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Sammanfattning 

Det råder en brist på transkaraktärer i spel och dessa efterfrågas ständigt av transpersoner. I 
denna studie har vi skapat 5 transkaraktärer med både grafisk gestaltning och exempelscen 
från det påhittade spelet för varje karaktär. Dessa visades sedan för 6 respondenter som 
identifierar sig inom HBTQ-spektrumet och deltagarnas uppfattning om karaktärerna 
diskuterades. Resultatet visar att samtliga karaktärer utom en ansågs vara positiv 
representation i spel, då dessa inte fokuserar på negativa stereotyper som transpersoner får 
utstå. Som slutsats kan vi konstatera att så länge karaktärerna behandlas med respekt vill 
respondenterna främst ha fler karaktärer, oavsett personlighet och utseende. Det finns dock 
vissa aspekter i skapandet av transkaraktärer som bör tänkas över, då de kan påverka synen 
på transpersoner negativt, men som respondenterna ponerade kan vara gynnande för 
transpersoner själva att se i spel. Det blir alltså en balansgång över vad som transpersoner 
själva vill se och vad som transfober kan använda som argument mot den marginaliserade 
gruppen. 

Nyckelord: Trans, Spelkaraktärer, HBTQ, Spel 
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1 Introduktion 

 Med hjälp av LGBTQ Video Game Archive (2018), en sammanställning av spel som inkluderar 
HBTQ representation, kan vi notera att antalet spel som har med representation, i någon form, 
av HBTQ-karaktärer har sedan 1980-talet stegvis ökat. Från 24 spel år 1980-1989, till 172 spel 
år 2000-2009. Under 2010-talet fortsatte spelen öka och 238 spel med HBTQ inkluderat 
skapades 2016. Exakt antal spel som innehåller HBTQ-representation är möjligen inte helt 
fastställt, men man kan ändå se att antalet HBTQ-karaktärer i spel har ökat under åren, vilket 
även noteras av skaparna av listan (LGBTQ Video Game Archive, 2018).  

Det faktum att antalet gått upp visar på framsteg, men det finns fler faktorer som kan påverka 
huruvida denna inkludering kan ses som positiv eller negativ. Trots att representationen av 
HBTQ-personer har ökat är andelen transkaraktärer i spel ändå liten. Vi har därför valt att gå 
djupare in i spelindustrin och även se på hur transkaraktärer porträtteras i spel, då det är 
denna könstillhörighet som får minst uppmärksamhet av HBTQ-personer inom 
spelutveckling. Vi kommer även att fokusera på intersektionalitet eftersom detta är något som 
saknas i de fall som transpersoner representeras (Shaw, 2014). Med detta menar vi 
representation gällande bland annat social status, etnicitet, ålder och funktionsvariationer. 
Denna studie kommer alltså handla om representation av transpersoner i spel, med mål att få 
en indikation på hur olika gestaltade transkaraktärer uppfattas av HBTQ-personer och 
frågeställningen för studien ser ut på följande sätt; Hur uppfattas transkaraktärer inom 
spelsammanhang av HBTQ-personer? 

Representationens betydelse för olika individer varierar och studier har gjorts på vad som 
uppfattas som “bra” respektive “dålig” representation, detta verkar dock vara grundat i politik 
och egna åsikter (Shaw, 2014). Vi kommer diskutera vilka positiva och negativa effekter olika 
typer av representation kan ha, både på individnivå men även hur det påverkar samhället i 
stort. Dessa diskussioner kommer utgå från det resultat som studien främjat där sex 
respondenter fick ge sina uppfattningar av den artefakt som skapats. Artefakten består av fem 
karaktärer med varierande transidentiteter där varje karaktär har tillhörande grafisk 
gestaltning av karaktären poserad och exempelscen som ger en inblick i hur spelet skulle 
utspelas.  
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2 Bakgrund 

I kommande avsnitt kommer vikten av representation diskuteras. Det undersöks hur 
representationen ser ut i datorspel såväl som i andra medier och verkligheten och vad för 
konsekvenser representation har, både på individer men även vad det har för effekt på 
publikens attityder och på så sätt hur det påverkar samhället och dess syn på transpersoner. 
Vi kommer även diskutera vad som gör att representationen i spel ser ut som den gör, med 
utgångspunkt i utvecklingsteam och spelens målgrupp. Till sist kategoriseras existerande 
karaktärer från spel som kan läsas som trans enligt en modell, som vi definierat med 
inspiration från Clark (1969), vilken vi även kommer utgå ifrån när vi skapar våra artefakter. 
Men först diskuteras begrepp och termer som berör transidentiteter, för att ge en inblick i vad 
det innebär att vara trans. 

2.1 Innebörden av trans 

2.1.1 Begrepp och termer 

Det finns begrepp och termer för att navigera i frågor och diskussioner som rör transpersoner. 
I detta arbete har vi tagit stor hjälp av RFSL Ungdoms websida Transformering.se; Sveriges 
mest omfattande hemsida för information om områden som rör transrelaterade ämnen. Det 
är härifrån som informationen hämtats och därför refererar vi inte till sidan efter varje stycke. 
 
En transperson är, kort beskrivet, en person vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte 
stämmer överens med det juridiska kön hen blev tilldelad när hen föddes (RFSL Ungdom, 
2018a). Hit räknar vi binära könsidentiteter som man och kvinna samt ickebinära 
könsidentiteter. Ickebinära könsidentiteter bryter mot tvåkönsnormen (idéen om att det bara 
finns två kön; kvinna och man) och kan till exempel vara att man varken identifierar sig som 
kvinna eller man. Det finns även könsidentiteter såsom bigender, då man identifierar sig som 
fler än ett kön eller ickekön, samt genderfluid då man skiftar mellan olika kön eller ickekön. 
Dessutom förekommer olika varianter och kombinationer av dessa och det är upp till varje 
person hur hen identifierar sig. En binär transman är en man som blev tilldelad det juridiska 
könet “kvinna” vid födseln, och en binär transkvinna är en kvinna som blev tilldelad det 
juridiska könet “man” vid födseln. Personer som inte identifierar sig som trans kallas för 
cispersoner från det latinska prefixet “cis-”; på samma sida. 
 
Världen som vi lever i följer i stort en cisnorm vilket betyder att normen är att man identifierar 
sig som cis och på så sätt i linje med sitt biologiska kön och det juridiska kön man blev tilldelad 
vid födseln. Cisnormen lämnar väldigt lite plats för transpersoner, som oftast förbises och får 
sina behov undanskuffade då cisnormen har en tendens att osynliggöra transpersoner i till 
exempel skola och rättsväsende (Nationella Sekretariatet För Genusvetenskap, 2018). 
 
Det som folk kanske mest förknippar med ordet trans är transsexualism; just den medicinska 
diagnosen som man som transperson med könsdysfori kan få om man väljer att göra en 
könsutredning. I Sverige är det först när man har fått någon av diagnoserna “transsexualism”, 
“könsidentitetsstörning utan närmare specifikation” eller “övrig könsidentitetsstörning” som 
man kan få så kallad könsbekräftande vård. Den könsbekräftande vården kan se olika ut från 
person till person; många, men inte alla, vill ha hormonbehandling för att förändra sin kropp. 
Många transmän väljer även att göra en mastektomi, då man opererar bort brösten och 
skulpterar ett manligt bröst. Många transkvinnor väljer att genomgå laserbehandlingar för att 
ta bort kroppsbehåring. För både transmän och transkvinnor får man rätt till att träffa en 
logoped för att hjälpa en med att träna sin röst om man vill. 
 
Ordet trans innebär dock mycket mer än enbart diagnosen transsexualism och medicinska 
åtgärder. Många transpersoner, icke-binära, genderfluid, eller personer som på annat sätt 
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genom sin identitet motsätter sig tvåkönsnormen och den cisnormativa synen på binära kön, 
kanske inte känner att de behöver någon könsbekräftande behandling för att må bra. Detta 
kan betyda att de inte eftersöker diagnosen transsexualism som skulle ge dem rätt till 
medicinsk behandling och därför inte räknas som transsexuella, detta gör inte dessa personer 
mindre trans. 
 
Många transpersoner byter namn, antingen för att få ett som passar sitt könsuttryck eller för 
att “börja om på nytt” i sin identitet, vissa gör det även för att skydda sin transidentitet för att 
slippa behöva utstå transfobi om någon får reda på att de är trans (D’Arcangelo, 2016). En 
transpersons före detta namn (födelsenamn) brukar kallas för “dead name” och bör inte 
användas för att referera till personen. Ens gamla namn är något som kan ställa till det för 
transpersoner och orsaka mycket negativa känslor om någon använder det eller om man 
behöver skriva det på officiella dokument. På en forumsida på Steam (en plattform för att köpa 
och spela spel) har en transperson uttryckt sitt missnöje över att man inte kan ändra sitt 
användarnamn, vilket ger hen könsdysfori varje gång hen behöver logga in (Lillie, 2017). 
  
I arbetet kommer vi skilja på fiktiva och verkliga transpersoner genom att benämna de verkliga 
som transpersoner och de fiktiva som transkaraktärer. Med transkaraktärer menar vi 
karaktärer som identifierar sig/kan identifieras som trans. 

2.1.2 Transpersoner vs. transsexualism 

Det är vanligt att benämna alla transpersoner som transsexuella och att då även använda 
transsexualism/transsexualitet som paraplybegreppet för alla transpersoner, men faktum är 
att man då exkluderar många av de transpersoner som inte fått, eller kommer att få, diagnosen 
transsexualism men som ändå är trans. Att använda begreppet transsexualitet när man pratar 
om alla personer som identifierar sig som trans kan till och med “förstärka missuppfattningen 
om att trans är en sexuell läggning” (RFSL Ungdom, 2018b). 
 
En utav anledningarna till att skilja på trans och transsexualism är för att trans är ett mer 
inkluderande begrepp medan transsexualism är en medicinsk diagnos som bottnar i att 
personen upplever könsdysfori. Även om könsdysfori är vanligt hos transpersoner så kan den 
oftast se annorlunda ut från person till person (och på så sätt vara svår att definiera) men man 
kan även identifiera sig inom transspektrumet utan att uppleva könsdysfori (RFSL Ungdom, 
2018c). Många ickebinära eller personer som identifierar sig som gender-fluid (som “pendlar” 
mellan olika kön, till exempel dagvis eller längre perioder) behöver inte heller känna dysfori. 
Debatten om huruvida en transperson behöver uppleva könsdysfori för att “få” identifiera sig 
som trans bottnar mycket i äldre teorier om att det finns en “manlig” och en “kvinnlig” hjärna 
och att folk som är trans är en “manlig” eller “kvinnlig” hjärna i “fel kropp”. Dessa teorier 
upplevs av många som väldigt cisnormativt och pressar undan könsidentiteter som inte 
stämmer överens med den ”manliga” eller ”kvinnliga” identiteten. På forumet Reddit (2018) 
finns en tråd med debatter om dessa teorier, vilka är vanliga inom transcommunitiet och 
bidrar till en slags gatekeeping om vilka som “får vara trans”. 
 
Av dessa anledningar kommer vi i vårt arbete att använda oss av just begreppet trans för att 
beskriva personer som identifierar sig inom transspektrumet, som har binära och/eller 
ickebinära könsidentiteter, då det innefattar fler identiteter än enbart de hos transexuella 
individer. 

2.1.3 Att vara trans 

Det är svårt att definiera vad det innebär att vara trans, och kanske är det bättre att försöka 
undvika att sätta regler på detta uttryck. Det vi tar upp här innefattar vad det kan innebära att 
vara trans, och är alltså inte ett facit på vad alla transpersoner upplever. 
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Många transpersoner lever under tvånget att “passera” som det kön de identifierar sig som, 
det vill säga att en transkvinna vill att samhället ska se henne som en kvinna när de ser till 
hennes fysiska attribut. Många ser att passera som en slags försiktighetsåtgärd då personer 
som inte ser ut att följa cisnormen oftast får utstå transfobi (hat, våld och/eller diskriminering 
på grund av att man är trans) men gör det även för sin egen skull för att minska sin könsdysfori 
och för att känna sig mer som sig själv i sin kropp. Många vill också passera för att inte 
felkönas, att uppfattas som ett kön annat än det man identifierar sig som, av till exempel 
främlingar såsom butiksbiträden eller andra som inte känner till ens könsidentitet (RFSL 
Ungdom, 2018c). 
 
Oftast är det, enligt samhället men även många som själva är trans, att passera som det kön 
man identifierar sig med som är “målet med transpersoners resa”, och just underlivskirurgi 
brukar räknas som det “sista momentet”. Men att sätta ett sådant distinkt mål som ram för 
alla transpersoner blir lätt problematiskt (Transformering.se, 2018), speciellt om man ser till 
att alla transpersoner kanske inte kan gå igenom en medicinskt könsbekräftande behandling 
på grund av medicinska komplikationer. Alla har heller inte råd med en könskorrigering om 
de befinner sig i länder där den inte täcks av till exempel staten och det finns även de 
transpersoner som inte vill förändra något med sig fysiskt, som inte känner att de måste följa 
cis-eller tvåkönsnormen för att må bra. Allt detta kan vara anledningar till att man väljer att 
inte gå igenom en medicinsk könsbekräftande behandling, men är något som kan uppfattas 
som att man inte är “trans nog” för att vara “trans på riktigt” enligt många (Finch, 2015). 
Därför är det viktigt att inte tänka på den medicinska könskorrigeringen som något som alla 
transpersoner går igenom eller vill gå igenom då det lätt blir en stereotyp för hur alla 
transpersoner bör vara för att tillåtas sin könsidentitet. 
 
Många känner sig inte bekväma i samhället ens efter att de passerat, på grund av stigma och 
transfobi. Många transpersoner berättar till exempel att de inte badar i simhallar eftersom 
omklädningsrummen är cisnormativt kodade med regler om hur kroppar “får se ut” och bryter 
man mot dem kan man lätt bli utpekad som avvikande och utfrågad om man verkligen “hör 
hemma där”. Exempelvis om man som transman inte har ett manligt könsorgan, eller om man 
som transkvinna har kvar sitt (Fisher, 2018). 
 
Det är viktigt att påpeka att allting som det innebär att vara trans inte är negativt. Många 
transpersoner förklarar hur deras transidentitet har stärkt dem som personer samt ökat deras 
förståelse för människor som inte är som dem, och hur skönt det känns när man äntligen hittar 
rätt och blir accepterad som den man är, både av andra men även av sig själv (Hannigan, 
2014). Många beskriver känslan som euforisk, när folk i sin närhet använder ens pronomen 
eller nya namn, första gången man får sina hormoner, eller bara finner modet för att handla 
dem kläder man vill ha, eller att hitta folk som respekterar en och känna gemenskap genom 
sina erfarenheter (Nilsson, u.å.).  
 
Att vara trans skiljer sig mycket från individer men något som många delar är upplevelserna 
av stigma och transfobi från samhället vilket även översätts i många spel. Transpersoner är en 
utav världens mest utsatta grupper, och därför är det extra viktigt för transpersoner att känna 
att de inte är ensamma i allt de går igenom (Nilsson, u.å.). 
 

2.2 Representation – Hur ser det ut? 

2.2.1 Representation i media 

Som vi tidigare sett så finns det inte särskilt många karaktärer inom just spel som är 
identifierbara som trans, därför har vi även valt att se över några karaktärer från andra medier, 
samt undersökt hur verkliga transpersoner representeras i media. 
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I sin artikel skriver Allen (2017) om cismän som dejtar transkvinnor. Hon skriver att männen 
oftast tycker om sin relation med sin partner men att de gärna döljer för andra runt omkring 
att kvinnan de har ett förhållande med är trans. Detta fenomen har även skådespelerskan 
Laverne Cox pratat om, vilket Allen tar upp i sin artikel. Hon beskriver hur tidningen där Cox 
text publicerats vrider hennes ord och får det att låta som att transkvinnor “tvingar” alla män 
att vara öppna för att ha en relation med en transkvinna (Gunz, 2017). Allen beskriver detta 
som ett välkänt fenomen, där främst alternativ-högern har försökt få samhället att tro att 
transkvinnor “kräver” att alla ska vilja dejta dem, och att de kommer att klassas som fega och 
osäkra om de inte vill. Detta är bara en av de porträtteringar som media oftast målar upp 
transpersoner som; radikala och omöjliga att göra till lags. 
 
Ett exempel på problematisk representation av transpersoner är karaktären Buffalo Bill från 
filmen The Silence of The Lambs (1991). Buffalo Bill framställs som en seriemördare som 
kidnappar och flår unga kvinnor för att göra sig en “kvinnokostym” av deras hud. Även om 
skådespelaren som spelar karaktären har sagt i intervjuer att han inte menade att karaktären 
skulle vara trans eller representera transpersoner (Hanson, 2018) så har filmen fått mycket 
kritik för porträtteringen (Lynley, 2017). 
 
I fiktion är det även ovanligt med HBTQ-karaktärer som överlever genom hela verket. Detta 
fenomen, att avlägsna HBTQ-karaktärer från böcker, filmer eller tv-seriers narrativ genom att 
döda dem, är så pass vanligt att det räknas som en egen trope, vilken har fått namnet Bury 
Your Gays (Waggoner, 2017). Waggoner nämner i samma artikel att fans ofta känner att de 
får ta “saken i egna händer” och skapa egna narrativ, så kallad fanfiction, där dessa karaktärer 
överlever för att inte känna att all deras representation försvinner när skaparna av verket 
bestämmer sig för att inte ha med dem längre. 
 
Oftast när transkaraktärer är med i media så ska de passera som könet de identifierar sig som 
för att antingen få synas överhuvudtaget eller få sin identitet respekterad. I tv-serien American 
Horror Story: Hotel (2015) ser vi karaktären Liz Taylor (se Figur 1) som bryter mot denna 
trend. Karaktären är en transkvinna vars könsuttryck med kläder, smink och smycken kan 
läsas som kvinnligt, men som inte passerar som kvinna i den traditionella meningen. 
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Figur 1 Karaktären Liz Taylor från TV-serien American Horror Story: Hotel (2015) 
 

Hon har inte gått igenom någon medicinsk könskorrigering men alla karaktärer respekterar 
ändå hennes identitet genom att inte felköna henne eller göra henne till åtlöje. Liz är även en 
av de få karaktärerna i serien som inte mördar någon vilket gör att hon undviker en stark 
stereotyp som transkaraktärer oftast får utstå när de porträtteras (American Horror Story 
Wiki, u.å.). I slutet av serien dör hon, på sina egna villkor, men återuppstår som odödlig i 
samma scen, vilket skulle kunna beskrivas som att hon undviker Bury Your Gays-tropen.  
 
I en studie om hur transpersoner upplever hur representationen i media ser ut (Trans Media 
Watch, 2010) så svarade 78% av respondenterna att media porträtterar transpersoner 
“felaktigt eller grovt felaktigt”. 95% ansåg att media inte bryr sig om vad transpersoner tycker 
om representationen eller hur den påverkar transpersoner. 
 
Transpersoner, som det ser ut idag, är underrepresenterade i media och saknar mer utförliga 
karaktärer att identifiera sig med. De få transkaraktärer som finns med i media porträtteras 
på ett, i bästa fall, problematiskt sätt. Craig och McInroy (2013) beskriver att HBTQ-personer 
överlag i media oftast representeras som svaga, instabila och helt enkelt underlägsna andra 
karaktärer som inte identifierar sig som HBTQ-personer, detta är extra tydligt gällande 
transpersoner. När transpersoner visas är det ovanligt att de är annat än sexarbetare, blir 
mobbade, misshandlade eller mördade (Padva, 2008; Waggoner, 2017; McInroy & Craig, 
2015).  
 
Kort sagt är transpersoner som visas i media ofta kopplade till extremt våld och det är även 
vanligt att transpersoner får porträtteras som onda, det vill säga som mördare, eller något 
annat perverst (McInroy & Craig, 2015). En följd av att enbart visa en typ av porträttering när 
man representerar en grupp kan vara att publiken får en skev uppfattning av gruppen eftersom 
inga andra sidor av karaktärerna visas och publiken börjar tro att mediet representerar en bild 
som stämmer överens med verkligheten, med andra ord “cultivation theory” (Gerbner, Gross, 
Morgan & Signorielli, 1986). 
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Alternativet är att transpersoner inte representeras överhuvudtaget och istället blir utsatta för 
“symbolic annihilation” (Shaw, 2014), vilket betyder att de behandlas som att de inte existerar. 
Detta kan leda till att individer från den utsatta gruppen känner att de inte har rätt att existera, 
varken inom eller utanför den fiktiva världen. 
 
Vi hoppas se en växande trend av att transkaraktärer inkluderas i media och 2019 blev många 
fans av serien The Chilling Adventures of Sabrina (2018-) glatt överaskade när en utav 
karaktärerna kom ut som trans. Att det även är en transperson som får spela karaktären som 
identifierar sig som trans är mycket ovanligt (Prance, 2019) och har bidragit till det positiva 
mottagandet av karaktären.  

2.2.2 Representation i spel 

Det är svårt att få ett generellt svar på huruvida representation i spel anses vara viktigt för 
spelare, då det kan ses som bra eller dåligt av olika anledningar och av olika personer. För 
vissa är det dock viktigt att se sig själv i media för att känna som att man faktiskt existerar 
(Shaw, 2014). Shaw menar även att det är viktigt då det har politisk och kollektiv drivkraft 
samt då det kan synliggöra till exempel rasism, heterosexism, nationalism och kapitalism. I 
samma bok utför Shaw en studie om representationens betydelse för olika individer från olika 
bakgrund, könstillhörighet och social status eller klass. Genom denna kom författaren fram 
till att betydelsen i många fall är subjektiv.  
 
En del respondenter som tillhörde marginaliserade grupper i Shaws studie ansåg inte att de 
behövde representeras i media. Vissa gav anledningen att även om deras etnicitet och sexuella 
läggning framkom i media, så var personligheten och utseendet på karaktärerna inte något 
som de kunde identifiera sig med. Andra gav anledningen att de ännu inte kunnat identifiera 
sig med eller relatera till någon karaktär, även om det fanns serier med personer som var 
mycket lik den, och hade gett upp hoppet om att hitta någon sådan. De som inte ansåg att 
representation var viktigt fokuserade alltså mest på möjligheten till att identifiera sig med en 
karaktär, vilket blir högst subjektivt (Shaw, 2014).  
 
Vår studie kommer därför främst fokusera på representation i helhet, om det finns med i spel 
och i så fall på vilket sätt, snarare än huruvida spelare kan identifiera sig med karaktärerna. 
Trots att representation för enskilda individer kan betyda olika mycket, eller lite, finns det 
tydliga indikationer på att det kan ha stor betydelse för samhället i helhet genom “cultivation 
theory”. Williams, Martins, Consalvo och Ivory (2009) beskriver vikten med representation i 
spel då det är ett växande medium och bör därför undersökas på samma sätt som andra större 
medier. Williams m.fl. (2009) menar att spel, precis som till exempel tv eller film, har en 
påverkan cultivation theory på hur publiken ser på grupperna som representeras, eller inte 
representeras. De anser att spel, genom att visa vilka som får synas, även visar vilka som har 
störst makt i det verkliga samhället. Deras studie fokuserar på kön, etnicitet och ålder och hur 
dessa blir över-eller underrepresenterade i spel. Även om den inte tar upp transidentiteter så 
ser vi genom studien att vita, vuxna cismän får ta störst plats i spel och är överrepresenterade 
om man ser till hur stor del av den verkliga populationen som denna grupp utgör. Williams 
m.fl. (2009) diskuterar cultivation theory och symbolic annihilation och kopplar dessa även 
till spel, då det är ett medium med en stor publik som fortsätter att växa. Spel är inte längre 
något som bara en liten del av världens befolkning deltar i, utan kan påverka på en lika stor 
skala som tv eller film och bör studeras utifrån detta. 

 
Shrum (2017) skriver att ny media utöver television skulle kunna belysa teorin från andra 
synvinklar och ge en större förståelse för fenomenet. Schrum (2017) beskriver det som att 
publiken som tar del av mediet, om de bara får se en typ av representation, börjar kultiveras 
till att tro att det de ser speglar verkligheten som i sin tur gör att verkligheten och publikens 
attityder börjar spegla det som visas i mediet. Fisher, Hill, Grube & Gruber (2007) beskriver 
hur detta kan bli ett problem då den bristande eller “felaktiga” representationen av till exempel 
homosexuella kan resultera i att attityderna mot just homosexuella blir negativa och att 
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publiken uppfattar homosexuella i den verkliga världen som något onormalt, perverst eller 
mycket ovanligt. Detta skulle även kunna översättas till fler minoritetsgrupper som bara får 
en stereotyp version av sig representerad, som till exempel transpersoner. 
 

