvent 

inom dator- och TV-spel. Karaktärsklasserna ser olika ut beroende på vilken genre som 

undersöks. I denna undersökning ligger dock fokus på genren MMORPG (massive 

multiplayer online role-playing game) och främst datorspelet World of Warcraft (2004). 

Inom World of Warcraft (2004) existerar tre kategorier av karaktärsklasser, på ett förenklat 

sätt: tank, healer och DPS. En tank är menad att absorbera skada från motståndare och 

förhindra att sina kamrater blir skadade: de gör detta genom att agera som en levande sköld 

som resten av gruppen kan skydda sig bakom (Wowpedia 2018a). En healer ska med hjälp 

av magi läka sina kamraters sår och kasta beskyddande förtrollningar över dem (Wowpedia 

2018b). Slutligen ska en DPS (damage per second, eller damage dealer) göra skada på 

motståndare (Wowpedia 2017). Med tanke på klassernas olika förmågor och ansvar 

kategoriseras de på olika sätt, även vad gäller deras utseende.  

2.1 Schemateori 

En förklaring till hur människor skapar perceptioner kring olika kroppsformer, men även 

stigmatisering och fördomar kring olika kroppsformer ligger i teorin om de kognitiva 

kategoriseringar våra hjärnor skapar, så kallade schemata (singular schema). Teorin om 

schemata innebär att all information som samlas i vårt minne blir kategoriserad och skapar 

mönster som gör det möjligt för oss att bearbeta informationen (DiMaggio, 1997). DiMaggio 

(1997) menar att schemata är mekanismer som förenklar kognition och att det bland annat 

är genom dessa mekanismer som kultur formar och påverkar tankar. Tack vare detta är det 

mer troligt att människor uppfattar och kommer snabbare och mer noggrant ihåg 

information som stämmer överens med redan existerande schemata (DiMaggio, 1997). 

Människor kan även felaktigt komma ihåg händelser som inte hände tack vare redan 

existerande schemata (DiMaggio, 1997). Detta fenomen kan bland annat ses i studien av 

Kleider et al. (2008). 

Kleider et al. (2008) undersökte hur minne påverkas av schemakonsekventa kontra icke-

schemakonsekventa handlingar som visas visuellt. De ville se om deltagarna bättre skulle 

minnas schemakonsekventa eller icke-schemakonsekventa visuella handlingar. Den typ av 

schemata som användes i studien var det som forskarna ansåg som könsstereotypt beteende 

(Kleider et al., 2008). Dessa könsstereotypa beteenden och handlingar fastställdes genom en 

pilotstudie. Resultaten från huvudexperimentet indikerade att deltagarna hade lättare att 
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komma ihåg de schemakonsekventa handlingarna över de icke-schemakonsekventa 

handlingarna. Det var även vanligare att deltagarna kom ihåg fel i fallet om de icke-

schemakonsekventa handlingarna för att göra dem mer schemakonsekventa. Dessa resultat 

stämmer överens med påståendet av DiMaggio (1997) att schemata kan ändra människors 

minne utefter redan existerande schemata. 

Schemata är enligt teorin en bred term som innefattar flera typer av mer specifika 

kategoriseringar menar DiMaggio (1997), såsom sociala schemata (i folkmun stereotyper), 

händelseschemata och schemata om jaget, eller self-schema. Markus (1977) menar att self-

schema är den mentala kunskapsstrukturen om ens jag vilken representerar vissa aspekter 

av jaget. Schemateori kopplas i studier såsom den av Hargreaves och Tiggemann (2002) till 

uppfattning om andras kroppar samt uppfattning om egen kropp. I studien av Hargreaves 

och Tiggemann (2002) användes TV-reklam som relaterade till utseende eller som inte 

relaterade till utseende som stimuli. TV-reklamen med utseenderelaterad reklam använde 

det forskarna definierade som i hög grad idealiserade och attraktiva människor. De ville 

undersöka vilken effekt typen av reklam hade på deltagarnas kroppsuppfattning och om 

schemata relaterade till utseende skulle aktiveras tack vare exponering för utseenderelaterad 

reklam. Kroppsuppfattning kan definieras som ett sätt att tänka och känna om ens egen 

kropp, vilket negativt influerar personens självkänsla, kroppskänsla och tillfredställelse med 

egen kropp (Barlett et al, 2005). Resultaten av studien av Hargreaves och Tiggemann (2002) 

pekar på att exponering av utseenderelaterad TV-reklam skapade större missnöje med den 

egna kroppen. Hargreaves och Tiggemann (2002) mätte även till vilken del 

utseenderelaterade schemata aktiverades. Även här tyder resultaten på att exponering av 

utseenderelaterad TV-reklam till större del aktiverade utseenderelaterade schemata. Därmed 

anser Hargreaves och Tiggemann (2002) att resultaten visar hur aktiveringen av schemata 

för deltagarna delvis medlade mellan tittandet på TV-reklamen och missnöjet över egen 

kropp. 

Liknande resultat men med dataspel som medieform kan ses i en liknande studie av Barlett 

och Harris (2008). Barlett och Harris (2008) genomförde två separata experiment på män 

och kvinnor där de undersökte hur spelande med karaktärer idealiserade och sexualiserade 

utefter könsstereotyper påverkade spelarnas egen kroppsuppfattning. Resultaten visade att 

deltagarna efter spelande med idealiserad och sexualiserade karaktärer visade tecken på mer 

negativ kroppsuppfattning. Däremot finns studier med liknande metod vars resultat går 

emot de av Hargreaves och Tiggemann (2002) och Barlett och Harris (2008). Resultaten 

från studien av Matthews, Lynch och Martins (2016) visar att de kvinnliga deltagarna hade 

mer positiv kroppsuppfattning efter spelande med idealiserad och sexualiserad kvinnlig 

karaktär. Det är därmed svårt att fastställa validiteten och trovärdigheten för studiernas 

resultat. 

DiMaggio (1997) menar att schemata är en del av automatisk kognition vilken i hög 

utsträckning förlitar sig på dessa schemata. Den automatiska kognitionen står i kontrast till 

den reflekterande kognitionen. Här menar DiMaggio att aspekter såsom uppmärksamhet, 

motivation och otillräckliga schema kan få människor att åsidosätta den automatiska 

kognitionen för att kunna tänka kritiskt genom reflekterande kognition. Uppmärksamhet på 

ett problem gör att människor mer troligt behöver använda kritiskt tänkande och därmed 

skiftar till reflekterande kognition enligt DiMaggio (1997). Han menar även att ”människor 

kan också skifta från automatisk till reflekterande kognition när de är starkt motiverade till 

att göra det genom att väcka missnöje med status quo eller när moral står i fokus för ett visst 
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problem” (DiMaggio 1997, s. 269). Otillräckliga schemata innebär att människor är mer 

troliga att skifta från automatisk till reflekterande kognition när redan existerande schemata 

misslyckas att fullt förklara och passa in med ett nytt stimuli (DiMaggio, 1997). Detta kan 

vara viktigt att tänka på då man ibland vill analysera den automatiska kognitionen och 

ibland den reflekterande. 

Det är dock noterbart att kultur kan spela roll i människors kognition. De ovan diskuterade 

artiklarna och studierna är av västerländska forskare med västerländska deltagare. Markus 

och Kitayama (1991, 2010) och Kitayama et al. (1997) diskuterar och undersöker i sina 

artiklar hur kulturella skillnader i synen på jaget, eller self-schema, kan påverka kognition 

och skapa flera kognitiva skillnader. Därmed kan det i forskning vara av vikt att notera 

möjlighet på kulturella skillnader. I detta arbete används västerländska artiklar, forskning 

och media vilket gör det problematiskt att generalisera till andra kulturer.  

2.2 Representation av kroppsform i samhället 

För att kunna undersöka karaktärsdrag och attribut som tilldelas med hjälp av schemata, 

behövs ett klargörande gällande hur dessa karaktärsdrag ser ut och vilka stereotyper som 

finns kring dem i det västerländska samhället. En kroppstyp som Puhl och Heuer (2012) 

menar är diskriminerad är överviktig kropp. I deras studie undersöker de vad weight bias är 

och hur det ser ut i dagens samhälle. Weight bias är en term som innebär att överviktiga 

människor blir utsatta för diskriminering på grund av deras kroppsvikt. Diskriminering äger 

rum inom olika områden, bland annat inom hälsovård, då överviktiga människor blir dömda 

som lata och omotiverade. När överviktiga människor blir dömda på detta sätt skapas 

fördomar, vilket innebär att läkare har mindre tålamod för överviktiga patienter och 

spenderar mindre tid åt att hjälpa dem (Puhl & Heuer, 2012). Detta är ett exempel på weight 

bias. Weight bias existerar även inom andra områden såsom på arbetsplatsen, där 

överviktiga personer oftare blir utsatta för trakasserier av kollegor på grund av sin vikt, samt 

att de kan riskera att få lägre lön, förklarar Puhl och Heuer (2012). Ett problem som 

identifieras i Puhl och Heuers artikel (2012) är bristen på information gällande vilka jobb 

texten gäller. Det kan vara skillnader i hur människor diskrimineras beroende på deras 

arbetsplats och situation, därför hade information om detta varit till fördel.  

Ett annat tecken på weight bias går att finna i Cazzato, Siega och Urgesis (2012) studie, där 

kvinnliga deltagare fick granska bilder på olika kroppstyper i statiska samt dynamiska 

poseringar. Resultaten visade att de smala kroppstyperna oftare beskrevs vara attraktiva, 

medan de största kroppstyperna ansågs vara minst attraktiva. Att Cazzato, Siega och Urgesis 

(2012) studie inte har gått igenom peer-review, eller kvalitetsgranskning, kan vara 

problematiskt, men eftersom resultaten de kom fram till tycks likna resultat från Puhl och 

Heuer (2012), verkar Cazzato, Siega och Urgesis (2012) studie ändå vara av intresse. 

Däremot kan en könsskillnad finnas i weight bias och uppfattning runt kroppsform. I 

studien av Hansson och Rasmussen (2014) undersöktes attityder runt övervikt i Sverige där 

en av variablerna som undersöktes var huruvida könsskillnader kunde uppmätas. I 

resultaten för över 2000 svenskar rapporterade de kvinnliga deltagarna mer positiva 

attityder runt överviktiga personer än män. Hansson och Rasmussen (2014) menar dock att 

tidigare forskning runt skillnad i uppfattning runt övervikt mellan könen visar på blandade 

och svårbestämmeliga resultat, men att män ofta tycks uppmäta något större ogillande för 

överviktiga kroppar med referens till studier av Crandall (1994), Tiggemann och Rothblum 
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(1997), Latner et al. (2005), Latner et al. (2008), Hilbert et al. (2008), samt Gumble och 

Carels (2012). Då kultur kan ha inverkan kan detta vara en anledning för tvetydiga resultat. 

Därmed blir resultaten för studien av Hansson och Rasmussen (2014) vilken använde 

svenska deltagare av extra vikt. Resultat från studien av Puhl et al. (2008) indikerar även att 

stigmatisering av överviktiga kvinnor kan vara signifikant högre än den för överviktiga män. 

Detta skulle innebära att kön på den observerade kroppen även kan påverka uppfattning. 

Däremot har en liknande studie av Murakami, Essayli och Latner (2016) visat på resultat där 

en skillnad mellan stigmatisering beroende på kön på överviktig person inte kunde 

uppmätas. Även inom detta område finns alltså blandade resultat där mer forskning kan ge 

en tydligare bild.  

Även muskler kan ha inverkan i uppfattningar som skapas runt kropp där skillnaden mellan 

män och kvinnor kan ses i studien av Steinfeldt et al. (2011). 100% av männen i studien ville 

ha en muskulös kropp, ofta för att känna sig attraktiva. Majoriteten av atletiska kvinnor ville 

vara muskulösa på grund av hälsoskäl eller för att prestera bättre inom sport, medan 16.5% 

av atletiska kvinnor inte ville vara muskulösa. Den största gruppen som inte ville vara 

muskulösa var icke-atletiska kvinnor. Steinfeldt et al. (2011) förklarar även att atletiska 

kvinnor i studien nämnde ett behov av att kompensera för den femininitet de förlorar genom 

att vara muskulösa, och använder smink, klänningar och annat på grund av detta. Alltså 

visar detta på att en muskulös kropp associeras med maskulinitet. Män besitter generellt 

mer muskelmassa än kvinnor (Lassek & Gaulin, 2009), vilket kan vara anledningen till 

resultaten i Steinfeldt et al. (2011). Detta kan också vara anledningen till resultaten i studien 

av Sell et al. (2009), vilka undersökte hur människor uppfattar muskulösa kroppar i relation 

till fysisk styrka. Deltagarna kunde få en korrekt uppfattning kring en manlig kropp och hur 

fysiskt stark denne var. Deltagarna var däremot något sämre på att korrekt uppfatta hur 

fysiskt stark kvinnliga kroppar var. Kvinnorna uppfattades som svagare än männen under 

hela studien. Likt Lassek och Gaulin (2009) tror även Sell et al. (2009) att dessa resultat 

skedde på grund av naturliga skäl. De förklarar att människan inte har ett lika stort behov att 

förutse en kvinnlig individs fysiska styrka, eftersom kvinnor inte utgör ett lika stort hot som 

män då kvinnor generellt är svagare. Här är det tydligt att de schemata som finns kring 

muskulösa kroppar kan ha formats på grund av en naturlig mänsklig instinkt som 

fortfarande lever kvar, trots att den inte behövs på samma sätt i dagens samhälle. 

2.3 Representation av kroppsform i media  

Då representation i samhället generellt nu har utforskats, är det av intresse att undersöka 

hur representation av kroppsform porträtteras i media. I Lončar, Nigoević och Šuljug 

Vučicas (2015) studie undersökte de kroppstyper som visas i reklam i livsstilstidningar. 

Manliga modeller i reklam var ofta muskulösa medan kvinnliga modeller ofta var smala. 

Lončar, Nigoević och Šuljug Vučica (2015) anser att detta tyder på ett skönhetsideal i media 

då kvinnor förväntas vara smala, ett så kallat thin ideal. Termen thin ideal betyder att 

kvinnor ska vara smala med lite kroppsfett, menar Low et al. (2003). Att män ofta är 

muskulösa kan kopplas till tidigare underrubrik där en muskulös kropp anses vara maskulin.  

Dietz (1998) tar i sin undersökning upp könsroller i massmedia: män är starka och har jobb 

som antingen kräver fysisk styrka eller som traditionellt klassas som jobb endast menade för 

intelligenta män från överklassen. Dietz (1998) tar också upp traditionell kvinnlig 

porträttering, då kvinnor ofta är antingen sexualiserade och fokuserar på skönhet, eller 

fokuserade på hushåll och familj. Dietz (1998) undersökning är dock tjugo år gammal och 
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därför är de traditionella roller som Dietz (1998) skriver om kanske inte längre relevanta. 

Det är därför av intresse att undersöka nyare studier från senast tio år tillbaka och framåt. 

Det är då möjligt att se ifall de traditionella könsroller som undersöktes i studien av Dietz 

(1998) fortfarande existerar i media, framför allt inom spel eftersom denna undersökning 

fokuserar på spel som media. Lynch et al. (2016) undersökte hur kvinnliga karaktärer i spel 

porträtterades mellan 1983 till 2014. De fann att kvinnliga kroppar ofta sexualiseras vilket 

skapar en monoton representation av kroppsform, samt att kvinnliga karaktärer tilldelas 

sekundära roller oftare än manliga karaktärer. Sexualisering kan vara en term som känns 

oklar eller förvirrande. I denna undersökning kommer definitionen av Lynch et al. (2016) att 

användas. De definierar sexualisering av kvinnor som en visuell betoning av sexuella 

områden på en kvinnas kropp, såsom bröst och rumpa. Alltså, ifall ett sexuellt område på en 

kvinnas kropp är naket, betonat eller oproportionerligt gentemot resten av hennes kropp, 

anses detta vara en sexualisering av karaktären (Lynch et al., 2016). 

Medan sexualisering av kvinnliga karaktärer enligt Lynch et al. (2016) har minskat sedan 

1990-talet, då sexualisering nådde sin höjdpunkt, anser Lynch et al. att det fortfarande äger 

rum. Miller och Summers (2007) undersökning visar att manliga karaktärer i spel oftare 

använder vapen än kvinnliga karaktärer. Detta kan tyda på de manliga och kvinnliga 

könsrollerna som nämndes tidigare, att män ska vara starka medan kvinnor sköter hushåll 

eller fokuserar på skönhet. Även Scharrer (2004) beskriver att den traditionella kvinnliga 

könsrollen ses som passiv och hjälplös samt som sexuella objekt, vilket stöttar Miller och 

Summers (2007) uttalande. Man kan alltså se en tendens att kvinnor är mindre våldsamma 

än män, att de är mer passiva och fokuserar mer på skönhet. Detta kan, bortsett från 

traditionella könsroller, bero på att målgruppen för spel ofta anses vara heterosexuella män 

menar Selwyn (2007). 

2.4 Uppfattning av karaktärer med olika kroppar 

I en studie av Naumann et al. (2009) undersöktes de generella uppfattningar människor 

skapar utifrån andra människors utseende. Resultaten tyder på att människor skapar dessa 

uppfattningar, även om personen använder neutral posering och ansiktsuttryck (Naumann 

et al., 2009). Greven, Downing och Ramsey (2017) undersökte närmare just vilka 

uppfattningar om personlighetsdrag som tillskrevs olika kroppsformer. De kroppsformer 

som undersöktes var smal, överviktig, samt muskulös. De omdömen som undersöktes 

utifrån kroppsformerna var extraversion, samvetsgrannhet, trevlighet samt fysisk hälsa. 

Resultaten från Greven, Downing och Ramsey (2017) indikerar att de överviktiga 

karaktärerna uppfattades som mindre extroverta, samvetsgranna och hälsosamma än de 

smala karaktärerna. I kontrast uppfattades de muskulösa oftare som mer extroverta och 

hälsosamma, men mindre trevliga än de smala karaktärerna. 

Musher-Eizenman och Carels (2009) undersökte på liknande sätt hur olika kroppstyper 

uppfattas. De använde BMI-skalan som grund i de kroppsformer som användes för studien. 

Varje kroppstyp var formad efter den nedre delen av ett visst steg i BMI-skalan, vilket 

innebar healthy (hälsosam), overweight (överviktig), obese (mycket överviktig) och 

extremely obese (extremt överviktig). De omdömen som undersöktes utifrån kroppsform 

mättes i form av ogillande och negativa egenskaper. Musher-Eizenman och Carels (2009) 

ville nämligen testa hur det stigma som finns runt överviktiga, som diskuterat av bl.a. Puhl 

och Heuer (2012), eventuellt skulle forma deltagarnas uppfattning av karaktärerna. 

Resultaten från Musher-Eizenman och Carels (2009) indikerar att kroppsformerna mycket 
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överviktig och extremt överviktig tillskrevs mer negativa egenskaper och var mer ogillade av 

deltagarna. Däremot var resultaten för den överviktiga karaktären mer lik resultatet för den 

hälsosamma jämfört med den mycket överviktiga och extremt överviktiga. Spår av det 

stigma de undersökte syntes därmed endast för karaktärerna med kroppsformer som föll 

under mycket överviktiga, eller extremt överviktiga. Musher-Eizenman och Carels (2009) 

diskuterar att studiens kulturella bakgrund kan ha påverkat resultaten då en stor del av 

amerikanska invånare anses överviktiga enligt BMI-skalan. Problem med studien ligger i hur 

BMI-skalan inte nödvändigtvis beskriver kroppsform. Nuttall (2015) förklarar att då 

muskelmassa är tyngre än fett kan mycket muskulösa, vältränade människor klassas som 

överviktiga enligt BMI-skalan. Musher-Eizenman och Carels (2009) använder även den 

nedre delen av varje kategori varpå den överviktiga karaktären ligger mycket nära gränsen 

för hälsosamt smal och den smala karaktären ligger egentligen mycket nära undervikt. 