 

2.2.3 Fler än en identitet 

Att “se sig själv” i olika media behöver inte bara syfta på att man ser en person som fysiskt 
liknar en själv, det handlar även om berättelsen om och bakom karaktären (Shaw, 2014). En 
karaktär som ser ut som en själv kan ha helt annan personlighet och komma från en helt annan 
uppväxt. Man kan alltså se sig själv, men inte relatera till det som ska vara en själv. 
 
Ett problem som vi sett genom den tidigare forskningen kring representation i spel, och media 
generellt, är att det oftast bara ses till en del av identiteten vilket gör att karaktären saknar 
intersektionalitet. Om till exempel en homosexuell person ska finnas med i ett spel utgår 
dennes identitet endast utifrån detta, och andra delar av identiteten bortses. Lisa Walker utgår 
från sin egen identitet när hon påpekar: “A female woman of color... will probably not be 
recognized as lesbian, first because she is not white and then because she is not butch.” (Shaw, 
2014, s.16). Detta stämmer överens med den observation Craig och McInroy (2013) noterade 
om att det är vita homosexuella män som porträtteras i media då HBTQ inkluderas. 
 
Shaw (2014) menar att det finns flera olika aspekter som bör tas i beaktning när man skapar 
karaktärer, inte bara till exempel den könsidentitet som man ämnar representera då det ena 
inte utesluter det andra. En transperson kan vara av olika etniciteter, komma från olika sociala 
bakgrunder och status samt ha olika sexuell läggning. Trots detta så ser vi även i samhället hur 
endast vissa typer av transpersoner får synas och ta plats. När det kommer till binära 
transpersoner så får man oftast bara synas om man inte bryter mot könsnormer, speciellt inte 
när man väl passerar (Siebler, 2012), och icke-binära verkar bara komma i formen vit, ung, 
smal och med ett androgynt-maskulint könsuttryck (Simmons, 2018). Att transpersoner med 
någon form av funktionsvariation får synas är också väldigt ovanligt och även inom 
transgemenskapen förekommer det att transpersoner med funktionsvariationer behandlas illa 
(Lynn, 2017). 
 
Många transpersoner upplever det som att de “bara är tillåtna en utstickande identitet”, med 
detta menar de att om de till exempel är trans så “får” de inte vara icke-vita, ha 
funktionsvariationer eller på annat sätt tillhöra ytterligare en minoritetsgrupp. Detta beror 
mycket på att de upplever dubbelt eller till och med trippelt förtryck om de exempelvis är 
trans, icke-vita och har en funktionsvariation då de kan få utstå transfobi, rasism och 
funkofobi på samma gång. Lynn (2017) beskriver det som att både personer med synliga 
funktionsvariationer och transpersoners kroppar bryter med normen och “idealet” för hur en 
kropp ska se ut och fungera, och att ju mer man bryter mot dessa normer desto mindre 
“tillgänglig” blir man för resten av samhället. 
 
Vid närmare efterforskning kring detta ämne kan vi dra slutsatsen att det finns ett begränsat 
utbud av transkaraktärer i spel och media i stort, vilket noterats i såväl studier som inlägg och 
kommentarer från olika sidor på internet. Något som inte lika ofta diskuteras är vad detta 
beror på. En aspekt som man kan utgå ifrån är spelutvecklingsteam och företag, hur storleken 
på dessa och vad som ligger i deras intresse kan påverka vilka grupper som representeras och 
vilka som utesluts. International Game Developers Association (IGDA) utför årligen en 
enkätundersökning som medlemmarna i associationen får svara på. Enkäten kallas Developer 
Satisfaction Survey och har för syfte att undersöka och öka kunskapen kring hur 
spelutvecklares (inkluderat studenter och journalister) liv ser ut, vad de tycker om den 
riktning spelutveckling går mot samt hur demografin ser ut i industrin.  
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Enkätundersökningen visade att det inte endast är spelare som efterfrågar mer mångfald i 
spel, utan även utvecklare, då 85% av respondenterna ansåg att mångfald i spel var viktigt. 
Dessutom svarade 81% att mångfald inom arbetsplatsen hade betydelse, och 84% svarade att 
mångfald inom spelindustrin var viktig (Weststar, O’Meara & Legault, 2018). Vad är det då 
som hindrar mångfalden från att ta plats inom spelindustrin? 
 

2.3 Representation – Varför ser det ut som det gör? 

2.3.1 Vilken påverkan har mångfald i utvecklingen? 

Kate Edwards, grundare av konsultföretaget Geogrify som inriktar sig på kulturalisering inom 
spelindustrin, menar att uteslutande av mångfald i spelföretag kan hindra dessa företag från 
att växa sig större (Johansson, 2017). År 2017 var den genomsnittliga anställda inom 
spelindustrin en, åtminstone delvis vit/europeisk, heterosexuell man runt 30-år (IGDA, 2017). 
Enligt undersökningen identifierade sig 3% av utvecklarna sig som trans och 2% som “other”, 
dock kan det finnas ett mörkertal då alla kanske inte är bekväma med att berätta vilken 
könstillhörighet man har, även i en anonym undersökningsenkät. Det som kan utläsas från 
undersökningen är att den typiska grupp av människor som idag skapar spel är den vita 
heterosexuella mannen. Om man ser till vilka som spelar spel är knappt 60% män och drygt 
40% kvinnor (Muriel & Crawford, 2018), fördelningen inom spelutvecklingen är däremot 72% 
män och 21% kvinnor (IGDA, 2017).  

Denna ojämna fördelning kan kopplas till det Fron, Fuller, Ford Morie och Pearce (2007) 
skrivit om hegemonism inom spelindustrin. Detta syftar på att innehållet och karaktärer i de 
spel som skapas samt den mekanik som används till stor del styrs av just den vita 
heterosexuella mannen. I och med att spelindustrin växer sig större och fler individer från 
olika bakgrunder spelar spel bör även mångfalden spridas och bli större, problemet är att den 
inte har det. Trots att artikeln av Fron m.fl. utgavs från 2007 är den relevant även idag. Att 
majoriteten av spelutvecklare är vita, heterosexuella män och att målgruppen för de 
bästsäljande spelen riktar sig mot samma målgrupp gör att en nyansering i karaktärer saknas 
då mer eller mindre alla karaktärer stöps i samma form. Självklart kan karaktärerna ha olika 
narrativ, personlighet och så vidare, men avsaknaden av representationen för 
minoritetsgrupper kvarstår om till exempel alla protagonister i spel framstår som en vit, 
heterosexuell cisman i medelåldern. 

Det finns dock karaktärer som bryter mot mönstret vi hittat. När Patric Weeks fick uppdraget 
att skriva karaktären Cremisius “Krem” Aclassi gav han sina texter till två vänner som 
identifierade sig som trans, vilka gav sina tankar om karaktären och vad som var ”bra” 
respektive ”dåligt” med hur det var skrivet. Weeks lade tid på att dialoger med Krem, samt 
repliker som andra karaktärer säger om honom, inte uppfattas på fel sätt. Weeks hade skrivit 
ett skämt som för honom bara var ett skämt, men som hans vänner uppmärksammade honom 
om var stötande och gjorde att karaktären som sade det uppfattades som att vara ett svin. 
Skaparen såg till så att sättet som ämnet om Krems identitet tas upp på ett sätt som känns 
naturligt och som att karaktären känner sig trygg med att prata om det (Weeks, 2014). Genom 
feedbacken från sina vänner skapade Weeks, den av många uppskattade, transkaraktären 
Krem, vilket indikerar på att det behövs erfarenhet och insyn i ämnet för att representera 
marginaliserade grupper.  

Cote och Mejeur (2017) nämner olika anledningar till att spel formades till en mansdominerad 
bransch; dels genom hur arbetslivet inom industrin sett och ser ut vilket lett att spelutveckling 
blivit mer attraktivt för män, dels genom hur spelare själva agerar i forum och chattrum. De 
förklarar hur dessa bidragit till, eller hämmat, fördelningen av mångfald inom spelindustrin; 
“In other words, games’ history, press, industry, and players have all helped created a strong 
“in-group” of straight, white, male, cisgendered players while excluding players who lack these 
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characteristics.” (2017). Vidare diskuterar dem hur spelutvecklingen fortsätter i detta spår 
genom att exkludera icke-vita och icke-män ur de spel som skapas, samt hur de blir utsatta för 
stereotyper när de väl får finnas med. De ger även exempel på hur dessa icke-normativa 
karaktärer får stå vid sidan av medan den typiska vita, manliga huvudkaraktären står i fokus. 
Det är alltså inte endast transpersoner som exkluderas från spel, bristen på mångfald kommer 
från olika punkter och har varit ett problem sedan innan spel först började skapas.  

Att ha representation inkorporerat i sin arbetsgrupp bör i denna mening underlätta och 
effektivisera spelskapandet, samtidigt som mer uppskattade och nyanserade karaktärer kan 
skapas. Bragança, Mota och Fantini (2016) undersöker i sin studie hur spel som skapats av 
transpersoner själva porträtterar transkaraktärer och hur dessa inkluderas i spelen. Dessa spel 
sätter transpersonen i fokus antingen som protagonist eller som den karaktär som spelet utgår 
från, istället för att göra dem till en ond karaktär eller NPC:er vilket annars ofta förekommer. 
Deras studie ger ännu ett argument till att representation inom spelutveckligsgruppen är en 
tillgång i skapandet av nyanserade och trovärdiga karaktärer. 

2.3.2 Vilken påverkan har försäljning? 

Shaw (2014) menar att flera av de resonemang som förs angående varför representationen och 
mångfalden i media är så pass begränsad handlar om marknadslogiken. Med detta menas att 
spel eller serier som skapas utgår ifrån marknaden när de formar karaktärer, och att 
marginaliserade grupper förblir marginaliserade tills att de kan utgöra en gynnsam publik, 
alternativt att de kan locka in en gynnsam publik. Med detta kommer att individer inom dessa 
grupper endast ser köpandets kraft som ett verktyg för att få förändring. Om marknaden slutar 
köpa spel som inte behandlar representation, eller har med problematisk sådan, kanske dessa 
spel kan komma att förändras (Shaw, 2014).  
 
Todd Gitlin hävdar följande: “If there are enough viewers who want unconventional movies, 
an entrepreneur will arise to serve them and succeed at it. By the same logic, however, if no 
such entrepreneur arises or if one tries and fails, the demand must not have existed. Demand 
knocks only after the fact.” (Shaw, 2014, s.17); där det efterfrågas ett utbud kommer det att 
uppfyllas. 
 
I spel där tydliga transkaraktärer, alltså karaktärer som identifierar sig själva som trans och 
där detta framgår tydligt i spelet, förekommer får de oftast en mindre, icke-spelbar roll, och 
får sällan en egen berättelse. Undantaget är, vad vi hittat, kortare Twine-spel samt indie-spel 
som utvecklats av transpersoner. I spel riktade mot en målgrupp bestående av heterosexuella 
cismän så förekommer det, enligt Bragança, Mota, Fantini (2016), mer transfobi runt om 
karaktärerna. Hill (2016) har i sin artikel samlat exempel på “gamers” som reagerat negativt 
på de få transkaraktärer som introducerats i spel. Transkaraktärer, tillsammans med spelare 
som identifierar sig som trans, möter ständigt hat och hot från andra spelare som anser att 
spelindustrin “trycker upp propaganda i deras ansikten” genom att vara inkluderande. Dessa 
spelare menar att spel, genom att inkludera transkaraktärer, angriper deras “safe space” där 
de ska få kunna “undvika politiska budskap”. Det dessa spelare inte verkar förstå är att det 
enda spelare som identifierar sig som trans vill är att få ha spel som sitt “safe space”, där de 
inte behöver utstå hatet som de får över sig dagligen i den “verkliga världen” offline och även 
kunna få spela som, eller med, en representation av sig själv i den digitala världen. 
 
Även spel som är riktade till en HBTQ-publik får hat från spelare som anser att spel överlag 
ska vara fria från HBTQ-relaterade teman, annars klassas det som “politisk propaganda”. 
Exempel på detta kan hittas på steam-sidan för indie-spelet A Normal Lost Phone (2017) där 
användare har lämnat recensionerna “LGBT Propaganda” (kbweng, 2019) samt “This game 
promotes a mental illness. There's no warning about it either. Devs just expect you to buy into 
the whole LGBTQ crap like its normal. No thanks I'll get a refund” (SK5, 2019). Den “mentala 
ohälsan” som användaren SK5 refererar till är med största sannolikhet riktat mot att spelet 
handlar om en transkaraktär, vilket verkar avslöjas en bit in i spelet. Användaren anser även 
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att detta är “onormalt” vilket tyvärr speglar den generella attityden hos den del av gamers som 
hörs mest när det kommer till negativa attityder mot HBTQ inom spel. 
 
Med detta kan vi sammanställa att i större spel, som riktas mot en målgrupp där utvecklarna 
förväntar sig ett transfobiskt mottagande, så förekommer transkaraktärer (som inte är till för 
att göras till åtlöje) mycket sällan. Om de finns med så är det oftast som icke-spelbara 
karaktärer som får få repliker, och vägen till att hitta dialog eller “ledtrådar” om att karaktären 
tydligt identifierar sig som trans kan vara svår att hitta. Det är som att karaktärerna som är 
tydligt trans göms undan för att den större publiken inte ska hitta dit. I spelet Baldur’s Gate: 
Siege of Dragonspeare (2016), som har fått mycket hat från spelare som tycker att 
transkaraktärer inte “hör hemma” i spel, kan man genom ett dialogval få reda på att 
karaktären Mizhena är en transkvinna. För att ta del av denna information måste spelaren 
själv klicka in på en dialog som innebär att man frågar om hennes “ovanliga” namn, då 
förklarar hon för spelaren att “hon föddes som pojke men både hon och hennes föräldrar insåg 
att hon egentligen var en kvinna”. Senare nämns det inget mer om hennes könsidentitet. Trots 
detta har författaren av denna expansion fått mycket hat från spelare som motsätter sig att 
transpersoner ska få synas i spelvärlden (Campbell, 2016). 
 
Hill kommer i sin artikel fram till att transpersoner inte begär mycket av spel, de vill bara få 
inkluderas på något sätt (2016). Det verkar dock som att de spelare som inte vill ha med 
HBTQ-innehåll är de som hörs mest, de kommentarer som lyser starkast. Shaw (2014) 
resonerar kring Star Wars: The Old Republic (2011), skapat av BioWare, och den kritik spelet 
fick från flera håll när spelet inkluderade samkönade relationer. Spelet är ett MMORPG och 
spelas därav över nätverk. Detta gjorde att man kunde se andra spelares relationer när man 
spelade. Eftersom en del spelare hade samkönade relationer väcktes aggressioner hos spelare 
som var emot HBTQ-innehåll. BioWare valde, förmodligen på grund av detta, att endast göra 
samkönade förhållanden tillgängligt på en planet, och endast för de spelare som hade 
betalversionen av spelet. Utvecklarna förklarade att de kände att de var fast mellan "a rock 
and a hard place", då de verkade göra sin publik upprörd hur de än gjorde. Spelare som inte 
ville ha med HBTQ innehåll blev upprörda över att det fanns där, medan spelare som ville ha 
med det blev upprörda när sådana möjligheter begränsades och gjorde att det kändes som att 
de isolerades. 

 
 
I tidigare spel hade BioWare låtit spelarna välja själva huruvida de ville ta del av HBTQ-
innehåll genom att endast göra relationer, oavsett sexualitet, med andra karaktärer möjliga i 
offlineversionen av de spel som producerades (Shaw, 2014). Detta kan ha gjort att 
reaktionerna som Star Wars: The Old Republic (2011) fick blev ännu intensivare, då alla 
spelare kanske inte varit medvetna om att sådant förekom i BioWares spel. Utvecklarna har 
producerat flera uppskattade spel, med inkludering av flera identiteter och relativt mångfaldig 
representation. Genom den avgränsning av vart relationer får ta plats i deras tidigare spel kan 
de ha skapat sig en spelarbas som sträcker sig ut till flera grupper. Med detta exempel kan vi 
se att större företag kan anses ta en risk om de inkluderar HBTQ-innehåll och representerar 
olika sexualiteter och könstillhörigheter. 

2.3.3 Vilken påverkan har spelets genre? 

Även om transpersoner, och HBTQ-personer överlag, osynliggörs till stor del i nästan all form 
av media så har spel, trots att det är ett modernt media, halkat efter desto mer, åtminstone 
när man jämför större kommersiella spel med större kommersiella filmer/TV serier, och inte 
räknar indieproduktioner (GLAAD Media Association, 2017, GLAAD Media Association, 
2018, LGBTQ Video Game Archive). Något som man kan utläsa från tidigare forskning är att 
genren på spelen, eller rättare sagt genrens tänkta målgrupp, påverkar hur transpersoner 
representeras. I en studie om HBTQ och spel av Utsch, Bragança, Ramos, Caldeira och Tenorio 
(2017) framkommer det att spel inom olika genrer har med olika mycket representation av 
såväl HBTQ som transpersoner. Den genre som inkluderade flest transpersoner var RPG-spel, 
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följt av Adventure, Action, Fighting och Simulation. En av kategorierna som undersöktes 
inkluderade inte en enda transperson, First Person Shooter (FPS) spel. Till denna genre hör 
spel som Call Of Duty (spelserie, 2003-2017), vilka har legat först på topplistor för spel i USA 
genom åren 2009-2012 samt 2014-2017 enligt Mat Piscatella (MatPicatella, 2018), analytiker 
inom spelindustrin på NPD Group (ett amerikanskt marknadsundersökningsföretag). Det spel 
som sålt mest är alltså inom den genre som inkluderar minst representation. Spelet som 
avbryter spelseriens topplacering är Grand Theft Auto V (2013) vilken har med representation 
av transpersoner, men på ett sätt som kan anses vara stötande och förlöjligande. 
 
Huruvida och på vilket sätt som representation förekommer i spel kan alltså variera till viss 
del på vad spelet har för genre, vilket vi tagit i beräkning när vi skapat artefakten till denna 
studie. Till exempel har spelaren i Role Playing Game (RPG) spel oftast möjlighet att designa 
sin egen karaktär genom “character creation”. I flera av dessa spel väljer utvecklare att låta 
spelaren själv bestämma vilken avatar hen vill spela som eller att man själv får utforma sin 
karaktär. Shaw (2014, s.35) skriver: “[...], rather than include diversity in games with set 
characters, most representation of marginalized groups and identifiers is placed in the hand 
of players”. Vidare menar författaren att detta skiftar ansvaret av representation till spelaren 
och att mångfald därav reduceras till en estetisk funktion. Representation kan även 
förekomma i spelets kod, då spelare kan ingå i relationer med karaktärer av olika kön, 
oberoende av vilket kön den spelbara karaktären har. Trots att det kan finnas negativa 
aspekter att se på skapandet av en egen karaktär är dessa spel ändå mer fria för spelaren att 
forma sin karaktär, till skillnad från spel där protagonisten är bestämd av utvecklarna.  
 
I vår artefakt har vi valt att utesluta så kallade “spelarskapta karaktärer”, med detta menar vi 
att karaktärerna i artefakten är så som karaktärerna skulle presenteras i ett tänkt spel och är 
inte bara en “möjlig version” av karaktären som spelaren skulle kunna välja bort om hen inte 
vill se den.  
 

2.4 Kategorisering av transkaraktärer 

För att kategorisera några utav transkaraktärerna som förekommer i spel så har vi valt att 

använda en modell som vi modifierat utifrån Clarks modell (1969) för att passa vårt arbete. 

Clarks modell tar upp fyra typer av representation av minoritetsgrupper som han definierar 

såsom nedan; 

Non-recognition / Icke-erkännande Gruppen syns inte överhuvudtaget, som att den inte 

existerar. Detta kan kopplas till “symbolic 

annihilation” (Gerbner & Gross, 1976). 

Ridicule / Förlöjligande 

 

Gruppen får synas men bara för att publiken ska 

skratta åt den. Karaktärerna som representeras på 

detta vis porträtteras ofta som ointelligenta, lata 

och lägre stående än majoritetsgruppen. Clark 

menar att detta kan användas som ett sätt för att få 

skeptiker från majoritetsgruppen att fortsätta 

förtrycka minoritetsgrupper på grunden att 

minoritetsgruppen “förtjänar” det eftersom de är 

“lägre stående som människor”. Detta kan kopplas 

till ”cultivation theory” (Gerbner, Gross, Morgan & 

Signorielli, 1986). 
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Regulation / Reglering 

 

Minoritetsgruppen får roller som “samhällets 

reglerare”, det vill säga som poliser, lärare, soldater, 

detektiver etcetera.  

Respect / Respekt 

 

Gruppen skiljs inte på från grupper som inte tillhör 

minoriteter, de behandlas som jämlikar. 

 

Trots att vi inte anser att Clarks modell är anpassad för representation av transpersoner i spel 
så ser vi en fördel med att gruppera karaktärerna vi hittat i spel efter en liknande lista. Vi 
kommer i detta arbetet att dela in några utav karaktärerna vi hittat efter en egen modell med 
fyra kategorier; Lost in Translation, Förlöjligande, Tokens och Respekt. 
 
I kategorin Lost in Translation delar vi in transkaraktärer som kan läsas som trans men inte 
har bekräftats som trans av skaparna, alternativt att det är oklart om karaktärerna är trans 
eller om det har skett ett misstag i översättning från olika språk, kulturer eller dylikt. 
Förlöjligande innebär att transkaraktären finns i spelet och är bekräftad som trans men är där 
för att göras till åtlöje och för att publiken ska skratta åt hen. Tokens är transkaraktärer som 
finns med men inte är särskilt runda eller välarbetade. Karaktären finns mest med för att visa 
att spelet har med en transkaraktär. Intersektionalitet är i denna kategori ovanligt. Till 
Respekt kategoriseras transkaraktärer som behandlas med respekt, detta innebär att 
karaktären har en betydande roll för spelet och spelets narrativ skulle förändras, alternativt 
spelet skulle inte gå att slutföra, om karaktärerna tas bort. Karaktärerna ska även ha en 
verklighetstrogen gestaltning med en bakgrund som är lika välarbetade som ciskaraktärernas. 
 
När vi arbetade med artefakten använde vi oss till viss del av denna modell för att skapa 
karaktärerna, till största del nyttjades den när vi skulle bestämma vilken riktning karaktären 
skulle ta, det vill säga om karaktären till exempel skulle behandlas med respekt eller hamna i 
kategorin för förlöjligande. 

2.4.1 Lost in Translation 

I crossover-spelet Street Fighter X Tekken (2012) finns karaktären Poison (se Figur 2) som en 
av dem spelbara karaktärerna, hon förekom för första gången i spelet Final Fight (1989). 
Enligt spelseriens producent får spelaren själv bestämma om Poison är en transkvinna eller 
om hon är cis. Hon porträtteras översexualiserat med korta jeansshorts, höga stövlar med 
klack, ett trasigt linne och en ridpiska som vapen. 

Hennes könsidentitet har varit under mycket spekulation, då hon i den japanska versionen 
har refererats till som den japanska motsvarigheten till “shemale” (LGBTQ Video Game 
Archive, 2015), ett oftast nedvärderande ord om transkvinnor som inte genomgått 
underlivskirurgi (RFSL Ungdom, 2018d). Hon har, bereoende på vilken utgåva av spelet man 
spelar, tagit identiteterna som kvinna, man och manlig transvestit. Anledningen till detta är 
att när spelet skulle släppas i USA så var det japanska spelföretaget osäkra på hur Poison skulle 
mottas av den amerikanska publiken då man i spelet skulle kunna “slå en kvinna”.  

Istället bestämde spelföretaget att Poison skulle vara en manlig transvestit, huruvida det 
skulle vara mer okej att slå en manlig karaktär som bryter mot könsuttryck verkade enligt 
företaget inte vara ett lika stort problem (Shaw, 2014). Spelet i sig har dock inga “bevis” för att 
hon skulle identifiera sig som trans och i den amerikanska utgåvan ersattes Posion av en 
manlig karaktär för att undvika kontroversiella diskussioner som skulle kunna uppstå. 
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Figur 2 Karaktären Poison (andra från vänster) från tv-spelet Final Fight (1989) 

 
Birdo/Birdetta (se Figur 3) anses vara den första transkaraktären som förekom i ett spel, med 
sin debut i Super Mario Bros 2 (1988). Hon är en rosa varelse med en röd rosett på huvudet. 
Spelet i sig nämner inget om att Birdo/Birdetta skulle vara transkvinna, utan detta framkom i 
manualen för spelet då det släpptes i USA där det står att karaktären “tror att han är flicka” 
(Shaw, 2015). 