För att analysera perception av kroppsform kan det vara av vikt hur denna porträtteras 

stilmässigt då stil, såsom realism eller cartoony, eventuellt skulle kunna ha en effekt. De 

studier som nämnts tidigare under denna rubrik använde realistiska karaktärer. Studierna 

av Ashraf, Why och Islam (2010) och Islam et al. (2011) efterforskar hur mer förenklade eller 

stiliserade kroppar i spelsammanhang uppfattas. McCloud (1993, s.28) menar att “i bilder är 

mening flytande och varierande enligt utseende” (McCloud 1993, s.28). Bilder skiljer sig från 

den verkliga världen olika mycket och nivån av abstraktion kan skilja sig åt. Förenkling av en 

bild från det realistiska till det abstrakta menar McCloud (1993, s.30) förstärker mening då 

den fokuserar på det grundläggande. Det är dock skillnad om abstraktionen går emot det 

ikoniska eller det McCloud (1993, s.51) beskriver som the picture plane, vilket är icke-

ikoniskt. Ikoniska bilder söker att behålla mening med så få linjer och former som möjligt, 

medan det icke-ikoniska endast betyder vad det är, såsom en viss form målat med bläck på 

papper (McCloud 1993, s.50). Beroende på hur en bild abstraheras eller stiliseras kan 

mening i bilden därmed tolkas olika av tittaren. 

I studien av Ashraf, Why och Islam (2010) stod förenklade former inom karaktärsdesign i 

fokus kopplat till uppfattning av olika kroppsformer. Stimuli för studien innefattade 

karaktärer av kroppstyper forskarna definierade som överviktig, smal och könsstereotyp. 

Dessa karaktärer byggdes upp efter geometriska former där de överviktiga skapades efter 

cirklar, de smala efter rektanglar och de stereotypiska efter trianglar. Ett spel skapades för 

studien för att se hur spelare uppfattade karaktärerna och karaktärernas personlighetsdrag i 

spelsammanhang. I resultaten för Ashraf, Why och Islam (2010) visade sig de 

könsstereotypa och de smala karaktärerna likna varandra till stor del i uppfattningen av 

personlighetsdrag. De överviktiga karaktärerna däremot uppfattades av deltagarna som 

mindre charmiga, mindre handlingskraftiga, mindre skickliga, samt mindre vackra än de 

smala och de könsstereotypa karaktärerna. 

Fortsatt forskning inom detta område gjordes av Islam et al. (2011). Till skillnad från studien 

av Ashraf, Why och Islam (2010) användes istället silhuetter av karaktärer med olika 

kroppsform i olika former och nivåer av stilisering. Över 200 olika karaktärer användes av 

Islam et al. (2011) och ett spel skapades för att deltagarna skulle skapa sin uppfattning i ett 

spelsammanhang. I detta spel kategoriserades de olika karaktärerna utefter utseende och 

uppfattade personlighetsdrag. De muskulösa karaktärerna uppfattades enligt resultaten 

oftast som mer självsäkra, medan karaktärer som forskarna ansåg ha kategoriserats som 

stereotypt vackra uppfattades som attraktiva och snälla. Karaktärsdragen som däremot 

överlag gavs till smalare karaktärer var att de sågs som mer söta eller fula, blyga och 
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dumma/fåniga. Resultaten för smala karaktärer i Islam et al. (2011) går till synes emot 

resultaten från Ashraf, Why och Islam (2010). Islam et al. (2011) menar att stiliseringen, 

såsom disproportionerligt stora huvuden, kan ligga bakom de mer tvetydiga och tillsynes 

motsägande resultat som tillskrevs de smalare karaktärerna. Detta skulle därmed tyda på 

hur nivå av abstraktion och typ av stilisering kan ändra uppfattning av kroppsform i bild, likt 

hur McCloud (1993, s.28-30) beskriver att nivå av abstraktion kan ändra en bilds mening. 

2.5 Karaktärsdesign i World of Warcraft (2004) 

World of Warcraft (2004) är ett massively multiplayer online role-playing game, förkortat 

MMORPG. Genren MMORPG innebär att spelare tar på sig rollen som en annan karaktär, 

oftast med fantasy- eller science fiction-tema, och interagerar med varandra inom en virtuell 

värld (Wikipedia 2019a). World of Warcraft (2004) är ett av världens största MMORPGs då 

det år 2014 hade över 10 miljoner användare (Wikipedia 2019b) och detta är anledningen till 

att World of Warcraft (2004) är spelet som lägger grunden för denna undersökning. Ett 

sådant framgångsrikt spel har nått en stor del människor och på så vis har spelet haft större 

chans att lämna avtryck på fler människor, jämfört med mindre framgångsrika spel inom 

samma genre. Den grafiska stilen som används i spelet har beskrivits som en blandning 

mellan realism och cartoon, med livliga färger både i landskap och i karaktärer (1UP Staff 

2004). 

Inom World of Warcraft (2004) ska spelaren bestämma vilken klass de vill spela som. Den 

officiella hemsidan för World of Warcraft (2004) förklarar att varje klass presenterar olika 

och unika utmaningar inom spelet (Blizzard Entertainment, 2019a). Karaktären besitter ett 

antal olika förmågor som förändras beroende på vilken klass spelaren väljer. Dessa klasser 

brukar falla in i tre kategorier: tank, DPS och healer. En tank är menad att skydda sina 

medspelare genom att agera som en levande sköld och absorbera skada från motståndare 

(Wowpedia, 2018a). En DPS ska göra skada på motståndare (Wowpedia, 2017), medan en 

healer ska skydda sina medspelare genom skyddande trollformler samt genom att läka deras 

sår (Wowpedia, 2018b). De viktigaste klasserna för undersökningen är dock de som 

kategoriseras som healers. Det finns ett antal klasser i World of Warcraft (2004) som kan ta 

rollen som healer, men denna undersökning kommer endast fokusera på prästen. Prästen 

beskrivs som en spirituell karaktär och uttrycker sin tro genom att hjälpa andra. De 

använder magi för att läka sår och skydda sin grupp. De kan även skada motståndare men 

gör detta på avstånd eftersom de inte har mycket rustning och kan bli överväldigad av 

motståndare (Blizzard Entertainment, 2019b). Eklund (2011) tar upp att en healers uppgift 

liknar de traditionella roller som kvinnor haft i verkliga krigsförhållanden, alltså att de 

hjälper dess kamrater med läkande istället för att kriga med dem. Detta kan kopplas till de 

tidigare nämnda studierna av Dietz (1998), Miller och Summers (2007) och  Scharrer (2004) 

som nämner traditionella könsroller där kvinnor är passiva medan män är fysiska och deltar 

i strid.  
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Figur 1 Skärmdump av en präst i World of Warcraft (2004) 

Figur 1 visar en kvinnlig karaktär inom klassen präst. Kvinnan i figur 1 står i en neutral 

posering och hennes ansiktsuttryck är lugnt och neutralt. Hon bär lätta kläder som liknar en 

rock eller klänning. Som nämnts ovan bär hon lätta kläder istället för en rustning antagligen 

på grund av hennes roll att hålla sig undan från strid och stanna bakom sina medspelare. 

Hennes hår är utsläppt och hennes kropp är smal och slank. Det är möjligt att ändra attribut 

såsom frisyr och hårfärg, dock är det ej möjligt att ändra kroppsform på karaktärer i World 

of Warcraft (2004), då de har förbestämda kroppsformer. Isbister (2006, s. 31) förklarar att 

en dominant person tar upp mer plats fysiskt. Detta kan vara en anledning att prästen i figur 

1 är smal och liten, för att hon inte ska verka dominant då hon håller sig på avstånd under 

strider. Hennes kropp och kläder är även kurviga och består av runda former. Detta kan vara 

för att människor ofta föredrar runda former (Bar och Neta, 2006) samt att kantiga former 

ofta förmedlar obehag (Larson et al., 2012). Eftersom karaktären är en präst och därför ska 

förmedla beskydd och läkande kan den kurviga designen hjälpa till att få henne att se 

behaglig ut. 

En viktig term inom både media och denna studie är suspension of disbelief. Termen innebär 

att människor som konsumerar en viss media är medvetna om att vad de ser inte är 

verklighet, förklarar Hooks (2011). Konsumenterna är dock villiga att låtsas som att vad de 

konsumerar är verklighet, eftersom de vill sympatisera med karaktärerna de observerar. Om 

karaktärerna har magiska krafter i en berättelse, väljer konsumenterna att acceptera detta 

som fakta inom karaktärernas fiktiva värld (Hooks 2011). Det finns dock en gräns som ej får 

korsas när suspension of disbelief används. Hooks (2011) tar upp ett exempel från Bee Movie 

(2007) där bin kan prata med varandra, vilket konsumenter av filmen har lätt att acceptera. 

När bina börjar prata med människor är gränsen nådd och inte lika många kan acceptera 

händelsen. Ifall skaparna vill att berättelsen ska innehålla bin som pratar med människor, 

behövs det fastställas i början av filmen, menar Hooks (2011). På samma sätt fungerar World 

of Warcraft (2004) och karaktärerna som lever inom spelet. Det är fastställt från början att 
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spelvärlden kommer innehålla fantasifigurer och magi, därför accepterar konsumenterna 

dessa fakta.  
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3 Problemformulering  

Människan använder schemata i upplevelse och tolkning kring världen runt oss, ett sätt att 

kategorisera alla upplevelser för att bättre kunna uppleva och förstå dem (DiMaggio, 1997). 

Detta görs i allt vi konsumerar, all information som någonsin har skapats i vår hjärna. Dessa 

schemata innefattar även sociala schemata vilka kan kategorisera sociala händelser, men 

även människor. Fastän denna kategorisering används kognitivt för att hjälpa oss i vår 

vardag kan den ibland bli problematisk och smalna av vår förståelse för omvärlden. 

Stereotyper, fördomar och stigmatisering är exempel på detta och blir problematiskt när det 

rör sig kring människor. Därför är det viktigt att analysera dessa fenomen för att förstå både 

de positiva och negativa aspekterna. Bland annat kan dessa schemata länkas till 

representation kring olika kroppsformer.  

Lynch et al. (2016) menar att studier kring representation av kvinnliga karaktärer i spel visar 

på brist av bredare representationer av olika kroppstyper. De menar även att kvinnliga 

karaktärer ofta är sexualiserade i spel vilket skapar en monoton representation av 

kroppsform (Lynch et al., 2016). Dessa studier tar dock ofta inte hänsyn till hur denna 

representation ser ut inom olika spelgenrer eller inom olika spelklasser. Karaktärsklassen 

präst inom genren av MMORPG är menad att läka ens spelkamrater när de är skadade, 

därför behöver karaktären inte använda mycket fysiskt våld eller vara fysiskt starka. Det är 

troligtvis av denna anledning som en präst ofta porträtteras med en mindre, smal 

kroppsbyggnad för att förtydliga dessa attribut.  

Det finns en baktanke med att designa karaktärer på ett visst sätt, och varför olika 

kroppsformer används mer inom vissa klasser. Suspension of disbelief kan kopplas till detta 

eftersom människor accepterar en viss overklighet i fiktion, dock finns det alltid en gräns 

(Hooks, 2011). På grund av denna gräns kan det vara svårt att gå ifrån arketyperna som 

redan fastställts. Just nu är gränsen mellan representation och uppfattad logik av spelarna 

vag och svårbestämlig. Frågan är vad människor tycker är overkligt inom MMORPGs i 

relation till kroppsform och karaktärsklass. Det är av intresse att undersöka vart gränsen går, 

ifall karaktärsklasser kan avbildas på andra sätt än hur de vanligtvis avbildas och ifall 

spelares uppfattning av dessa karaktärer ändras. Fokus för studien ligger i hur trovärdiga 

karaktärer av olika kroppsformer uppfattas i rollen som präst i World of Warcraft (2004), 

samt om synen på trovärdighet stämmer överens eller inte med viljan att spela som 

karaktären. Andra variabler såsom kön i påverkan på resultat kommer även undersökas för 

att ge ytterligare material för studerandet av koppling mellan kön och stigmatisering av 

kroppsform. Sådana variabler står däremot inte i fokus för studien. Därmed kommer denna 

frågeställning att undersökas: Hur, om alls, uppfattar spelare olika kroppsformer på en 

kvinnlig, mänsklig präst skapat för World of Warcraft (2004) utifrån syn på trovärdighet 

och viljan att spela karaktären?  

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakt 

Eftersom undersökningen för detta arbete handlar om healers i World of Warcraft (2004) 

ville vi därför spetsa det till endast en av healer-klasserna. Prästen har valts, främst då 

prästen är den som har flest konnotationer till healer-arketypen. De andra healer-klasserna 

har fler uppgifter än att stödja medspelare i strid med läkande och beskyddande trollformler. 
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Artefakten består av sex bilder på samma karaktär. Karaktären är kvinnlig och klädd i kläder 

som så mycket som möjligt ska efterlikna en mänsklig präst i World of Warcraft (2004). Det 

enda som skiljer bilderna åt är kroppsformen på karaktären. För att skapa karaktärerna 

användes en förstudie i form av en bildanalys på karaktärer i World of Warcraft (2004), då 

främst mänskliga präster. Kläderna skapades för att så lite som möjligt dölja kroppsformen 

på karaktären, bland annat genom tight klädsel. För ökad validitet måste posering av 

karaktär tas hänsyn till. Då studier såsom Naumann et al. (2009) visar hur posering kan vara 

en faktor som ändrar människors upplevelse av karaktärer används en neutral posering 

inspirerad av karaktärsskaparen i World of Warcraft (2004). I vår artefakt skapades olika 

kroppsformer på samma karaktär: två versioner av smal, två versioner av muskulös, och två 

versioner av överviktig. Att inget annat skiljer sig åt är för att så få komponenter som möjligt 

ska förändras, och på så vis minskas risken att datan påverkas av andra variabler som inte 

undersöks. 

Risken med att endast ändra på kroppsform är att deltagarna lätt inser vad undersökningen 

handlar om, och på så vis kanske påverkas när de diskuterar karaktären. Detta skulle minska 

validiteten för undersökningen. Ett sätt att undvika detta hade kunnat vara genom att 

vilseleda deltagarna från det sanna syftet med undersökningen. Ett problem skulle dock 

uppstå vid att vilseleda deltagarna då detta bryter mot informationskravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna måste vara informerade om forskningens syfte 

och deras egen roll i forskningen (Østbye et al 2003, s.127). Det vore även mycket svårt att 

vilseleda deltagarna i denna studie då temat i vår egen mening är för uppenbar. Att ett 

övergripande tema för kroppsform finns för studien kommer deltagarna snabbt förstå 

genom artefakten som visas. Däremot finns det ett mer specifikt tema för denna studie i hur 

diskussionen kring trovärdigheten för vilka kroppsformer deltagarna uppfattar som 

passande i rollen som mänsklig präst i World of Warcraft (2004). Det ligger även ett 

intresse i huruvida deltagarna behöver denna trovärdighet för att vilja spela karaktären. Just 

denna del av studien undanhölls inte helt för deltagarna, men var inte fullt tydlig varpå 

påverkan av att ha en fullständig överblick över studiens syfte kan ha minskat något.   

3.1.2 Undersökningsmetod 

Att använda kvalitativ metod såsom intervjuer tillåter följdfrågor samt att diskussioner är 

möjliga (Østbye et al. 2003, s.103). En kvantitativ metod såsom frågeformulär skulle 

begränsa hur mycket deltagarna kan svara, och man kan inte ställa följdfrågor utifrån 

deltagarnas svar (Williamson 2002, s.240). Patton (2002, s.13-14) menar att kvalitativa 

studier används för att skapa förståelse runt människors uppfattningar och åsikter om ett 

ämne. I kontrast till detta bygger den kvantitativa metoden på att beskriva fenomen genom 

statistik och siffror genom standardiserade mätningar (Patton 2002, s.14). Det är i denna 

undersökning i vårt intresse att låta deltagarna förklara sina uppfattningar för att skapa en 

djupare förståelse inom området varpå en kvalitativ metod anses av oss som passande. 

Eftersom det är uppfattningar och åsikter vi ville samla som data snarare än ett visst 

beteende valdes intervju över annan kvalitativ datainsamling såsom observation. 

Däremot samlades kvantitativ data också in. Detta gjordes genom ett kort frågeformulär som 

deltagarna svarade på efter intervjun. Denna data används endast som komplement till 

intervjun för att bättre kunna triangulera resultaten och öka undersökningens trovärdighet. 

Det är även så att studien tar upp ett ämne som kan kännas obekvämt att diskutera, vilket 

gör det svårt att fastställa att deltagarna svarar ärligt. Genom att använda två metoder kan 

resultaten från dessa kontrasteras för att se huruvida de efterliknar varandra. Ifall svaren 
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från intervjun och frågeformuläret går emot varandra skulle det kunna indikera att 

deltagarna på något av momenten inte svarat helt ärligt. Under vilket är omöjligt att 

fastställa. Det skulle även kunna vara så att deltagarna ger liknande svar under båda 

momenten men ändå inte svarar ärligt. Även detta är omöjligt att fastställa. Däremot anser 

vi att ytterligare en form av datainsamling gör det lättare att värdera datans trovärdighet och 

validitet genom metodologisk triangulering. Østbye et al. (2003, s.122) menar att 

triangulering kan stärka en studies validitet då man kompenserar olika metoders svagheter 

genom kombination av olika analytiska ansatser. 

I en semistrukturerad intervju har en intervjuguide på förhand blivit utarbetad och teman 

för utfrågningen blivit väl definierade (Østbye et al. 2003, s.103). Till skillnad från en 

strukturerad intervju kan dock följdfrågor ställas vilket skapar en större flexibilitet och 

diskussionen kan fortskrida mer naturligt (Østbye et al. 2003, s.103). Det är i och med denna 

flexibilitet som den semistrukturerade formen valdes för vår undersökning. Genom en 

utarbetad intervjuguide finns en stadig grund att stå på vilken gör det enklare att samla in 

data som är relevant för vår problemformulering. Genom chansen att ställa följdfrågor 

skapades en möjlighet att på plats kunna bättre utforska deltagarnas svar och få in data som 

kanske inte varit möjligt genom en strukturerad intervjuform. 

Likaså hade en gruppintervju kunnat hjälpa deltagarna att mer naturligt diskutera frågorna 

och detaljer vi kanske aldrig annars kunnat nå fram till. Just detta menar Morgan (1988) är 

en av fördelarna med gruppintervju. Negativa aspekter av denna intervjuform är däremot att 

vissa deltagare kan vara tystare än andra och bli obekväma i situationen och därmed inte 

prata lika mycket som andra deltagare. Det är även möjligt att deltagarna leder varandras 

åsikter runt ämnet, varpå det kan vara svårt att säga om den data som samlas in 

representerar alla deltagare eller endast ett fåtal. I och med att studien innefattar ett ämne 

som kan skapa en obekväm situation för deltagarna är det en risk för att dessa negativa 

aspekter ökar ytterligare, samt att deltagarna skulle bli mer obekväma i en gruppintervju än i 

en intervju med deltagarna en och en. I och med detta har en intervjuform valts där 

deltagarna intervjuas en och en, en singelintervju. Denna metod är mer tidskrävande, men 

det är däremot lättare att överföra datan från tal till skrift då det i en gruppintervju kan bli 

svårare att dela upp vem som sa vad. I en singelintervju kan varje deltagare lättare få sin röst 

hörd och de olika deltagarna kan inte påverkas av varandras svar. 

I anslutning till den teori om automatisk kognition kontra reflekterande kognition som 

DiMaggio (1997) diskuterar, så är det viktigt att tänka kring under vilka omständigheter 

deltagarna ska titta på och diskutera artefakten. Det ligger i denna studie ett större intresse 

av att utforska den reflekterande kognitionen människor använder när de får tänka kring 

användandet av olika kroppsformer för en viss spelklass. Detta för att se huruvida de förlitar 

sig på redan existerande schemata eller utmanar dessa i diskussion kring ämnet. I och med 

ämnet för studien är det även svårt att analysera automatisk kognition. Det finns en fråga om 

moral i det problem vi undersöker, varpå motivation att använda reflektion för att inte väcka 

missnöje hos status quo väcks. Vid användande av gruppintervju hade denna motivation 

troligtvis ökat då antal människor att inte förarga hade ökat. Problemet hade då blivit att 

motivationen blivit för stor så att deltagarna troligtvis censurerat sig själva mer än de skulle 

gjort i en singelintervju. Det hade även varit problematiskt ur ett etiskt perspektiv då 

deltagarna troligtvis blivit mycket obekväma i en sådan situation. Det är därmed viktigt att 

balansera vilken metod som bäst svarar på frågeställning och vilken metod som mest vädjar 
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om deltagarna. Detta menar vi dock går ihop då bekväma deltagare troligtvis censurerar sig 

själva mindre. 