 

Figur 3 Karaktären Birdo/Birdetta från tv-spelet Super Mario Bros 2 (1988) 
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Leo (se Figur 4) från fightingspelet Tekken 6 (2007) beskrivs som könsneutral med många 
spekulationer kring karaktärens kön. Skaparen av spelet har gått ut i pressen ett flertal gånger 
om Leos könstillhörighet, där han först sagt att karaktären är en kvinna, för att sedan rätta sig 
och säga att karaktären var först tänkt att vara en kvinna men som sedan ändrades till att 
kunna ses både som en manlig och kvinnlig karaktär.  

Leo har många könsöverskridande attribut i spelet såsom att hen har spelets manliga 
animationer, kan använda många olika kläder som bara går att applicera på antingen manliga 
eller kvinnliga karaktärer och kan finjusteras till många andra kända karaktärer av både 
manligt och kvinnlig kön eller könsuttryck. Trots detta räknar vi inte karaktären som 
uttryckligen trans eftersom spelskaparna har sagt att de valde att göra Leo så att hen kan läsas 
både som man eller kvinna för att hen skulle vara en populär spelbar karaktär oavsett könet 
på spelaren (TekkenWiki, 2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Karaktären Leo Kliesen från tv-spelet Tekken 6 (2007) 
  



 19 

 

2.4.2 Förlöjligande 

Grand Theft Auto V (2013) är ett exempel som ofta dyker upp på hur transpersoner kan 

porträtteras problematiskt. I spelet tar transkaraktärerna rollen som sexarbetare, vilket 

stämmer överens med Padva (2008), Waggoner (2017), McInroy och Craigs studier (2015) om 

hur transpersoner ofta representeras i media. I Grand Theft Auto V (2013) framställs 

transkvinnorna (se Figur 5) som något spelaren ska skratta åt, och ser grafiskt sett ut mer som 

män i drag av sämsta kvalité, med sin skäggväxt, peruker och repliker som är menat att 

publiken ska tycka är roliga såsom “I don’t think the laser treatment is working”. 

I spelet förekommer även det engelska uttrycket “trannies” som räknas som ett nedvärderande 

ord för transsexuella. Även fast vi inte hittat någon specifik data på vilken målgrupp spelet 

riktar sig till så kan vi anta, baserat på spelets innehåll av manliga protagonister och kvinnliga 

icke-spelbara karaktärer i utmanande kläder och poser i deras marknadsföring, att spelet 

skulle vara riktat mot relativt unga, heterosexuella cismän. 

 

Figur 5 Tre prostituerade transkvinnor från spelet Grand Theft Auto V (2013) 

 

Erica Anderson (se Figur 6) från Catherine (2011) är en transkvinna som spelets “regelsystem” 
behandlar som en man då hon är den enda kvinnan som drömmer samma dröm som enligt 
spelets narrativ “bara män ska drömma”. Utöver detta skrattar de andra spelkaraktärerna när 
de får reda på att en utav deras killkompisar vill gå på en dejt med henne och funderar på om 
de borde “berätta för honom att Erica är trans”. När det i slutet av spelet, även om det finns 
“ledtrådar” i form av bland annat nedvärderande kommentarer genom hela narrativet, 
kommer fram att Erica är trans blir mannen som haft sex med henne obekväm och hans 
kompisar skrattar åt honom (Garcia, 2013). 
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Detta förstärker den transfobiska idéen om att ha sex med transpersoner är något att skämmas 

över. Av detta kan man utläsa att spelets skapare samt spelets narrativa regler räknar henne 

som en man och inte kvinna. I spelets eftertexter är hon även refererad till som “Eric (Erica) 

Anderson” vilket tyder på att hon är en tydlig transkaraktär men att utvecklingsteamet inte 

har haft särskilt mycket respekt för henne (LGBTQ Game Archive, 2016). Hon har ingen större 

roll i spelet och transfobin runt om henne gör att vi placerar henne i vår kategori för 

transkaraktärer som skapas utifrån förlöjligande, då hennes könsidentitet är där för spelet och 

publiken att skratta åt. 

 

 

 

Figur 6 Karaktären Erica Anderson från spelet Catherine (2011) 

 

2.4.3 Tokens 

Wizard Jalarast (se Figur 7) från online-spelet RuneScape (2001) är en icke-spelbar karaktär 
som kan ge spelaren ett uppdrag för att samla material till en rustning. Hon är en transkvinna 
som, uttryckt av en av moderator till spelet, har “bytt kön från man till kvinna då hon inte 
längre ville vara en man” (The RuneScape Wiki, u.å). Hon har dock ingen större roll i spelet 
eller vad som verkar vara en väluttänkt bakgrund, därför anser vi att hon är en tokenkaraktär. 
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Figur 7 Karaktären Wizard Jalarast från onlinespelet RuneScape (2001) 

 

I Mass Effect: Andromeda (2017) kan spelaren möta karaktären Hainly Abrams (se Figur 8) 

som är en transkvinna. Enligt spelets egna wikipediasida verkar karaktären inte ha mycket av 

en berättelse eller större betydelse för själva spelet (Mass Effect: Andromeda Wiki, 2018). 

Spelet har fått mycket kritik av fans som ansåg att karaktären är orealistiskt skriven då 

spelaren får reda på att hon är trans och vad hennes “dead name” är så fort man träffar henne. 

BioWare, som utvecklat Mass Effect-serien, har bett om ursäkt och gjort mindre ändringar 

runt karaktären i efterhand såsom att spelaren får reda på att hon är trans efter att man hjälpt 

henne och etablerat en vänskap med henne (Polo, 2017). 

Eftersom det inte verkade som att särskilt mycket research har gjorts runt om hur 

transpersoner håller sig med sig könsidentitet för främlingar och att hon var “tvungen” att 

berätta för spelaren att hon var trans så fort man träffar henne gör att vi placerar henne som 

ett token, utan vidare narrativ eller betydande roll. 
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Figur 8 Karaktären Hainly Abrams från tv-spelet Mass Effect: Andromeda (2017) 

 

2.4.4 Respekt 

Cremisius Aclassi (se Figur 9), även kallad Krem, från Dragon Age: Inquisition (2014) har 

blivit hyllad som en av de bäst representerade transkaraktärerna inom spel, vilket även nämns 

i Hamiltons artikel (2014). I Dragon Age: Inquisition (2014) får Krem en, enligt spelare, 

naturtrogen porträttering. Han behandlas inte illa för att han är trans och är inte heller 

placerad i spelet för att vara en karaktär som spelarna ska skratta åt. Den kritiken som spelet 

har fått är att hans röstskådespelare är en ciskvinna samt att genom ett utav dialogvalen kan 

spelaren fråga varför han “försöker passera som en man”, vilket kan uppfattas som 

problematiskt av vissa spelare. Dock menar många att röstskådespelaren som spelar honom 

är en mycket känd sådan och att BioWare, skaparna av Dragon Age: Inquisition (2014) på så 

sätt brytt sig om att ge Krem en duktig röstskådespelare trots att han har en relativt liten roll 

i spelet (Hamilton, 2014). 
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I artikeln finns ett utdrag ur ett blogginlägg där författaren till Krem diskuterar hur han har 

tagit hjälp av transpersoner som fått läsa manuset och kommit med konstruktiv kritik. Han 

nämner hur hans första manus hade många “misstag” i hur transpersoner skulle föra sig med 

sin könsidentitet, vilket transpersonerna som hjälpte honom pekade ut så att han kunde ändra 

det. Tyvärr har Krem inte en särskilt stor roll i spelet men vi tycker ändå att han är karaktär 

som skaparna behandlade med respekt och placeras därför i denna kategori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Karaktären Cremisius “Krem” Aclassi från spelet Dragon Age: Inquisition (2014) 
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3 Problemformulering  

Baserat på den information om representation som framkom under bakgrunden noterade vi 

följande problem. Transpersoner upplever mycket motstånd från omvärlden i form av 

transfobi såsom diskriminering och hat från såväl privatpersoner som större företag. I 

spelsammanhang är detta extra tydligt, med högljudda spelare som inte tycker att 

transpersoner hör hemma i spel, varken som spelare eller som karaktärer. Transpersoner är 

redan utsatta i den verkliga världen men för de är spel inte en chans till att fly undan 

påminnelserna om att transfobi är en stor del i sin vardag eftersom spelen än inte är särskilt 

inkluderande. Att hitta intersektionalitet i spelen som inkluderar transkaraktärer är ännu 

svårare, något som vi uppfattar som ett stort problem då det bara visar en smal bild av hur 

transpersoner “ska se ut” och utesluter en stor del av samhällets befolkning.  

Studier visar att representation kan vara viktig för olika individer, att se sig själv i media och 

känna att man har rätt att existera. Problemet inom spelutveckling, och media generellt, är att 

det råder en brist på transkaraktärer. Med denna brist finns det en risk att transpersoner inte 

känner att de får existera och kan uppleva “symbolic annihilation” (Shaw, 2014). När de finns 

med i serier eller spel porträtteras de ofta problematiskt och transpersoner upplever att de 

framställs på ett sätt som inte är realistiskt.  

Dessa problem kan bero på hur spelindustrin är formad, dels av vem som skapar spel och vem 

de skapas för. Vi vill se en förändring i hur transkaraktärer representeras och har för mål med 

denna undersökning att ge en indikation på vad för representation som kan vara nyttig för 

transpersoner i spel och hur olika representation kan uppfattas av HBTQ-personer. Denna 

problematik ledde till formuleringen av vår frågeställning, vilken vi har för avsikt att svara på 

genom denna studie. Frågan lyder; Hur uppfattas transkaraktärer inom spelsammanhang av 

HBTQ-personer? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakt 

För att undersöka hur transpersoner uppfattas i spelsammanhang av såväl transpersoner 
själva som andra identiteter inom HBTQ-spektrumet har vi utfört en kvalitativ studie. Vi har 
gestaltat fem olika karaktärer av varierande transidentiteter; 2 binära transmän, 2 binära 
transkvinnor samt 1 ickebinär person (tilldelad könet man vid födseln). Dessa fem karaktärer 
är diskussionsmaterialet för de enskilda intervjuerna.  
 
Mycket utav existerande karaktärers könstillhörighet, som vi sett under vårt förarbete, visas 
genom beskrivningar utanför själva spelet, och är oftast inte inkorporerat i berättelsen eller 
mekaniken. Som nämnt innan är det nästintill bara indie-spel som har en berättelse där 
transkaraktärens identitet får plats inom spelets värld och inte bara som en fotnot utanför. 
Även om alla karaktärer inte behöver vara tredimensionella eller gå igenom en förändring 
genom narrativet, som till exempel karaktärer som inte ska vara med särskilt länge, så är det 
viktigt att ha med dessa faktorer när man skapar karaktärer som man vill ska vara trovärdiga 
(Sheldon, 2013). En tredimensionell karaktär, enligt Sheldon (2013), ska besitta egenskaperna 
som grupperas inom “physical”, “sociological” samt “psychological” attribut. 
 
Den fysiska delen anses vara den enklaste att gestalta då denna innebär karaktärens fysiska 
attribut, men med den grafiska gestaltningen såg vi ändå till att den fysiska designen 
påverkade, eller påverkades av, den sociologiska delen. Den sociologiska delen innehåller 
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karaktärens förflutna, från barndom till nutid med alla dess faktorer som till exempel den 
direkta omgivningen karaktären levt i men även världen och dess politiska klimat samt miljön 
som karaktären lever i under spelets gång (nutid). Den psykologiska delen är den sista delen, 
här måste skaparen av karaktären lära känna hen. Vidare tar Sheldon (2013) upp vikten av att 
“veta mer om sin karaktär än vad karaktären själv gör” för att undvika en karaktär som känns 
overklig, då människor heller inte vet allt om sig själva. Karaktärens psykologi, dess olika eller 
“sanna” sidor, bör avslöjas genom handlingar som karaktären utför. 
 
Med dagens spel där spelaren själv får välja vilken väg karaktären ska ta, även när det kommer 
till moraliska val som formar karaktären, kan en karaktär ha olika personlighetsdrag beroende 
på vem som spelar, vilket gör karaktären mer anpassningsbar till publiken även om det blir 
mycket extra jobb i utvecklingen av spelet. 
 
Skapandet av varje karaktär började med att vi skrev en karaktärsbeskrivning. Även om denna 
karaktärsbeskrivning inte visades för respondenterna så ansåg vi att den var en viktig 
komponent i utformade av karaktärena, då blev en grund att förhålla oss till när vi utformade 
den grafiska gestaltningen såväl som exempelscenen. Karaktären presenterades som om den 
vore en existerande karaktär i ett tänkt spel. Med detta menar vi att vi inte skapade ett faktiskt 
spel, utan beskrev varje karaktär i ett spelsammanhang. Vi nämnde vilken typ av spel som 
karaktären tillhörde och i vissa fall, om det fanns en tydlig målgrupp, även denna.  
 
Karaktärsbeskrivningen till varje karaktär innehöll sociologiska aspekter som beskriver 
karaktärens bakgrund och vilken typ av miljö karaktären kommer att befinna sig i. Utöver 
detta skrevs det en övergripande beskrivning av händelser som inkluderar karaktären i själva 
spelet och även hur spelaren skulle interagera med karaktären (om det är en spelbar karaktär 
eller en NPC, Non-Player Character). Genom karaktärsbeskrivningen utforskade vi även 
relationen mellan karaktären och spelarkaraktären i de fall som karaktären är en NPC. 
 
Efter att karaktärsbeskrivningen för en karaktär var färdigställd började den grafiska 
designfasen av karaktären. I det grafiska gestaltandet användes de skriftliga beskrivningarna 
som grund för att skapa karaktärerna som utgör studiens artefakt. Beroende på personlighet 
och bakgrund, sociologiska aspekter, porträtterades dem på olika sätt. Om den är en ledare av 
något slag som ska utstråla respekt och dominans poserades karaktären med det i åtanke, 
vilket även gäller för ansiktsform, ansiktsuttryck och kroppsform (Isbister, 2006). 
 
Karaktärerna gestaltades i konceptbilder utan utförlig bakgrund, fokus lades på själva 
karaktärsdesignen. Varje karaktär poserades i helkropp så att kläder och kroppstyp samt 
personlighet genom posering framgår. Klädseln varierade och blev unik för varje karaktär då 
den anpassades efter den genre och miljö karaktären var tänkt att befinna sig i, till exempel 
influerades kläderna i en sci-fi genre mer av futurism och minimalism. Inspiration för kläder 
hämtades från olika existerande spel och filmer inom den genre som karaktären tillhörde. 
 
På sidan transformering.se, vilken vi refererat till tidigare, beskrivs vad som ändras i kroppen 
när man genomgår en hormonbehandling. Vid intag av testosteron ökar ofta muskelmassan 
medan underhudsfettet minskar och man får mer hår på kroppen, detta inkluderar även 
ansiktsbehåring. Det är även vanligt att få finnar under behandlingen. Något som inte 
förändras är strukturen på skelettet, längden ändras inte och inte heller storleken på fötter 
eller händerna. Däremot kan vissa ansiktsdrag ändras då underhudsfettet även omfördelas i 
ansiktet (RFSL Ungdom, 2018e). Om man tar östrogen sker motsatsen. Östrogenet gör att 
man får mer underhudsfett, vilket ofta ger större rumpa och bredare höfter, samt att man får 
bröst. Kroppsbehåringen saktar ned men skäggväxt och annan ansiktsbehåring försvinner inte 
av behandlingen. För att få bort detta krävs annan metod, oftast laserbehandling. Precis som 
för intag av testosteron ändras inte skelettet. Dessa hormonbehandlingar kan ske till exempel 
genom att ta tabletter, bära plåster eller injicera sprutor. Förändringarna som sker under en 
hormonbehandling togs i beräkning under skapandeprocessen av karaktärerna.  
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Som hjälp för att designa och posera karaktärer använde vi oss av boken Better Game 
Characters By Design - A Psychological Approach (Isbister, 2006) vilken tar upp olika aspekter 
att tänka på när man designar karaktärer. 
 
Vi anser att det är viktigt att karaktärerna fick uttrycka sin könsidentitet innanför spelets 
ramar/narrativ och valde därför att inte skapa karaktärer vars könsidentitet inte skulle gå att 
hitta i själva spelupplevelsen. Varje exempelscen tillhörande karaktärerna tar på något sätt 
upp karaktärens identitet som trans, anledningen för detta är att vi ponerade att 
uppfattningen av hur en karaktär är representerad kan skilja sig även genom hur identitet tas 
upp i det fiktiva verket. 
 
Shaw (2014) skriver: “[...] I argue that in order to study representation in video games, 
researchers must understand how players actually interact with games and how gameplay 
contexts shape the implications of given representation.” (Shaw, 2014, s.37). Ett sätt att få med 
spelarens interaktion och ge respondenterna mer av en spelupplevelse hade varit att integrera 
beskrivningarna och de grafiska gestaltningarna med Twine, ett verktyg för att skapa textspel. 
Vi valde dock att utesluta detta då det hade försvårat inkluderandet av olika spelgenrer i 
undersökningen och tagit för mycket tid. Istället nöjde vi oss med att under intervjun förklara 
för respondenten karaktärernas kontext (vad det tänkta spelet är), visa den grafiska 
gestaltningen samt låta respondenten läsa en exempelscen som ska agera som ett utdrag ur 
spelet.  

  
3.1.2 Utförande 

Med artefakten ville vi få svar på hur en HBTQ-publik upplever transkaraktärer på en skala av 
“skadlig för transpersoner” till “välgörande för transpersoner”, både för transpersoners 
personliga hälsa men även för samhällets syn på transpersoner som grupp. Med cultivation 
theory i åtanke ville vi undersöka vad respondenterna påstår är skadlig samt korrekt 
representation av transpersoner, samt varför. Medvetenheten om att respondenternas åsikter 
kan vara mycket delade har följt oss sedan första början av studien, men även detta har varit 
till stort intresse för oss eftersom respondenten utvecklar varför hen tycker som hen gör.  
 
Frågeställning prövades genom enskilda, semistrukturerade intervjuer (Williamson, 2002) 
där enda kravet för att få delta var att respondenten identifierar sig inom HBTQ-spektrumet. 
Anledningen till att vi ville intervjua just HBTQ-personer beror på att vi tänker att dessa 
människor generellt rör sig i kretsar där transpersoner oftare förekommer, vilket i vår mening 
kan leda till ökad förståelse för transpersoner. Vi förväntade oss inte att alla som intervjuades 
skulle ha en bred kunskap inom transrelaterade frågor men hoppades ändå på nyanserade 
svar kombinerat med en inkluderande attityd gentemot transpersoner.  
 
Under de semistrukturerade intervjuerna ställde vi samma frågor till varje respondent och 
försökte hålla allting så konsekvent som möjligt under samtliga intervjuer. Frågorna ämnade 
att öppna för diskussion där respondenten kunde tala fritt och ge utförliga kommentarer. Vi 
ansåg att detta var den mest lämpliga metoden för att hämta information då det gav oss 
möjlighet att ställa följdfrågor (om man jämför med andra metoder som till exempel enkäter) 
samtidigt som deltagarna kan vara mer fria i sina svar. Denna form av undersökning 
(intervjuer på ungefär en timme) kan ha bidragit till att det var färre som ville delta än om vi 
hade gjort en studie som använde sig av enkäter på internet, men vi ansåg att det var viktigare 
att få utförliga och personliga åsikter snarare än många svar. En annan tanke som vi hade när 
vi bestämde intervjuform var om vi skulle ha fokusgrupper, där flera respondenter hade 
kunnat diskutera frågorna tillsammans och på så sätt gett en mer kollektiv syn på problemet. 
Vi ansåg dock att eftersom studien behandlar känsliga ämnen och personliga åsikter så skulle 
det finnas en potentiell biverkning att varje individ inte vågar uttrycka sin egen åsikt utan tar 
del av andras genom grupptryck. Detta säger inte att så inte var fallet under de enskilda 
intervjuerna, att respondenterna var rädda att säga exakt vad de tyckte, men vi valde ändå 
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enskilda intervjuer som metod för att samla in vår data. En ytterligare anledning till att valde 
enskilda intervjuer var på grund av logistiska skäl; det hade varit svårare att samla många 
deltagare på en dag då alla skulle kunna medverka.  
 
Deltagarnas information hanterades i enlighet med de fyra huvudkraven i forskningsetiska 
principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta betyder att varje respondent fick information om studiens 
syfte och vad deras information och medverkan kommer bidra till. Det faktum att 
medverkandet är frivilligt gjordes tydligt och respondenterna informerades att de var fria att 
avsluta sin medverkan närhelst de vill utan medföljande konsekvenser för individen. Platsen 
för intervjuerna anpassades enligt respondentens önskemål. De möjliga alternativen som 
respondenten kunde välja var till exempel hos respondenterna själva; en familjär miljö, café 
eller dylikt; mer neutral och ingen har övertaget av att vara “på hemmaplan”. Vi erbjöd även 
möjligheten att hålla intervjun i mellanstora grupprum i Högskolan i Skövdes lokaler. Vi ville 
att respondenterna, i vilket val de än gjorde, skulle kunna känna sig trygga att prata om ämnen 
som kan vara känsliga. I slutändan valde majoriteten att delta i intervjun i grupprum på 
Högskolan i Skövde. 
 
Respondenten informerades även innan studien började att de fick avsluta sin medverkan om 
de önskade och att vi isåfall skulle fråga om vi fick behålla det redan inspelade materialet. Vi 
antecknade personlig information om respondenten såsom ålder, om hen identifierade sig 
som HBTQ (för att se till att personen uppfyllde kravet för att medverka i studien), om hen 
själv har några transerfarenheter, hens generella kunskap om transpersoner samt vad hen har 
för erfarenhet av representation av transpersoner i media. Innan intervjun började bad vi 
respondenten om muntligt godkännande för att spela in intervjun, detta gjordes med en 
mobiltelefon. Vi försäkrade respondenten om att ingen utomstående skulle få tillgång till 
ljudinspelningen och att den skulle tas bort när den väl transkriberats. Anledningen till att 
spela in var för att garantera att inget utav intervjun skulle utebli eller missminnas, som hade 
kunnat hända om vi till exempel istället hade antecknat. 
 
Vi försäkrade även respondenten att den personliga informationen om deltagarna inte 
kommer kunna knytas till en specifik person och att hen är helt anonym i studien. Vi kommer 
dock i rapportens senare skede använda könade pronomen till de deltagare med binära 
transidentiteter. Detta eftersom vi anser att det är onödigt att ha könsneutrala pronomen när 
vi redan redogjort för respondentens könstillhörighet (i transpersoners fall). Vi frågade under 
intervjun om respondenterna var bekväma med detta, om någon av respondenterna hade 
svarat nej hade vi använt könsneutrala pronomen för denna. 
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4 Genomförande och processens tre delar 

Artefakten består utav fem stycken karaktärer som identifierar sig som trans. Karaktärerna 
har skapats utifrån karaktärsbeskrivningar och sedan arbetats fram grafiskt från 
konceptbilder till färdiga illustrationer där karaktären även är poserad. En exempelscen 
skrevs för varje karaktär. Det har funnits en genomgående dialog mellan text och grafik under 
skapandet av artefakten. 
 
Till en början var det planerat att skapa åtta stycken karaktärer, antalet arbetades sedan ner 
till fem stycken för att hinna inom den utsatta tidsramen. Vilka karaktärer som skulle vara 
kvar valdes utefter om vi ansåg att de tillförde något till mångfalden av karaktärerna som 
grupp. Karaktärerna som är med i den slutgiltiga artefakten är två stycken transkvinnor, två 
stycken transmän samt en ickebinär karaktär. Tanken med dessa fem karaktärer är att de 
tillsammans ska täcka ett brett fält av representation av transpersoner. De representeras med 
olika grad av respekt enligt modellen som diskuteras i avsnitt 2.4 samt med intersektionalitet 
i beaktande under skapandet då det finns en trend, som diskuterats tidigare, av att bara visa 
en viss typ av person som “tillåts vara trans” i media (Siebler; 2012, Simmons; 2018). De fem 
karaktärerna som bygger artefakten fick olika etniciteter, funktionsvariationer och 
socioekonomisk status i ett försök till att skapa en mångfald bland karaktärerna som gör dem 
olika varandra. 
 
Alla karaktärer som representeras i detta arbete ser ut som människor, det vill säga inga 
robotar, aliens eller djur, mest för att tidigare forskning som ligger som grund har fokuserat 
mycket på just mänskliga karaktärer men även baserat på Williams m.fl (2009) artikel där det 
tas upp hur karaktärer som inte kan läsas som mänskliga oftast inte ses som karaktärer vars 
attribut och egenskaper kan översättas till verkliga folkgrupper. Karaktärerna är utformade 
med ett tänkt spel, dess målgrupp och genrekonventioner i åtanke. Detta har påverkat 
karaktärsbeskrivningen som i sin tur påverkat det grafiska arbetet och exempelscenen. Dessa 
har i sin tur påverkat varandra  då varje del itererades i enlighet med varandra tills att 
karaktären kändes färdigställd. 
 
Arbetsprocessen har i arbetet delats upp i tre delar, vilka presenteras i kronologisk ordning i 
detta avsnitt. Varje karaktär började utformas i form av en karaktärsbeskrivning i vilken 
karaktärens kön, ålder, art (till exempel människa), längd och generellt utseende 
specificerades. I detta stadie togs genrekonventioner i beräkning för att se vad som vanligtvis 
förekommer och vad som skulle passa i den specifika genren. Till karaktärsbeskrivningarna 
skrevs även en beskrivning av det tänkta spelet som karaktären skulle synas i, för att ge en 
kontext till karaktärens roll i narrativet. Spelets beskrivning presenterades, som tidigare 
nämnts, muntligt för respondenten under undersökningstillfället. 
 
Efter att karaktärsbeskrivningen var färdigställd började den andra delen av arbetsprocessen; 
den grafiska gestaltningen. I denna del användes den skriftliga karaktärsbeskrivningen som 
grund för hur karaktärerna skulle komma att se ut. Ålder, könsidentitet, biologiskt kön och 
längd stod fast i beskrivningen medan kläder, etnicitet och hår var mer flexibelt och 
utformningen av detta kunde utforskas mer. Först samlades referenser in, dels för kläder och 
hår, dels för kroppstyper och etnicitet. Utefter detta skapades skisser på karaktärerna 
framifrån. Kroppsbyggnaden och anatomin ansågs viktig då skelettet inte ändras vid 
hormonbehandling medan fettfördelning omfördelas (RFSL Ungdom, 2018e; 2018f), och var 
därför det första som skissades. Därefter gestaltades kläder, hår och till viss del ansikte. När 
några koncept gjorts för varje karaktär valdes en av varianterna ut för att sedan användas till 
själva artefakten. 
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När både karaktärsbeskrivningen och konceptbilderna för en karaktär var färdiga så 
utvecklades de till ett utdrag ur det tänka spelet där karaktären är med, i form av en 
exempelscen, samt en posering av karaktären för att visa på karaktärens personlighet.  
Exempelscenen bestämdes skulle hantera karaktärens transidentitet på något sätt så att det 
framgår, inom spelets ramar, att karaktären är trans. Denna helhet, exempelscenen och den 
grafiska gestaltningen, representerar den färdigställda artefakten som sedan kom att visas för 
respondenterna under intervjutillfällena. Under intervjuerna presenterades även, som 
nämnts ovan, karaktärens kontext. 

4.1 Karaktärsbeskrivning 

4.1.1 Lulu 

Processen för att skapa Lulu började med att fastställa vilken typ av spel som hon skulle synas 
i samt vilken könstillhörighet hon skulle ha. Här diskuterade vi fram att spelet skulle fokusera 
på konfliktlösning i form av pussel istället för våld samt att samarbete skulle vara en stor del 
då man skulle kunna styra två karaktärer. I början tänkte vi att spelet skulle ha en liknande 
mekanik som i spelet Brothers: A Tale of Two Sons (2013), då en spelare styr två karaktärer 
med en kontroll, men i slutändan blev det tänkta spelet mer likt Lego-spelen såsom Lego Star 
Wars: The Video Game (2005), där två spelare styr en karaktär var och behöver varandras 
hjälp för att klara banorna. Det tänkta spelet riktar sig till en någon yngre målgrupp men ska 
kunna vara underhållande att spela även för än lite äldre publik. 
  
Under tiden som spelets genre och stil faställdes bestämdes att Lulu skulle vara en 
transkvinna. Hon är ett barn, eftersom många narrativ som behandlar transpersoner oftast 
väljer att fokusera på transpersoner som är ungdomar eller vuxna (Wikipedia, 2019a) även om 
barn också har transerfarenheter (Löfroth;2018, Wikipedia;2019a). Lulu beskrivs som en tjej 
med en stark personlighet och en stor nyfikenhet på världen utanför hennes vardag. Spelets 
stil influerar Lulus och vice versa och det stod snabbt klart att både det tänkta spelet och Lulu 
skulle ha en mjuk, rund stil i pastellfärger och lekfullt uttryck. Till en början var det tänkt att 
Lulu, enligt modellen som diskuteras i avsnitt 2.4, skulle kunna placeras i kategorin för 
respekt, men eftersom hennes transidentitet inte tas upp särskilt mycket och spelet inte 
fokuserar på karaktärernas liv, eller Lulus transidentitet, i sig utan mer pusselelement och att 
spelet ska vara underhållande så hamnar Lulu någonstans i gränslandet av token och respekt. 
Det bestämdes även att Lulu skulle ha ett kvinnligt könsuttryck, att hennes sexualitet inte är 
specificerad samt att hon inte ska kunna dö i spelet. 
 
I denna fasen gjordes research för hur transkvinnor kan representeras på ett respektfullt sätt. 
Studier på detta var svåra att hitta och Lulu utformades istället genom att undvika 
gestaltningar som uppfattats, av transpersoner, som problematiska. Exempel på detta har 
redan diskuterats tidigare i arbetet men stereotypen om hur transkvinnor porträtteras som 
våldsamma och perversa (McInroy & Craig, 2015), något som förstärkts med till exempel 
karaktären Buffalo Bill i filmen The Silence of The Lambs (1991), lever kvar än idag. När Lulu 
utformades togs dessa karaktärer, som uppfattas som problematiska enligt transpersoner, i 
beräkning och undveks i ett försök att göra en mindre skadlig karaktär. 
 
Lulu är en trädgårdspyssling som bor i en ek vid utkanten på en trädgård med sin pappa och 
sina två trillingsystrar Lily och Lola. I karaktärsbeskrivningen beskrivs Lulus fysiska attribut 
med att hon har stora bruna ögon, proportioner för huvud:kropp på ungefär 1:3, en 
päronformad kropp, är 14 cm lång samt att hennes hår är långt med runda tofsar uppe på 
huvudet. Karaktärsbeskrivningen konstaterar att Lulu är energisk, pratar med stora gester och 
överlag är uttrycksfull. I karaktärsbeskrivningens första utkast står det att Lulu har kläder som 
är inspirerade av naturen och att hon har en liten hatt som är gjord utav en svamp, detta byttes 
dock ut till kläder som istället visar på hennes uppfinningsrikedom, ett karaktärsdrag som mer 
eller mindre definierar Lulu i det tänkta spelet. I det första utkastet av karaktärsbeskrivningen 
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var Lulus frisyr inte bestämd, inte heller att hon skulle ha glasögon. Under denna fas får det 
tänkta spelet titeln Gallica Garden. 

4.1.2 Frannie (Frank) Bloom 

Frannie är den andra karaktären som togs fram, det bestämdes från början att hon skulle vara 
den andra transkvinnan som skulle porträtteras och att hon skulle falla inom den förlöjligande 
kategorin i modellen som diskuteras i avsnitt 2.4. Frannie är utformad med målet att hon kan 
ses som en skadlig representation av transpersoner och är till för att förhoppningsvis skapa en 
diskussion, inte bara om vad som är fel med karaktären utan även hur det påverkar omvärlden 
och om respondenterna fortfarande ser karaktärer som henne i moderna media. Tvärtemot 
från Lulu så har Buffalo Bill använts som inspiration vid skapandet av Frannie och karaktären 
från The Silence of the Lambs (1991) har varit något att sträva efter hellre än undvika. 
 
Innan Frannies utseende bestämdes så skapades ett koncept för det tänkta spelet som hon 
skulle medverka i. Eftersom hon skulle vara en skräckinjagande karaktär så kändes skräck 
som en naturlig genre för spelet. Här togs inspiration från verklig historia som berör HBTQ-
personer, då sexualiteter och könsidentiteter som brutit som hetero-och cisidentiter klassats, 
och gör än idag, som psykiska sjukdomar. Personer som visat “symptom” på att vara 
“avvikande” från hetero och cisnormerna har stämplats som galna, spärrats in på 
mentalsjukhus och utsatts för “conversation therapy”; att försöka “bota” människor från att 
att vara HBTQ (Glass, 2017). Frannie har gått samma öde till mötes, då spelaren möter henne 
inlåst på ett sjukhus, men hennes faktiska berättelse utforskas inte vidare i det tänkta spelet 
då det redan var bestämt att hon inte ska få något djup. Spelet skulle kunna förmedla hennes 
historia genom att förklara anledningarna till eller få spelaren att förstå hennes handlingar i 
spelet, men fokus för karaktären ligger i att skapa en karaktär som kan uppfattas som 
problematisk. 
 
Det bestämdes att spelet skulle utspela sig under 1930-talets USA på ett mentalsjukhus och 
att själva spelarkaraktären skulle vara en vit, antagligen heterosexuell, cisman vid namn John. 
Detta för att Frannie skulle bli en tydlig motpol mot protagonisten och kunna bli en ännu 
tydligare antagonist enligt spelets regelverk men även dess narrativ. Konceptet för det tänkta 
spelet, som döptes till Sandman Suburbia fick inspiration från spel som till exempel Outlast 
(2013) då spelkaraktären ska fly från ett sjukhus där före detta patienter är fienderna. 
Sjukhuset är i full drift när spelarkaraktären John läggs in på felaktiga grunder, men snart 
efter att spelets protagonist kommit till sjukhuset så bryter patienter sig ut från sina rum och 
härjar fritt i byggnaden. Frannie får rollen som en utav antagonisterna i spelet som spelaren 
måste döda för att klara spelet. Målgruppen för Sandman Suburbia är något äldre, ca 18-30 
år, och tycker om skräck och mysterier. 
 
När Frannies roll och miljön för hennes framträdande var klart så gjordes en 
karaktärsbeskrivning utifrån detta. Hennes temperament beskrivs som instabilt då hon har 
lätt för att i ena stunden vara flörtig medan i nästa rasande och våldsamt utagerande. Den 
flörtiga attityden ska vara klumpig och oönskad utifrån spelarens perspektiv för att spela in i 
den perversa bilden som transpersoner har målats i (Lynley, 2017), men hennes våldsamhet 
syns inte bara i interaktioner mellan henne och spelarkaraktären utan även i hennes utseende. 
Hennes utseende beskrivs som sjukligt, med en tunn, men ändå manligt byggd, figur och tunt 
hår som går ungefär till axlarna. Hennes kläder har hon försett sig med själv genom att skada 
andra, exempel på detta är en läkarrock och hennes klackskor som inte passar hennes fötter. 
Med detta ville vi ge intrycket att hennes könstillhörighet och vilja att uttrycka denna är direkt 
skadlig för hennes omvärld och förhoppningarna kring detta var att det skulle bidra till en 
diskussion om hur karaktärer som Frannie påverkar den verkliga världens uppfattning av 
transpersoner. 
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Frannie beskrivs som att ha ett kvinnligt könsuttryck men har inte genomgått någon sorts 
könskorrigerande behandling, hon är heterosexuell och vit. Frannies födelsenamn, Frank, står 
med i karaktärsbeskrivningen eftersom de andra karaktärerna i spelet kallar henne vid detta, 
själv använder hon enbart Frannie. Efter att vi hade namngett Frannie så insåg vi att hennes 
namn rimmar på ett utav de engelska skällsorden för transpersoner, vi funderade på om 
respondenterna skulle uppmärksamma detta och beslöt att behålla det så.  

4.1.3 Owen Lavoie 

Den tredje karaktären som skapades är Owen Lavoie. Han är den första transmannen i 
gruppen av transkaraktärer och det var förbestämt att han, enligt modellen som diskuteras i 
avsnitt 2.4, skulle kategoriseras inom respekt. Detta bestämdes innan spelets genre eller 
narrativ stod klart. När konceptet för spelet skulle tas fram hämtades inspiration från filmen 
Repo Men (2010) samt spelet Detroit: Become Human (2018), genren blev action med ett 
övergripande narrativ där spelaren skulle bestämma många av utfallen själv. Owen fick rollen 
som en icke-spelbar karaktär och spelarens möte med honom är viktigt då narrativets största 
förgrening sker genom det. Owen tar rollen som en beskyddare av “cyborgs” (modifierade 
människor som inte längre får klassas som människor), som i spelet jagas av människor, så 
kallade agenter, för att utrotas. Owen är ingen cyborg själv men har en robotprotes istället för 
sitt ena ben, han har även nedsatt hörsel från en tidigare konflikt med agenter. Det sistnämnda 
lades till efter att det grafiska konceptet skapades, då han fick en liten öronsnäcka som såg ut 
som en hörapparat. Valet att skapa en karaktär som har funktionsvariationer kommer 
framförallt från det faktum att representationen av transpersoner med funktionsvariationer 
är ovanlig i all form av media men det betyder inte att de inte finns och förtjänar att bli 
representerade som alla andra (Lynn, 2017). 

 

Under mötet med Owen får spelaren valet om hen ska fortsätta spela som en agent som jagar 
cyborgs, i detta fallet dödas Owen, eller om hen ska gå med Owens grupp som aktivt jobbar 
för att göra motstånd mot agenterna och skydda cyborgs. Om spelaren väljer att byta sida så 
överlever Owen och hans berättelse fortsätter och utforskas vidare. Genom detta har Owen en 
viktig roll i spelet även om han inte är en spelbar karaktär och hans transidentitet tas upp om 
spelaren går med honom, detta gör att han kan kategoriseras inom fältet för respekt. Owen 
beskrivs med något mörkare hud och sitt hår uppsatt i en tofs. Hans kläder beskrivs som att 
gå mot sci-fi-inspirerade med asymmetriska snitt som slitits av hårda månader på flykt från 
agenter. Han går på testosteron och har gjort en mastektomi, hans ansiktsdrag beskrivs som 
mjuka och hans ögon är bruna. Detta för att försöka designa en karaktär som är välkomnande 
och varm fastän han, i narrativet, har en ledarposition. Owen har ett manligt könsuttryck och 
är homosexuell, i spelet har han en pojkvän som överlever om Owen överlever. Spelet utspelar 
sig på Jorden ungefär 100 år in i framtiden i Kanada och fick namnet Re:Volution.  

4.1.4 Drew 

När Drew skapades hade det etablerats ett tydligt mönster för hur karaktärerna skapades och 
detta följdes. Grupperingarna skedde enligt könstillhörighet, alltså att det först skapades två 
transkvinnor efter varandra, sedan två transmän och slutligen den ickebinära karaktären. Med 
tanke på att spelet skulle kunna klara sig utan honom då han är en valbar karaktär av två 
möjliga basister så placerades han inom kategorin Tokens som diskuteras i avsnitt 2.4. 
Transidentiteten påverkar karaktären men karaktären i sig är inte central för spelets narrativ 
eller är kritisk för att spelaren ska kunna slutföra spelet. Drew är en transman som gått på 
testosteron ett tag men inte har gjort någon mastektomi. Det finns ingen tydligt anledning till 
att han inte har opererat sitt bröst såsom finansiell situation eller hälsorisker, detta eftersom 
vi, likt situationen med Lulu som kommer diskuteras i avsnitt 5.3.1, inte ville tvinga tänkta 
spelare in i ett narrativ som stärker den medicinska sidan av diskussionerna som rör 
transpersoner (bisexualconspiracy, 2018). Här började det kännas att Drew är en av dem 
senare karaktärerna som skapades under en kort tid. Det var svårare att skapa ett narrativ för 
honom då det redan hade skrivits tre koncept till tänkta spel. Processen började här med att 
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bestämma den grafiska stilen till spelet, som slutligen blev en blandning av pixelgrafik, när 
man rör sig genom världen och hamnar i strider, och visual novel i dialoger. Med inspiration 
från Pokémon-spelen (1996-) så bestämdes det att spelet skulle gå ut på att bygga ett team och 
slåss mot fiender. Fienderna blev aliens och teamet som spelaren ska bygga är ett punkband 
som måste rädda sitt hem; en engelsk by på 90-talet. 
 
Med det tänkta spelet, som döptes till Right Side of The River, i åtanke var det lättare att sätta 
fingret på vem Drew skulle vara. Han fick en tuff attityd och en rebellisk stil, hans roll i spelet 
är en icke-spelbar karaktär som spelaren kan rekrytera som basist till sitt band och även inleda 
en romantisk relation med, om spelaren vill. Drews beskrivs i karaktärsbeskrivningen som att 
han har ett “feminint” könsuttryck och hans roll i undersökningen är att inbjuda till diskussion 
kring detta. Som tidigare beskrivits så finns det ett visst stigma kring transpersoner vars 
könsuttryck eller utseende inte “stämmer överens” med deras könsidentitet på grund av att 
detta skulle “göra dem mindre trans” (Finch, 2015). I och med Drews könsidentitet som binär 
transman och feminina könsuttryck så skulle han kunna användas som ett steg i processen att 
bryta “reglerna för hur transpersoner får uttrycka sig själva”. 
 
Drew har smink, crop top, rivna jeans med nätstrumpbyxor under, kängor med klack och 
smink på sig. I den första versionen av karaktärsbeskrivningen så beskrevs det hur Drew 
använder sin binder (kompressplagg för att forma ett plattare bröst) som crop top men efter 
lite eftertanke insåg vi att kommersiellt tillverkade binders troligtvis inte existerade på tidigt 
90-tal och att transmän och andra som ville binda sitt bröst istället fick använda andra 
hjälpmedel som till exempel bandage. Vi ändrade därför karaktärsbeskrivningen så att han 
har bandage under sin crop top. Denna tanke slog oss först under den grafiska gestaltningen, 
därför fick karaktärsbeskrivningen redigeras för att passa den uppdaterade version av Drew. 
Drew är bisexuell och har en border collie som heter Lucy. 

4.1.5 Simon  

Den sista karaktären som gestaltades var Simon. Även här, av samma anledning som för Drew, 
så var det svårt att ge hen en kontext i form av ett tänkt spel. Det bestämdes att Simons 
karaktär skulle utgå från kategorin Respekt enligt modellen i avsnitt 2.4 eftersom spelet är 
utifrån hens perspektiv. Transidentiteten har fokus för hela spelet och undersöks utförligt. 
Simon blev efter lite arbete den karaktären vars könsidentitet hanteras mest ingående av 
samtliga karaktärer. Konceptet till spelet, som döptes till Zeros, Ones and X, utformades till 
att bli en självbiografisk och utforskande upplevelse där spelaren får spela som en ickebinär 
karaktär som ska navigera sig genom en hetero-och tvåkönsnormativ värld. Det bollades fram 
och tillbaka med tankarna om Simon skulle ha ett könsneutralt namn eller inte och tillslut 
bestämdes det att hen skulle ha ett traditionellt maskulint namn. Även här av anledningen till 
att många ickebinära personer oftast ogiltigförklaras som trans om de är bekväma med könade 
namn samt blir felkönade oftare om de har ett namn som “stämmer överens” med det kön de 
blev tilldelade vid födseln (Quora, 2018). I detta skede bestämdes även att Simon skulle ha ett 
relativt maskulint utseende och att det skulle synas att hen blivit tilldelad könet man vid 
födseln.  
  
Det råder en stor brist på representation av ickebinära personer i media överlag men när 
ickebinära väl får synas, vilket tidigare diskuterats i detta arbete, så är det oftast vita personer 
som blivit tilldelade könet kvinna vid födseln och som anammar ett androgynt könsuttryck, 
som ändå lutar något åt det maskulina hållet (Simmons, 2018).  
 

När vi skapade Simon ville vi presentera henom som en karaktär som lägger stor värdering i 
att könsuttryck inte ska spela någon roll i frågan om man respekterar hens könsidentitet eller 
inte. Detta ligger som en stark grund för Simons uppbyggnad och gjorde det enklare att 
bestämma vem hen skulle vara. Simon beskrivs alltså som en person som tydligt blev tilldelad 
könet man vid födseln, hen har långt brunt hår, skägg och bruna ögon. Hens frisyr ändrades 
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något från karaktärsbeskrivning när den grafiska fasen inleddes. Hen bär kläder i en något 
“androgyn” stil då hen har en lång ljus skjorta, en kjol över tighta jeans och en lång kofta över 
skjortan. Simons kläders färgpalett beskrivs som att gå i gråskala. I hens karaktärsbeskrivning 
står även att hens pappa är från Spanien och att hens mamma är svensk. Hen har även en bror 
som heter Mattias. I början av processen att skriva karaktärsbeskrivningen hölls allting väldigt 
vagt, detta ändrades senare för att få tydligare riktlinjer för vem Simon skulle kunna vara 
beroende på familjerelationer, vart hen bodde och vad hen gjorde. I den slutgiltiga versionen 
bor Simon i Stockholm med sin storebror och jobbar som vaktmästare på Medelhavsmuseet 
med drömmar om att bli museipedagog. Simon vill inte identifiera sin sexualitet men säger att 
hen kan bli kär i personer oberoende av kön eller ickekön. 

4.2 Grafisk gestaltning 

4.2.1 Lulu 

Då detta var den första karaktären som skapades var beskrivningen för Lulu inte helt fastställd 
innan det grafiska arbetet påbörjades. Detta gjorde att delar som kläder, hår och kroppsform 
diskuterades mer och var lite friare i hur detta skulle gestaltas. Vi kom fram till, som nämndes 
i beskrivningsdelen för Lulu, att kroppen skulle vara päronformad och i en rund stil. Därför 
utformades kroppen i en chibi-liknande stil med mindre fokus på realistisk anatomi och mer 
fokus på former. Kroppen och anatomin var alltså för denna karaktären inte lika viktig och 
gick snabbt att skissa fram (se figur 10). Därefter påbörjades skissning av kläder. Vi valde att 
ge henne hängselbyxor då det både ger uttryck för hennes uppfinnar-sida samt är ett plagg 
som är unisex. Genom dessa var tanken att Lulu kunde ge en androgyn känsla genom formen 
av kläderna medan hår och till viss del färger kunde spegla en mer “flickaktig” stil, utan att 
den var för prominent. Handskarna och stövlarna är tänkta att återspegla spelets miljö, en 
trädgård. Plaggen tillsammans skapar en stil som ett barn kunde bära, vilket var viktigt för 
Lulu då hon är 11 år. Olika hårstilar och längder såväl som lite olika ansikten utforskades.  

 

Figur 10 Vänster till Höger: Kroppsbas för Lulu, Koncept 
 

Vi valde sedan en kombinerad och ändrad variant av de olika koncepten (se Figur 11). Vi valde 
även att ge Lulu glasögon eftersom det stereotypiskt kan upplevas som att karaktären är smart 
samt för att inkludera synnedsättning i arbetet. Ränder på tröjan lades till för att få in mindre 
delar i designen som annars skulle vara relativt gles och ha stora block av tomhet. Efter att 
skissen var klar ritades lineart för att förtydliga designen ytterligare. Sedan färglades Lulu med 
pastellfärger då spelet skulle vara gulligt och pastelligt. Den begränsade paletten valdes 
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medvetet för att inte göra karaktären för plottrig och svårläst. Till en början hade Lulu små 
inslag av gult i kläderna vilket sedan togs bort då det upplevdes som lite störande av 
utomstående betraktare. Då hängselbyxorna skulle vara i jeanstyg gjordes dessa blå och 
kompletterades med rosa i tröjan, stövlarna samt glasögonen. Element av vitt lades in för att 
lätta upp och göra att färgerna kunde stå ut mer för sig själva. Färgerna testades på olika delar 
men upplevdes mer balanserad på det valda sättet. Vi lade även till en handduk i hennes ficka 
för att bryta av symmetrin i designen samtidigt som det kan påminna betraktaren om 
mekaniker och därav återigen koppla Lulu till uppfinnare. Efter detta var konceptet för Lulu 

klart. Denna karaktär tog längst tid att göra och valen som gjordes tänktes över mer än 
nästkommande karaktärer. 

 
Figur 11 Vänster till Höger: Valt koncept för Lulu, Lineart, Färglagt koncept. 