3.1.3 Urval av deltagare 

Till denna undersökning anser vi att urvalet av deltagare är viktigt att ta hänsyn till då vi ville 

titta närmare på demografin för World of Warcraft (2004). Vi ville alltså använda deltagare 

med bakgrund inom spelande av World of Warcraft (2004). Deltagarna ska ha spelat World 

of Warcraft (2004) tidigare och vara bekanta med karaktärsklasserna som existerar för 

karaktärerna. Därför blev deltagarna före studien frågade kring spelvana av World of 

Warcraft (2004). För att finna dessa deltagare användes en urvalsmetod av non-probability 

sampling (icke-sannolikhetsurval) med purposive sample (ändamålsenligt urval). 

Williamson (2002, s.232) förklarar icke-sannolikhetsurval som att urvalet av deltagare 

endast når vad forskarna för studien anser som tillräckligt högt antal olika element för att 

uppfylla forskningens mål. Denna urvalsmetod används därmed främst i kvalitativ forskning 

med ett mindre antal deltagare (Marshall, 1996). Marshall (1996) menar att alternativet, 

probability sampling (sannolikhetsurval) med slumpmässigt urval, inte bara är svårt att 

använda inom kvalitativ forskning, utan kan även vara olämpligt att använda utanför den 

kvantitativa metoden. Detta både för teoretiska och praktiska skillnader mellan kvalitativ 

och kvantitativ metod (Marshall, 1996). Ändamålsenligt urval menar Williamson (2002, 

s.232) används när det är viktigt att inkludera en specifik målgrupp av människor. I fallet av 

denna undersökning innebär det spelare av World of Warcraft (2004). Denna typ av urval 

av deltagare gör det svårare att generalisera resultaten men ger enligt Marshall (1996) mer 

relevant och produktiv data för en kvalitativ studie. För att förenkla letandet efter passande 

deltagare användes även snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att deltagarna själva ger tips 

och frågar vänner och bekanta efter deltagande i studien, så att de i sin tur kan leta efter 

ytterligare deltagare (Williamson 2002, s.232). Williamson (2002, s.232) och Marshall 

(1996) menar att detta är vanligt att använda då det förenklar processen av att hitta 

deltagare. Då snöbollsurval används kan deltagarna komma från olika platser och forum, de 

första som tillfrågades var däremot främst högskole- och gymnasieelever. Antal deltagare för 

studien uppskattades bli mellan 10-30 deltagare för att resultaten skulle kunna få tillräckligt 

hög trovärdighet men fortfarande vara genomförbart för skalan avundersökningen.  

3.1.4 Tillvägagångssätt 

Undersökningen började med att vi som undersökningsledare tillsammans med deltagaren 

går in i rummet för undersökningen. Detta rum skall vara tyst och isolerat för att yttre 

faktorer inte ska kunna störa intervjun. Vi som undersökningsledare introducerar oss och 

våra respektive roller under intervjun, samt meningen med undersökningen deltagaren 

kommer ta del av och studiens struktur. Därefter ges ett samtyckesformulär till deltagaren 

där ytterligare information om deras rättigheter står skrivna. En av undersökningsledarna 

läser även upp detta och frågar om deltagaren har några frågor innan deltagaren får chansen 

att ge samtycke för involvering i undersökningen genom att skriva under pappret. Detta är 

en mycket viktig etisk aspekt då det inom forskning finns ett samtyckeskrav. Østbye et. al. 

(2003, s.127) menar att “samtyckeskravet innebär att de som lämnar uppgifter och som 

deltar i studien ska ha rätt att avgöra om de vill delta eller ej, och under vilka villkor 

deltagandet sker”. En del av detta är att deltagarna även ska informeras om att de när som 

helst har möjlighet och rätt till att avbryta sin medverkan. Deltagarna ska även informeras 

om att deras medverkan och svar till intervjun är anonyma och att forskarna har 

tystnadsplikt inför deltagarnas svar och medverkan. Detta görs enligt konfidentialitetskravet 
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där forskare har en skyldighet att deltagarnas personliga integritet skyddas (Østbye et. al. 

2003, s.127). 

Om deltagaren skriver under samtyckesformuläret fortskrider undersökningen och 

deltagaren får sätta sig ner med den undersökningsledaren som ska intervjua på var sin sida 

om ett bord med röstinspelning. Den andra undersökningsledaren sätter sig lite ifrån och 

skriver anteckningar från intervjun. Intervjuaren tar fram bilderna av de sex karaktärer som 

tagits fram. Ordningen för hur bilderna läggs upp är bestämt på förhand. Ordningen ska vara 

densamma för alla deltagare. Varje bild ska tydligt kodas från A-F för att förenkla och 

tydliggöra vilken bild som diskuteras. Röstinspelningen sätts på och deltagaren meddelas om 

detta. Därefter startar intervjun där intervjufrågorna går att läsa i appendix A. 

Notera att då en semistrukturerad intervjuform används finns det möjlighet att utefter 

deltagarnas svar ställa följdfrågor. Efter att intervjun är avslutad ger undersökningsledaren 

som intervjuat deltagaren ett frågeformulär till deltagaren. Undersökningsledaren förklarar 

hur deltagaren ska svara på formuläret och hur deltagarens svar på formuläret förblir 

anonymt då båda undersökningsledarna kommer lämna deltagaren ensam i rummet och låta 

deltagaren efter svar på formulär lägga formuläret i ett kuvert. Kuvertet kommer inte öppnas 

förrän efter att alla intervjuer har genomförts. Medan deltagaren lämnas för att svara på 

frågeformuläret finns bilderna kvar då dessa används för att svara på formulärets frågor. 

Dessa frågor går att finna under appendix A. När deltagaren är klar med frågeformuläret 

lägger de detta i ett kuvert och lämnar sedan rummet för att överlämna kuvertet till 

forskarna. Efter detta är deltagaren färdig med sin samverkan för undersökningen. 

3.1.5 Avgränsningar 

Problemformuleringen för undersökningen rör sig kring hur spelare uppfattar kroppsform 

på spelkaraktärer utifrån syn på karaktärsklass, trovärdighet och viljan att spela som 

karaktären. Däremot har flera avgränsningar skett dels för att spetsa frågan ytterligare, dels 

för att minska inverkan av yttre variabler eller brist på tid. Bland annat har endast en 

karaktärsklass valts ut att analysera, så kallade präster från World of Warcraft (2004). 

Studien använder även endast en mänsklig kvinna som karaktär för studien då den inte 

söker att studera hur olika fantasi-varelser i MMORPG-spel som World of Warcraft (2004) 

uppfattas i relation till kroppsform. Det undersöks inte heller hur uppfattning skulle skilja 

sig mellan manliga och kvinnliga karaktärer. Studier gällande uppfattning av kön i 

kombination med kroppsvikt visar på tvetydiga resultat: Puhl et al. (2008) påstår att det 

finns skillnader i uppfattning av övervikt mellan könen, medan Murakami, Essayli och 

Latner (2016) påstår att det inte gör det. I bakgrunden för denna undersökning hittades även 

studier som tog upp både manlig och kvinnlig kropp och hur dessa uppfattades i samhället 

och media. Studier som den av Lončar, Nigoević och Šuljug Vučicas (2015) tar upp hur 

representation av manlig och kvinnlig kroppsform kan ses som monoton i media då de ofta 

porträtteras på ett särskilt sätt vilket även kan kopplas till Dietz (1998) som tar upp de 

könsroller som finns i massmedia. Då vi inte vet ifall kön kan påverka uppfattning av 

kroppsform kan därmed kön vara en variabel som kan vilseleda undersökningen i de resultat 

som upptäcks. Genus var inte ett fokus för undersökningen och det fanns heller inte tid att 

titta på båda könen inom samma undersökning, därför var det nödvändigt att välja endast 

ett kön till artefakten. Utefter de källor som tagits upp nu menar vi att en undersökning av 

antingen bara manlig karaktär eller bara kvinnlig karaktär hade båda kunnat ge ny viktig 

information inom ämnet kopplat till spel och design av spelkaraktärer. Därför blev valet av 

vilken som skulle väljas, manlig eller kvinnlig karaktär, inte centralt då båda formerna av 
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undersökning hade varit av intresse. Det slutgiltiga valet av en kvinnlig karaktär i 

undersökningen och det genusperspektiv det medför valdes därmed slumpmässigt.  

Denna undersökning använder även 2D-artefakter som stimuli. Om det hade skapats en 

justerad spelbar version av skärmen för karaktärsanpassning i World of Warcraft (2004) 

där deltagarna kan ändra kroppsform, hade detta varit att föredra som stimuli utifrån 

problemformulering då detta hade skapat trovärdiga resultat med hög validitet. Spelarna 

hade då befunnit sig i en mer naturlig spelmiljö och inte aktivt behövt ta ställning till åsikter 

om kroppsform. Det är inte självklart att spelare aktivt tänker kring kroppsform vid 

skapande av karaktär. Att skapa en spelbar demo för karaktärsanpassning som helt 

efterliknar karaktärsanpassning i World of Warcraft hade dock för studiens storlek varit 

orealistiskt. Det hade även varit potentiellt problematiskt utifrån upphovsrättslagar. Vid en 

intervju med 2D-bilder av karaktärer som stimuli tvingas deltagarna ta ställning och tänka 

kring ämnet kroppsvikt på ett sätt de möjligtvis inte skulle gjort i en naturlig spelmiljö. En 

intervju är däremot ett bra första steg i att se de uppfattningar och tankar som kan finnas 

hos spelare, men det är alltså inte säkert att dessa tankar skulle ha inverkan i faktiskt 

spelande. 

En annan avgränsning som sker vid skapandet av 2D-bilder är att bakgrund och UI (User 

Interface, sv. gränssnitt) inte tagits med i artefakten. Artefakten har skapats för att efterlikna 

skärmen för karaktärsanpassning i World of Warcraft (2004) på vissa plan, såsom posering 

och grafisk stil, men inte för element såsom just bakgrund och UI. Vi anser att 

undersökningen inte hade tjänat på att en bakgrund skapats i 2D, då deltagarna kommer 

märka att karaktärens kroppsform är det enda som skiljs åt i förlagorna. En bakgrund skulle 

därför vara onödig och potentiellt en distraktion. Ifall en spelbar demo för 

karaktärsanpassning hade skapats hade en 3D-bakgrund varit mer passande då det inte är 

lika uppenbart vad som undersöks, eftersom deltagarna då skulle ha kunnat ändra på andra 

attribut än kroppsform. Det fanns även möjlighet att klistra in en skärmdump av 3D-

bakgrunden från World of Warcraft (2004) i artefakten som skapats. Att göra detta hade 

dock inneburit en skillnad i grafisk stil mellan bakgrund i 3D och karaktär i 2D. Skillnaden 

skulle bli distraherande för deltagarna vilket hade kunnat påverka resultaten. Att använda 

redan skapat material skulle också potentiellt vara problematiskt ur ett upphovsrätts-

perspektiv. 

Färg är en variabel som inte kommer undersökas, varpå artefakten endast målas i svarta, 

vita och gråa valörer. Resultat från studien av Kaya och Epps (2004), liksom Ou et al. (2004) 

visar tecken på att färg kan förmedla känsla till åskådaren och därmed påverka uppfattning. 

Att utesluta användandet av färg lägger ett större fokus på designen i sig. För att skapa en 

artefakt vilken kan ge trovärdiga resultat krävs en balans mellan tydlig design av figur och 

koppling till World of Warcraft (2004). Avsaknad av färg kan däremot upplevas som udda 

av deltagarna då spelet i normala fall är i färg vilket skulle kunna bli en distraktion. Därför 

borde avsaknaden av färg och huruvida detta kunnat påverkat resultaten has i åtanke när 

resultaten studeras.  
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4 Genomförande  

4.1 Bildanalys av World of Warcraft (2004) 

För att skapa artefakten som krävs till undersökningen behövdes det genomföras en 

bildanalys av den mänskliga prästen i World of Warcraft (2004). Viss problematik 

förekommer eftersom den spelbara karaktären är anpassningsbar inom ett antal aspekter 

som gör att olika präster kan se olika ut, beroende på vem som spelar. Därför analyseras 

flera olika kvinnliga, mänskliga präster i spelet för att se ifall mönster upptäcks. Dessa 

mönster kan då användas i skapandet av artefakten. 

I figur 1 på s. 9 kunde en karaktär ses som skapats slumpmässigt när World of Warcraft 

(2004) öppnas. Det är möjligt att anpassa hudfärg, hårfärg, ansikte och frisyr på karaktären, 

medan kroppsform, längd och kläder ej kan ändras. Alla mänskliga, kvinnliga präster börjar 

spelet med samma kläder (se figur 1, s. 9), dock är det möjligt för spelaren att byta kläder och 

använda rustning senare i spelet. Kroppsformen är alltid likadan och skulle kunna beskrivas 

som smal men kurvig. Vad gäller kläderna bär hon en slags rock som går ner till fötterna, 

med en djup v-ringning och bara axlar. Ärmarna är vida kring handlederna. Rocken är 

åtsittande på överkroppen och följer karaktärens kropp, medan den på underkroppen blir 

löst sittande då man ej kan se konturerna av karaktärens ben. Mönstret på karaktärens 

kläder varierar mellan kantiga- och runda former. 

Eftersom hudfärg, hår och ansikte är anpassningsbara på karaktärer i World of Warcraft 

(2004) blir det problematiskt att utgå från figur 1 gällande dessa attribut och efterlikna dem i 

artefakten. Det behövs en mindre flexibel källa att utgå från, därför har vi valt att utgå från 

karaktärs-ikonen i figur 2.  

 

Figur 2 Skärmdump av skärmen för karaktärsanpassning i World of Warcraft 

(2004)  
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När spelaren anpassar sin karaktär kan spelaren välja mellan olika varelser, eller fiktiva 

raser. Detta innebär olika fantasi-varelser såsom alver och vättar. Att undersöka flera av 

dessa varelser skulle innebära flera variabler, därför har endast en varelse valts att 

undersökas för denna studie. Vi anser att människan är mest relaterbar samt mest 

verklighetstrogen jämfört med de andra varelserna, därför valdes människan som 

huvudfokus. Längst till vänster på figur 2 finns en lista med ikoner som visar olika varelser. 

På ikonlistan är människan avbildad som en blond, vit kvinna med utsläppt hår. Ifall 

spelaren ändrar kön ändras ikonen till en vit, blond man. I studien kommer dock endast 

kvinnliga karaktärer att tas upp, på grund av det som tidigare nämnts under avgränsningar 

(s. 15-16). 

Eftersom 3D-modellen för karaktären i spelet slumpmässigt ändrar utseende varje gång 

anpassningsskärmen öppnas blir det problematiskt att använda den som förlaga gällande de 

attribut som kan anpassas. Ifall vi själva bestämmer hur karaktären ska se ut kommer våra 

egna tolkningar och värderingar synas igenom. Därför har ikonen till vänster på figur 2 valts 

som förlaga till de attribut som kan anpassas. Ikonen är statisk och visar alltid samma 

karaktär som ser ut på samma sätt.  

Kläderna som visas på figur 2 är ett exempel på kläder som spelaren kan hitta i spelvärlden. 

Likt kläderna på figur 1 är överdelen åtsittande medan underdelen är löst sittande och når 

karaktären till fötterna. Även ärmarna är lika vida vid handlederna. Axlarna är vad som 

skiljer mest åt vad gäller form, då kläderna på figur 2 istället har rustning på axlarna. 

 

Figur 3 Olika kläder till präster som kan hittas i spelvärlden (Wowhead, 2018) 

I figur 3 visas fem karaktärer med olika kläder och rustningar för präster i World of 

Warcraft (2004). Vad som ofta verkar förekomma i kläder som designas för präster är att de 

alltid bär en slags rock som är åtsittande på överkroppen och når ner till fötterna. De verkar 

också oftast bära rustning endast på axlarna, samt att de ofta bär någon slags handske eller 

accessoar på armarna. Bortsett från detta varierar kläderna i färg och form, samt hur mycket 

hud som visas. Färg är en variabel som inte kommer undersökas i studien, varpå artefakten 

endast målas i svarta, vita och gråa valörer. 
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Med hjälp av bilagor som visar karaktärer ur spelvärlden i World of Warcraft (2004) kan vi 

nu komma till en slutsats gällande hur artefakten ska se ut för studien. Karaktären ska vara 

en vit, ljushårig kvinna med utsläppt hår. Hon ska ha en rock som är åtsittande på 

överkroppen och når ner till fötterna. Hennes ärmar kan vara vida, eller så kan hon ha 

handskar eller accessoarer runt armarna. Hennes axlar ska även vara täckta av rustning. De 

attribut som nämnts är vad som har upptäckts under bildanalysen och därför är det ett krav 

att de upplistade attributen ska finnas på artefakten. Bortsett från detta kan resterande 

design vara upp till oss att bestämma, dock ska det fortfarande vara inspirerat av den estetik 

som finns i World of Warcraft (2004) utan att vara kopierat.  

4.1.1 Grafisk stil 

Eftersom World of Warcraft (2004) är ett spel skapat i 3D och vi specialiserar oss inom 2D, 

gjorde avsaknad av kunskap inom ämnet samt brist på tid att artefakten skapades i 2D. 

Däremot kan vi som 2D-grafiker analysera stilen på 3D-modellen av den mänskliga prästen 

för att sedan översätta formspråket till 2D. Figur 1 användes därför som huvudreferens till 

analys av stil. För att underlätta analysen redigerades figur 1 till att vara svartvit (se figur 4), 

då artefakten i undersökningen ska vara svartvit.  

 

Figur 4 Svartvit bild av kvinnlig präst i World of Warcraft (2004) 

Karaktären består mestadels av mjuka skuggor och högdagrar. Skuggorna går aldrig helt mot 

svart utan är variationer av grå. De mörkaste områdena är runt ögonen och symboliserar 

ögonfransar, medan de ljusaste områdena är runt bröstet. Ju längre ner mot marken desto 

mörkare blir tonen på rocken, en gradient där det blir ljusare vid huvudet och mörkare vid 
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fötterna. Eftersom bilden föreställer en 3D-modell är den inte uppbyggd av linjer utan 

snarare 3D-former. Däremot är texturerna på modellen målade i 2D. Vad gäller proportioner 

verkar karaktären vara uppbyggd som en normal människa till större del. Däremot kunde ett 

stildrag ses där yttre lemmar såsom händer och underarmar är något oproportionerligt stora 

jämförd med realistisk anatomi. Som tidigare nämnt är stilen semi-realistisk och 

karaktärerna interagerar med en fantasivärld, därför kan dessa proportioner accepteras, då 

spelet inte försöker verka realistiskt.  

4.2 Progression 

Efter att bildanalysen av World of Warcraft (2004) gjorts kunde arbetet på artefakten 

påbörjas. Artefakten består av sex bilder på figurer av samma karaktär med olika 

kroppsform sedda fram- och bakifrån. Dessa består av två nivåer av smala, två överviktiga, 

samt två olika muskulösa kroppsformer. Valet av sex olika figurer snarare än tre innebär att 

det finns ett större omfång och variation inom artefakten än om endast tre figurer, en smal, 

en överviktig och en muskulös, hade skapats. Genom fler figurer med olika kroppsformer går 

det att fånga diskussioner runt de mindre extrema kroppsformerna vilket inte alltid görs i 

tidigare forskning inom ämnet. I studien av Musher-Eizenman och Carels (2009) vilken 

diskuterades tidigare under kapitel 2.4, så tycks olika former av övervikt uppfattas olika. 

Studien använde kroppsformer som enligt BMI-skalan definierades som hälsosamt smala, 

överviktiga, mycket överviktiga, samt extremt överviktiga karaktärer som stimuli för studien. 

Nivån av stigmatisering för överviktiga karaktärer var i resultaten för studien mer lik de 

hälsosamt smala karaktärerna än de mycket överviktiga (Musher-Eizenman & Carels, 2009). 

Därför finns anledning att inte förutsätta att alla kroppsformer som kategoriseras inom en 

viss kroppstyp, såsom överviktig eller muskulös, uppfattas likadant. Genom variation mellan 

artefakterna och olika nivåer och former av samma kroppstyp kan därmed trovärdigheten 

för studien öka. Däremot blir resultaten svårare att tolka och eventuella skillnader i resultat 

mellan de olika figurerna kan bli mindre signifikanta och svårare att skilja. Detta kommer 

därmed behövas ha i åtanke när resultaten för studien analyseras och diskuteras för att inte 

falla för personliga bias. 