 

4.2.2 Frannie (Frank) Bloom 

Frannie var den karaktär som vi diskuterade minst om, vilket kan ha bidragit till den 
begränsade variationen i koncepten. Kroppen utformades utefter manlig bas med smalare 
höfter och bredare axlar (Wikipedia, 2019b) samt utefter beskrivningen vilken anger att 
Frannie är mycket smal från svält. Konceptet för kroppen arbetades fram iterativt och vi 
diskuterade hur kroppen skulle kunna se ut, tillslut kom vi fram till den variant som visas i 
Figur 12. För Frannie var anatomin viktig då spelet skulle vara realistiskt i 3D. Kläderna fanns 
nu skrivna i beskrivningen och Frannie skulle ha en skjorta, läkarrock, en kjol gjord av lakan 
och remmar samt ett par lite för små klackskor. Innan skissningen av kläderna påbörjades 
samlades referenser in för patienter på mentalsjukhus under 1930-talet, läkarrockar, skjortor 
samt klackskor för att få en inblick i hur det såg ut på den tiden. Utefter referenserna skapades 
koncept för kläder, dock inte med stor variation (se Figur 12). 
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Figur 12 Vänster till Höger: Kroppsbas för Frannie, Koncept 

 

 

För det valda konceptet sattes kjolen från en variant samman med rocken och skjortan från 
en annan och ansiktet ändrades något (se Figur 13). Efter detta skapades linearten, till skillnad 
från Lulus rundare och tjockare lineart gjorde vi Frannies tunnare och lite kantigare för att ge 
ett tuffare intryck. Naglarna gjordes långa och spetsiga för att ge intryck av hotfullhet. Vi 
funderade på att ge henne nylonstrumpor, men valde att bortse från dessa då det kan ha varit 
svårt för Frannie att få tag i sådana och dessutom gömde de inpressade fötterna. Formen på 
skorna ändrades slutligen för att även de skulle vara spetsigare och på så sätt ge designen fler 
hårda vinklar. Vad gäller färgen valdes blå-gröna färger för kjol, skjorta och rock medan huden 
fick en gul-grön ton med blå-lila inslag. Hudens toner valdes då gul-grön färg kan kopplas till 
sjukdom (Zammitto, 2005) medan de blå-lila tonerna främst runt ögonen är till för att påvisa 
blodkärl som är nära huden. Rött läppstift, röda naglar och röda skor bryter av de annars 
omättade och dystra färgerna. 
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Figur 13 Vänster: Valt koncept för Frannie, Höger: Färglagt koncept 
 

 

4.2.3 Owen Lavoie 

Owen var karaktären där fokus låg mest på kläder då dessa skulle vara framtida och science 
fiction. Kroppen utgick från en relativt kvinnlig anatomi med något bredare höfter fast bredare 
axlar istället för smala (se Figur 14). Med Owen tänkte vi att kroppsformen kunde vara mer 
biologiskt maskulin, trots att vi främst utgick från kvinnligare anatomi, då flera av de andra 
karaktärerna har en “kvinnligare” kropp; alltså att proportionerna utgår främst från det som 
är typiskt kvinnligt. Midjan gjordes rak för att jämna ut höfterna, då fett omfördelas från 
höfter till midja vid testosteronbehandling (RFSL Ungdom, 2018e), och muskler definierades 
då han skulle vara smal och ha synliga muskler. Eftersom han gjort en mastektomi är fettet 
för brösten borttaget och överkroppen är plattare. 
 
När det kommer till kläderna samlades referenser för futuristiska kläder in och vi valde att gå 
på en asymmetrisk stil med inspiration från bland annat spelet Detroit: Become Human 
(2018). Då spelet innehåller action-moment designades kläderna med detta i åtanke. Byxorna 
och jackan bör vara lätta att röra sig i och sitta nära kroppen men ändå inte vara för tajta. 
Skorna lite tyngre för att skydda men heller inte för stora då det kan bli svårare att springa. 
Owen hade förlorat sitt ben och det är ersatt med en robotprotes, även detta söktes det 
referenser för så att mekaniken och utformningen skulle kännas trovärdig. Själva designen på 
protesen kunde sedan skapas friare. Håret skulle vara dreads uppsatta i en tofs och några olika 
varianter gjordes på detta.  
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Figur 14 Vänster: Kroppsbas för Owen, Höger: Koncept 

 

En kombination av två koncept bildade sedan den valda designen (se Figur 15). Jackan är 
kortärmad med en långärmad tröja under för att skapa synliga lager av kläder samt visa mer 
form på armarna. Formerna och detaljerna på tröjan och jackan väger upp för de enkla 
byxorna och är menat att påminna om futuristisk design. Knäppningen på jackan är 
assymetriskt skuren medan detaljerna i övrigt är symmetriska för att skapa balans mellan de 
båda. Underarmarna designades för att passa ihop med protesen och göra kläderna mer 
sammanhängande. Själva formen på protesen ändrades senare i skapandet av den färdiga 
artefakten. En öronsnäcka lades även till för att få in teknik och futurism ytterligare. Håret 
består av tre dreadlocks som sitter i en tofs i bak på huvudet. På sidorna är håret rakat relativt 
kort med två helt bortrakade ränder på vardera sida för att få en intressantare design och mer 
signifik silhuett.  

När konceptet för kläderna var klart skapades lineart och sedan lades färger till. Blå-grön färg 
valdes till majoriteten av kläderna för att komplementera den rödare mörka tonen i huden. 
Owen har mörkare hudton eftersom vi ville ha med mer mångfald i arbetet, däremot är 
ytterligare bakgrund för detta inte utforskat. Jackan och skon gjordes ljusare då dessa hade 
flest detaljer och drar ögat till dem. Undertröjan och byxorna i sin tur gjordes mörkare för att 
få kontrast i kläderna samt då de inte hade några speciella detaljer. Element av orange och vitt 
inkorporerades på olika ställen i designen även detta för att skapa mer kontrast, men även då 
orange kompletterar det blå. En grå färg tillsammans med ljusblå valdes till protesen eftersom 
denna var tänkt att vara i metall och för att påminna om teknologi, då majoriteten av de bilder 
som visas vid sökning är mörka med ljusblå element. Innan den grafiska gestaltningen 
presenterades i intervjusammanhang lättades dem mörkaste färgerna upp något för att det 
innan ansågs vara lite för mörkt för att lätt kunna urskilja detaljer. 
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Figur 15 Vänster: Valt koncept för Owen, Höger: Färglagt koncept 
 

 

4.2.4 Drew 

Till denna karaktär skapades endast två koncept. Klädseln för Drew hade bestämts innan och 
när det andra konceptet var klart kändes det som en passande utformning för karaktären. För 
Drew diskuterades även valen mer samtidigt som designen skapades vilket kan ha snabbat på 
processen och gjort att “rätt” val kom tidigare i processen. Som för tidigare karaktärer gjordes 
först en skiss för kroppstyp och anatomi, vilket för denna karaktär var av större vikt då mindre 
del av kroppen skulle täckas av kläder. Drew blev tilldelad könet kvinna vid födsel vilket lade 
grunden för formen med ett skelett med bredare höfter samt smala axlar (se Figur 16). Han är 
lite rundare och har en del fett på kroppen vilket fördelades aningen mer vid midja och armar 
medan rumpa och höfter blir rakare då han går på testosteronbehandling. Det första 
klädkonceptet utgick från 90-tals stilen med vindjacka av färgblock, platåskor, låga jeans samt 
många hårklämmor i våffel-vågat hår.  

Problemet med denna version var att Drew skulle vara punk och därav ha en tuffare stil. Därför 
skapades nästa koncept med mycket trasiga, höga jeans, nitbälte, kedjor i jeansen, läderjacka, 
kort hår med underdelen av ena sidan på håret rakat och sotade ögon med eyeliner. Under sitt 
crop-top-linne har Drew lindat sina bröst då han inte utfört någon mastektomi. Ögonbrynen 
är smala och han har ett choker i plast då detta var trendigt på 90-talet. 
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Figur 16 Vänster till Höger: Kroppsbas för Drew, Koncept, Färglagt koncept 

 
 

För denna karaktär gjordes ingen lineart innan färger applicerades, detta för att snabba på 
processen. Jackan och skorna skulle vara i läder och blev därför mörkt bruna, nästan svarta. 
Toppen fick en röd färg för att ge känsla av ilska och revolt, vilket matchades med rödrutigt 
inslag i jackans innerfoder. Vi hade funderingar på att göra toppen grön-gul men vi ansåg att 
det inte förmedlade Drews känslor och det han gått igenom (Zammitto, 2005). Jeansen 
gjordes ljusblå för att ge en sliten känsla samt ljusa upp kläderna. Det lila i håret lades till 
eftersom vissa punkare färgade håret, men detta togs sedan bort då det egentligen inte tillförde 
något till Drews karaktär, utan enligt oss snarare gjorde designen lite rörigare. Senare 
ändrades även ögonfärgen till ljusblå då detta stod ut mer och gjorde att hans blick blev 
vassare. 

4.2.5 Simon  
Den sista karaktären som skapades var Simon. Hen är ickebinär men blev tilldelad könet man 
vid födseln och fick därför en kroppsform som förmedlar detta (se Figur 17). Hen skulle ha en 
smal kropp med mindre synliga muskler. Kläderna ville vi skulle vara lite mysigare och mer 
androgyna samt ha flera lager med tighta byxor med en kjol över, lång skjorta, lång kofta och 
boots. Variationen är inte speciellt stor och vi ansåg att de koncept som skapats passade Simon 
bra. 
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Figur 17 Vänster till Höger: Kroppsbas för Simon, Koncept 
 

 

Det koncept som sedan valdes är som för en del andra karaktärer en kombination av olika 
delar från de första koncepten (se Figur 18), med till viss del utsläppt hår istället för helt 
uppsatt. Vi valde en kofta med mycket tyg i fram för att tydliggöra fler lager och skapa mer 
rörelse. Skjortan har den sista knappen uppknäppt för att ge hen en mer avslappnad känsla. 
Byxorna och kjolen är relativt enkla med undantag för en dragkedja på kjolen. Denna lades till 
för att inkorporera mer asymmetri i designen och för att lägga till mer detalj. Håret är långt 
och lockigt för att ge bilden rörelse och luggen är uppsatt i en tofs eller bulle bak på huvudet 
för att öppna upp ansiktet och göra hen mer välkomnande. Vi valde även att ge hen relativt 
långt skägg för att dölja käklinjen vilken kan ge antydan på manligt eller kvinnligt kranium, 
men även eftersom vi ville designa en karaktär som var icke-binär men ändå inte helt 
androgyn, då ansiktsbehåring oftast läses som maskulint. 
 
Färgerna ville vi hålla till majoritet monokroma och blå för kläderna med undantag för 
skjortan som vi valde att göra ljust beige. Vi kompletterade detta med varmt brunt hår, röd 
bruna boots samt varmare gulaktig hudton för att ge intryck av en lätt solbränd ton då Simon 

har spanskt påbrå. 
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Figur 18 Vänster: Valt koncept för Simon, Höger: Färglagt koncept 
 

 

4.3 Exempelscen och posering 

När både karaktärsbeskrivningen och konceptbilden för respektive karaktär var färdig var det 
dags att sätta det i ett format som är lätt att ta till sig för respondenterna. Först skrevs det ett 
utdrag på en exempelscen. Scenen fanns som en idé som utvecklades successivt under hela 
arbetsprocessen men i detta skede var det dags att konkretisera och faktiskt skriva ut den. 
Först skrevs scenen i manusform för att dialogen skulle vara lättare att redigera, vid detta 
skede fanns bara en tänkt plats för scenen och ingen beskrivning av karaktärerna runt 
omkring. Sedan skrevs den om i prosa för att det skulle vara enklare för respondenterna att ta 
till sig, då de flesta läser skönlitterära böcker i större utsträckning än manus. Detta arbetssätt, 
att skriva exempelscenen först som ett manus och sedan skriva det i prosa, är genomgående 
för utformandet av exempelscenerna för alla karaktärer. Till varje scen skapades även en bild 
på varje karaktär där de poserats på ett sätt som passar deras personlighet. Dessa två 
komponenter för varje karaktär utgör studiens artefakt. 

4.3.1 Lulu 

Det var svårt att skriva en scen som skulle ta upp Lulu könsidentitet i ett spel som inte lägger 
fokus på just detta men det kändes ändå viktigt att ha en scen som hanterar det eftersom 
arbetet behandlar representation av transkaraktärer i spel. Exempelscenen ändrades några 
gånger, till en början diskuterades det om ifall Lulu skulle träffa en fjärilskung för att få en 
dryck som skulle få hennes kropp att ändras till en kvinnas. Detta kändes dock som en 
förstärkning till påstående att transpersoner måste söka medicinska behandlingar för att vara 
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“trans nog”, något som tagits upp tidigare (bisexualconspiracy, 2018). Detta kändes särskilt 
problematiskt med tanke på att spelet skulle riktat sig till en yngre målgrupp. Istället ändrades 
scenen till att Lulu och hennes syster Lily ber fjärilarna om hjälp för att hitta sin syster Lola 
och fjärilarna misstar Lulu för en fjäril eftersom hon, likt fjärilarna, har en “aura av 
förändring” (se Bilaga 1a). Denna ändring gjordes eftersom den senare scenen gör det lättare 
för den tänkta spelaren att bilda sig en egen uppfattning om vad det innebär att vara trans, 
istället för att försöka förstärka en åsikt som i många fall kan vara skadlig för transpersoner 
som inte vill eller kan genomgå medicinskt könskorrigerande behandling. 
  
Poseringen för Lulu var inte självklar då hon hade fått flera olika egenskaper och en utförligare 
personlighet. Dels är hon glad och sprallig, dels uppfinningsrik, dels nyfiken, dels lättskrämd 
och försiktig samt dels lite av en diva som vill ha allt på sitt sätt. Flera poseringar skissades 
därför upp, med dessa olika egenskaper i beräkning, som samtliga säger något om hur Lulu är 
som person. Vi ville att hon skulle ha en relativt öppen posering då hon är inbjudande och 
omtänksam. De hoppande poseringarna ska förmedla hennes glädje och positivitet. Vi valde 
slutligen att gå efter den sist gjorda poseringen där hon håller en penna i sin höjda hand och 
har ena benet i luften (se figur 19). Sammanhanget, som låg som grund för posen, är att Lulu 
har kommit på hur hon ska ta sig förbi ett hinder i spelet och hoppar av glädje och har en 
segerkänsla. För att ytterligare förmedla denna glädjekänsla hade det hjälpt om pupillerna var 
mindre, ögonbrynen mer höjda eller att kinderna hade skymt ögonen i dess nedre del. Stilen 
på Lulu är som tidigare nämnt chibi-liknande med cel shading och rundade, tjockare linjer (se 
Bilaga 1b). Detta gjorde även att hon enligt oss fick en målarboks-känsla vilket kändes relevant 
då spelet i kontext riktar sig till en yngre målgrupp.  

 

Figur 19 Skiss för Lulus valda posering 

  



 43 

4.3.2 Frannie (Frank) Bloom 

Till Frannie fanns det redan en stark vision om hur hon skulle framställas. Vi visste att hon 
skulle vara en fiende i spelet och att spelaren inte skulle kunna klara spelet utan att döda 
henne. Tyvärr så finns det mycket mer problematisk representation av transpersoner än mer 
korrekt sådan och därför fanns det mycket att hämta inspiration ifrån. Som tidigare nämnt 
har karaktären Buffalo Bill från The Silence of The Lambs (1991) varit en inspiration till 
Frannie, och exempelscenen blev spelarens första möte med henne. I scenen är hon i full fart 
med att klä av ett lik sin läkarrock, som hon klär på sig. När hon märker den manliga 
spelarkaraktären låter hon rocken hasa ner för hennes axlar och spelarkaraktären ryggar 
tillbaka när han ser Frannie. Scenen förmedlar Frannies ombytliga personlighet då hon 
skriker och går till attack när spelarkaraktären refererar till henne som Frank. Detta agerar 
som en förstärkning att transpersoner skulle bli “omåttligt upprörda” av att bli felkönade eller 
bli refererade till med deras dead name, något som är en stor diskussion i kretsar som inte är 
accepterande när det kommer till transpersoner (Reddit, 2019). 
  
Det fanns en diskussion om Frannie även skulle få en extra scen, som utspelar sig utan henne. 
I denna scenen skulle spelarkaraktären hitta ett rum som kort och gott kallades för “Frannie’s 
Room”. Rummet skulle avspegla hur Frannie framställs som karaktär av spelet; galen och 
pervers, genom att i det placera ett uppdukat bord med ett manligt lik som skulle vara en 
föreställning av Frannies man. Denna scenen klipptes ut, både för att det inte skulle bli för 
mycket för respondenterna att läsa men också för att den första exempelscenen, enligt oss, 
förmedlar vad vi vill få fram med karaktären, och att det känns onödigt att ha med ännu en 
scen som utmålar transperson i ett så pass negativt ljus.  
 
Exempelscenen visar både hur spelet behandlar Frannie men även hur det vill att spelaren ska 
se och behandla Frannie (se Bilaga 2a). I scenen är hon skriven med manliga pronomen och 
beksrivs som en maskulin karaktär då det är sett ur spelarkaraktärens perspektiv, som 
refererar till henne som Frank. Genom att inte ge henne något djup eller bakgrund till varför 
hon agerar som hon gör, samt att göra det omöjligt för spelaren att välja att låta henne överleva 
så ville vi förmedla att hon, enligt spelet, är en karaktär som är onormal, farlig och måste dö. 
Detta placerar henne, enligt oss, längst ner på skalan av skadlig till gynnsam representation 
av transpersoner i spel. Med detta sagt är det inte omöjligt att respondenterna skulle kunna 
hitta något i Frannie som de tycker om eller kan relatera till då Frannie är satt i ett slags 
underläge, både med sin taniga figur men också på grund av dagens kontext; att vi som tar del 
av henne känner till historierna om hur transpersoner behandlats, och fortfarande behandlas, 
illa. 
 
Poseringen för Frannie ville vi skulle vara lite flirtig samtidigt som den skulle vara 
skrämmande samt hotfull och vi tog därför inspiration av fienderna “The Nurses” från Silent 
Hill: Homecoming (2008). De poseringar som skissades på var relativt lika; Frannie stod snett 
framåtlutad med överkroppen, en eller två händer på höften, benen vinklades inåt för att ge 
en ostadig silhuett med huvudet lutandes åt någon sida. Poserna innehöll alltså flera olika 
vinklar vilket var tänkt att ge Frannie en aura av osäkerhet och att något inte var helt rätt. 
Dessutom kan det ge uttryck för hur smal hon är av svält och att hennes muskler håller på att 
tyna bort; hon har inte styrkan att hålla sig rak, utan hänger. Den posering som sedan valdes 
innehåller dessa sagda egenskaper samt att en hand hänger åt sidan och håller i en skalpell (se 
Figur 20). Detta för att skapa ytterligare hotfullhet. Stilen skulle vara mer realistisk men 
gjordes ändå med lineart eftersom det skulle snabba på samt underlätta processen. 
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I efterhand hade poseringen kunnat göras bättre genom en tydligare och mer läsbar silhuett. 
Rocken som hänger bakom henne tar bort lite av vinklarna i kroppen och gör att hon ser 

bredare ut vid första anblick. Till den färdiga artefakten ändrades armen på höften och 

vinklades utåt mer så att mer av armen är synligt vilket gör poseringen lite tydligare (se Bilaga 

2b). För att skapa posen användes dels referenser på liknande poseringar men vi bad även 

bekanta att ställa sig i posen. Genom att se poseringen utföras av en verklig människa kunde 

vi hitta problem med poseringen, som tidigare hade vikten på benen fel och gjorde att den såg 

mindre trovärdig ut. 

 
Figur 20 Skiss för Frannies valda posering 

 

4.3.3 Owen Lavoie 

När Owens scen skulle skrivas var det oklart vad som borde ligga i fokus, vi var osäkra på vem 
han var. Att skriva scenen gjorde det återigen lättare att sätta fingret på vem han är och det 
har visat sig, för oss, vara ett bra sätt att utforska karaktärerna på, i samtliga fall. Eftersom det 
tänkta spelet är starkt drivet att narrativet och spelarens val så stod det snabbt klart att Owen 
skulle behöva fler än en scen. Scenerna delades upp enligt vilka val som spelaren kunde göra. 
För enkelhetens skull och för att spara tid så finns det bara två förgreningar till Owens scen, 
en där spelaren går med Owen och en där hen går emot och dödar honom. I den första scenen 
och dess förgrening så tas Owens personlighet och position i spelets huvudkonflikt upp för att 
kulminera i att spelaren väljer vilken väg spelarkaraktären ska gå. I denna scenen nämns det 
inget om att Owen är trans då det skulle kännas påtvingat att han skulle berätta det första 
gången de träffades, speciellt om man ser till omständigheterna för deras möte. Om spelaren 
väljer att döda Owen får hen alltså inte reda på att Owen är trans.  
 
Nästa exempelscen får spelaren bara ta del av om hen valde att gå med Owen, eftersom han 
annars skulle vara död. Då ber Owen spelaren att hämta hans testosteron av en läkare. I denna 
scenen försöker vi få Owen att framstå som ursäktande och osäker då detta är första gången 
han berättar för spelaren att han är trans. I denna scenen har spelaren valet att välja om hen 
vill hjälpa honom eller inte. Vi valde att inte låta spelaren få reda på att Owen är trans om han 
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dog vid deras första möte eftersom det då inte skulle finnas någon som skulle kunna tala om 
det för hen. Efter att scenen skrivits ut märkte vi att den är skriven ur “fel perspektiv”, alltså 
att den sågs mer ur Owens perspektiv än spelkaraktären. Detta ändrades för att vara så likt 
spelscenariot som möjligt, då Owen är en icke-spelbar karaktär som spelaren bara kommer i 
kontakt med genom spelarkaraktären. 
  
Poseringen för Owen var svår att komma fram till då han hade lite motsägande egenskaper. 
Samtidigt som han var omtänksam och öppen var han även beskyddande och defensiv. Vi ville 
därför posera honom halv-öppet. De flesta skisser som skapades föreställer hur Owen sitter 
ned lätt framåtlutad, men vi gjorde även vissa där han står upp lite bakåtlutad med en hand 
sträckt framåt. Med dessa poseringar ville vi visa just den halv-öppna person som han hade 
blivit och var, genom till viss del motsägande kroppspråk. I den posering vi valde sitter Owen 
på en stol framåtlutad med en hand åt sidan som en inbjudan för betraktaren att sätta sig 
bredvid. Han tittar på betraktaren och drar lite på mungiporna (se Figur 21). 
 
Framåtlutningen stänger in hans kropp och är tänkt att påvisa hans tveksamhet för nya 
personer. Hans kroppspråk generellt är tänkt att vara lite avslappnat med tyngd neråt då han 

vilar. Att han satt ner beror även på hans protes eftersom han påfrestas av att gå med en krycka 

och då ibland behöver sätta sig ner en stund. Vi hade funderingar på att ändra formen på 

huvudet så att det hade varit kortare och rundare, samt göra händerna mindre för att göra 

kroppen mer kvinnlig. Detta bortsåg vi dock ifrån eftersom människor kan se ut på olika sätt. 

Även om kvinnor generellt har kortare rundare ansikte (The University of Sheffield, u.å) och 

mindre händer och fötter betyder det inte att vissa kan skilja sig från den generella massan 

(Wikipedia, 2019c). Vi valde därför med detta att gå bort från en möjlig stereotyp. Stilen för 

den färdiga artefakten var tänkt att vara mer realistisk och målades därför med mjukare 

skuggning samt en pensel med textur i, men har ändå lineart (se Bilaga 3b). 

 

Figur 21 Skiss för Owens valda posering 
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4.3.4 Drew 

Drews scen var den som skrevs om flest gånger, det gick från att scenen porträtterade 
spelarens första möte med honom till att det slutligen blev en mer känsloladdad scen då 
spelaren hittar Drew som skadats efter en strid med aliens en bit in i spelet. Det var planerat 
att i slutet av scenen öppna dialogmöjligheten för om spelaren ska hjälpa Drew hem till Drews 
lägenhet eller om hen ska bjuda in Drew till sig. Detta togs bort då det annars skulle bli en lång 
scen och det tillförde inte så mycket till karaktären. Vi bestämde oss istället för att under 
intervjun berätta för respondenten att spelarkaraktären kan inleda ett romantiskt förhållande 
med Drew.  
 
Att välja en scen där Drew är i underläge och behöver förlita sig på någon annans hjälp kändes 
som en bättre scen för att visa hans personlighet, att han är envis och tror att han klarar sig 
själv men faktiskt behöver hjälp. I scenen behöver spelaren stoppa blödningen från Drews sår 
och Drew tänker instinktivt på bandaget som han använder för att binda sitt bröst och känner 
en stor lättnad och tacksamhet åt spelarkaraktären som inte verkar se detta som en möjlighet 
överhuvudtaget utan istället tar sin egen tröja och knyter runt Drews arm. Det finns andra 
möjligheter till scener som tar upp Drews transidentitet än den som kom med i den slutgiltiga 
artefakten men det var lättare att förstå under skapandet vem Drew är när han sattes i en mer 
kritisk situation. 
  
Attityden av att inte bry sig och att vara kaxig var något vi ville förmedla med poseringen för 
Drew. Vi sökte på “punk” och “punkare” under referensletandet för konceptet och fann då ett 
antal bilder där punkare står lutade mot med en fot mot väggen de är lutade mot. Några 
variationer gjordes därför på en sådan posering då vi uppfattade dem som lite nonchalanta 
samtidigt som de var tuffa. Skisserna som gjordes avbildade ofta Drew med korsade armar 
eller med händerna i fickan eftersom det gav ett mer stängt kroppsspråk som inte var speciellt 

välkomnande.  

Den posering som valdes var en sådan där Drew lutar sig med ena foten på en vägg bakom sig 

(se Figur 22). Armarna är korsade och han tittar frågande och kaxigt mot betraktaren. Jackan 

hänger över axlarna dels för att visa mer av överkroppen samt för att ge en mer intressant bild 

som inte är så stel. På detta sätt visas även innerfodret på jackan. Den grafiska stilen på 

artefakten är semirealistisk med trovärdig anatomi och cel shading med inspiration från spelet 

Dream Daddy (2017) då spelet skulle ha inslag av visual novel med en mer serieteckningsstil 

(se Bilaga 4b). 
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Figur 22 Skiss för Drews valda posering 

 

4.3.5 Simon 

Simon, som ska framställas som stolt över sin identitet, får i exempelscenen möjligheten att 
förändras av spelaren. Hens könsidentitet kommer inte att ändras men spelaren, som 
navigerar henom genom spelvärlden, kommer bestämma val som avgör hur hen förhåller sig 
till världen runt om henom. Denna scenen valdes för att visa hur spelarens val påverkar 
Simons mående eller omvärldens attityd gentemot henom. I scenen har Simon en 
konversation med sin bror som antingen kan sluta med att hen går därifrån arg på omvärlden 
som inte verkar ha plats för ickebinära personer, eller besviken och ledsen över sin situatin 
eftersom hen känner sig intvingad i mallar som inte passar henom. Det tänkta spelets mål är 
att, genom interaktioner som Simon har med andra i sin närhet, visa hur det kan vara att inte 
känna att man passar in i tvåkönsnormen. Simon är överlag en helt vanlig person, något som 
den vardagliga scenen vid frukostbordet med hens bror vill förmedla.  
 
Hen är öppen och vänlig men står framför många motgångar som spelaren hjälper henom 
genom. I renskrivningen av scenen, från manus till prosa, så förmedlas Simons känslor 
tydligare då scenen är skriven ur ett perspektiv som reflekterar över Simons mående, och inte 
bara i dialog och fysiskt agerande. Det finns en viss kritik till detta sätt att presentera en scen 
som skulle synas i ett spel, då spel, liksom film, inte alltid har samma tillvägagångssätt för att 
visa karaktärernas känslor och inre monologer som till exempel prosa har. Det beslutades 
ändå att detta sättet var det bästa utav de två tidigare nämnda då ett manus som skulle försöka 
förmedla samma känsla skulle ta längre tid både att skriva och för respondenterna att ta till 
sig, samt att, som tidigare nämnts, prosa överlag känns mer lättillgängligt för respondenterna. 
Detta sättet, att gestalta känslorna för karaktären, skiljer sig något från hur andra karaktärers 
scener är skrivna. Detta gäller karaktärer där utforskandet av transidentiteten inte står i fokus 
för spelet överlag, som till exempel Frannie i Sandman Suburbia eller Lulu i Gallica Garden, 
eller där transidentiteten utforskas men inte ur huvudkaraktärens perspektiv som med Owen 
i Re:Volution. 
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I början funderade vi på att ge Simon en stående och relativt stel pose som förmedlade stolthet 

men ändå var lite avslappnad, eftersom hen var tänkt att stolt visa att hen fanns. Vi valde dock 

att ge hen en pose som är mer avslappnad än stolt och mer öppen samt välkomnande. Detta 

eftersom vi ville att Simon på ett vänligt sätt skulle bemöta andra. I poseringen vi valde går 

Simon leendes mot betraktaren och har handen uppe som för att hälsa vinkandes, något vi 

ansåg passade den person Simon var tänkt att vara (se Figur 23). Inspiration för den grafiska 

cel-shading stilen på den färdiga artefakten för Simon var Dream Daddy (2017), som för 

Drew, samt Asagao Academy (2016). Vi lade sedan till prickar på koftan för att ge den mer 

textur (se Bilaga 5b). 

 

Figur 23 Skiss för Simons valda posering 
 

 

4.4 Reflektion 

Dessa fem karaktärer skapades för att ge uttryck för olika typer av representation av 
transkaraktärer som ska öppna upp för diskussioner med studiens respondenter. Till exempel 
skapades Owen och Lulu för att dessa skulle vara en mer respekterad del av karaktärerna, men 
allt eftersom de färdigställts har de enligt oss istället blivit några av de plattare karaktärerna. 
Detta kan bero på att de endast blivit tilldelade positiva egenskaper, vilket kan anses vara 
mindre trovärdigt och därav göra karaktären mindre nyanserad. Däremot har karaktären 
Frannie, som skapades för att starta en diskussion om skadliga stereotyper, visat sig vara 
intressant och kan anses ha mer djup än Owen och Lulu, då man ändå har en slags förståelse 
för hennes beteende. Vidare har ingen av karaktärerna, förutom Frannie där det speglas 
negativt, varken antydan på eller bekräftelse för att ha någon form av psykisk ohälsa. Detta är 
anmärkningsvärt då många transpersoner har någon form av psykisk ohälsa och över en 
tredjedel har funderat på eller försökt ta sitt eget liv (Folkhälsomyndigheten, 2015).  
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Under arbetets gång uppdagades det att arbetet för artefakten är omfattande och berör flera 

olika delar inom karaktärsskapandet. Storleken på arbetsbördan, som blev större än förväntat, 

resulterade i att vissa aspekter blev lägre prioriterade än andra. Exempel på delar av 

karaktärerna som fick mindre uppmärksamhet är bland annat etnicitet, kroppstyper och 
funktionsvariation. Dessa finns med till viss del men undersöks inte på ett nyanserat sätt och 
har inte någon större påverkan på karaktärens utformning eller narrativ. Vid närmare 

efterforskning och referensletande för olika kulturer hade en större variation på 

karaktärskoncepten kunnat skapas, istället för att endast utforskas från en och samma 

utgångspunkt. Etniciteten för karaktärerna syns endast i hudton och gör att inkluderandet av 
detta kan anses vara krystat. Delar från den tänkta kultur karaktärerna skulle härstamma från 

hade kunnat inkluderas på fler sätt i exempelvis kläddesign, frisyrer och beskrivningen av 

karaktärerna. Tidsbristen på detta arbete ledde alltså till något vi ville undvika i studien, 
inkluderande utan egentlig grund. 
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5 Utvärdering 

5.1 Resultat Undersökning 

Eftersom olika erfarenhet av och kunskap om transrelaterade ämnen gjorde att svaren 
varierade valde vi att presentera resultaten respondent för respondent, för att ge en så tydlig 
bild som möjligt av hur deltagarna individuellt tolkade karaktärerna. Intervjuerna spelades in 
med mobil efter muntligt godkännande från varje respondent och sammanfattades sedan i 
skrift. Generell information såsom respondenternas ålder, deras spelvana, om de identifierar 
sig inom HBTQ-spektrumet, själva har transerfarenhet, deras kunskap om transidentiteter, 
samt deras erfarenhet av transkaraktärer i media antecknades skriftligt. Detta för att få en bild 
om vem respondenten är i förhållande till arbetet som presenteras för dem. Upplägget för 
varje respondent följer i den ordning som det presenterades i intervjuerna; Owen (Bilaga 3a-
b) presenterades först, följt av Frannie (Bilaga 2a-b), Simon (Bilaga 5a-b), Lulu (Bilaga 1a-b) 
och till sist Drew (Bilaga 4a-b). Respondenterna fick för varje karaktär först höra om 
kontexten och spelet som den skulle vara placerad i, sedan se en grafisk gestaltning på 
utseendet och till sist läsa en exempelscen. Efter detta avslutades intervjuerna med ett sista 
moment där respondenterna fick placera kort med orden “gynnade”, “neutral” eller “skadlig” 
på varje karaktär. Orden beskriver den påverkan deltagarna trodde att karaktärerna skulle ha 
på andra personers uppfattning av transpersoner, samt hur transpersoner själva skulle 
påverkas av att se dem. 

Följande tabell (se Tabell 1) presenterar resultatet för varje karaktär med alla respondenters 
svar sammanfattat. Senare följer tabeller med sammanfattning för varje karaktär uppdelat per 
respondent. Respondenternas svar under intvjuerna finns i en mer utförlig version i bilagorna 
6-11. 

 
Tabell 1 Sammanfattning av svaren för varje karaktär, samtliga respondenter 

Owen - Positiv representation 
- Uppfattades som vänlig och lugn men samtidigt bestämd 
- Hur hans transidentitet framkommer uppskattades 
- Positivt med benprotes samt att han är icke-vit 
- Ansågs överlag vara en gynnande karaktär 

Frannie - Negativ representation 
- Grafiska gestaltningen inte illa i sig, men kombinerat med det sammanhang 

som hon sattes in i uppfattades hon som en skadlig och dålig karaktär 
- Uppfattades som farlig 
- Negativt att hon refererades till som en man 
- Ansågs vara en helt skadlig karaktär 

Simon - Övergripande positiv representation 
- Flera felkönar hen på grund av det “manligt kodade namnet” 
- Uppskattat med icke-binär karaktär 
- Öppen, välkomnande och social 
- Moderiktig stil 
- Mestadels positivt med spel som handlar om att vara trans 
- Risk för att vara ett jobbigt spel för transpersoner att spela 
- Relaterbar scen som uppfattades vara realistisk 
- Ansågs vara överlag gynnande, men även neutral 

Lulu - Positiv representation 
- Uppskattat att visa barn som är trans 
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- Söt, glad och bubblig 
- Scenen ansågs vara en fin metafor till att vara trans och togs av vissa emot 

med starka positiva känslor 
- Två deltagare påpekade att kläderna går i transflaggans färger, vilket de 

ansåg var en trevlig hint 
- Ansågs överlag vara gynnande 

Drew - Otydligt huruvida representationen är positiv eller negativ 
- Bindern som syns under den röda toppen omdiskuterad; vissa ansåg att den 

var bra att ha med medan andra ansåg att den kunde vara problematisk 
- Kaxig, tuff men ändå snäll 
- Relationen med Dana tolkas som att Drew är förtjust i henne 
- Flera respondenter var oroliga för att karaktären kan användas av transfober 

för att “visa hur konstiga transpersoner är” 
- Tveksamt om karaktären var gynnande eller skadlig, flera ansåg att han var 

gynnande för transpersoner själva, men valde i slutändan ändå neutral och 
skadlig på grund av den inverkan han kunde ha på samhällets syn på 
transpersoner 

 

Nedan visas ett diagram (se Figur 23) för hur respondenterna ansåg att samhällets syn på 
transpersoner kunde påverkas samt  hur det kunde påverka transpersoner själva. 

 
Figur 23 Stapldiagram över antal svar varje karaktär fick av orden Gynnande, Neutral, 

Skadlig 
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5.1.1 Respondent 1 

Kontakt med respondent 1 fanns redan innan arbetet påbörjades då respondenten själv hade 
visat intresse för att delta och kontaktades genom ett privat meddelande. Intervjun 
genomfördes i ett grupprum på Högskolan i Skövde och tog ungefär en timme och 40 minuter. 
Deltagaren är en 25 år gammal ickebinär transkvinna som förutom personlig transerfarenhet 
även har vänner som också är trans. Respondenten spelar spel ungefär en gång i veckan eller 
två gånger varannan vecka. Som erfarenhet av representation av transkaraktärer i media 
nämner respondenten karaktären Shiek från spelet The Legend of Zelda: Ocarina of Time 
(1998), även om karaktärens könstillhörighet har varit omdebatterad.  

 
Tabell 2 Sammanfattning av svaren för varje karaktär, respondent 1 

Owen - Uppmuntrande med funktionsvariation  
- Öppet kroppsspråk förmedlar vänlighet 
- Lugn, härlig, vill hjälpa till, “godhjärtad” 
- Positiv bild av transpersoner 
- Gynnande 

Frannie - Ogillade karaktären 
- Namnet var likt “trannie”, ett skällsord för transpersoner 
- Farlig, femme fatale 
- Scenen en skadlig stereotyp; Frannie “låtsas vara kvinna” 
- Karaktären fungerar endast i forskningssyfte 
- Skadlig 

Simon - Klädstil moderiktig; positiv respons till karaktärens kjol 
- Öppen och välkomnande posering; som att hen vinkar till en vän 
- Scenen förmedlar verkligheten för transpersoner; ingen förstår eller orkar 

skapa sig en förståelse 
- Karaktären och spelet kan hjälpa transpersoner såväl som cispersoner; inte 

känna sig ensam samt förstå hur det känns 
- “Bra representation” 
- Gynnande 

Lulu - Söt och energisk  
- Fin scen som gjorde respondenten känslosam 
- Metafor med fjärilarnas förvandling passande och fin 
- “Hon är perfekt” 
- Gynnande 

Drew - Verkar ha levt ett tuffare liv 
- Positivt med synligt bandage som binder 
- Hård attityd 
- Bryr sig inte om vad andra tycker 
- Scenen uppfattas som att Drew blir kär i Dana 
- Gynnande  
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5.1.2 Respondent 2 

Respondent 2 är en vän som frågade om hen fick delta i studien. Intervjun genomfördes i ett 
konferensrum i en lokal i Skövde. Respondenten är 25 år gammal, har ingen egen 
transerfarenhet men anser sig någorlunda påläst. Hen tillägger dock att hen trots det inte kan 
veta lika mycket som någon som identifierar som trans. Hen känner folk som identifierar sig 
som trans och nämner FBI agenten Denise Bryson från tv-serien Twin Peaks (2017) som en 
transkaraktär från media som hen minns. Respondenten uppgav att hen spelar spel omkring 
två timmar per vecka. 

 
Tabell 3 Sammanfattning av svaren för varje karaktär, respondent 2 

Owen - Vänlig, inbjudande, lugn 
- Action i scen; välja mer eller mindre sympatiskt alternativ 
- Tydligare att han är trans efter scenen lästs då det sägs; annars inget som 

pekar på det 
- Typen av karaktär inte ovanlig i spel; finns inget som säger att den inte kan 

vara trans 
- Scenen förmedlar hans transidentitet som en “fact of life”, något naturligt 

och inte märkvärdigt 
- Gynnande, neutral 

Frannie - Tråkigt att det stod Frank i parentes   
- Omänskliggjord karaktär med fokus på det hon “inte har” 
- Hotfull, läskig, inte helt psykiskt stabil 
- Stereotyp med “man i kvinnokläder”; väldigt transfobisk scen 
- Psykisk ohälsa hos karaktären problematisk 
- Skadlig 

Simon - Inget som tyder på att hen är ickebinär 
- Hipster-stil och moderiktiga kläder 
- Poseringen upplevdes “försiktigt introvert” 
- Intressant, nyanserad scen som visar problem man oftast inte får ta del av 
- Inget rätt eller fel alternativ i scenen, endast olika sätt att hantera 

situationen på; samma konsekvens 
- Gynnande, neutral 

Lulu - Påminner om Super Mario Bros. (1985) samt lek och lär 
- Kläderna i transflaggans färger; roligt 
- Scenen svår att skapa uppfattning om; hade ingen egen erfarenhet av att 

vara trans som barn 
- Positivt med unga transpersoner i media; finns inte mycket, kan 

normalisera att vara trans under uppväxten 
- Gynnade 

Drew - “Könskreativ”, punk, “genderpunk” 
- Något tynger ned honom men han är ändå sympatisk 
- Ömsint scen men romantisk stämning 
- Spelar cool 
- Representation av genderfluidity positivt 
- Gynnande för transpersoner själva, skadlig för samhällets syn på 

transpersoner 
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5.1.3 Respondent 3 

Respondent 3 kontaktade oss via ett privat meddelande då hon hade läst ett inlägg på 
Facebook genom vilket vi sökte respondenter till studien. Intervjun utfördes i ett grupprum i 
en lokal tillhörande Högskolan i Skövde. Respondenten är 23 år gammal, identifierar sig som 
transkvinna och har kunskap om transpersoner, både genom personliga upplevelser men även 
genom vänner som också är trans. Utöver detta är hon aktiv i olika online communities med 
fokus på transrelaterade ämnen. Hon berättade att den lilla representationen av transpersoner 
hon ser i media antingen är otydliga i sin identitet, alltså att det är svårt att veta om de faktiskt 
är trans, eller att de inte är respektfullt representerade. Som en positiv representation nämner 
respondenten karaktären Ticker från Warframe (2013), med motivation att karaktären är 
intressant och positivt representerad. Respondenten spelar spel ca sex timmar om dagen. 

 
Tabell 4 Sammanfattning av svaren för varje karaktär, respondent 3 

Owen - Icke-vit positivt 
- Intressant, välrundad karaktär 
- Sympatisk, passionerad, handlingskraftig, gör sitt bästa trots in 

funktionsvariation 
- Realistisk scen där transidentiteten inte är i fokus 
- Uppdraget med hormonerna i scenen kunde handlat om att hämta vad som 

helst; inget konstigt 
- Gynnade 

Frannie - Såg monsteraktig ut och påminde om en zombie 
- Ansiktsdrag överlag maskulina (ögonbryn, näsa mm.) 
- Manipulativ, otrevlig, möjligen sadistisk 
- Beskrivningen av karaktären i scenen respektlös mot transkvinnor; man i 

kvinnokläder 
- Rollen som fiende problematisk; HBTQ-personer framställs ofta som 

opålitliga eller onda 
- Varesig om karaktären varit inlagd på mentalsjukhuset eller jobbat där 

hade det varit problematiskt och bidragit till stereotyper 
- Inkluderingen av sådana karaktärer har negativa konsekvenser för 

transkvinnors rättigheter 
- Skadlig 

Simon - Positivt med en ickebinär karaktär 
- Felkönade karaktären; troligen på grund av det manligt kodade namnet 
- Positiv, vänskaplig, inbjudande, lätt att prata med 
- Såg ut att ha latinsk bakgrund 
- Scenen verklighetstrogen, hade hört om ickebinära personer som haft 

liknande erfarenheter 
- Relaterbart scenario med familj som har svårt att acceptera ens 

transidentitet 
- Scenen djup och nyanserad 
- Bra representation av transpersoner 
- Gynnande 

Lulu - Gulligt koncept 
- Positiv till möjligheten att utforska syskonrelationen mellan en ciskvinna 

och en transkvinna  
- Trevlig hint att kläderna går i transflaggans färger 
- Energisk, glad, målfokuserad, ger inte upp 
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- Scenen var en fin metafor; fjärilarna förstår att Lulu går igenom en 
transformation såsom fjärilarna gör för att bli sig själva 

- Värmande scen för transpersoner som var charmig och söt 
- Fin representation av unga transpersoner; positivt då det är kontroversiellt 

och transfober argumenterar att det är opassande 
- Egentligen gynnande för transpersoner själva, valde neutral på grund av 

påverkan av samhällets syn på transpersoner 

Drew - Passande klädstil för kontexten, snuddar dock på stereotyper för hur 
ickebinära porträtteras 

- Poseringen kaxig men avslappnad 
- Självsäker, står upp för andra, skäms inte för vem han är 
- Scenen tolkades som att Drew var förtjust i Dana 
- Karaktären verkade mindre självsäker efter att scenen lästs 
- Orolig över att transfober skulle klaga på honom 
- Egentlinen gynnande för transpersoner själva, men valde neutral och 

skadlig för hur samhället kan se på transpersoner 

 

5.1.4 Respondent 4 

Respondenten kontaktade oss efter att ha läst inlägget på Facebook där vi sökte respondenter 
till studien. Intervjun hölls i ett grupprum i en lokal tillhörande Högskolan i Skövde. 
Respondenten är 23 år gammal och spelar spel någon gång per vecka. Hen har ingen egen 
transerfarenhet men anser dock att hens tillhörighet i HBTQ-spektrumet, samt att hen har 
vänner som är trans, gör att hen är insatt i frågor som rör transpersoner. Hen berättade att 
hen även tittar på personer på YouTube som pratar om ämnen som rör transpersoner eller 
själva är trans för att lära sig mer om ämnet. Hen nämnde karaktären Krem från spelet Dragon 
Age: Inquistion (2014) när vi bad hen att berätta vad för erfarenhet hen har av transkaraktärer 
i media.  

 

Tabell 5 Sammanfattning av svaren för varje karaktär, respondent 4 

Owen - Öppen, vänlig 
- Avslappnat kroppsspråk 
- Smidig och vältränad 
- Tyckte om det andra alternativet i scenen, inte det första 
- Genuin karaktär 
- Neutral och skadlig 

Frannie - Läskig på grund av kniv,den smala kroppen och vriden posering 
- Intressant utseende; “kan tänka mig att det här är en häftig antagonist” 
- Intelligent, svag, slug och strategisk 
- Intensiv och intressant scen 
- Karaktären verkade mer underlägsen efter att scenen lästs 
- Problematiskt om transidentiteten behandlas som en sjukdom 
- Skadlig 

Simon - Vänlig, öppen, social 
- Intressant scen 
- Förstår båda alternativ i scenen; kompromissa för att bli accepterad och stå 

fast för den man är 
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- Spelet påminner om Life is Strange (2015) då det behandlar vardagliga 
problem med identifikation 

- Kul med ickebinära karaktärer 
- Neutral och gynnande 

Lulu - Färger och stil passar barnspel 
- Bubblig, sprudlande, kreativ, möjligen smart 
- Mysig och målande scen 
- Konversationen i scenen kan vara förvirrande för yngre personer då den är 

kryptisk 
- Neutral 

Drew - Coola kläder 
- Häftig attityd baserat på stil och posering 
- “Closed off” men uttrycksfull 
- Spelar tuff och som att han inte bryr sig men är egentligen osäker 
- Visuellt intressant, kreativ, passionerad, snäll 
- Tankar på att karaktären möjligen upplever kroppsdysfori 
- Dynamik mellan Drew och Dana 
- Intressant karaktär med olika dimensioner 
- Gynnade 

 

 

5.1.5 Respondent 5 

Respondenten kontaktade oss efter att ha läst vårt inlägg på Facebook och intervjun hölls i ett 
grupprum i en lokal tillhörande Högskolan i Skövde. Respondenten är 23 år gammal, HBTQ-
person och har ingen egen transerfarenhet. Respondenten känner personer som är trans och 
har ett allmänt intresse av HBTQ som driver hen att lära sig mer om transpersoner. Deltagaren 
spelar spel någon gång i veckan. Hen berättade att hen inte sett många karaktärer som är trans 
i media och tror att hen har spelat de flesta spel som har med transkaraktärer. Specifikt 
nämner hen karaktären Krem från Dragon Age: Inquisition (2014) samt New Wynert från 
Assassin’s Creed Syndicate (2015).  
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Tabell 6 Sammanfattning av sveran för varje karaktär, respondent 5 

Owen - Vänlig och öppen posering 
- Tolkade karaktären som att ha varit glad och utåtriktad men som blivit 

hård och dyster genom påfrestningar 
- Positivt att transidentiteten framkommer en bit in i spelet; det är inte 

övertydligt att han är trans 
- Redo att offra sig själv för personen han älskar 
- Vill veta mer om karaktären och hans relation till Micha 
- Gynnande 

Frannie - Påminde om en zombie men har ändå en intelligent blick 
- Tolkades ha varit en förnäm 30-tals kvinna med fina kläder och brydde sig 

om sitt utseende; stal andras skönhet 
- Ogillar att karaktären beskrivs som en man i kvinnokläder 
- Den grafiska illustrationen kan vara bra, men inte i samband med spelet 

och scenen 
- Skadlig 

Simon - Glad person 
- Verkar yngre än vad hen är på grund av lekfulla, ungdomliga ögon 
- Lite vilse i livet men försöker göra det bästa av situationen 
- Svårtolkat vad situationen med pappan handlar om 
- Kan vara jobbigt när ingen förstår eller accepterar den man är, om det 

endast visas jobbiga situationer utan positiva inslag kan det bli för mycket 
negativitet för personer som går igenom liknande scenarion 

- Skadlig och neutral 

Lulu - Söt, intelligent, kreativ, glad tjej som gillar att rita och skriva 
- Tyckte om scenen och metaforen med fjärilarna samt att transidentiteten 

är en del av berättelsen 
- Positivt med yngre transkaraktärer då det kan hjälpa till att förstå sina 

känslor till sin identitet 
- Gynnande 

Drew - Punkigt utseende med tuff och hård stil 
- Ser snäll ut, kreativ, försöker vara punk 
- Förvirrad över vad som ser ut att vara bandage under en faktisk binder  
- Negativt med bandage som binder då det finns hälsorisker 
- “Feminina” kläderna kan göra att andra tolkar det som att han är en 

“kvinna med skägg”, men tycker personligen om att det visar att det är okej 
att bryta mot könsnormer 

- Skadlig och neutral 

 

 

5.1.6 Respondent 6 

Respondenten hörde talas om studien genom en utav våra tidigare respondenter och 
kontaktade oss, intervjun hölls i ett grupprum i en lokal tillhörande Högskolan i Skövde. 
Respondenten är en 21-årig transman med egen transerfarenhet. Han spelar spel nästan varje 
dag. Kunskapen om transrelaterade ämnen har han fått från att själv vara trans och han anser 
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att han känner till det väl. Erfarenheten av transkaraktärer i spel uppskattar han som inte 
särskilt stor då det inte finns så många, men nämner Krem från Dragon Age: Inquisition 
(2014) som ett exempel på representation som han tycker är bra.  