Det första steget i skapandet av artefakten var att ta fram en kroppsform, posering och 

ansiktsuttryck som efterliknar den redan existerande för kvinnliga, mänskliga präster som 

kan skapas i World of Warcraft (2004). Genom att en av kroppsformerna på våra karaktärer 

efterliknar den redan existerande skapas en bra utgångspunkt utifrån vilken de andra 

kroppsformerna kan skapas. Det gjorde det även lättare att analysera den grafiska stil vad 

gäller proportioner som kan ses i World of Warcraft (2004).  

Efter kroppsform studerats behövdes en posering och ansiktsuttryck bestämmas. Posering 

och ansiktsuttryck kan påverka uppfattning av en människa eller karaktär visar resultat av 

Naumann et al. (2009). I studien undersöktes hur uppfattning av personlighet kan skapas ur 

både statiska signaler såsom kläder och kroppsform, samt dynamiska signaler som posering 

och ansiktsuttryck. Resultaten indikerar att både statiska och dynamiska signaler används 

för att skapa uppfattning runt människors personligheter (Naumann et al. 2009). Resultaten 

indikerar även att dynamiska signaler kan ändra uppfattning av personlighet för de statiska 

signalerna (Naumann et al. 2009). Därmed blir valet av posering och ansiktsuttryck av 

betydelse för vår studie. Det är i denna studie inverkan av kroppsform på uppfattning som 

undersöks, inte inverkan av posering. Ett sätt att minska inverkan av posering på resultat är 

att använda samma posering för alla karaktärer.  
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Däremot kan en dynamisk kontra neutral posering skapa skillnad i uppfattning. Resultaten 

för Naumann et al. (2009) visar att poseringar som var dynamiska och spontant gjorda var 

av deltagarna lättast att skapa en korrekt uppfattning kring, där uppfattning matchar faktisk 

personlighet av människan som observeras. Att i vår studie skapa en posering baserad på 

karaktärens roll som präst skulle kunna lättare föra tankarna till rollen som präst. I motsats 

till detta kan en neutral posering, såsom A-pose, uppfattas som stel samt inte ge deltagarna 

känslan att de tittar på något ifrån World of Warcraft (2004). Att endast titta på concept art 

för en karaktär är troligtvis inte ett vanligt sätt för spelare av World of Warcraft (2004) att 

konsumera och ta in karaktärerna i spelet. För att skapa en artefakt som vi tror på bästa sätt 

kan användas för att mäta och undersöka vår problemformulering har vi därmed valt att 

använda samma som i skärmen för karaktärsanpassning i World of Warcraft (2004). Denna 

posering är mer neutral än dynamisk men inte fullt lika stel samt efterliknar ett stadie i 

spelet med vilken spelarna bör vara familjära. Därmed blir kontrasten mellan att titta på vår 

artefakt och en karaktär direkt i spelet något mindre. Det är även det stadie i spelet spelarna 

lägger störst fokus på karaktären varpå situationen blir något mer lik. Även ansiktsuttryck är 

baserat på det som används i skärmen för skapandet av karaktär. Ansiktsuttrycket är, likt 

posering, främst neutralt, men med ett något gladare uttryck än ett fullt avslappnat 

ansiktsuttryck. Ansiktets utseende samt håret är baserat på den ikon som används för att 

symbolisera en mänsklig kvinna i World of Warcraft (2004) i skärmen för skapandet av 

karaktär vilken återigen kan ses i figur 2. 

Samtidigt som en bas för den första kroppsformen och dess posering gjordes påbörjades 

även kläderna karaktärerna ska bära designas. Detta gjordes genom att skapa thumbnails för 

att snabbare få fram olika designer. Dessa thumbnails är mindre detaljerade än den 

slutgiltiga artefakten men tillräckligt tydlig för att ge en inblick i hur designen ser ut och 

fungerar. De thumbnails som skapades är inspirerade av de olika kläder till präster som kan 

hittas i spelvärlden. Exempel på dessa återfinns i figur 3 som nämndes tidigare. 

Gemensamma stildrag för dessa kläder är att de består av en dräkt i form av en slags rock 

eller klänning och ofta stora axelskydd. Denna dräkt är tight åtsittande på överkroppen och 

till viss del även på underkroppen, men att kjolen tycks se ut att ge plats åt rörelse. Utifrån 

detta skapades de thumbnails som kan ses i figur 5.  

 

Figur 5 Thumbnails, vald design längst till höger 
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Av dessa olika designer valdes vissa element ut för att skapa en slutgiltig version. Dessa 

designelement valdes utifrån hur väl designen kunde kopplas till karaktärsklassen som präst 

och hur tydlig kroppsformen var trots lagret med kläder. För att avgöra om ett 

designelement passade karaktärsklassen präst användes formspråk och liknelse till redan 

existerande designer för mänskliga präster i World of Warcraft (2004) som en grund. Som 

kort diskuterades tidigare i bakgrunden under kapitel 2.5 syns många rundade former i 

karaktärens design. Resultat från studier såsom Larson et al. (2012), Bar och Neta (2006) 

och Dazkir och Read (2012) indikerar att runda former uppfattas som mer snälla och 

behagliga medan spetsiga och nedåtpekande triangulära former uppfattas som hotfulla. 

Utifrån detta tycks runda former passande en karaktärsklass vilken har i uppgift att läka och 

hjälpa andra stridande karaktärer. Däremot kombineras rundade former ofta med spetsiga i 

många av designerna som bärs av mänskliga präster i spelet. De rundade axelskydden med 

spetsiga kanter var ett val baserat på detta vilken implementerades i den slutgiltiga designen. 

Hur tydligt kroppsformen går att uppfatta var det andra designelement som avgjorde om en 

design valdes eller inte. Detta baserades på hur tight kläderna var, hur mycket hud som 

visades, samt om detaljerna tog för stort fokus eller på annat sätt döljer 

kroppsformen.  Utifrån dessa kriterier kunde så den slutgiltiga designen vilken kan ses i figur 

5 längst till höger skapas. En klänning med bara armar valdes för att kunna visa hud för att 

göra kroppsformen tydligare. Däremot valdes designen med bar mage bort då detta som 

design uppfattades som för ovanligt för karaktärsklassen präst i World of Warcraft (2004) 

samt tog något för stort fokus ifrån andra aspekter. 

När designen färdigställts så skapades två olika style guides för att visa två exempel på den 

grafiska stil den färdigställda artefakten skulle kunna ha. Dessa två style guides kan ses i 

figur 6. Den version som kan ses till höger i figur 6 är målad med platt skuggning och lineart, 

så kallad flat shading. Denna går snabbare att färdigställa och är tydlig då design snarare än 

ljussättning står i fokus. Den version som kan ses till vänster i figur 6 är mer målerisk i sitt 

uttryck genom att använda färgad lineart och mjukare skuggor och högdagrar. Denna 

efterliknar mer de karaktärsmodeller i 3D som återfinns i World of Warcraft (2004) med 

målade texturer. Det var i och med detta som versionen till vänster valdes ut, likt posering 

valdes utefter hur det ser ut i spelet för att skapa bättre validitet för resultaten.  
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Figur 6 Två exempel på färdigställd figur i olika grafisk stil 

Arbetsprocessen för att ta fram den färdiga karaktären som valdes innebar att digitalt måla 

lineart som sedan fylls i med blockfärger i olika toner av grått. Ovanpå detta målas först 

hårda skuggor som sedan mjukas upp genom att använda en airbrush. Även högdagrar 

målas på med en airbrush för att ge ett mer mjukt och måleriskt uttryck. Slutligen fylls själva 

linearten i med andra nyanser av grått för att smälta in i färgningen av det övriga i bilden. 

Steg för steg för denna arbetsprocess illustreras i figur 7.  

 

Figur 7 Förenklad arbetsprocess 
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Efter att skapat en style guide att kunna utgå ifrån påbörjades arbetet på de andra 

kroppsformerna. En baksida skapades även för varje kroppsform. Genom att använda en 

fram- och baksida på figurerna blir det lättare att förstå dem som 3-dimensionella objekt för 

tittaren vilket även gör det lättare att se dem som karaktärer i ett spel. Sex figurer med olika 

kroppsformer skapades med två versioner av smal, två muskulösa och två överviktiga. Alla 

de färdigställda figurerna kan ses under Appendix B. Den mest muskulösa och mest 

överviktiga av figurerna kan ses i figur 8 nedan med både fram- och baksida.  

 

Figur 8 Mest muskulös figur till vänster och mest överviktig figur till höger 

4.3 Pilotstudier 

Två pilotstudier genomfördes, båda i ett tyst grupprum. En av oss som höll intervjun talade 

med deltagarna medan den andra antecknade vad som sades. Ingen av deltagarna blev 

inspelade, men när de riktiga studierna hölls blev alla deltagare inspelade endast med röst. 

Pilotstudierna genomfördes som planerat och efteråt ändrades ett antal detaljer för att 

underlätta i framtiden. Vi hade frågorna till intervjun på en datorskärm, detta gjorde att man 

lätt tappade bort sig i texten vilket resulterade i att vissa frågor missades. Under de riktiga 

intervjuerna användes post-its istället för att minska risken att frågor missades och vi kunde 

då bläddra mellan frågorna på ett mer organiserat sätt. I första pilotstudien skrevs 

artefakterna ut utan att ha format i åtanke, vilket innebar att förlagorna var olika till 

storleken och detta var distraherande för deltagaren. Formatet ändrades till nästa pilotstudie 

och denna gång upplevde deltagaren inte problem med eller distraherades av bildernas 

format varpå bilderna sparades och användes till de senare intervjuerna. Förlagorna blev 

även numrerade så att deltagaren lättare kunde kommentera på specifika bilder samt att vi 

som forskare lättare kunde anteckna. Efter pilotstudierna arbetades det även fram strategier 

gällande svar som eventuellt kunde dyka upp under intervjuerna så att vi som intervjuare var 

förberedda på att styra deltagarna tillbaka till studien.  
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5 Utvärdering 

Här presenteras undersökningens slutgiltiga urval av deltagare, samt resultat för både 

intervjun och frågeformuläret. Dessa resultat analyseras och slutsatser kan dras utefter 

denna analys för att svara på undersökningens frågeställning. Frågeställningen som skulle 

besvaras med undersökningen var som följer: 

Hur, om alls, uppfattar spelare olika kroppsformer på en kvinnlig mänsklig präst 

skapad för World of Warcraft (2004) utifrån syn på trovärdighet och viljan att spela 

karaktären? 

Syn på trovärdighet syftar på hur trovärdig, passande, eller logisk deltagarna uppfattar de 

olika figurerna i karaktärsklassen som mänsklig präst. Detta testades genom att låta 

deltagarna diskutera figurerna först i kontext av vilken som de upplever som fysiskt starkast, 

snabbast eller bäst på att slåss, om de kan uppfatta olika personlighetsdrag hos figurerna. 

Sedan får de diskutera vilka klasser de kan se figurerna som och vilka klasser de anser inte 

hade varit passande. Efter detta får de veta att figurerna är skapade för att vara just mänsklig 

präst, och utefter denna kunskap rangordna och diskutera vilken, eller vilka deltagarna anser 

bäst passar in i den klassen.  

Syn på viljan att spela som karaktären testades sedan, och det är av vikt att förtydliga att det 

är just syn på viljan att spela som testas här, inte viljan att spela den som sådan. Den valda 

metoden av bilder på figurer och en intervju hade varit en olämplig metod att testa hur väl 

någon vill spela som karaktären, där hade en naturlig spelmiljö kunnat behövas. Med syn på 

viljan att spela som karaktären innebär en kvalitativ undersökning kring hur deltagarna ser 

på att teoretiskt tänka sig att spela som figurerna, för att undersöka åsikter och tankar kring 

ämnet och se hur detta kan kopplas till deras syn på trovärdighet som diskuterades tidigare. 

För att testa deltagarnas syn på viljan att spela som karaktären ställdes först en fråga kring 

vilken figur de helst vill spela som. Sedan ställdes en fråga efter det att deltagarna fått 

diskutera om hur väl de anser att de olika figurerna passar som mänsklig präst i World of 

Warcraft (2004). Denna fråga gällde vilken figur deltagaren helst spelat i rollen som 

mänsklig präst, inte bara överlag.  

 

 

 

 

 

 

 



 26 

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Deltagare 

Totalt 16 deltagare medverkade i den slutgiltiga undersökningen. Majoriteten av dessa var 

studerande vid högskolan. 3 av deltagarna kom däremot ifrån en gymnasieskola. 6 av 

deltagarna hade lätt tidigare kontakt med oss som genomfört undersökningen. Resten 

hittades däremot genom snöbollsinsamlingen som planerat och hade därför ingen tidigare 

kontakt eller anknytning till oss. 9 av deltagarna var av manlig könsidentitet och 7 av 

kvinnlig könsidentitet. Åldrarna på deltagarna varierade från 18 till 29 år. Åldern för 

deltagarna ligger därmed på en liknande nivå vilket behövs ha i åtanke innan någon form av 

generalisering av resultaten utanför deltagarna för undersökningen. I figur 9 nedan syns en 

tabell över deltagarna för undersökningen.  

 

Figur 9 Tabell över deltagare för undersökningen 
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5.1.2 Resultat intervju 

Vilka klasser deltagarna ansåg att figurerna passade eller inte passade som  

 

 

Figur 10 Klasser som tilldelades figur A och B 

Notera att alla deltagare fick chansen att diskutera frågorna fritt utan att gränser sattes av 

undersökningsledarna. Därför har deltagarna kunnat diskutera flera figurer under samma 

fråga under alla intervjufrågor. En majoritet på 13 deltagare diskuterade vilka klasser de 

ansåg vara passande figurerna främst utifrån kroppsform, eller utifrån både kroppsform och 

klädsel. Endast 3 deltagare diskuterade utifrån klädsel utan att nämna kroppsform som 

variabel. En grupp av klasser kallad caster (alt. spellcaster) dök upp bland svaren för flera av 
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figurerna. Till caster räknas klasserna priest, mage, monk, warlock, druid, paladin och 

shaman (Wowpedia, 2013). Dessa kan använda spells (trollformler) vilket kan användas vid 

healing (läkande). Paladin kan dock ses som både en caster och en krigarklass, då de både 

kan agera som healer, tank och DPS (Wowpedia, 2019a). Även klassen rogue dök upp i 

svaren, vilken är en slags krigarklass som bär lättare rustning (Wowpedia, 2019b). 

Resultaten för frågan om passande klasser för figurerna A och B kan ses i figur 10 ovan. 

Figurerna A och B tilldelades oftast klasserna mage, priest, warlock och rouge. En majoritet 

på 12 av deltagarna förklarade att då figurerna A och B är mindre är de inte så fysiskt starka 

och borde därför finnas mer i bakgrunden, varför dessa klasser passar dem bäst. I relation 

till detta svarade 9 deltagare att tanks-klasser eller warrior var de svåraste klasserna att se 

figurerna A och B som. En tank som tidigare nämnts i bakgrunden skyddar dess medspelare 

som ett levande sköld, medan warrior är en krigarklass och agerar som DPS (Wowpedia, 

2019c).  En tydlig trend kunde ses där de 11 deltagarna inte såg figurerna A och B som 

tillräckligt fysiskt starka för att klara av de tunga rustningarna och vapnen. Bland annat 

svarade deltagare K14 att: “Och jag tror ändå jag hade haft svårt att se A som en warrior, 

för att hon ser inte ut som att hon kan hålla tunga vapen.” En annan deltagare, M8, 

argumenterade på mycket liknande vis: “Jag skulle ha lite svårt att se den här (pekar på A) 

som en warrior eller paladin. Just för att det känns som en- som en tung klass- stora 

vapen, stora rustningar- och då känns det som att man behöver ha lite mer muskler, typ. 

Öh, och kanske samma sak här (pekar på B).” Deltagare K13 diskuterade “B hade jag nog 

inte kunnat se som en warrior. Hon ser lite för mesig ut. Och det är samma för A, jag hade 

inte kunnat se henne som en warrior. Det känns inte som det.” Ytterligare diskussion från 

deltagare M11 löd: “Jag skulle nog ha de små (A och B), att se dem som tanks, skulle väl 

vara lite… Nu vet jag att det finns i WoW just nu, men… Det är väl lite konstigt.” Denna 

form av resonemang var alltså en tydlig tendens bland deltagarna när de diskuterade vilka 

klasser de hade svårast att se figur A och B som.  

Resterande 7 deltagare som inte följde trenden tog inte upp figur A och B specifikt och 

diskuterade inte vad dessa figurer skulle passa bäst som. Dessa deltagare gav mer generella 

svar där de tittade på alla figurer på samma sätt, utan att diskutera kroppsform. Deltagare 

M7 och K15 diskuterade dock andra figurer utifrån kroppsform, men diskuterade inte figur A 

och B.  

 



 29 

 

 

Figur 11   Klasser som tilldelades figur C och D 

Resultaten för frågan om passande klasser för figurerna C och D kan ses i figur 11 ovan. De 
tre vanligaste klasserna som tilldelades figur C av deltagarna var priest (Nr=6), mage (Nr=3), 
monk (Nr=3), samt 3 av deltagarna som tyckte att figur C passade i princip i alla klasser. 
Deltagare K13 förklarade att “C ser ut som en blandning av alla, så den- hon hade kunnat 
vara- hon ser ändå ganska robust ut, men hon ser också lite agile, och lite så ut”. De två 
övriga deltagarna resonerade på liknande vis: 

“Och nu är- de här (pekar på C och D) är ju lite mer blandade, så jag skulle vilja säga 
antingen någon spellcaster? Men jag skulle nog säga monk åt det där hållet (pekar på D).” 
- Deltagare M6 
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“B och C- är ju mycket mer all-round, de skulle ju kunna vara lite allt möjligt eftersom de 
är lite mer i medianen där.” - Deltagare M6 

“C skulle nog kunna vara det mesta, kanske inte mage” - Deltagare M10 

De tre vanligaste klasserna som tilldelades figur D var monk, priest, samt druid. Deltagare 
M8, en av deltagarna som tyckte monk passade på figur D resonerade: “jag tror det har att 
göra med att munkarna kom tillsammans med Pandaren i World of Warcraft, som ju är 
väldigt grovt byggd minst sagt. Vilket ju då får en att tänka att det är så munkar ska vara i 
World of Warcraft, till skillnad från andra fantasy-världar där man sett munkar som mer- 
små, lätta, snabba liksom.” Den vanligaste klassen som nämndes inte passande för främst D 
och till viss del C var rogue, 3 deltagare menade att denna klass krävde en mer snabb och 
smidig karaktär, vilket det var svårt att se främst figur D som. “D hade jag haft svårt för att 
se som en rogue,” uttryckte deltagare K13. När hon tillfrågades varför svarade hon: “Hon ser 
inte så agile (smidig) ut.” 

De vanligaste deltagarsvaren för figurerna C och D var således antingen en eller flera caster-

klasser, att de kunde vara lite allt möjligt eller inte visste vad de skulle svara för dem. Figur D 

sågs av 6 deltagare även som monk och deltagarna hade ofta svårt att se D och till viss del C 

som rogues. En observation från deltagarsvaren är att deltagarna förklarade överlag inte lika 

tydligt varför de tyckte C och D passade i de olika klasserna de tilldelade dem jämfört med 

hur de kunde diskutera de andra figurerna. Varför det kan ha blivit så kommer diskuteras 

närmare under analys.  
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Figur 12 Klasser som tilldelades figur E och F 

Resultaten för frågan om passande klasser för figurerna E och F kan ses i figur 12 ovan. En 

tendens kunde ses där figur E och F ofta tilldelades warrior-klassen av deltagarna: figur E 

tilldelades warrior-klassen av 7 deltagare medan figur F tilldelades warrior-klassen av 11 

deltagare. För E var den näst vanligaste klassen som ansågs passande den priest, följt av 

mage, paladin och druid. För F var den näst vanligaste klassen som ansågs passande den 

däremot paladin och priest. Anledningen till att deltagarna tyckte att warrior var en 

passande klass för figur E och F förklarade de var för att klassen kräver muskler och fysisk 

styrka, vilket dessa två hade. De klasser 8 av deltagarna hade svårast att se figurerna E och 

framförallt F som var mage och priest. Deltagare M9 förklarade bland annat: “(...) det ser ut 

som att hon (F) är gjord för att slåss, inte för att... hjälpa andra slåss.” 
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4 deltagare (M2, M3, K4, K16) använde däremot inte kroppsform som bas i vilka klasser de 

ansåg passa de olika figurerna. De svarade priest, och ibland även caster-klasser som mage 

och warlock, för alla figurer baserat på endast klädsel och nämnde inte kroppsform som 

avgörande. Deltagare M2 förklarade bland annat att “(...) eftersom spelet är så baserat på 

vad man kan ha på sig som- de har gått med det systemet va, så eftersom jag bara har det 

visuella så måste jag gå på det.” Detta blir framförallt noterbart i resultaten för att priest 

var bland de vanligaste svaren för figur E och F då det var samma fyra deltagare som svarade 

detta för alla figurer baserat endast utifrån kläder och inte diskuterade kroppsform under 

denna fråga. 