 

Tabell 7 Sammanfattning av svaren för varje karaktär, respondent 7 

Owen - Vänlig men bestämd, vet vad han vill 
- Icke-vit person ovanligt, ännu mer med benprotes och trans 
- Scenen liknade uppdrag i Dragon Age-serien (2009-) 
- Gynnande 

Frannie - Barsk, bryr sig om sitt utseende och kan fälla snäsiga kommentarer 
- Möjligen medelklass eller rikare 
- Kaxig posering 
- Förstår att karaktären bli arg när spelaren använder sig av hennes 

“deadname” 
- Utseende och karaktär okej i spel om det inte är i det sammanhang som 

visas nu; fiende i skräckspel 
- Problematisk porträttering med “galen man” som kan användas av 

transfober 
- Skadlig 

Simon - Felkönade karaktären på grund av att det var “traditionellt maskulint” 
- Glad, positiv, utåtriktad, kanske agerar gladare än vad hen egentligen är 
- Stark scen där båda förgreningar känns hållbara och meningsfulla 
- Verkar mer bekymrad, introvert och orsósfylld efter scenen lästs 
- Ickebinära ovanligt i spel 
- Gynnande 

Lulu - Utåtriktad, redo att ge sig ut på äventyr 
- Grafiska stilen påminnde om anime 
- Glad och bubblig 
- Söt scen med “positiv representation över hela grejen” 
- Positivt med inkludering av unga transkaraktärer riktat mot barn 
- Menade att barnen förtjänar positiv representation de med 
- Gynnande 

Drew - Cool stil med matchande attityd 
- Redo att slå någon i ansiktet, bestämd, tar ingen skit 
- Verkar som karaktären upplever dysfori över sitt bröst 
- Scen kändes som typisk för cis-heteropar; kul att den inte var annorlunda 

för att en var trans 
- Roligt att se transpersoner representeras i olika tidsperioder 
- Respondenten valde ordet neutral; gynnande för transpersoner själva att 

se, skadligt för synen på transpersoner 
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5.2 Analys 

5.2.1 Owen 

Owen ansågs enligt de flesta respondenter vara en positiv representation av transkaraktärer. 
Hans benprotes och det faktum att han inte var vit ansågs bra då det var fler identiteter än 
hans transidentitet som inkluderades. Intersektionalitet är alltså något som respondenterna 
uppfattade som positivt och är såpass ovanligt när det kommer till transkaraktärer att nästan 
alla uppmärksammade det på något vis och ansåg att det var uppfriskande att se. Detta 
stämmer överens med Shaws (2014) tidigare studier om att intersektionalitet oftast saknas 
när det kommer till gestaltning av HBTQ-personer i media och att när transpersoner väl får 
synas så tillåts de oftast bara en identitet som bryter mot “normkroppen” (Lynn, 2017). 

Många utav respondenterna uppskattade att karaktärens transidentitet inte låg i fokus för 
karaktären utan att han även hade andra personlighetsdrag som ansågs vara positiva. Detta 
var i mångas mening en faktor till att karaktären uppfattades som mer rund och 
verklighetstrogen. Två utav respondenterna såg dock potentiella risker med att karaktärens 
transidentitet inte introduceras förrän senare. En av dem menade att det kunde vara svårt att 
hitta karaktärens identitet i spelet, speciellt om man väljer förgreningen där han dör vid 
spelarens första möte med honom. Hen lade dock till att spelet verkade vara för en större 
publik och skulle därför kunna nå fler spelare. Den andra deltagaren ansåg att det skulle kunna 
finnas spelare som uppfattar det som att de blivit lurade att tro att karaktären var cis och blir 
upprörda på grund av detta. Vi har tidigare i forskningen sett den mer fientliga sidan av 
spelkultur, där transkaraktärer och transpersoner knuffas undan och hotas då spelare anser 
att de inte har i spel att göra (Hill, 2016), samt lyft bevis på det beteende som respondenten 
syftar på (SK5, 2019). Att spelare skulle reagera så som respondenten befarar är därför inte 
orimligt.  

Från intervjuerna kan vi se att dessa reaktioner inte bara påverkar spelupplevelser för 
transpersoner utan att deltagarna, både de som är cis och trans, även läser in dessa problem 
när de själva analyserade karaktären. Här ser vi alltså två attityder till sättet att introducera 
en transidentitet; om man introducerar identiteten på ett sätt som för de flesta uppfattas som 
trovärdigt så påstås karaktären vara mer utvecklad och rund samt verklighetstrogen, men att 
det kommer med risken att transfobiska spelare skulle anse sig bli lurade. Frågan här är 
kanske om dessa spelare hade brytt sig om hur karaktären introducerades eller om bara 
karaktärens transidentitet i allmänhet räcker för att göra dem arga?  Varför det skulle vara 
dåligt att spelare skulle kunna uppleva Owens transidentitet som negativt, i och med sättet 
han presenterades på, utvecklades inte vidare av respondenterna men vi ponerar att de kan 
ha syftat på att att det skulle kunna öka den generella motsättningen som transkaraktärer 
möts av. En annan anledning kan också vara oro över att spelet inte skulle sälja lika mycket 
eller att det skulle leda till bojkottning av utvecklarna till spelet och på så sätt avskräcka 
utvecklare från att skapa spel i vilka transkaraktärer får synas (Shaw, 2014).  

Samtliga respondenter uppfattade Owen som en snäll och öppen person med mycket empati 
för andra och sade att de ville se honom representera transpersoner i ett spel. En utav 
respondenterna ansåg att det faktum att Owen kan dö så fort han introduceras, om spelaren 
så vill, gör att hen uppfattade karaktären som dels skadlig eftersom han då kan placeras i Bury 
Your Gays-tropen (Waggoner, 2017). Denna trope har vi diskuterat tidigare i arbetet och 
medföljer majoriteten av alla HBTQ-karaktärer som visas i media. Deltagaren ville trots detta 
se karaktären i ett spel då hen överlag tyckte att karaktären var en bra representation för 
transpersoner. 

5.2.2 Frannie 

Frannie var den enda karaktären som alla placerade inom den skadliga kategorin i 
intervjuernas sista moment. Majoriteten av deltagarna ansåg att hon är en skadlig 
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representation av transpersoner då, speciellt, transkvinnor ofta representeras som aggressiva 
och psykiskt sjuka (Lynley, 2017). Hon beskrivs av samtliga deltagare som “farlig” och många 
ansåg att detta var ett problem just för att representationen av transkvinnor oftast är kopplad 
till extremt våld, antingen genom att begå det eller själv få utstå det (McInroy & Craig, 2015).  

Många av respondenterna ansåg att det var fel och djupt problematiskt att karaktären 
felkönades i exempelscenen, vissa menade att detta kanske berodde på tidsperioden som 
spelet utspelar sig i och att protagonisten kanske inte visste att hon var trans. Dessa 
respondenter menade ändå att scenen var jobbig att läsa på grund av bristen på respekt som 
Frannie behandlas med. Respondenterna diskuterade hur Frannie potentiellt skulle kunna 
bidra till stigmat kring transpersoner, vilket vi kopplar till cultivation theory (Gerbner, Gross, 
Morgan & Signorielli, 1986) som redan undersökts och påstås ha en påverkan på publiken om 
ingen annan representation av den marginaliserade gruppen finns till hands.  

Tre utav respondenterna tyckte att karaktären var en intressant antagonist men trots detta var 
det ingen av deltagarna som skulle vilja se henne presenteras i ett spel så länge det var på det 
sätt som exempelscenen gestaltade henne. För att utveckla detta sade några utav 
respondenterna att de inte såg något problem i hur hon porträtterades grafiskt, vilket enligt 
oss är något positivt då det inte verkade finnas några starkt förutfattade meningar hos 
deltagarna om hur en kvinna “ska se ut” för att respekteras som en kvinna. Att Frannie inte 
såg ut som en “traditionellt attraktiv och ung” kvinna var alltså inte något som majoriteten av 
respondenterna uppfattade som negativt. Det negativa visade sig istället ligga i hur karaktären 
behandlades i spelet och att hon spelade in i stereotypen som Lynley (2017) diskuterar; att 
“transkvinnor är våldsamma män” . 

Att hon var en antagonist uppfattades av några som problematiskt eftersom det är en vanlig 
trope för HBTQ-karaktärer (McInroy & Craig, 2015) men vissa utav respondenterna såg inte 
detta som något problem så länge karaktärens transidentitet hade respekterats och inte gjorts 
till åtlöje. Det faktum Frannie var tvungen att dö för att komma vidare i spelet var ytterligare 
en aspekt som vissa deltagare ansåg vara problematiskt då det är vanligt att HBTQ-peroner, 
när de representeras i media, på något sätt dödas, så som definieras i Bury Your Gays-tropen 
(Waggoner, 2017). Frannies namn på kom på tal under två utav intervjuerna då en av 
deltagarna påpekade att hennes namn rimmar på det engelska skällsordet “tranny” och en 
annan noterade att det stod “Frank” (karaktärens deadname) bredvid Frannies namn. Båda 
dessa respondenter ansåg att det var respektlöst och tyckte att det var negativt att prägla 
karaktären på dessa sätt. Om man sätter detta i samband med den betydelse som D’Arcangelo 
(2016) diskuterar att namn har för transpersoner kan denna porträttering förvärras 
ytterligare.  

Frannie var den enda karaktären av de fem vi presenterade som deltagarna beskrev vara djupt 
problematisk. Eftersom karaktären designades med åtanken att hon skulle kunna placeras i 
kategorin för åtlöje, som vi presenterat tidigare i arbetet, var det inte förvånande att så många 
tyckte att hon var en skadlig representation för transpersoner. Det som var intressant att se 
var att se vad respondenterna själva läste in i karaktären innan de fick ta del av exempelscenen 
och att vissa ändå kunde tänka sig att hon på något sätt skulle kunna rättfärdigas. Vi kan anta 
att detta beror på att respondenterna ville se en positivt representerad transkvinna och själva 
skapade sig en bild av hur de ville att hon skulle vara, för att sedan bli besvikna när de fick veta 
hur hon representerades. Det är enligt oss intressant att fenomenet att skapa sig egna 
föreställningar om karaktären när man är missnöjd med materialet som finns till hands, som 
diskuterats tidigare (Waggoner, 2017), är synligt även i denna relativt korta exponering av 
karaktären som respondenterna fick under intervjutillfället. 

5.2.3 Simon 

Simon felkönades av flera respondenter och en uttryckte att hen inte “såg ickebinär ut”. Redan 
här kan vi se de förutfattade meningarna om hur ickebinära transpersoner “ska se ut” för att 
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läsas som trans, vilka ofta förstärks i media genom att bara visa en typ av ickebinär 
transperson (Simmons, 2018). Samtliga deltagare uppmärksammade och ursäktade sina 
misstag och de förklarade misstagen med att samhällets könsnormer gör det svårt att säga 
rätt, även om man vill. De var vana att se icke-binära personer på ett visst sätt; Simons uttryck 
bröt mot detta. En del förklarade det även med att karaktären heter Simon, vilket är ett 
manligt kodat namn, och att de därför kopplade karaktären till den manliga könstillhörigheten 
och pronomen. Det spelade ingen roll om respondenten var cis eller själv trans, Simon 
felkönades ändå. Vi ser detta som ett tecken på att det behövs mer varierad representation i 
spel och media, speciellt när det kommer till ickebinära eller transpersoner som bryter mot 
traditionella könsnormer och särskilt i anseende med cultivation theory (Gerbner, Gross, 
Morgan & Signorielli, 1986) och symbolic annihilation (Shaw, 2014).  

Flera respondenter sade att det är kul att se en ickebinär person då detta enligt de är väldigt 
ovanligt i media. Deltagarna beskrev Simon som vänlig och flera uttryckte att Simon verkade 
vara en person som de skulle vilja vara kompis med. Det fanns alltså inget stigma runt 
ickebinära personer bland deltagarna som vi intervjuade och samtliga sade att de hade velat 
se karaktären i ett spel. 

Fastän karaktären i sig uppfattades som bra så var åsikterna på många plan delade om 
exempelscenen. Några av deltagarna menade att scenen kunde vara positiv för transpersoner 
då den skulle kunna ge tröst och stöd genom att visa att andra går igenom vad 
spelarkaraktären verkar går igenom. Andra menade tvärtom, att scenen kunde riva upp sår 
eller påminna spelare om vad som pågår i deras liv om de går igenom en liknande situation. 
Några menade att både cispersoner och transpersoner skulle kunna dra nytta av att se ett 
sådant spel, medan andra diskuterade om huruvida cispersoner ens hade brytt sig om att spela 
det då det enligt deltagarna framstår som ett nischat spel med just transpersoner som 
målgrupp. Deltagarna läste även relationen mellan Simon och hens pappa annorlunda, några 
tolkade det som att det handlade om att Simons pappa inte visste om att hen är trans medan 
andra uppfattade det som att pappan visste och att konversationen handlade om något helt 
annat. 

Det som deltagarna alla hade gemensamt var att de tyckte att scenen verkade trovärdig, och i 
vissa fall även relaterbar. Både Simon och scenen beskrevs som verklighetstrogen, trots detta 
hade respondenterna skilda åsikter om huruvida det är bra eller dåligt. Vi frågar oss om man 
bör skala bort den mer negativa, men ändå realistiska, aspekten när man skapar mer 
självbiografiska karaktärer då representationen av transpersoner överlag överöses med 
“negativa” narrativ som behandlar hur “jobbigt det är att vara trans” (McInroy & Craig, 2013), 
eller om detta skadar karaktären? Trots detta anser vi att karaktärer som representerar 
transpersoner bör skapas för att få just transpersoner att må bra. Eftersom det är omöjligt att 
säga hur en sådan scen skulle bemötas och få transpersoner att känna sig ponerar vi efter 
denna studie att det viktiga är att skapa en genuin, trovärdig, respekterad och rund karaktär, 
speciellt om den är protagonist. Däremot bör inte hela karaktärens narrativ vara fyllt med 

ångest och smärta, utan även innehålla lättsamma och positiva delar. 

5.2.4 Lulu 

Lulu fick positiv respons av samtliga respondenter, både på grund av scenen som de fick läsa 
och av den grafiska gestaltningen som presenterades. Scenen beskrevs av många som fin och 
välskriven och flera uppskattade att Lulus transidentitet, precis som Owens, inte stod i fokus. 
Respondenterna verkade ha en positiv attityd till att hennes andra identiteter som hennes 
humör, personlighet och äventyrslust också fick ta plats i hennes karaktär och ansåg att detta 
gjorde henne mer verklighetstrogen. Återigen ser vi indikation på att mer intersektionalitet 
hos karaktärerna är välkommet. När den grafiska gestaltningen beskrevs svarade majoriteten 
att hon var väldigt söt och samtliga tyckte om färgerna, vissa kommenterade även att kläderna 
gick i transflaggans färger vilket de tyckte var en trevlig hint. När vi designade karaktären var 
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vi osäkra på huruvida färgerna skulle vara för uppenbara och möjligen osmakliga för 
transpersoner, men det visade sig istället vara en välkommen detalj.  

De flesta uppskattade även scenens sätt att använda fjärilar och hur det var en metafor för 
transpersoner, dock hade två respondenter svårt att sätta sig in i situationen. Dessa hade inte 
själva någon transerferanhet, och en av dem tänkte att den kanske “outade” Lulu, alltså på ett 
stötande sätt avslöjade hennes transidentitet, och kunde skrämma och förvirra barn. Den 
andra, eftersom hen saknade erfarenhet av att vara trans, sade att hen inte kunde uttala sig 
om huruvida scenen var positiv eller negativ. En annan respondent, som själv var en ickebinär 
transkvinna, blev dock mycket känslosam över scenen och ansåg att den var ett fint sätt att 
presentera transpersoner på. Detta visar att den personliga erfarenhet av transidentiteter som 
spelare har kan påverka huruvida berättelser ses som positiva eller negativa. De transpersoner 
som var med i studien tyckte alla om scenen medan två av de tre som inte själva hade 
transerfarenhet var mer tveksamma till den. Det här kan kopplas till Shaws (2014) konklusion 
att förmågan att relatera till karaktärer är högst subjektiv. Dock är det viktigt att belysa hur de 
som själva var trans uppskattade scenen, och vi vill mena att det kan vara detta som betyder 
mest. Då det är transpersoner som har erfarenheter av att vara just trans är det de som kan 
säga huruvida en berättelse är positiv eller negativ, medan tankar som personer utan egen 
transerfarenhet har främst blir spekulationer. 

Något som samtliga deltagare var överens om var att det var positivt att representationen 
vände sig till en yngre målgrupp. De ansåg att det var en möjlighet för barn och ungdomar att 
utforska sin identitet och fundera på vem de är. Vissa tänkte även att det kan vara fördelaktigt 
för yngre cispersoner att få se transpersoner i ett sammanhang där det inte är porträtterat som 
konstigt eller onormalt, att det på ett respektfullt sätt visar att transpersoner existerar, och 
därav kan hjälpa till att normalisera transidentiteter i en tidig ålder. En av respondenterna 
uttryckte att sådan representation kan vara ett sätt att motverka transfobi. Som vi skrev i 
utförandet och skapandet av Lulus karaktär är de flesta transkaraktärer i media antingen 
ungdomar eller vuxna (Wikipedia, 2019a), något som även deltagarna i denna studien 
kommenterade, och att visa yngre transkaraktärer kan därför ha stora fördelar, dels för 
transpersoner själva men även för samhället omkring. Även detta kan kopplas till cultivation 
theory och symbolic annihilation; om endast äldre transkaraktärer får visas i media kan 
publiken uppfatta att barn eller ungdomar inte kan vara trans, eller att de inte egentligen vet 
vad de känner utan är “för unga” och snarare “förvirrade”, trots att även barn har 
transerfarenheter (Löfroth;2018, Wikipedia;2019a).  

5.2.5 Drew 

Den generella åsikten om Drew är svår att definiera då han både uppfattas som positiv och 
negativ. Representationen ansågs vara övergripande positiv för transpersoner då det visar att 
till exempel transmän inte måste vara macho eller strikt “manlig” endast för att de identifierar 
sig som män. Snarare sågs det som kreativt och bra att han hade blandat både manligt och 
kvinnligt kodade kläder. En del uttryckte dock oro över att sådan porträttering av 
transpersoner kan vara bränsle för transfobiska kommentarer. Dessa menade att Drews 
könsuttryck skulle bryta mot tvåkönsnormen och därför kunna användas som ett exempel på 
att transpersoner skulle vara “förvirrade”, “konstiga” och inte “veta vad de vill”. Vissa 
respondenter noterade även att Drew verkar uppleva dysfori över sitt bröst men 
kommenterade inte vidare om detta kan vara positivt att ha med eller snarare negativt. 

Deltagarna själva ansåg att det var en rolig och uppfriskande representation, men att övriga 
samhället kanske inte var redo för det. Till detta kan vi koppla hur transpersoner förväntas 
genomgå könskorrigeringar för att passera och accepteras inte bara som trans (Finch, 2015) 
utan även som jämlikar. Denna aspekt hade vi i åtanke när vi skapade karaktären, och kan 
komma fram till att det i denna undersökning ses som gynnande att visa att allt inte är binärt 
eller måste vara antingen maskulint eller feminint för att få visas. Kanske är det dock så att de 
“traditionella binära transidentiteterna” först måste etableras för att sedan visa olika uttryck 
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hos transkaraktärer utan större motstånd? Eftersom transkaraktärer inte har fått en naturlig 
plats i media ännu och eftersom även HBTQ-identiteter generellt får negativ kritik av 
samhället utanför HBTQ-gemenskapen behöver man möjligen ge det mer tid och normalisera 
det mer i media för att kunna representera könsuttryck som kan anses vara mer 
kontroversiella. 

Det faktum att det i bilden på Drew syns att han har ett bandage som binder fick delade åsikter. 
En respondent ansåg att det var negativt och rentav farligt att inkludera sådan gestaltning 
eftersom det är fysiskt farligt att binda med bandage och att spelare som ser detta kan riskera 
sin hälsa om de gör likadant. En annan tyckte dock om detta och hade gärna sett att det var 
standard om man kunde ändra karaktärens utseende. Anledningen till att vi använde bandage 
istället för en binder berodde på att vi inte hittade någon indikation på att det i början av 90-
talet, då spelet skulle utspelas, fanns kommersiella binders utan att transpersoner på den tiden 
behövde hitta egna lösningar för att uppnå ett plattare bröst. Dessa kunde bland annat vara 
bandage, men ibland användes även silvertejp. 

En del av respondenterna såg Drew som en tuff, hård punkare som var redo att slå till någon 
vid första intrycket av bilden och trots att detta ändrades till viss del efter att de fått läsa 
exempelscenen, då han beskrevs som att han mest spelar cool och att han var snällare på 
insidan än vad han ville visa, uttryckte endast en respondent att detta kunde vara negativt. 
Denne menade att det kan vara nära stereotypen att HBTQ-individer är aggressiva och skurkar 
(McInroy & Craig, 2015). Vi kan jämföra Drew med Frannie i denna aspekt. Frannie ansågs ge 
ett hotfullt eller aggressivt intryck vilket uppfattades som negativt på grund av hur hon 
framställs i scenen. Drew däremot upplevdes som positiv vid en någorlunda liknande 
gestaltning. Många beskrev honom som att han inte bryr sig om vad andra tycker om honom, 
samt skulle vara beredd att påbörja slagsmål om någon har problem med honom. Vi tolkar 
detta som att deltagarna tänker att han står upp för sig själv eftersom de alla verkade ha en 
positiv attityd mot honom. Drews kontext och möjligen det faktum att han inte framstår vara 
en fiende för spelaren gjorde att respondenterna tolkade honom som positiv, medan Frannie 
i sitt sammanhang blir en skurk som så många andra HBTQ-karaktärer (McInroy & Craig, 
2015). En respondent nämnde att Drew verkar ha haft ett tufft liv hittills och att han format 
ett hårt yttre på grund av detta, vilket ger en anledning till det mer aggressiva beteendet. 
Sådana tankar reflekterades det inte särskilt mycket över när det kom till Frannie. 