På liknande sätt använde  deltagare M2, M3 och K4 klädsel som bas i vad de hade svårast att 

se figurerna som, medan deltagare M5 använde klädsel och ansiktsuttryck. När deltagare M5 

blev frågad om vilken/vilka klasser deltagaren har svårast att se figurerna som svarade han: 

“Oj, det tror jag nog är en… warlock, definitivt. Jag associerar den klassen med mörk magi 

och liksom, elakhet. Tror inte det är någon av de här bilderna som utstrålar det för mig. 

Kan vara för att det är en kvinna, kan vara för att hon har en ganska oskyldig uppsåt, 

tycker jag ändå. Hennes klädsel känns mer… rustningen och klänningen känns mer heroisk 

på något sätt. Mer vad jag skulle associera alliance-sidan med liksom, i World of Warcraft. 

Så ja, en warlock, skulle jag nog inte kunna passa in på någon av de här.” Deltagare M2 

svarade “ingen warrior, ingen paladin. Ingen death knight. Ingen demon hunter. Ingen 

hunter heller. Ingen shaman.” När intervjuaren frågade varför deltagaren tyckte så svarade 

denne “klädseln, enbart”. Ytterligare en deltagare, deltagare M8, använde bland annat 

ansiktsuttryck som bas för sitt svar och sa: “Sen så har jag egentligen lite svårt att se alla 

här som demon hunters. För att de känns väldigt... utanför typ. Samma sak med warlock, 

känns konstigt för karaktären ser för snäll ut”. 

 

Vilken figur uppfattade deltagarna fysiskt starkast/snabbast/bäst på att slåss?  

12 deltagare svarade att figur F är fysiskt starkast då figur F har störst muskler. Deltagare M3 

nämnde även att figur F har en triangelformad kropp, vilket ofta associeras med starka 

karaktärer. Även figurerna D och E nämndes som fysiskt starka karaktärer av 9 deltagare. De 

4 deltagare som nämnde E som fysiskt starkast ansåg att figur F är så stor att hon ser 

onaturlig ut, och därför valdes E istället som har näst störst muskler. Deltagare M10 

förklarade “F är ju den enda som har ganska stora muskler men den är ganska… Den 

känns mest klumpig, och… Den (E) känns som den liksom, inte har massa onödig vikt, utan 

den är bara, ja, mest effektiv typ”. 6 deltagare nämnde figur D som fysiskt stark. Två (K1 och 

K4) av de deltagare som nämnde D som fysiskt stark uttryckte dock en osäkerhet med valet. 

Exempelvis sa en deltagare, deltagare K4: “D skulle kunna ha muskler som bara är inte lika 

tydligt utformade som E. Ah, den är lite oklar.” 

11 av deltagarna valde figur B som snabbast. Dessa deltagare tyckte att karaktärer med 

mindre kroppsstorlek skulle vara snabbare än de med större kroppsstorlek, samt att 6 

deltagare tyckte att B såg smidig ut. De ansåg att muskler skulle sakta ner karaktären. 4 

deltagare tyckte att A inte såg atletisk ut och valde därför B. Figur E nämndes också som 

snabbast av 7 deltagare. Detta för att figur E inte har lika stora muskler som figur F, men ser 

ändå atletisk ut. Deltagare M6 nämnde att alla förutom D skulle kunna vara snabba. Han 

förklarade det som att “... styrka behöver ju inte betyda att man är snabb, men det kan ju 
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ändå betyda att man är snabb samtidigt. Medan de som är lite smalare har mindre vikt att 

bära runt så de kan ju dra iväg ganska snabbt de med.” 

En majoritet på 11 deltagare nämnde figur E som bäst på att slåss. Detta för att de ansåg att 

figur E är en blandning av fysisk styrka och smidighet, och deltagarna tyckte att en sådan 

kombination skulle vara ideal för att slåss. Deltagare M5 förklarar “F tror jag ju är starkast, 

men jag tror E har också styrka, men är lite mindre? Det tror jag kan vara användbart. Så 

där skulle jag nog säga E. Kombinationen av lite mindre men också muskulös.” Deltagare 

K4 valde dock E för att hon sagt att figur E är starkast i föregående svar, och därför höll hon 

sig till den figuren. 3 deltagare (K15, M6 och M8) nämnde bland annat figur D som bra på att 

slåss, och här nämns det igen att en person inte behöver ha tydliga muskler för att vara stark. 

En annan, deltagare M6, ansåg att figur D:s kroppsbyggnad kunde innebära att hon har “mer 

drag i sina attacker”. Två deltagare, K1 och M10, svarade B som bra på att slåss på grund av 

dess smidighet. 

Det är värt att notera att 3 deltagare (M7, M8 och K16) nämnde faktumet att man i World of 

Warcraft (2004) inte behöver vara en särskild kroppsbyggnad för att vara bra eller dålig på 

att slåss. När deltagare M7 blev tillfrågad vilken figur som skulle vara bäst på att slåss inom 

spelvärlden för World of Warcraft (2004) svarade han “Då skulle jag gissa på att det inte är 

någon skillnad på dem.” En annan, deltagare M8 förklarade “(...) men så är det ju bra att ha 

mycket muskler för att slåss, men i World of Warcraft så är ju verkligen inte det 

nödvändigt. Utan där är det ju mycket annat som spelar roll och då känns det ju mycket 

svårare att säga, faktiskt.” 

 

Kunde deltagarna uppfatta personlighetsdrag hos figurerna? I så fall vilka?  

En majoriteten av 11 deltagare uppfattade att de kunde kunde se personlighetsdrag hos 

figurerna, men 5 deltagare svarade att de inte kunde det. 3 av deltagarna svarade att de 

endast baserade deras uppfattning på ansiktsuttrycket vilket de såg som det samma för alla 

figurer. De svarade därmed hur de uppfattade själva karaktären, oavsett kroppsform. Dessa 

deltagare svarade överlag liknande i vilka personlighetsdrag de såg. Deltagare M3 svarade att 

karaktären såg ut att vara positivt inställd, deltagare K4 att de såg karaktären som 

medlidande och lugn. Den tredje, deltagare M8,  svarade att de såg karaktären som oftast 

glad och omtänksam. 

Däremot svarade 8 av deltagarna baserat på ansiktsuttryck och kroppsform, 7 av dessa 

främst utifrån kroppsform. Den största skillnaden i uppfattning mellan figurerna i 

deltagarsvaren var emellan de muskulösa och de icke-muskulösa figurerna. De icke-

muskulösa figurerna (A, B, C, D) tilldelades oftast personlighetsdrag såsom snälla, vänliga, 

omhändertagande, omtänksamma och positivt inställda. Däremot svarade 4 av deltagarna 

annorlunda för A där personlighetsdrag som “bitchig”, deceptive, snobbig och “möjligtvis 

ond” tillskrevs figuren. En tendens kunde ses där de muskulösa figurerna (E och F) ofta 

tilldelades personlighetsdrag såsom risktagande, aggressiva, arroganta och självsäkra. Detta 

gjordes av totalt 7 deltagare. 

En skillnad mellan hur kvinnliga och manliga deltagare svarade kunde till viss del ses i dessa 

resultat då 4 av de 5 deltagare som svarade att de inte kunde uppfatta personlighetsdrag hos 

figurerna var manliga deltagare. Detta innebär att 4 av 9, nästan hälften av de manliga 

deltagarna, inte uppfattade några personlighetsdrag medan 1 av 7 kvinnliga deltagare 

svarade att de inte kunde uppfatta personlighetsdrag. Däremot kunde ingen större skillnad 
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mellan de manliga- och kvinnliga deltagarnas svar ses bland de som uppfattade 

personlighetsdrag. Av de 3 deltagare som endast baserade sina uppfattningar utefter 

ansiktsdrag och inte svarade olika för de olika figurerna var två deltagare manliga och en 

kvinnlig. Av de 8 som använde ansiktsdrag och kroppsform som bas för sina svar var 3 

manliga- och 5 kvinnliga deltagare. Av de 4 deltagare som gav figur A mer negativa 

personlighetsdrag jämfört med andra deltagarna var en manlig och 3 kvinnliga. I och med 

antalet deltagare blir det därmed svårt att avgöra hur signifikanta skillnaderna mellan 

kvinnliga och manliga deltagare blir innanför gruppen som svarade att de uppfattade 

personlighetsdrag hos figurerna. 

 

Vilken figur deltagarna nämnde att de oftast ville spela som (överlag, inte som 

en specifik klass) 

 

Figur 13 Diagram över vilken figur deltagarna helst ville spela som (överlag) 

I figur 13 ovan finns ett diagram över vilka figurer deltagarna nämnde att de ville spela som 

under intervjun. De tre figurerna som oftast nämndes som de figurer de ville spela var E 

(Nr=9), B (Nr=5), och A (Nr=4). Deltagare M8 valde flera figurer och förklarade att det 

berodde på vilken klass han vill spela som. 6 deltagare visade på en liknande tendens då de 

valde figur baserat på den spelklass de brukar spela, men antydde på att valet av figur kanske 

skulle ändras ifall de spelade en annan klass. 3 deltagare kände liknande men svarade då E 

för att den kändes bra i många roller.Deltagare K4 valde utifrån vilken figur deltagaren 

tyckte liknade henne själv, vilket blev figur B. Även deltagare M9 diskuterade hur han ville 

spela som en figur som liknade honom, men han blandade liknelse med själv med vilken han 

tyckte var logisk i olika klasser och visuell preferens och valde figur E. En annan deltagare, 

M2, resonerade att han främst ville spela en fantasi-version av sig själv som var större och 

mer muskulös och ville därför spela som E eller F.  

Båda deltagarna som nämnde att de ville spela som figur F var manliga deltagare, deltagare 

M2 och M6. Deltagare M2 gillade som sagt att spela en fantasi-version av sig själv som var 

mer muskulös. Deltagare M6 svarade liknande att han gillade muskulösa karaktärer men 

också att han gillade att spela som warrior varför han valde mellan figur D, E och F vilka 
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han tyckte passade in i klassen och såg som muskulösa. Även 4 kvinnliga deltagare nämnde 

däremot att de gillade muskler på karaktärer och/eller gillade att spela som någon form av 

krigarklass, men dessa deltagare valde endast figur E. Deltagare K1 spelade främst som 

druid eller shaman och tyckte att en mer muskulös figur passat dessa och valde då figur E. 

Hon nämnde även senare att hon tyckte om muskulösa kvinnliga figurer och var frustrerad 

över att detta var ovanligt i World of Warcraft (2004) just nu. Deltagare K14 tyckte att F var 

för stor och manlig i kroppsbyggnad och upplevde den som “oproportionerlig”. Hennes 

favorit var figur E för att hon såg denna som fysiskt stark och muskulös men ändå feminin, 

vilket hon tyckte om. Deltagare K13 valde först att spela som figur B för att denna var visuellt 

tilltalande, men ändrade sig sedan till figur E eftersom denna är lik figur B men har lite 

större muskler, vilket påminde deltagaren om andra kvinnliga spelkaraktärer hon tyckte om 

att spela som. Deltagare K15 valde figur E och C eftersom hon spelar som krigarklasser och 

tyckte att dessa två hade bra fysik som skulle vara bra på att slåss. Det fanns alltså ingen 

större skillnad mellan manliga och kvinnliga deltagare i att tycka om muskulösa karaktärer 

eller att spela som någon form av krigare, däremot var de två manliga deltagarna M2 och M6 

mer öppna för att kunna spela som den mycket muskulösa figuren F jämfört med de 

kvinnliga deltagarna. För de två överviktiga figurerna C och D var det däremot två deltagare 

på varje, med en kvinnlig och manlig deltagare. De två deltagarna som nämnde att de ville 

spela som figur C var M3 och K15 och de två deltagarna som valde figur D var deltagare K4 

och M6. Deltagare M3 valde figur C främst för att han gillade designen och att den kändes 

neutral medan K15 som tidigare nämnt kunde se figur C som passande krigarklasser och bra 

på att slåss. Deltagare K4 valde bland annat D att spela som då hon gillade designen medan 

deltagare M6 valde bland annat D att spela som då den skulle passat som warrior och varit 

bra på att slåss. Här verkar det alltså vara en mycket jämn könsfördelning mellan de 

deltagare som valde någon av de överviktiga figurerna att vilja spela som överlag. Nedanför i 

figur 14 kan en jämförelse mellan vilka figurer de manliga och kvinnliga deltagarna valde att 

vilja spela som överlag.  

 

Figur 14 Vilka figurer de manliga och kvinnliga deltagarna ville spela som 
överlag 
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Vilka figurer deltagarna uppfattade som mest passande i rollen som human 

priest 

 

Figur 15 Hur deltagarna rangordnade vilka figurer de såg som mest passande i 

rollen som mänsklig präst 

Hur deltagarna rangordnade de olika figurerna från mest till minst passande under intervjun 

kan ses i figur 15 ovan. Som exempel svarade deltagare K1 att figur A och D var de mest 

passande i klassen präst och att dessa var lika passande i klassen, följt av figur B, följt av 

figur C, följt av figur E och F vilka sågs som mest opassande och var lika opassande enligt 

deltagaren. Majoriteten svarade figur B antingen som den mest passande figuren som 

mänsklig präst, eller på delad förstaplats som mest passande som mänsklig präst. 6 

deltagare (4 manliga och 2 kvinnliga) svarade B som den mest passande, 6 deltagare (5 

manliga och en kvinnlig) svarade B tillsammans med en eller flera figurer som mest 

passande. A och C nämndes också ofta i toppen av de mest passande i rollen som präst. A 

nämndes som en av de mest passande 6 gånger, men nämndes aldrig som mest passande 

själv utan på delad första plats. C nämndes av 6 deltagare som en av de mest passande i 

rollen, men då på delad första plats med andra figurer av 4 deltagare, plus 2 deltagare som 

ansåg C som den mest passande i rollen. “Enligt mina förra svar så borde det ju vara A eller 

B, men jag- nu fick jag känslan för C, för att hon ser inte lika agile (smidig) ut som B eller A, 

så därför tänker jag att man- det är en mer passiv kraft, så C skulle jag säga passar bäst” 

resonerade bland annat deltagare K13. 

Figur B kontrasterades av 5 deltagare med figur A där de ansåg att A var “för spinkig” eller 

att de såg B som mer “naturlig” eller “realistisk”. Deltagare M8 menade att utefter hur spel 

ofta ser ut var första tanken A eller B, men att efter lite mer eftertanke kände deltagaren att B 

och C var mer passande för att de kändes mer vanliga och realistiska. “Det känns ju som att 

det är någon av de här två, A eller B. Äh, och då jag har spelat rätt så mycket World of 

Warcraft så känner jag ju att- det, ja… min första tanke är ju hur de ser ut i spelet- så 
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känns det ju som om jag hellre vill säga någon av de här två (gestikulerar mot A och B) 

först. Men jag tror att jag hellre skulle tycka att B och C kanske är bäst passade, följt av A 

eller D”. Deltagare K4 som också såg figur B och C som mest passande förklarade att det 

“känns som, om man tänker på universumet, en priest- det känns inte som att de skulle ha 

det så dåligt att de skulle bli väldigt tunna (pekar på A), men inte kanske så bra att de 

liksom lägger på sig en del heller (Pekar på D)”. Deltagare M2 jämförde även figur B med 

figur A, C och D: “Personligen så känns ju B som ett mer realistisk val (jämfört med A) om 

det ska va så, det är ju inte att säga att C eller D inte är realistiskt heller men om vi ska ta 

en äventyrare som springer runt så tror jag att B skulle vara ett mer realistiskt val”.  

En annan deltagare (M5) svarade att A och B var mest passande just för att det är så den 

typen av klass ofta porträtteras. “Musklerna associerar jag inte med priest-klassen utan 

det… Priest sitter ju längst bak och healar hela tiden, när det kommer till att bekämpa 

ondska, så de lär ju inte stacka på sig så mycket muskler på det tänker jag. Sedan är det 

nog säkert de här Hollywood-stereotyperna som influerat mycket av det här, A och B, valet 

att ha dem i toppen. Att de är de här lite mer försiktiga kvinnorna som är liksom, healern 

eller medic-en, sådär. Små och taniga. Så jag tror det är därför jag känner att de sitter i 

toppen.”. Deltagare M6 diskuterade på liknande vis att de kände igen formen på B och 

kopplade därför den som bäst passande till klassen: “(...) då får jag den här default-bilden 

på B som är att- att amen det är human, female priest.” 

Deltagare M3 och M7 valde figur A, B, C och D som lika passande och i topp som priests. 

Deltagare M3 förklarade: “Om man lägger typ… F på botten, för… det ska nog inte vara så 

mycket slagsmål med knytnävar och så, och samma sak med E antar jag. Sen är väl… D 

genom A ganska likvärdiga i det. Så länge de inte är muskulösa så är det ju ingen större 

skillnad tror jag.” Deltagaren förklarade även att “Alla har ju samma kläder och så vilket 

ger ungefär samma intryck”. Båda deltagarna som svarade så här var alltså manliga 

deltagare. 

Deltagare K1 och K16 som svarade lite annorlunda gentemot de andra deltagarna svarade att 

A och D var de mest passande: “Jamen D och A, det är liksom, eftersom de inte har några 

lika utmärkande muskulatur-muskler som till exempel F och E då, och då känns det som att 

de- det är inte det de behöver träna på till en fight, utan det är mer att de tränar på casting 

och bli bättre på sin magi och sådär. Och då behöver de inte gå och träna på gymmet varje 

dag (skratt). Så det är det fysiska liksom.” - Deltagare K1. Båda deltagarna som svarade så 

här var alltså kvinnliga deltagare. Deras svar står då i direkt kontrast mot deltagarna K4 och 

M8 som svarade att B och C var mest passande, följt av A och D. 

Figur F svarade alla deltagare utom M10 var antingen den minst passande i rollen, eller 

minst passande tillsammans med en eller flera andra figurer. Deltagare M10 placerade 

istället figur D som den minst passande i rollen som präst, annars var D vanligtvis den som 

placerades som fjärde mest passande, exakt siffra är svårt att nämna här då alla utom 4 

deltagare grupperade fler än en figur i sina rankningar. Även E nämndes av 8 deltagare 

tillsammans med F som den minst passande. Den tydligaste tendensen som kunde utläsas ur 

deltagarnas svar var att de muskulösa figurerna, främst F, sågs som opassande i klassen. 

Figurerna A, B, C och D diskuterades annars generellt som passande i klassen, men att 

mindre skillnader i vilken/vilka de såg som mest passande kunde uppstå i hur de 

rangordnade figurerna. 



 38 

Just denna fråga och hur deltagarna svarade på den gör det dock svårt att kvantifiera dessa 

resultat. Hur deltagarna tolkade att rangordna figurerna kan ha skiljt sig något. Endast 5 

deltagare (2 manliga och 3 kvinnliga) rangordnade alla figurer och såg alla som olika 

passande, resterande deltagare såg två eller fler figurer som lika passande eller opassande i 

rollen som mänsklig präst. En kvantifiering av denna fråga dyker senare upp under 

frågeformuläret vilket var anonymt även för oss som undersökningsledare varför en 

jämförelse mellan de manliga och kvinnliga deltagarna inte kommer kunnas göras där. 

Däremot kan man under denna fråga se att alla 9 manliga deltagare svarade att figur B var 

den mest passande figuren i klassen, eller den mest passande tillsammans med en eller fler 

figurer medan endast 3 kvinnliga deltagare svarade så. Detta skulle kunna innebära att de 

manliga deltagarna såg figur B som mer passande i klassen jämfört med de kvinnliga 

deltagarna. Alla de manliga deltagarna som valde endast en figur som mest passande valde 

figur B som mest passande. Av de 4 kvinnliga deltagarna som endast valde en som mest 

passande valde 2 deltagare (K12 och K15) figur B och 2 deltagare (K13 och K14) figur C som 

mest passande. Däremot valde 6 av de 7 kvinnliga deltagarna figur B som mest passande 

eller näst mest passande. De kvinnliga deltagarna rankade alltså också B högt i hur passande 

klassen de såg figuren, men till synes inte lika högt som de manliga deltagarna. 

 

Vilken figur deltagarna valde att vilja spela som i rollen som human priest 

 

Figur 16 Diagram över vilken figur deltagarna helst ville spela som mänsklig präst 

I figur 16 visas ett diagram för hur ofta de olika figurerna nämndes som den eller de figurer 

deltagaren helst ville spela som under intervjun. Den vanligaste de valde att spela som i 

rollen som mänsklig präst var B (Nr=13), följt av C (Nr=5) och tredje vanligaste nämnda var 

D (Nr=2). A nämndes endast en gång som figur att vilja spela som trots att den ofta 

diskuterades bland de mest passande i rollen samt att 4 deltagare tidigare nämnt A som figur 

de ville spela som överlag. 3 av deltagarna som valt A bland de mest passande och trovärdiga 

i rollen förklarade att de inte ville spela som A för att den var för smal. 



 39 

9 av deltagarna (6 manliga och 3 kvinnliga) svarade att de ville spela som den figur eller en 

av de figurer deltagaren svarat som mest passande för klassen. 5 av deltagarna (2 manliga 

och 3 kvinnliga) svarade den figur eller en av de figurer deltagaren valt som mest passande 

plus en annan figur de inte ansåg var mest passande. 2 av deltagarna (M6 och K13) svarade 

att de ville spela en figur de inte valt som mest passande. Det vanligaste var alltså att 

deltagarna svarade utefter vilken figur de tyckte var mest passande och trovärdig i rollen 

som mänsklig präst. Däremot hade hälften av deltagarna svarat flera figurer som mest 

passande. Dessa deltagare valde ofta en av dem och då just B. En av deltagarna som svarat 

att B och C var mest passande valde att spela som B för att deltagaren då sa att den var mest 

passande. Denna deltagare gick därmed emot det tidigare svar han angett i intervjun. 

11 av deltagarna (5 manliga och 6 kvinnliga) diskuterade någon form av visuell preferens i 

vilken figur de valde att spela som, men då oftast i kombination med vad de såg som 

trovärdigt i klassen präst. Dessa visuella preferenser skiljde sig åt mellan deltagarna men föll 

överlag in i kategorier av: deltagare som ville spela en mer unik kroppsform (Nr=2), 

deltagare som ville spela som en figur som liknar dem själva (Nr=3), samt deltagare som 

ville spela en visuellt tilltalande figur (Nr=8). Notera att deltagare K1 och M5 valde mer än 

en figur och använde flera av dessa kategorier när de diskuterade sina val. Alla deltagare som 

diskuterade att de gärna ville spela en figur som liknar dem själva valde figur B. Båda de 

deltagare som ville spela en figur som var mer unik valde att spela som figur C eller D. 

6 av de deltagare som diskuterade att de valde utefter, eller delvis valde utefter hur visuellt 

tilltalande de såg figuren valde figur B att spela som. Deltagare K16 som valde både figur A 

och B menade att: “(...) jag gillar en karaktär som är väldigt fin, och jag känner att de är 

mest såhär, conventionally fina, för att de är så smala. Vilket, du vet, man ska inte tänka 

så, men…”. En annan deltagare (M2) som valde figur B svarade att han inte ville spela C eller 

D för att: “(...) enligt mig så är- du spelar ett spel för att ingå i en fantasi. Och när du gör en 

projicering av dig själv så försöker du göra den bästa versionen som du tänker dig av dig 

själv. Någonting du kan se upp till och nånting du kan vara vilket gör att oftast så tror jag 

inte att personer allmänt strävar efter att ha en C eller D figur som det man projicerar sig 

själv som.” Utöver dessa två var det däremot ingen deltagare som valt B utifrån att de såg 

den som visuell tilltalande som specificerade vad den visuella preferensen byggde på utöver 

att den såg snyggast ut och liknande.   

5.1.3 Resultat frågeformulär 

Efter intervjun fick deltagarna svara på ett kort frågeformulär kring hur väl de tyckte de olika 

figurerna passade som mänskliga präster i World of Warcraft (2004) på en skala från 1 till 7 

där 1 var inte alls passande, och 7 mycket passande. Resultaten från detta frågeformulär 

sammanställs i diagrammen i figur 17 nedan:  
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Figur 17 2 Diagram över hur deltagarna svarade på frågeformuläret, högre siffra 

innebär mer passande 

Notera att i det översta diagrammet i figur 17 har deltagarna namngetts annorlunda jämfört 

med i intervjun. Detta för att deltagarna i frågeformuläret var anonyma även för oss. Den 

figur de allra flesta ansåg som mest passande i rollen som mänsklig präst var figur B, den 

smala men mer kurviga figuren som även är den figur vars kroppsform var skapad utefter 

den redan existerande kroppsformen för mänskliga kvinnor i World of Warcraft (2004). 

Näst mest passande ansågs A, den smalaste av figurerna, följt av C, den lättare överviktiga 

figuren, och sedan D, den mest överviktiga av figurerna. Näst sämst passande ansågs E, den 

smala och muskulösa figuren, och allra sämst passande i rollen ansågs F, den mycket 

muskulösa figuren. Skillnaden mellan figur B och F i hur passande de ansågs vara som 

mänskliga präster är mycket signifikant där B främst fick 7:or vilket innebar att B ansågs 



 41 

främst vara mycket passande, medan F fick främst 1:or vilket innebär att F ansågs inte alls 

vara passande i rollen. Figurerna A, B, C och D fick relativt lika poäng av deltagarna och 

hamnade högt i hur passande och trovärdiga de uppfattades i rollen som mänsklig präst. 

5.2 Analys 

Det fanns deltagarsvar som pekar på faktorer vilka kan ha påverkat deltagarnas ärlighet och 

resultatens trovärdighet. Bland annat kunde deltagare vara otydliga med exakt varför de 

ibland tyckte som de gjorde. Exempelvis svarade deltagare M8 först att B och C var mest 

passande men också lika passande som präst. Senare i frågan om vilken figur han helst 

spelat som präst svarade deltagaren endast B, och förklarade att den var mest passande i 

rollen. Då tog han inte upp C längre fastän han nämnt C i föregående svar. Liknande 

situationer dyker ibland upp bland deltagarsvaren. Ibland upptäcktes detta inte förrän under 

transkribering av intervjuerna, och ibland valde intervjuaren att inte trycka på för att inte 

göra deltagarna obekväma då denna typ av svar kan indikera att deltagaren inte var helt 

bekväm med att svara helt ärligt. Därför kan dessa typer av avvikelser och motsägelser 

endast analyseras utifrån oss som genomfört undersökningen, vilka har bias från den 

bakgrund som finns för undersökningen. En möjlighet är att deltagaren egentligen tyckte B 

var mest passande men visste inte/ville inte säga varför, en annan att deltagaren ändrade sig 

under intervjun men glömde/valde att inte nämna varför, en tredje att deltagaren hade en 

annan anledning till varför han hellre ville spela som B än C men inte ville svara ärligt varför. 

14 deltagare nämnde figur C i topp 3 av vilka figurer de såg som mest passande i klassen, 

men endast 5 deltagare diskuterade att de ville spela som den i klassen. En annan deltagare 

(K13) såg C som mest passande men valde att spela som B vilken deltagaren hade nämnt 

som tredje mest passande. B valdes att spela som då den sågs som mer visuellt tilltalande av 

denna deltagare. 

En annan faktor som kan påverka resultatens trovärdighet är att inte alla deltagare hade 

samma minne eller kunskap om de olika klasserna i World of Warcraft (2004). Alla hade en 

så pass bra förståelse att de kunde diskutera olika klasser, men vissa hade bättre minne av 

dem än andra. 5 deltagare nämnde att de inte kom ihåg alla klasser eller var osäkra på om de 

kom ihåg dem. En deltagare, M9, nämnde att han under tidigare fråga glömt bort präster när 

intervjuaren nämnde att figurerna var skapade för att vara mänskliga präster. Spelvana och 

kunskap om World of Warcraft (2004) var inte något som mättes innan deltagarna deltog i 

intervjun. Deltagarna frågades istället under rekrytering om de spelat World of Warcraft 

(2004) och om de kände sig väl bekanta med spelet, att de under en tid aktivt spelat spelet. 

Detta krav var vagt och kan innebära olika saker för olika spelare. Däremot eftersträvades 

inte ett urval av spelare med en specifik spelvana, eller spelare som spelat spelet väldigt 

länge och har en hög kunskap av spelet. Åsikter och tankar från spelare av World of 

Warcraft (2004), oavsett spelvana, var det undersökningen eftersträvade att fånga. Det hade 

dock kunnat vara av relevans att innan undersökningen använda ett tydligare mått på 

deltagarnas spelvana. Då hade det eventuellt varit möjligt att jämföra olika former av World 

of Warcraft-spelare, samt se hur lika/olika deltagarnas relation till spelet var, vilket kunde 

ha hållits i åtanke vid generalisering av resultat utanför undersökningen. 

Hur deltagarna svarade under intervjun och i det mer anonyma frågeformuläret stämmer 

överens till största del. Detta skulle kunna innebära att deltagarna svarade ärligt när de 

diskuterade vilka figurer de ansåg vara mer passande i rollen som mänsklig präst. Däremot 

går det inte att vara helt säker på detta.   
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Figur C och D diskuterades inte alltid lika utförligt varför de var passande eller inte som 

mänsklig präst. Figur C och D hade även en i jämförelse med andra figurer relativt spridd typ 

av klasser tilldelad sig. Detta kan ha att göra med att den typen av kroppsform inte finns i 

spelet just nu, eller så många spel överhuvudtaget, vilket gör att det inte finns en tydlig 

arketyp på samma sätt som för de andra kroppsformerna. Det kan också ha att göra med att 

det finns ett weight bias vilket gör deltagarna obekväma med att diskutera dessa 

kroppsformer. 

Figur F valdes oftast som fysiskt starkast, men 4 deltagare valde figur E istället då de ansåg 

att F var “orealistisk” och/eller “konstig”. Bland annat sa deltagare K4 att ”min spontana 

första tanke var E, men den tävlar lite grann med F och D också. F uppfattar jag har större 

muskler, men nästan till den grad att det känns löjligt, att man undrar att det är någon 

slags fejk”. Här innebar uppfattad logik inte bara alltså att vissa deltagare hade svårt att se 

figur F inom vissa klasser, såsom priest, utan att de hade svårt att se den som en 

överhuvudtaget fungerande karaktär. 

Alla de deltagare som tilldelade klasser åt figurerna enbart efter kläder kunde sedan trots allt 

diskutera att vissa figurer var mer passande än andra som priest. Kläder verkar därför varit 

det viktigaste elementet för dessa, men att kroppsform också kunde spela roll i hur trovärdig 

och passande de såg figurerna i olika klasser. 

En jämförelse kan göras mellan den kvantitativa data som togs fram för hur passande 

deltagarna ansåg figurerna var som präster i frågeformuläret och vilken figur deltagarna 

helst ville spela som i den klassen. I diagrammen i figur 18 nedan syns tydligt att även om 

figurerna A, C och D rankades högt som passande i klassen präst, var det ovanligt att dessa 

valdes att spela som. Det verkar rätt vanligt att deltagarna kan se figurer som C och D i spelet, 

tycker de kan passa in bra i vissa roller o.s.v., men att deltagarna själva oftast inte ville spela 

som dem. Deltagare M2 nämnde däremot att han ville se mer tillgänglighet till att 

customisera kroppsform i karaktärsskaparen för World of Warcraft (2004): “Däremot så 

skulle jag personligen vilja kunna se att man skulle kunna välja mellan alla dessa när man 

gör karaktärer. För det är alltid kul, människor gör ett unikt intryck, precis som vi gör som 

vanliga människor. Vi ser ju alla olika ut.” 

 

Figur 18 Jämförelse mellan hur passande deltagarna såg figurerna som präst 

och vilken de helst ville spela i rollen  
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Kvinnliga och manliga deltagare svarade överlag mycket lika, däremot kunde en viss skillnad 

ses i hur deltagarna uppfattade personlighetsdrag hos figurerna då 4 av de 9 manliga 

deltagarna inte kunde uppfatta några personlighetsdrag hos figurerna medan alla utom en 

kvinnlig deltagare svarade att de uppfattade personlighetsdrag hos figurerna. Däremot 

kunde ingen signifikant skillnad ses mellan manliga och kvinnliga deltagare i de 

personlighetsdrag de tilldelade de olika figurerna och de anledningar de gav till att svara så 

som de gjorde. Då de som intervjuade deltagarna var kvinnor är det en möjlighet att denna 

könsskillnad i resultat kan bero på att vissa manliga deltagare blev mer obekväma att 

diskutera ämnet. Genom att svara nej på frågan om de kunde uppfatta några 

personlighetsdrag behövde de inte diskutera vidare.  

Något fler kvinnliga än manliga deltagare använde kroppsform och ansiktsuttryck som bas i 

deras uppfattningar av personlighetsdrag. Däremot var denna skillnad relativt liten och det 

låga antalet deltagare som svarade såhär gör det svårt att säga om skillnaden blir signifikant 

eller inte. Av minoriteten av deltagare som gav figur A, den smalaste figuren, mer negativa 

personlighetsdrag var 3 av 4 kvinnliga deltagare. Detta skulle kunna vara en signifikant 

skillnad men återigen blir det svårt att avgöra hur signifikant eller trovärdig skillnaden är på 

grund av det låga antalet deltagare som svarade såhär. 

En annan skillnad som kunde ses var att alla 9 manliga deltagarna svarade att de såg figur B 

som mest passande i klassen präst själv eller tillsammans med andra figurer medan endast 3 

av de 7 kvinnliga deltagarna svarade på detta vis. De manliga deltagarna gav däremot överlag 

långt fler figurer som mest passande vilket kan ses i figur 19 nedan. De 9 manliga deltagarna 

gav totalt 18 svar medan de 7 kvinnliga deltagarna totalt gav 10 svar. Därmed svarade de 

manliga deltagarna överlag fler figurer som mest passande i klassen präst, men 

distributionen låg främst på figur B och till viss del figur A vilket kan ses i figur 19 nedan. De 

kvinnliga deltagarna däremot svarade alltså generellt färre figurer som mest passande än de 

manliga deltagarna, men deras distribution mellan figurerna A, B, C, och D var mer jämn än 

för de manliga deltagarna. 

 

Figur 19 Jämförelse mellan vilka figurer manliga och kvinnliga deltagare ansåg 

passade bäst i klassen präst  
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När man däremot analyserar den kvalitativa datan under denna intervjufråga märks det att 

skillnaderna deltagarna, oavsett kön, såg som störst mellan figurerna var den mellan de 

muskulösa figurerna E och F och resten av figurerna i syn på hur passande och trovärdiga de 

såg figurerna i klassen präst. Alla deltagare utom två, deltagare M2 och M10, förklarade att 

de inte såg muskulösa figurer som E och F som passande i klassen. Dessa delade alltså upp 

figurerna så att figurerna A, B, C och D sågs som passande, men i alla fall utom två deltagare 

(M3 och M7) till något olika grad, och figurerna E och F som opassande. 4 deltagare (M3, M5, 

K3 och K16) nämnde till och med att de såg muskler som opassande klassen först, innan de 

diskuterade de andra figurerna. Den största skillnaden i vad som ansågs trovärdigt eller inte 

för kroppsformer i klassen präst var således mellan muskulösa och icke-muskulösa figurer 

och detta gjordes på liknande sätt av manliga och kvinnliga deltagare. De två deltagare som 

inte nämnde muskler som en avgörande faktor var däremot båda manliga, men då 

skillnaden i antal deltagare skiljer sig med 2 mellan manliga och kvinnliga deltagare blir det 

svårt att säga om detta blir någon könsskillnad eller ej.  

Vid jämförelse mellan de manliga och kvinnliga deltagarna i vilken figur de valde att spela 

som i klassen präst så kan ingen tydlig könsskillnad utläsas. Både manliga och kvinnliga 

deltagare visade på en tendens att välja figur B som den de ville spela som mänsklig präst 

och där figur C var det näst vanligaste valet. En kvantitativ jämförelse kan ses i figur 20 

nedan. Även de diskussioner som dök upp runt varför de valde att spela som figurerna var 

överlag lika oberoende av kön. Av de 11 deltagare som nämnde någon form av visuell 

preferens i relation till varför de valde den eller de figurer de ville spela som präst var 5 

manliga och 6 kvinnliga deltagare. Två deltagare diskuterade att de ville spela som C eller D 

på grund av unikhet, dessa var deltagare K1 och M6, alltså en kvinnlig och en manlig 

deltagare. Av de 3 deltagare som diskuterade att de ville spela en karaktär som var mer lik 

dem själva var två (K4 och K14) kvinnliga och en (M5) manlig deltagare. Av de 8 deltagare 

som diskuterade att hur visuellt tilltalande de såg figuren spelade roll i den figur de ville 

spela som, var 4 manliga och 4 kvinnliga deltagare. Både kvantitativt och kvalitativt svarade 

de manliga och kvinnliga deltagarna alltså mycket lika under denna fråga. 

 

Figur 20 Jämförelse hur manliga och kvinnliga deltagare svarade gällande vilken 
figur de ville spela som i klassen präst  



 45 

Deltagarna för undersökningen varierade i ålder mellan 18-29. Vid jämförelse mellan de 3 

yngsta, 18-19 år, och de 3 äldsta deltagarna, 26-29 år, kunde inga tydliga skillnader urskiljas 

i de svar deltagarna gav till intervjufrågorna eller diskussionerna som hölls. Detta kan bero 

på den relativt låga åldersskillnaden mellan deltagarna då alla var/kan ses som ungdomar. 

Inte heller utbildning tycks ha spelat roll vid jämförelse mellan de 3 gymnasieeleverna och 

de 13 högskole-eleverna. Utbildning mellan högskole-eleverna skiftade mellan utbildningar 

som hade med dataspelsutveckling att göra och utbildningar som inte hade med dataspel att 

göra. Inga skillnader i trender kunde alltså tydligt ses mellan olika åldrar eller former av 

utbildningar.  

5.3 Slutsatser 

I denna undersökning skapades sex versioner av en karaktär skapad för att vara en kvinnlig, 

mänsklig präst i World of Warcraft (2004). Alla figurer hade samma posering, ansikte och 

ansiktsuttryck, hår och kläder. Skillnaden mellan dem låg endast i kroppsform. Resultaten 

indikerar att deltagarna uppfattade dessa figurer olika i hur passande och trovärdiga de sågs 

inom klassen präst, och att vissa figurer uppfattades mer passande inom andra klasser trots 

att klädsel o.s.v. var skapad för präst. Det fanns deltagare som såg alla figurer som klassen 

präst och liknande klasser inom caster och healing, men även de menade att vissa av 

figurerna passade bättre i de klasserna än andra. Den största skillnaden mellan hur figurerna 

uppfattades som präst kunde ses mellan de muskulösa figurerna och de icke-muskulösa 

figurerna. Alla utom två av deltagarna menade att muskler inte passade in på klassen och att 

det var mycket svårt att se dessa som präster. De menade att de muskulösa figurerna istället 

passat bättre i krigarklasser där muskler är ett måste, varför de mindre figurerna inte 

passade i krigarklasser. 

Det gick även att se en skillnad mellan de smala och de mer överviktiga figurerna. 8 

deltagare angav att de såg figur A och B som de mer redan existerande kroppsformerna för 

kvinnliga karaktärer inom World of Warcraft (2004), men också annan liknande fiktion, 

och att de ofta automatiskt därför såg dessa som mer passande. 4 deltagare menade däremot 

efter viss eftertanke att de såg vilka de ansåg vara de mer ”neutrala” kroppsformerna, B och 

C, var mer passande för att de kändes mer realistiska jämfört med den smalaste figuren A, 

och den mest överviktiga figuren D. Endast två deltagare svarade att de tyckte alla figurer 

från A till D var lika passande i klassen präst och då till en hög nivå jämfört med de två 

muskulösa figurerna E och F.  

Deltagarna tyckte därmed att mycket muskulösa präster kändes overkligt i spelet och att de 

ville att kroppsform skulle porträtteras mer realistiskt för vilken klass karaktären tillhörde. 

Endast två deltagare diskuterade inte stora muskler som direkt opassande för klassen präst. 

Två andra deltagare kommenterade att just nu kan man i World of Warcraft (2004) spela 

mycket smala karaktärer som tanks och vad de ansåg som tyngre klasser, vilket de tyckte var 

märkligt och inte passande. På samma sätt tyckte deltagarna oftast att det var svårt att se de 

muskulösa figurerna i denna undersökning som healers och den mycket överviktiga figuren 

som rogue. Anledningen till att deltagarna tyckte de muskulösa inte passade som healers var 

för att de inte kunde se varför en karaktär i den klassen skulle vilja eller behöva bygga 

muskler, det kändes okonventionellt och nästan humoristiskt. Deltagarna hade svårt att se 

den mest överviktiga figuren som rogue då det var en klass de menade kräver snabbhet och 

smidighet, vilket de inte kopplade med den kroppsformen.  
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Suspension of disbelief handlar om att inom fiktion kan människor acceptera en viss 

overklighet, men att det finns en gräns. För de flesta deltagarna tycktes kroppsform vara en 

sådan gräns där kroppsformer som gick utanför arketyper för vissa karaktärsklasser inte sågs 

som passande eller lämpliga. Däremot i frågan om vilken figur deltagarna ville spela i 

klassen som präst var det inte alla som gick efter den figur de tyckte var mest passande. Här 

tycks trenden snarare främst gå efter vad som ansågs tillräckligt passande för att inte kännas 

konstigt, men även utefter någon form av visuell preferens. Denna visuella preferens kunde 

bestå av unikhet, i vilket fall någon av de överviktiga figurerna valdes. Oftast var den visuella 

preferensen dock vad deltagarna ansåg ”ser bäst ut”. Majoriteten av deltagarna som valde B 

som mest passande svarade att det var B de ville spela som i rollen som präst också. De som 

svarat flera figurer som mest passande eller en annan figur än B som mest passande valde 

oftast också att spela som B. Någon form av visuell preferens tycks därmed har funnits hos 

deltagarna i figur B. 

Resultaten indikerar även att den fiktionella världen för spelet och hur karaktärer sedan 

tidigare sett ut även påverkar hur deltagarna uppfattade figurerna i relation till trovärdighet. 

Bland annat var en av de vanligaste klasserna som tilldelades den större överviktiga figuren 

monk, en klass som kom att kopplas till en fiktionell ras vilka har en större kroppsform. 

Deltagarna som svarade monk på figur D menade att eftersom klassen kopplas till den typ av 

karaktärer så såg de figur D som passande i klassen. 8 deltagare svarade på liknande sätt A 

och B var mest passande i rollen som präst för att de mer efterliknade hur 

karaktärsmodellerna för dessa såg ut just nu i spelet. Deltagarna baserar på så vis en viss del 

av uppfattning av trovärdighet utifrån logik baserad på verkliga världen och deras bild av 

mänsklig kroppsform, samt en viss del utifrån arketyper som finns i spelet och spelvärlden. 

En form av arketyp deltagarna tycktes gilla att bryta något var däremot den mer 

genusbaserade, att kvinnor ofta inte avbildas som muskulösa. Detta kopplas till 

undersökningens problemformulering, men stod inte i fokus för undersökningen utan var en 

intressant trend som upptäcktes bland deltagarnas svar. När deltagarna inte behövde välja 

figur efter en specifik klass utan kunde välja vilken de helst ville spela som överlag var det 

vanligaste svaret figur E vilken var en av de muskulösa figurerna. 8 deltagare valde E att 

spela som i en klass som inte var fokuserad på healing. En av deltagarna (K1) förklarade att 

hon tyckte muskulösa kvinnliga karaktärer var ovanliga att se i spel och att det behövs fler 

sådana karaktärer. Arketypen av kvinnliga karaktärer som icke-muskulösa bröts dock bara 

något då den mest muskulösa figuren endast nämndes av två deltagare som den de skulle 

vilja spela som, och då tillsammans med figur E eller D. 

De två överviktiga karaktärerna hade oftast otydligast och vagast diskuterade svar, vilket kan 

tyda på att då dessa figurer inte är lika vanliga inom spelet och liknande spel så finns inte 

lika tydliga arketyper för dem. Det är också möjligt att då det finns ett weight bias var 

deltagarna mer obekväma att diskutera dessa. 

Kvinnliga och manliga spelare tycks ha övervägande liknande uppfattningar, ingen större 

skillnad kunde ses mellan hur de manliga och kvinnliga deltagarna svarade under intervjun. 

De tydliga trender som syntes och diskuterats tidigare kunde ses oavsett kön på deltagaren. 

Liknande argument användes av deltagarna oavsett kön. Däremot indikerar resultaten att de 

manliga deltagarna skulle haft svårare att uppfatta personlighetsdrag hos figurerna än de 

kvinnliga deltagarna. Det finns dock en risk att dessa resultat beror på att de som intervjuade 

deltagarna var kvinnor varför de manliga deltagarna kan ha varit mer obekväma att svara på 
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frågan. Det tycks även ha funnits en tendens hos de manliga deltagarna att tycka att figur B 

var mest passande i klassen mänsklig präst jämfört med de kvinnliga deltagarna. De manliga 

deltagarna tycktes även generellt välja fler figurer som mest passande i klassen. Däremot var 

argument och diskussioner runt varför de såg de olika figurerna som passande eller 

opassande i klassen generellt liknande mellan de manliga och kvinnliga deltagarna då endast 

två deltagare inte svarade att muskler var den största avgörande faktorn. Skillnad i ålder på 

deltagarna tycks inte heller varit en variabel som påverkat resultaten. Detta kan bero på att 

åldersskillnaden inte var så stor utan att alla deltagare räknas som unga.  



 48 

6 Avslutande diskussion 

Som en avslutande diskussion kommer resultaten att sättas in i ett större sammanhang, både 

för skapandet av karaktärer inom spelindustrin och olika samhälleliga aspekter av syn på 

kroppsform. Även trovärdigheten för resultaten kommer att diskuteras. Slutligen spånas 

möjligheter på framtida arbete inom temat för undersökningen och hur detta kan användas 

inom spelindustrin.  

6.1 Sammanfattning 

Frågeställningen för studien är hur, om alls, uppfattar spelare olika kroppsformer på en 

kvinnlig, mänsklig präst skapat för World of Warcraft (2004) utifrån syn på trovärdighet 

och viljan att spela karaktären? Tidigare studier från exempelvis Greven, Downing och 

Ramsey (2017) visar att människor skapar uppfattningar om andra människors 

personlighetsdrag baserat på deras kroppsform. Vad som också kan påverka människors 

uppfattning av kroppsform är bland annat termer såsom weight bias och thin ideal: weight 

bias innebär en diskriminering av överviktiga människor i samhället (Puhl och Heuer, 2012), 

medan thin ideal innebär ett skönhetsideal då kroppar förväntas vara smala (Lončar, 

Nigoević och Šuljug Vučica, 2015). 

Spelet som detta arbete utgått från är World of Warcraft (2004) då det är ett av de största 

MMORPG-spelen just nu och når en stor del människor, vilket innebär att fler människor 

har erfarenheter av och uppfattningar om spelet. Sex bilder skapades bestående av samma 

kvinnliga karaktär i en klädsel inspirerad av prästen i World of Warcraft (2004). Det enda 

som skiljer sig åt på bilderna är karaktärens kroppsform. Två smala, två överviktiga samt två 

muskulösa kroppar skapades. Dessa bilder visades sedan upp för 16 deltagare under 

singelintervjuer där deltagarna blev tillfrågade om åsikter kring trovärdighet samt viljan att 

spela karaktären. 9 av deltagarna var män och 7 av deltagarna var kvinnor. Majoriteten av 

deltagarna är studerande vid högskola medan en mindre del är studerande i gymnasiet. Alla 

deltagare var mellan 18-29 år gamla. Intervjuerna spelades in och transkriberades vilket 

sedan sammanställdes till tabeller. 

Resultaten visar på att deltagarna uppfattade olika kroppsformer som mer eller mindre 

trovärdiga när de sattes inom kontexten att karaktären tillhörde karaktärsklassen präst. Det 

kunde mätas att deltagare hade uppfattningar om både personlighetsdrag och fysiska 

attribut, där de största skillnaderna upptäcktes mellan muskulösa och icke-muskulösa 

figurer. Det fanns även skillnader i uppfattning kring fysiska attribut mellan smala och 

överviktiga figurer. Deltagarna ansåg ofta att vissa kroppsformer ej var lämpliga eller 

trovärdiga inom vissa karaktärsklasser. När deltagarna fick välja vilka figurer de helst ville 

spela som valdes oftast figurer som deltagarna uppfattade som trovärdiga inom klassen, 

dock blandades även andra element in i valet då vissa deltagare valde figurer utefter visuell 

preferens. Deltagarnas åsikter om trovärdighet handlade ibland om hur det skulle se ut i 

verkligheten, men ibland också om hur spelvärlden i World of Warcraft (2004) ser ut. 

Därför har deltagarnas svar blivit påverkade inte bara av vad de uppfattar som 

verklighetstroget utan också vad för arketyper de stöter på inom spelvärlden.  



 49 

6.2 Diskussion 

Resultaten för denna undersökning ger en inblick i spelares tankar kring kroppsform och 

karaktärsklass, vilket kan användas vid skapandet av spel och spelkaraktärer. Det är viktigt 

att nämna att undersökningens natur ber deltagarna att ha åsikter om karaktärsdesign som 

de normalt kanske inte skulle tänka på när de spelar World of Warcraft (2004). Ifall 

deltagarna hade stött på en karaktär som ser ut som figur F i spelet är det inte säkert att de 

hade reagerat eller tyckt att karaktären inte passade in i spelvärlden. Ett tecken på att detta 

kan ha hänt är att en deltagare (K14) förklarade att hon inte tänkte på klädseln under 

undersökningen utan helt tänkte på kroppsformen. När deltagaren blev tillfrågad varför var 

svaret: “För att jag tror att jag vill försöka förstå vad undersökningen handlar om. Så jag 

förutsatte att det var kroppsformer, vilket jag ändå tror att det är. Men jag tänkte inte alls 

på kläderna.”  Detta är bra på ett sätt då vi ville ta bort variabler såsom färg, och fokusera på 

de fåtal variabler som finns kvar i bilderna. Det är dock också problematiskt då 

undersökningen kan kännas riktad och kan som sagt tvinga deltagarna att ha åsikter när de 

egentligen inte har några. Deltagaren fortsatte även med att förklara: “Jag tror också att det 

är för att de är svartvita, lite. Att det tar bort lite att man tänker på… att man ska tänka på 

dem (kläderna).” Detta skulle indikera att valet av svartvita bilder kan ha distraherat ifrån 

vissa delar av karaktärens design. Hur undersökningen formats skapar vissa avgränsningar 

för undersökningen vilket måste tas hänsyn till när resultaten analyseras eller generaliseras 

utanför undersökningens deltagare. 

Vad resultaten däremot pekar på är att det existerar vissa uppfattningar kring trovärdighet 

av hur en kropp ska se ut baserat på vilken klass karaktären tillhör. En majoritet på 14 av 

deltagarna antydde att en muskulös karaktär är förväntad att tillhöra en klass där muskler är 

användbara, annars tyckte deltagarna att en muskulös kropp känns opassande. Liknande 

svar gäller för resterande kroppsformer, där överviktiga kroppar inte ansågs som smidiga 

nog att vara rogues, medan smala kroppar inte ansågs vara starka nog för att vara warriors. 

Teorin om schemata vilken togs upp under bakgrunden verkar därför spela in i deltagarnas 

svar. DiMaggio (1997) menar att människor skapar schemata, kognitiva kategoriseringar, 

vilka förenklar kognition och formar och påverkar tankar. Deltagarna i undersökningen 

tycks ha sådana schemata runt kroppsform, vilket formade deras tankar om hur passande 

och trovärdiga olika kroppsformer sågs i olika karaktärsklasser. 

Det är även möjligt att sådana schemata runt kroppsform kan ha format uppfattningar runt 

personlighetsdrag hos figurerna. Hälften av deltagarna svarade att de kunde uppfatta olika 

personlighetsdrag hos figurerna baserat på kroppsform i kombination med figurernas 

ansiktsuttryck. Den största skillnaden som kunde ses mellan de olika personlighetsdrag 

deltagarna tillskrev figurerna var mellan de muskulösa- och de icke-muskulösa figurerna. De 

muskulösa figurerna sågs oftast av deltagarna som arroganta, självsäkra, risktagande och 

aggressiva.  De icke-muskulösa figurerna sågs oftast av deltagarna som snälla, vänliga, 

omhändertagande, omtänksamma och positivt inställda. Dessa resultat stämmer delvis in 

med de från Greven, Downing och Ramsey (2017). I studien sågs de muskulösa figurerna i 

deras stimuli som mer extroverta men mindre trevliga jämfört med de smala figurerna. En 

stor skillnad mellan resultaten för denna undersökning och de från Greven, Downing och 

Ramsey (2017) ligger däremot i att de smala och överviktiga figurerna i vår undersökning 

sågs överlag på liknande sätt. I resultaten från Greven, Downing och Ramsey (2017) fanns en 

större skillnad mellan de smala och de överviktiga figurerna där de överviktiga figurerna 

sågs som mindre extroverta, samvetsgranna och hälsosamma än de smala figurerna. Även i 
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liknande studier som den av Ashraf, Why och Islam (2010) tillskrevs överviktiga karaktärer 

ofta mer negativa resultat jämfört med de smala karaktärerna. Resultaten för vår 

undersökning går därmed emot dessa då smala och överviktiga figurer tilldelades liknande 

personlighetsdrag vilka främst var positiva. Vidare så var det den smalaste figuren som av 4 

deltagare tilldelades andra personlighetsdrag än de tidigare nämnda som var negativa. För 

denna undersökning tycks därför ett stigma för mycket smala karaktärer delvis ha visat sig. 

Även suspension of disbelief spelar in i skapandet av karaktärer i en spelvärld. Suspension of 

disbelief förklarades i bakgrunden som ett fenomen där konsumenter är villiga att acceptera 

orealistiska händelser som realistiska inom fantasivärlden de konsumerar (Hooks, 2011). 

Inte bara användes schemata för att kategorisera karaktärer med hjälp av attribut, utan de 

blev också dömda baserat på vad deltagarna tycker är realistiskt och logiskt. Deltagare K4 

menade att: “F uppfattar jag har större muskler, men nästan till den grad att det känns 

löjligt, att man undrar att det är någon slags fejk”, vilket innebär att deltagaren inte helt 

accepterar figur F som en fungerande och logisk karaktär. I World of Warcraft (2004) kan 

karaktärerna använda magi och ha fantasifulla figurer som husdjur. Ändå kände en majoritet 

av deltagarna att det fanns en gräns på hur muskulös en karaktär kan vara för att vara 

realistisk. Därmed verkar suspension of disbelief ha gått för långt för deltagarna. En annan 

deltagare (K1) nämnde att det känns orealistiskt när smala karaktärer agerar som tanks. Hon 

förklarade “alltså jag tänker ju det är så himla bisarrt, det springer runt en massa blood 

elves. Det är ju pinnar som springer runt, och man bara ‘men ska du vara min tank?’” Även 

detta är ett tecken på att suspension of disbelief här har gått för långt, att spelare vill se vad 

de anser som mer realistiska och trovärdiga kroppsformer för olika klasser. 

Enligt resultaten för denna studie verkar alltså deltagarna ofta vilja att en karaktärs 

kroppsform känns logisk baserat på vilken klass karaktären tilldelas. När deltagarna fick 

fylla i frågeformuläret gällande vilka figurer som passar bäst som human priest verkade B 

vara mest populär, följt av A, C och sedan D. Genomsnittet av svaren i frågeformuläret var 

relativt nära varandra mellan figur A till C, där A hade 6 i genomsnitt, B hade 6,6 och C hade 

5,6. Under intervjun hade vi samma fråga där vi bad deltagarna att bestämma vilka figurer 

som passade bäst och minst som human priest. 6 deltagare svarade endast figur B och 

ytterligare 6 deltagare svarade B som mest passande med andra figurer, medan 8 av 

deltagarna valde fler än en figur som mest passande. Då nämndes oftast figur A, B, C eller D, 

de icke-muskulösa figurerna. C valdes 2 gånger själv men 4 gånger tillsammans med andra 

figurer. Ingen av de andra figurerna valdes ensam som mest passande, A valdes 6 gånger 

som mest passande tillsammans med andra figurer och figur D valdes som mest passande 

tillsammans med andra figurer 4 gånger. En ytterligare fråga som ställdes var vilken figur 

deltagarna helst hade spelat som priest, och då valdes figur B 13 gånger, en stor majoritet 

jämfört med C som valdes 5 gånger och var det näst mest populära valet efter B (se figur 16, s. 

38). Alltså valde majoriteten av deltagarna ofta fler figurer som mest passande i rollen som 

mänsklig präst men när de fick välja att spela som någon av figurerna valde majoriteten B. 

Deltagarna lade ofta stort fokus på logik när de diskuterade figurerna och klasser de kan/inte 

kan tillhöra. När de fick välja att spela som en karaktär användes fortfarande logik, dock 

blandades andra faktorer in i deras val. Deltagare K16 valde att spela som A eller B och 

nämnde exempelvis: “jag gillar en karaktär som är väldigt fin, och jag känner att de är 

mest, conventionally fina, för att de är så smala. Vilket, du vet, man ska inte tänka så, 

men...” Här finns en tydlig preferens baserat på vad deltagaren personligen tycker är visuellt 

tilltalande. 
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Av de 13 deltagare som valde att spela figur B som präst, och ibland då B plus en annan figur 

också, så valde 5 deltagare B bara för att den ansågs vara mest passande och utan att 

diskutera någon visuell preferens. 5 deltagare diskuterade att de på något sätt såg B som mer 

visuellt tilltalande vilket ledde dem till att svara som de gjorde, men då oftast i kombination 

med att den var passande i rollen. Resterande 3 deltagare som valde B som den de ville spela 

som gjorde det för att den var passande och för att B var mer lik deltagaren själv och de ville 

spela som något de kunde relatera till. Därmed svarade lite över hälften av deltagarna som 

valt B som den de ville spela som att de baserade sitt val på någon form av visuell preferens i 

kombination med uppfattad trovärdighet i klassen präst. 

Resultat som dessa kan kopplas till den weight bias som nämnts i bakgrunds-kapitlet. 

Cazzato, Siega och Urgesis (2012) studie tar upp hur smala kroppstyper ofta sågs som mer 

attraktiva framför större kroppstyper. Våra resultat visar tecken på liknande värderingar, 

inte för alla deltagare, men ämnet togs upp under flera intervjuer.  Vi upptäckte även att 

figur C och D inte alltid diskuterades lika utförligt som resterande figurer, vilket vi ej tydligt 

kan säga varför. Det är dock möjligt att deltagarna kanske inte var bekväma nog att diskutera 

större kroppsformer fritt, just på grund av den weight bias som observerats av tidigare 

studier. Resultaten av vår undersökning kan även kopplas till studier som tar upp thin ideal, 

såsom Lončar, Nigoević och Šuljug Vučicas (2015) studie där kvinnliga modeller i media ofta 

var smala medan manliga modeller ofta var muskulösa. Då vår studie har fokuserat på 

kvinnliga karaktärer kan vi inte jämföra hur thin ideal ser ut mellan män och kvinnor. Vi kan 

dock se tecken på att figur B är den mest populära karaktären att spela som präst och 

eftersom B är en smal karaktär som beskrivits som mest tilltalande av fem olika deltagare 

kan thin ideal kopplas till detta. Deltagarna nämnde dock sällan exakt varför vissa figurer 

sågs som mer visuellt tilltalande än andra figurer. Vi som utförde undersökningen har 

personliga bias och bias i den bakgrund som togs fram för undersökningen. Men två frågor 

ställdes gällande vilken figur deltagarna helst spelat som, i båda fallen svarade majoriteten 

en av de smala figurerna eller den figur som var smal och muskulös. Detta kan kontrasteras 

mot resultaten där de två överviktiga figurerna ansågs av flera deltagare vara passande i flera 

klasser och då även som präst. 

Vi kan dock ej säga säkert ifall weight bias och thin ideal är den enda anledningen till att 

figur B var så populär, då andra deltagare tog upp andra relevanta observationer såsom vana. 

5 deltagare svarade att B skulle passa bäst som priest eftersom deltagarna var vana vid att se 

kroppsformer som liknar figur B i World of Warcraft (2004) eller spel generellt. Detta kan 

kopplas till Lynch et al. (2016) då de menar att kvinnliga kroppar och kroppsform ofta 

porträtteras på liknande vis i spel, detta dock främst i relation till sexualisering. Deltagare 

M5 nämnde exempelvis gällande att sätta figur A och B som mest passande i priest-klassen: 

“Sedan är det nog säkert de här Hollywood-stereotyperna som influerat mycket av det här, 

A och B, valet att ha dem i toppen. Att de är de här lite mer försiktiga kvinnorna som är 

liksom, healern eller medic-en, sådär. Små och taniga.” Alltså verkar deltagaren tycka att 

populärmedia skapar stereotyper om karaktärer och hur karaktärers kroppar ska se ut. 

Därför kan weight bias och thin ideal från populär media influera deltagarnas svar. 

Samma deltagare verkade koppla sina åsikter till kvinnlig karaktär när han uttryckte att 

karaktären inte ser ut som en warlock eftersom hon inte ser ond eller elak ut. Han nämner 

att: “Jag associerar den klassen med mörk magi och liksom, elakhet. Tror inte det är någon 

av de här bilderna som utstrålar det för mig. Kan vara för att det är en kvinna, kan vara 

för att hon har en ganska oskyldig uppsåt, tycker jag ändå. Hennes klädsel känns mer… 
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rustningen och klänningen känns mer heroisk på något sätt. Mer vad jag skulle associera 

alliance-sidan med liksom, i World of Warcraft. Så ja, en warlock, skulle jag nog inte 

kunna passa in på någon av de här.” Han nämner då flera olika anledningar till varför han 

tänker att karaktären inte kan vara ond, däribland att karaktären är en kvinna. En annan 

deltagare (K13) uttryckte åsikter om genus när hon skulle välja en karaktär att spela som: 

“Alltså det är ju så tråkigt, för jag sa precis att B var den tråkigaste, men jag hade nog valt 

B, för att… Jag gillar att välja saker som är fysiskt… liksom, inte attraherad av, men 

appealed to. Och jag tycker A är lite… Alltså, av B och A tycker jag att B är bättre för hon 

känns mer fleshed out. Och sedan E tycker jag är lite för stark för att vara feminin.” 

Miller och Summers (2007) tar upp könsroller i sin undersökning där manliga karaktärer 

oftare använder vapen än kvinnor i spel, samt att Scharrer (2004) tar upp könsroller där 

män ses som starka och kvinnor ses som passiva och hjälplösa. Eftersom deltagare M5 tog 

upp att kvinnligt kön kan associeras med godhet och oskyldighet kan detta kopplas till 

studierna av Miller och Summers (2007) samt Scharrer (2004). Det var dock endast 

deltagare M5 som tog upp sådana observationer och hans kommentar var inte heller helt 

säker: han uttryckte att hans åsikter kan ha att göra med kvinnligt kön, inte att de definitivt 

har att göra med detta. Vi har alltså inte tillräckligt med data för att dra en slutsats. 

Den andra deltagaren som tog upp kön, deltagare K13, ansåg att figur E var för stark för att 

vara feminin. Även en annan deltagare (K14) nämnde att de såg figur F som ”manlig”. Dessa 

kommentarer kan kopplas till studien av Steinfeldt et al. (2011) där en majoritet av de 

kvinnliga deltagarna ej ville vara muskulösa, medan 100% av männen som deltog i 

undersökningen ville vara muskulösa. Atletiska kvinnor i undersökningen uttryckte även ett 

behov att kompensera för den femininitet de förlorar med en muskulös kropp, genom att 

använda smink, klänningar och liknande. Dessa resultat stämmer överens med ovanstående 

citat från dessa två av vår undersöknings deltagare. Vi såg även en tendens där kvinnliga 

deltagare som föredrog muskulösa karaktärer endast valde figur E att spela som, medan 

figur F aldrig valdes. De enda deltagarna som valde figur F att spela som var M2 och M6, två 

manliga deltagare. Deltagare K14 förklarade att hon såg figur E som fysiskt stark men 

samtidigt feminin, vilket hon gillade. Även detta kan kopplas till Steinfeldt et al. (2011) då 

det verkar som att de kvinnliga deltagarna inte vill ses som för maskulina när det handlar om 

muskler, även när det gäller en spelkaraktär. Till skillnad från kvinnorna verkar de manliga 

deltagarna vara mer öppna för stora muskler på en spelkaraktär, även när karaktären är en 

kvinna. Detta verkar stämma med studien av Steinfeld et al. (2011) då männen i deras studie 

oftare ville vara muskulösa än kvinnorna. Det är oklart hur mycket könet på artefakten i vår 

undersökning har spelat in i deltagarnas val eftersom vi inte kan jämföra en kvinnlig 

karaktär med en manlig, så det finns ingen data som kan förklara vad deltagare M2 och M6 

tänkte gällande muskler på en kvinnlig karaktär. Det är möjligt att då de är två manliga 

deltagare försöker de relatera karaktären till sig själva så mycket som möjligt, vilket innebär 

att de kanske bortser från kön då detta inte är något de kunde ändra på. Det är också möjligt 

att de inte alls bortser från kön utan de uppskattar en kvinnlig karaktär med stora muskler. 

Detta skulle kunna vara intressant för framtida forskning att studera hur könsskillnaderna 

ser ut när det rör sig om muskler på en spelkaraktär samt hur könet på spelkaraktären kan 

påverka. Dock var det endast två deltagare som valde figur F och därför syns ingen markant 

skillnad mellan manliga och kvinnliga deltagare, då de manliga deltagarna också valde figur 

E att spela som fler gånger än figur F.  
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Vi har också tidigare nämnt att ett fåtal deltagare i vår undersökning har uttryckt att figur 

F:s kroppsform är för muskulös för att vara realistisk. Figur F:s kroppsform är designad efter 

riktiga kvinnliga kroppar, vilket innebär att kroppar som liknar figur F existerar i 

verkligheten. Dock tar Lassek & Gaulin (2009) upp att kvinnor oftast besitter mindre 

muskelmassa än män, därför kan muskulösa kvinnliga kroppar vara mindre vanliga. 

Deltagarna som uppfattar figur F som orealistisk kanske inte har stött på liknande kvinnliga 

kroppar i verkligheten och därför uppfattar de figur F på detta vis. Det är också värt att 

nämna att figurerna i denna studie är stiliserade 2D-bilder och är därför inte verkliga 

kroppar. Översättningen från realism till stilisering kan också ha att göra med uppfattningen 

att figur F är orealistisk. Det hade dock varit intressant att se ifall samma kommentarer hade 

uttryckts ifall figurerna i vår studie hade varit manliga kroppar. Som tidigare nämnt är mäns 

kroppar oftare muskulösa i media (Lončar, Nigoević och Šuljug Vučicas, 2015) samt att män 

oftare vill vara muskulösa än kvinnor (Steinfeldt et al., 2011) så chansen finns att en manlig 

karaktär som ser ut som figur F kanske skulle bli mer accepterad och hellre vilja spelas som, 

både av manliga och kvinnliga spelare. 

Resultat som däremot går emot detta möjliga stigma mot muskulösa kvinnor är att figur E 

var den som oftast valdes som den figur deltagarna ville spela som när de fick välja figur att 

spela som i World of Warcraft (2004) överlag. Här menade flera deltagare att figur E 

passade i flera karaktärsklasser, då främst krigarklasser, och 4 deltagare menade att de 

tyckte om figurens design vilket också gjorde att de ville spela som den. Hur muskulösa 

kvinnliga karaktärer uppfattas tycks därmed skiljas åt mellan olika människor och till vilken 

grad figuren är muskulös. Ytterligare forskning som specifikt riktar in sig på detta till 

skillnad från vår undersökning skulle därför kunna göras baserat på dessa resultat för att få 

en mer djupgående inblick i hur olika muskulösa kvinnliga figurer uppfattas. 

Studien av Hansson och Rasmussen (2014) visade att svenska kvinnor generellt visar mer 

positiva attityder gentemot överviktiga än svenska män. Även andra studier av Crandall 

(1994), Tiggemann och Rothblum (1997), Latner et al. (2005), Latner et al. (2008), Hilbert 

et al. (2008), samt Gumble och Carels (2012) indikerar att en skillnad i stigma mot övervikt 

kan finnas mellan kvinnor och män. I vår undersökning visade inte resultaten på någon 

sådan skillnad utan de manliga och kvinnliga deltagarna svarade överlag mycket lika. Inom 

de olika trender som kunde utläsas från resultaten så fanns i de flesta fall ingen skillnad stor 

nog att kunna vara signifikant. Mer negativa uppfattningar av de överviktiga figurerna kunde 

endast ses i form av fysiska attribut av deltagarna. 5 deltagare menade att de överviktiga 

figurerna inte var lika atletiska, snabba eller smidiga, att de skulle ha det svårare i strid eller 

liknande. Detta gjordes av både manliga och kvinnliga deltagare ungefär lika ofta och till 

samma grad. Däremot tillskrev alla deltagare som uppfattade personlighetsdrag hos 

figurerna positiva personlighetsdrag åt de överviktiga figurerna, oftast samma de tillskrivit 

de smalare figurerna. 14 deltagare kunde även se de överviktiga figurerna som mycket 

passande inom vissa roller och rangordnade en eller båda ibland som mer, eller lika 

passande som de smala figurerna i klassen som präst. Även detta gjordes av manliga och 

kvinnliga deltagare på liknande vis och i samma grad. De manliga deltagarna nämnde figur B 

som var en av de smala figurerna som den mest passande, eller en av de mest passande i 

klassen präst tre gånger så ofta som de kvinnliga deltagarna. Däremot nämnde de manliga 

deltagarna de överviktiga figurerna C och D som en av de mest passande i klassen lika ofta 

som de kvinnliga deltagarna. Detta verkar inte visa på någon markant könsskillnad i weight 

bias då manliga och kvinnliga deltagare såg överviktiga figurer som passande och kapabla i 

klassen till liknande grad. Skillnaden skulle i så fall ligga i någon form av favorisering av den 
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smala men kurviga figuren B i att vara trovärdig och kapabel i klassen för manliga spelare. 

Resultaten för denna undersökning indikerar därmed ingen signifikant könsskillnad mellan 

män och kvinnor för stigma mot övervikt i relation till spelkaraktärer. Då vi som intervjuade 

deltagarna var båda kvinnor finns dock en möjlighet att detta kan ha påverkat resultaten då 

manliga deltagare kan blivit mer obekväma att svara ärligt på ett sätt de kvinnliga deltagarna 

inte blev.  

En annan möjlighet till varför en skillnad uppstod i resultat mellan denna undersökning och 

den av Hansson och Rasmussen (2014) kan vara ålder på deltagare. Denna undersökning 

innefattade endast unga deltagare mellan 18-29 år, till skillnad från studien av Hansson och 

Rasmussen (2014) där deltagarna var mellan 25-64 år. Detta gör att vår undersökning har 

deltagare med lägre medelålder och mindre mellanskillnad mellan de yngsta och äldsta 

deltagarna. Det skulle kunna vara så att det finns en mindre skillnad mellan män och 

kvinnor vad gäller weight bias för yngre människor än äldre generationer. Detta är omöjligt 

att fastställa med resultat av denna undersökning då urvalet av deltagarna har så pass smal 

åldersskillnad. Hansson och Rasmussen (2014) tar heller inte upp ålder som en variabel de 

ville undersöka varför eventuella åldersskillnader inte går att utläsa från dessa resultat. Det 

är även så att den låga mellanskillnaden för deltagarna i denna undersökning medför att 

resultaten inte kan generaliseras eller åtminstone blir problematiskt att generalisera till 

spelare av World of Warcraft (2004) över 29 år. 

Ämnet för studien kan uppfattas som obekvämt och laddat för vissa personer, vilket kan 

skapa problem för trovärdigheten för resultaten men som även är en etisk aspekt vi hade i 

åtanke. Att deltagarna kände sig bekväma var för oss som höll i studien det allra viktigaste. 

Vi gjorde det därför tydligt att deltagarna var helt anonyma och att de kunde lämna 

undersökningen när de än ville. Ingen deltagare valde att lämna undersökningen vilket är ett 

tecken på att ingen deltagare (förhoppningsvis) tyckte det var för jobbigt att delta i 

undersökningen. Om deltagare ibland svarade mer tystlåtet eller inte svarade helt tydligt hur 

de tänkte valde intervjuaren att inte trycka på då deltagarnas trygghet prioriterades över 

resultaten. Resultaten blev för det mesta ändå tydliga och deltagarna gav för det mesta 

tydliga svar och anledningar till varför de tror de svarade och tänkte som de gjorde. 

För att återkomma till dessa resultat för undersökningen och de slutsatser som drogs utefter 

resultaten: uppfattning av trovärdighet och hur passande deltagarna uppfattade olika 

kroppsformer inom klassen präst, men även andra karaktärsklasser, visade sig mycket 

viktiga för deltagarna. Vad som uppfattades som trovärdigt och passande byggde till största 

del på uppfattningar av kroppsformer i verkliga världen, men ibland även på spelvärlden och 

de redan existerande karaktärerna innanför denna. Vissa deltagare menade att de 

automatiskt såg de smalare figurerna som mest passande i rollen som mänsklig kvinnlig 

präst för att det var ungefär så det såg i spelet just nu. Den överviktigaste karaktären 

tilldelades även av flera deltagare klassen monk på grund av att klassen kom med och 

kopplades till en fiktiv ras som porträtteras som överviktiga. Därmed kan även spelskapare 

ha en viss makt för de arketyper som skapas runt kroppsform i relation till karaktärsklass 

och trovärdighet i deras spelvärldar. Genom hur olika spelklasser introduceras och 

porträtteras tycks en möjlighet finnas för att påverka spelarnas syn på vilka kroppsformer 

som uppfattas trovärdiga karaktärsklassen. Det vore intressant för framtida arbete att titta 

på andra typer av spelvärldar där annorlunda konventioner runt kroppsform kan finnas, 

eller att skapa spel som går emot vissa arketyper och låter det bli en del av spelvärlden, hur 

kommer spelare att uppfatta detta? Kommer deras arketyper justeras till spelet likt hur vissa 
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av våra World of Warcraft-spelare tycks ha gjort med en överviktig kroppsform och 

karaktärsklassen monk?  

6.3 Framtida arbete 

Att skapa spel med andra arketyper för kroppsform och karaktärsklass vore alltså en form av 

intressant framtida arbete. Detta skulle kunna ge en intressant inblick i hur spelvärldar kan 

skapas med nya konventioner och arketyper och hur spelare uppfattar detta. Annan form av 

fortsatt arbete som kan bygga på resultat ifrån denna undersökning är forskning runt 

uppfattning av olika kvinnliga, muskulösa karaktärer och synen på att vilja spela som 

karaktärerna. Resultaten för undersökningen visade att figur E, den atletiska, smala men 

också muskulösa figuren var den figur flest deltagare valde att spela som när inte behövde 

välja utifrån att spela som präst. Som tidigare nämnt tycks det finnas ett stigma runt att 

kvinnor inte ska se för muskulösa ut då detta ej anses som feminint nog som diskuterat av 

Steinfeldt et al. (2011). Då resultaten för vår undersökning delvis går emot detta vore fortsatt 

forskning intressant för att se om stigmat gentemot muskulösa kvinnor skiljer sig mellan 

verkligheten och spelkaraktärer och exakt varför den form av muskulös som figur E besatt 

blev så populär att vilja spela som. 

Även fortsatt arbete liknande denna undersökning skulle kunna genomföras då flera 

variabler togs bort för undersökningen. Bland annat vore en undersökning med liknande 

metod men både manliga och kvinnliga karaktärer av intresse för att se hur genus på 

spelkaraktär i relation till kroppsform påverkar uppfattning av trovärdighet och viljan att 

spela som en karaktär för spelare. Även hur olika fiktiva raser påverkar uppfattning av 

kroppsform i relation till syn på trovärdighet och viljan att spela som karaktären. I resultaten 

för denna undersökning nämndes vissa fiktiva raser inom World of Warcraft (2004), såsom 

blood elves vilka kopplades till en specifik kroppsform, då en mycket smal. Hur sådana 

fiktiva raser uppfattas kan vara en mycket viktig del i fantasy-spelvärldar som den för World 

of Warcraft (2004). Fortsatt arbete på denna undersökning skulle ge spelskapare och 

grafiker viktig kunskap om spelares tankar runt kroppsform i relation till spelklass och 

karaktärsdesign. Detta kan hjälpa i att skapa karaktärer spelarna faktiskt vill spela som, 

vilket nyttjar både spelarna och spelskaparna. En bredare representation av kroppsform för 

kvinnliga karaktärer kan nyttja dels fiktionella spelvärldar och spelare som vill känna sig 

bättre representerade i spelet. En kvinnlig deltagare i denna undersökning visade frustration 

av att muskulösa kvinnliga karaktärer inte är vanliga i spel, vilket kan tyda på en efterfrågan 

av en mer mångfaldig representation av åtminstone kvinnliga kroppar i MMORPG-spel. 

Inom forskning och undersökningar är det viktigt att ställa etiska aspekter emot 

samhällsnytta. Ämnet runt kroppsform och uppfattningar av fysiska och mentala/sociala 

attribut samt stigmatisering utifrån kroppsform kan vara obekvämt eller upplevas som 

laddat av människor. Att undersöka dessa ämnen kan därför vara problematiskt ur ett etiskt 

perspektiv, då deltagarna sätts i en potentiellt obekväm situation. Däremot kan forskning 

inom olika former av stigmatisering hjälpa till att förstå problemet och hur det kan 

förebyggas, både på en samhällsnivå eller som skapare av media som människor konsumerar 

och påverkas av. World of Warcraft (2004) är som tidigare nämnt ett av de största 

MMORPG-spelen i världen som når ut till miljontals spelare. En inblick i hur kroppsform 

uppfattas på olika sätt och hur stigmatisering runt olika kroppsformer kan spela roll i detta 

är därför nyttigt för spelskapare som kan hålla undersökningar som denna och framtida 

liknande undersökningar i åtanke.   
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 I 

Appendix A -  Intervju och frågeformulär 

Intervjufrågor: 

1. Vilket första intryck får du av bilderna du nu fått framför dig? 

a) Ställ följdfråga/-frågor baserat på deltagarens svar. 

2. Vilken figur upplever du hade varit fysiskt starkast? 

a) Varför tycker du så? 

b) Eventuell följdfråga. 

3. Vilken figur upplever du hade varit snabbast?  

a) Varför tycker du så? 

b) Eventuell följdfråga. 

4. Vilken figur upplever du hade varit bäst på att slåss?  

a) Varför tycker du så? 

b) Eventuell följdfråga. 

5. Om du tänker att figurerna skulle användas i World of Warcraft (2004), vilken klass eller 

olika klasser skulle du tilldela figurerna?  

a) Varför tänker du så? 

b) Eventuell följdfråga. 

6. Vilka klasser skulle du ha svårast att se de olika figurerna som?  

a) Varför tänker du så? 

b) Eventuell följdfråga. 

7. Upplever du att du kan se några personlighetsdrag hos de olika figurerna? I så fall vilka? 

a) Eventuell följdfråga. 

8. Vilken figur hade du helst spelat som om du tänkt att du ska spela den i World of 

Warcraft (2004)?  

a) Eventuell följdfråga. 

9. De här figurerna är skapade för att vara human priests i World of Warcraft (2004), vilken 

tycker du bäst hade passat in i den klassen? Rangordna gärna de olika figurerna.  

a) Varför tänker du så? 

b) Vilken figur hade du helst spelat som om du tänker dig att du skulle spela som 

human priest?  



 II 

c) Eventuell följdfråga. 

10. Har du några ytterligare tankar utifrån det du pratat om under intervjun? Något du vill 

nämna innan vi avslutar intervjun och jag stänger av inspelningen? 

 

Frågeformulär: 

1. På en skala från 1-7, hur mycket passar figur A som human priest? 

2. På en skala från 1-7, hur mycket passar figur B som human priest? 

3. På en skala från 1-7, hur mycket passar figur C som human priest? 

4. På en skala från 1-7, hur mycket passar figur D som human priest? 

5. På en skala från 1-7, hur mycket passar figur E som human priest? 

6. På en skala från 1-7, hur mycket passar figur F som human priest? 
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Appendix B -  Artefakter 
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