5.3 Slutsatser 

I relation till vår frågeställning; hur uppfattas transkaraktärer inom spelsammanhang av 
HBTQ-personer?, kan vi säga att samtliga respondenter uppfattade majoriteten av 
karaktärerna som gynnande, både för transpersoner själva och för den generella synen på 
denna marginaliserade grupp. Detta betyder inte att de karaktärerna vi skapade till artefakten 
som respondenterna läste som gynnande är ett facit på “bra” representation eller att alla 
HBTQ-personer skulle läsa dessa som positiva. Det vi kan säga är dock att det viktigaste, enligt 
deltagarna i denna studie, var att transpersoner får synas i respekterade roller i media; att de 
behandlas med kunskap och respekt, känns trovärdiga samt framförallt inte fastnar i skadliga 
stereotyper. I slutändan uttryckte respondenterna att de helt enkelt bara ville se transpersoner 
representeras på ett sätt som cispersoner får representeras på; modiga, godhjärtade, 
äventyrliga, eller tuffa och ses som annat än biroller som mediets narrativ hade klarat sig utan. 
En av respondenterna påpekade att det var uppskattat att en transperson sattes i ett 
sammanhang som lika gärna hade kunnat handla om en cisperson, vilket indikerar att 
transkaraktärer oftast inte porträtteras på ett liknande sätt, eller med samma respekt, som 
cispersoner gör. 

Deltagarna tyckte dock även om att Simons scen, och det spel som karaktären hade existerat 
i, behandlade hur det kan vara att inte tillhöra den binära normen, även om det gjorde att 
transidentiteten hamnade i fokus. Spelen som transkaraktärerna fanns med i behövde inte 
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heller vara “positiva” utan kunde också skildra mer “negativa” scenarion och ändå uppfattas 
som “positiv representation”. Även detta visades genom Simons scen, vilken flera deltagare 
uppskattade. Så länge man kunde se att det även fanns delar i spelets narrativ som inte var 
dystra, även om den skildrade ett jobbigare ämne, uppfattades Simon som positiv 
representation. Många ansåg även att Simons kontext och handling kan vara bra, inte bara för 
transpersoner att se men även för personer utanför den marginaliserade gruppen, då den 
kunde fungera som ett sätt att lära sig om transpersoner och deras upplevelser. 
Respondenterna diskuterade även att positiv gestaltning och porträttering som inte var 
skadligt stereotypisk kunde motverka kultiveringen att tro att endast den negativa 
representationen av transpersoner speglar verkligheten. 

Som Shaw (2014) kom fram till och som vi tagit upp tidigare i studien är förmågan att 
identifiera sig med karaktärens utseende eller deras bakgrund mycket individuell och därav 
svår att uppnå. Däremot finns det vissa aspekter och upplevelser med att vara trans, och 
identifiera sig inom HBTQ-spektrumet generellt, som fler kan ha upplevt och kan relatera till. 
En av dessa aspekter, som vi tidigare nämnt, är bristen på att se sin egen könstillhörighet i 
media. Karaktärernas utseende, bakgrund och personlighet kunde ha sina brister i sökande av 
identifikation; ingen av karaktärerna vi skapade är helt perfekta för alla, men de existerade. 
Vi hade skapat karaktärer som var trans, respekterade sådana om man bortser från Frannie, 
och det var det som vägde tyngst för respondenterna. Samtliga deltagare som själva hade 
transerfarenhet tackade oss för att vi valt att göra en studie om just detta, då det har stor 
betydelse för dem. De visade även förhoppningar om att samtliga utom Frannies spel skulle 
finnas i verkliga livet någon dag, inte bara som en artefakt i denna studie. 

I studien såg vi hur respondenterna själva skapade en “bättre” version av en karaktär när de 
var missnöjda med den, något som är vanligt när personer som vill se positiv representation 
inte hittar sådan. Detta är dock inget som i vår mening ska behövas, en publik som uttrycker 
att det saknas representation ska inte behöva “låtsas” att den finns där, den bör finnas där från 
början. 

  



 65 

6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Representationen av transpersoner i spel, och media generellt, är mager. Exkluderingen av 
dessa könstillhörigheter och identiteter kan leda till att vissa upplever symbolic annihilation, 
att de genom sin frånvaro i media känner att de inte får existera i verkliga livet. De få 
karaktärer som finns idag har mestadels uppfattats av transpersoner som problematiska 
gestaltningar och transgemenskapen efterfrågar ständigt nya respekterade karaktärer.  

I detta arbete har vi därför skapat en artefakt bestående av fem karaktärer vilka identifierar 
sig som trans. Varje karaktär har tillhörande grafisk gestaltning i form av en bild där 
karaktären poserats, samt en exempelscen som är tänkt att vara en representation av de fiktiva 
spelen. Under enskilda intervjuer hållna i avskilda rum presenterades artefakten för sex olika 
respondenter, varav samtliga identifierade sig inom HBTQ-spektrumet och tre av dem själva 
hade transerfarenhet. Artefakten var tänkt att inbjuda till diskussion om hur respondenterna 
uppfattade karaktärerna och på vilket sätt de ansåg att deras transidentitet behandlades. 
Syftet var att undersöka hur HBTQ-personer upplever olika transkaraktärer och 
frågeställningen som arbetet utgick från lyder; Hur uppfattas transkaraktärer inom 
spelsammanhang av HBTQ-personer? 

Efter att ha genomfört studien kan vi konstatera att åsikterna om karaktärerna var delade men 
att deltagarna var överens om tre saker; Frannies gestaltning ansågs vara djupt problematisk, 
det finns en brist på transkaraktärer i spel som deltagarna vill se åtgärdas, och så länge 
karaktären skapas med kunskap om transpersoner samt respekt så är det svårt att skapa en 
karaktär som majoriteten skulle uppfatta som skadlig.  

6.2 Diskussion 

Samtliga deltagare som medverkade i studien går eller har gått på Högskolan i Skövde vilket 
gör att omfånget på studien är liten och begränsad. Detta bör has i åtanke för resultatet då 
deltagarna befinner sig på en geografiskt liten plats. För att stärka trovärdigheten för studien 
hade det varit relevant att utföra en liknande eller samma undersökning på flera olika platser 
och med fler personer. Eftersom undersökningen endast behandlar information från sex 
respondenter gör även detta att resultatet kan variera mycket beroende på hur många och 
vilka respondenter som svarar. Tyvärr lyckades inte fler respondenter rekryteras, möjligen på 
grund av ämnet men även då intervjuerna kan bli långa och risk för att vara psykiskt 
påfrestande. Resultatet från denna studie kan dock med säkerhet antyda att mer 
representation av transpersoner både hade varit uppskattat, positivt och behövligt. 

Drew var den karaktär som flest deltagare var lite tveksamma till gällande huruvida han skulle 
vara gynnande eller skadligt för transpersoner i helhet. De uttryckte oro över hans sätt att gå 
emot de normaliserade könskodade kläderna och hur han presenterade sig själv, då samhället 
i stort kanske inte var redo. I och med detta var de inte säkra på om karaktärer som Drew hade 
varit positivt, även om de själva ansåg att det hade varit det. Detta visar hur viktigt det är att 
även tänka på vad för konsekvenser en karaktär kan ha, inte bara för transpersoner 
personligen, utan även för hur de uppfattas av resterande samhället. Porträtteringen som både 
Frannie och Drew står för kan leda till att transpersoner, istället för att få en mer normaliserad 
status, fortsätter behandlas som att “de inte vet vad de vill”, är “konstiga” eller är “aggressiva”. 

Den tveksamhet som deltagarna kände för hur karaktärerna skulle tas emot av cispersoner 
kan kopplas till studien Hill (2016) genomförde. I och med att spelare innan visat transfobiska 
och exkluderande beteenden kan detta göra att tveksamhet och oro bildas för att inkludera 
trankaraktärer; även sådana som Owen, vilken deltagarna i denna studie inte ansåg var tydligt 
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trans. Det råder alltså efterfrågan för transkaraktärer, men med transfobiskt bakslag som 
möjlig konsekvens är det möjligt att deltagarna ser denna risk som större än “belöningen” som 
kommer av att representera transpersoner i spel. De spel som legat i topp för försäljning under 
2004 till 2017 är spel inom en genre som har med minst inkludering av HBTQ personer 
(Utsch, 2017; MatPicatella, 2018), kanske är det så som vi diskuterade tidigare i studien att 
spelutvecklare och företag är rädda för att förlora en del av sin spelarbas om de representerar 
olika könstillhörigheter. Om de förlorar spelare förlorar de även inkomst och med förlorad 
inkomst kan det komma problem med att fortsätta skapa spel. Frågan är hur stort motståndet 
egentligen är, om det är en stor del av spelarbasen som kommer bojkotta spel där 
transpersoner får synas, eller om denna effekt endast berör de spelare som hörs mest när det 
kommer till kritik av inkludering av mångfald i spel. Kanske kan det vara så att fler spelare, än 
företagen tror, är mer accepterande med att det är svårt att veta då denna delen av spelarbasen 
varken säger emot eller hurrar på.  

Som tidigare nämnts diskuterade respondenterna attityderna hos transfobiska spelare när det 
kom till hur Owens transidentitet presenterades; att spelare kunde känna sig “lurade”. Vi 
anser ändå att det i detta fall är bättre att skapa en karaktär som spelare kan uppfatta som 
trovärdig snarare än klumpig som till exempel karaktären Hainly Abrams (Mass Effect: 
Andromeda, 2017), som vi diskuterat tidigare i arbetet, än att skydda transfobiska spelare från 
att bli “lurade”. 

I en artikel av Burgess, Dill, Stermer, Burgess och Brown (2011) diskuteras det hur stereotypen 
av den våldsamma afroamerikanska mannen bidrar till att denna grupp får utstå inte bara mer 
diskriminering utan har även en större chans till att bli utsatt för våld i den verkliga världen. 
Detta skulle även kunna kopplas till hur till exempel transkvinnor porträtteras i spel, samt 
följderna av detta. Burgess m.fl (2011) menar att om en folkgrupp enbart presenteras som 
hotfull och våldsam så ökar risken att våld brukas mot dessa individer eftersom publiken 
förknippar rädslan för de stereotypa karaktärernas våld med orelaterade verkliga personer 
som ingår i folkgruppen. De skriver även att det inte spelar någon roll om karaktären är 
animerad som i ett spel, den undermedvetna kopplingen till verkligheten sker ändå.  

Under de årtionden som spel har varit en del av samhällets mediekonsumtion har fler och fler 
undersökningar gällande dess påverkan på människans liv framkommit, då spelandet tagit 
större plats i vardagen. Studier som gjorts på senare tid handlar om mångfald och 
könsfördelning i spel och problematiserar överanvändning av den vita, heterosexuella 
mannen. Malkowski & Russworm (2017) har dedikerat en bok till problemet om 
representation i spel där dessa ämnen tas upp. Det finns många fler studier som undersöker 
samma ämne, exempelvis Jansz och Martis (2003) samt Lynch, Tompkins, van Driel, Fritz 
(2016), vilket tyder på att det finns nog med underlag för att anta att representation behöver 
finnas med och har en betydelse för samhället. Varierande representation i spel överlag är 
viktigt då spel har fått en allt mer tydlig roll i människors liv (Muriel & Crawford, 2018) och 
för att minska konsekvenserna av cultivation theory och symbolic annihilation är det 
essentiellt att inkludera mer mångfald i spel, då det blivit en stor del av den media som 
konsumeras i dagens samhälle.  

Generellt efterfrågas fler transkaraktärer i media, något som även krävs för att transpersoner 
ska normaliseras i samhället. För att undvika cultivation theory behöver fler personer få se 
och veta mer om vad det innebär att vara trans samt hur transpersoner inte är olika 
cispersoner. Om spelföretag och media överlag fortsätter utesluta transkaraktärer i rädsla för 
att tappa publik eller rädsla för att göra fel kommer transidentiteter få mycket svårt att 
normaliseras i media. Man måste börja någonstans, om än med en liten icke spelbar karaktär, 
för att öppna upp och vänja motvilliga spelare till transkaraktärer. Vi ponerar dessutom att 
spel har en relativt unik roll i mediekonsumtion då individer kan sätta in sig själva mer i 
sammanhanget. Detta eftersom spelaren tar sig an rollen som karaktären snarare än att se på 
från utsidan som det ofta blir i serier, filmer och böcker. Att kunna se en representation av sig 
själv eller något som liknar en själv blir då enligt oss än viktigare. 
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Spels naturliga koppling till internet kan göra att det som sker i spel snabbt kan spridas på 
forum; både gynnande och skadliga åsikter rörande transpersoner publiceras fritt. Här anser 
vi att inte bara spelare har ett ansvar att behandla transpersoner med respekt utan även att 
företagen som utvecklar spelen bör markera transfobi som något de tar avstånd ifrån. Då spel, 
precis som all annan media, inte skapas i ett vakuum så är det möjligt att det politiska klimatet 
som rör transpersoner måste förbättras för att transkaraktärer i spel ska bli accepterade, men 
kanske är inkluderandet av transkaraktärer vägen dit? Studier liknande denna har alltså 
betydelse, inte bara för spelbranschen överlag utan även för samhället i stort, för att det ska 
bli normaliserat och accepterat att vara trans. 

6.3 Framtida arbete 

Om studien hade pågått under en längre period hade det funnits möjlighet att intervjua fler 
respondenter och på så sätt fått ett mer övergripande resultat. Det är även möjligt att vi missat 
insikter och tankar som de deltagare vi intervjuade i denna studie inte själva tänkte på. Sättet 
som studien utfördes på är en annan del som hade kunnat förbättras eller göras annorlunda. 
I början av arbetet hade vi planerat att implementera karaktärerna i ett spel eller interaktiv 
text för att tydliggöra spelsammanhanget och undersöka om det hade påverkat synen på 
karaktärerna, vilket hade kunnat genomföras om arbetet hade pågått under en längre tid. Som 
studien ser ut nu finns det inget som tyder på att karaktärerna kommer ifrån ett spel annat än 
att vi berättar detta för respondenterna. Om deltagarna hade fått se karaktärerna och uppleva 
scenen på ett interaktivt sätt hade resultatet potentiellt kunnat se annorlunda ut. Williams 
m.fl. (2009) nämner att uppfattningen av karaktärer kan skilja sig beroende på om karaktären 
är datorstyrd eller kontrollerad av en mänsklig spelare. I vår artefakt kan man inte interagera 
med karaktärer som spelare kan i spel, därför blir alla karaktärer på ett sätt ”lika” varandra då 
respondenterna interagerade med karaktärer på samma sätt, även om det var spelbara eller 
icke-spelbara karaktärer; enbart genom att läsa om vad som händer. 

Upplägget för undersökningen skulle även kunna ses som ett förslag på hur man kan skapa 
transkaraktärer som anses positiva av transpersoner, genom att helt enkelt fråga den 
marginaliserade gruppen om deras åsikter för en specifik karaktär, så som var fallet vid 
skapandet av Krem (Dragon Age: Inquisition, 2014). Detta hade kunnat vara nyttigt då det 
finns bristande representation av transpersoner i spel, speciellt sådan som fått positiv respons 
av personer som själva har transerfarenhet, och vilka kan vara bättre lämpade att svara på 
huruvida representation av transpersoner är positiv eller negativ än transpersoner själva? 

För framtida studier anser vi även att det hade varit intressant att undersöka den andra sidan 
av publiken, det vill säga att pröva en liknande studie som ämnar att se hur folk utanför HBTQ-
spektrumet tolkar transkaraktärer. På det viset hade vi fått veta hur karaktärerna hade 
mottagits, istället för att bara höra spekulationer från hur våra respondenter trodde att 
karaktärerna skulle uppfattas, av icke-HBTQ-personer. Det kan vara så att folk som motsätter 
sig inkluderingen av transkaraktärer är de som hörs mest, och därför skulle man kunna få en 
skev bild på hur stor andel av populationen som skulle vara emot representationen av 
transkaraktärer i spel. Vi anser därför att det hade varit intressant att se hur motståndet för 
representation av transperson egentligen ser ut. Detta hade enligt oss varit användbart för 
spelutveckling i stort då det finns en risk att utvecklare utesluter transkaraktärer i rädsla att 
de ska förlora en stor del av sin publik, och därav stor del av sin inkomst. Det hade även varit 
intressant att fortsätta i det spåret och undersöka vad hos företagen som ligger bakom bristen 
på transkaraktärer, om det är på grund av risken att förlora spelare eller för att de är rädda att 
skapa representation som skulle anses vara skadlig. 

Såsom Williams m.fl. (2009) skriver så är spel ett medium som i USA är en mer populär 
underhållningsform än television. Eftersom spel har en så stor räckvidd så borde det 
undersökas vidare hur relationen mellan spel och representation samverkar men även hur det 
påverkar samhället. 
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 I 

Bilaga 1a - Färdig exempelscen för Lulu  

Lulu and Lily had never seen that many butterflies as they did right now at the Butterfly Oasis. 
The spot had made itself worthy of being called a kingdom, with the neverending sound of 
paperthin wings fluttering in the hot summer air. Fireflies were making their way out as well, 
as the sun set over the garden.  

“We could really use some help” Lily said when some of the butterflies gathered around them.  

“We’re looking for our sister Lola, and it’s getting dark” Lulu filled in.  

One of the butterflies, one with a beautifully intricate pattern of blue and gold swirling on its 
wings, looked at Lulu and smiled.  

“Anything for a fellow butterfly, of course!” she chirped.  

“Oh no, I’m not a butterfly!” Lulu assured them, shaking her head. Another butterfly, this one 
in translucent green and silver, gave Lulu a good look before nodding.  

“She doesn’t have wings, but she has the aura of transformation.” 

“Oh, you’re right! I could have sworn she was a butterfly” the first butterfly excused herself.  

“Well, butterfly or not, her heart is like ours.” The green and silver butterfly smiled at Lulu, 
who grinned back.  

“Follow us, lil’ butterfly! We’ll help you!” 

 

  



 II 

Bilaga 1b - Färdig bild för Lulu 

 

  



 III 

Bilaga 2a - Färdig exempelscen för Frannie 

 
The old hospital lays darkened, with only the occasional lightning strike painting the mint 
green walls white for a split second at a time. The rain pours down on the other side of the 
barred windows as John makes his way down the corridor. He’s holding the flashlight in a 
tight grip. The storm has put out the electricity and the last thing he wants is to fumble around 
in the dark. He stops immediately when he sees the silhouette, crouched down where the 
corridor splits in two. He gets closer with caution. The figure seems to be hunched over 
something and when he points his flashlight towards the shadow he can spot blood dripping 
from the shiny steel of a surgical knife. Then he notices the badly applied makeup running 
down the man’s face when he faces John.  

He’s dressed in rags that once must have been rather nice women’s clothes, now ill-fitting on 
his thin but still tall figure. He blinks in the harsh light from the flashlight in John’s hand. 
Then he turns back to the heap on the floor in front of him and slides the doctor’s robe off of 
the figure. He put it on but let the sleeves fall down the bony and wide shoulders. Then he 
turns to John again and flashes a smile. John can feel his hands going cold, as if all of his blood 
has rushed to his legs, ready to make a run for it if he has to. 

“Hello, sweetie.” The patient’s voice is hoarse and effeminate, or rather, mimicking. It sounds 
like a mockery to John, but he recognizes the man now.  

“Hey, I know you…” The patient smiles wider at John’s words and he tilts his head, letting the 
blondish grey hair fall on his shoulder.  

“Oh, yeah? Well, I’d like to get to know you.” It sends a chill up John’s neck.  

“You’re Doctor Johnson’s patient, Frank.” John swore he only as much as blinked but in the 
next second the man in front of him seemed to have been replaced completely. Frank gripped 
the surgical knife tighter in his fist as he rose to his feet. His gait was uneven, maybe because 
of the, too small, heels digging into his heels. John avoids Frank’s arm lashing out towards 
him by just a few inches.  

“My name is Frannie!” 

  



 IV 

Bilaga 2b – Färdig bild för Frannie 

 

 
  



 V 

Bilaga 3a - Färdig exempelscen för Owen 

 
The man sitting in front of you is rubbing his hands together, casting nervous glances towards 
the door. 

“You seem preoccupied.” 

“No, I’m just” the man’s words trail off, still looking back and forth between the door and you. 

“Sorry, you were saying?” 

“Do you have any cyborgs here?” Your voice is stern. You’ve been hunting the cyborgs for days 
and you’re starting to run out of patience.  

“No.” The man doesn’t look you in the eye, instead his eyes are fixated at the door. In that 
moment you hear it too, the low thumping; footsteps.  

When the door swings open the man in front of you instinctively reaches for the crutch at his 
side. The new stranger stops in the doorway. His eyes are locked at the service weapon at your 
side before looking at the man in front of you.  

“Owen?” his voice is guarded, you feel his eyes on you again.  

“It’s okay, Micah. We’re only talking.” Owen tries to sound calm but his eyes flicker from Micah 
to you. He clearly wants to keep you in sight, with good reason. It only takes you a second 
before identifying Micah, the discolouration and patterns in his eyes gives it away 
immediately. You stand up from the chair and pull out the gun from its holster. In one fluid 
motion you switch off the safety on the firearm and point it at Micah.  

You remain unwavering even when Owen stands up with such force it knocks the chair over. 
“Hold on, don’t shoot.” You can hear the panic in his voice as he steps into the line of fire with 
his free hand raised. It’s all very familiar. “We can work this out, just, put the gun down so we 
can talk.”  

 
(A) 
 
“Move. I only need the cyborg, don’t make me hurt you too.”  

“I can’t do that.”  

The first shot of the gun is loud and the bullet hits Owen prosthetic leg, he’s on the floor before 
the echo dies out completely. 

“Micah, run!” he screams but Micah isn’t moving. You make sure the next shot will kill the 
cyborg by taking a step closer. Owen manages to get up on his knees and before you have time 
to react he’s hurled himself at you. It’s clumsy and ungainly but he manages to force your arm 
up. The second shot hits the ceiling and dust and some small debris rain over you. You can feel 
his hands clasp around yours and the struggle for the gun goes on for a few seconds before a 
third bang echoes through the room.  

Everything goes quiet but the slight ringing in your ear and you can feel Owen’s grip loosen 
from your arms. He falls back onto the floor and his body makes a dull sound on impact with 
the concrete.  

“Owen!” Micah’s scream is loud, but it can’t measure up to the fourth bang. This one hits the 
cyborg right between his eyes.   
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(B) 

You can feel your hands tremor before you know that you’ve made up your mind. You lower 
your weapon and you can see Owen’s shoulder slump in relief. Still, he’s not moving from 
where he’s standing in front of Micah.  

“We’re not going to hurt you” he reassures you. You know well enough that they’d be no match 
for you, it’s possible Owen knows that too. He closes the distance between you the way you 
would a wild but wounded animal.  

“I know you” he keeps going. “I used be like you, but you don’t have to do this.” He holds out 
his hand towards you and you feel compelled to take it. Instead you hand him the gun.  

“What now?” you ask, for the first time walking into uncharted territory.  

 
(Cont. B) 

It was well into the evening when Owen finally approached you. The crutch tapped slowly 
against the concrete floor of the old factory as he made his way to the ragged old sofa and sat 
down next to you. It took a while before he spoke, he twiddled his hands, taking his time to 
form the words. 

“Can I ask you a favour?” Finally. “I usually ask Micah but… with all the agents, I can’t risk it. 
And I’m not exactly fit to do it myself.” He glanced down at his leg and smiled as if to mask 
some sort of shame.  

“Anyway, there’s a doctor on the other side of town. Her name is Dr. Huang.” Owen didn’t look 
you in the eye when he talked. “She… synthesizes and keeps my hormones for me. This fighting 
doesn’t seem like it’s gonna let up anytime soon, I need someone fast and… human, to pick it 
up for me. I wouldn’t ask if it wasn’t absolutely necessary. Do you think you could do it? You 
don’t have to tell me right now.” His words were a bit jumbled, but sincere. After a short while 
he got up again, leaving you with the decision whether you should help him or not. 
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Bilaga 3b - Färdig bild för Owen 
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Bilaga 4a - Färdig exempelscen för Drew 

It’s dark by the time Dana finds Drew outside the old pub. He’s sitting down, his hand nestled 
in Lucy’s fur. They’re surrounded by the thick summer air.  

“Drew! I’ve been looking all over for you!” Dana says when she’s hurried over to him, she’s 
slightly out of breath. “Are you okay?” 

Drew nods but then he glances to his left arm. There’s a vicious cut running across it with 
jagged edges. It’s still bleeding although Drew’s been sitting there for a while. “Well…” he 
manages. He doesn’t want Dana to make a big deal out of it but of course she does, she’s Dana, 
afterall.  

“Hey, let me see” she says when Drew tries to move his arm away from her gaze. “Oh, Drew, 
your arm.” Dana lets her hand hover a bit over the wound, not wanting to touch it. It looks 
painful.  

“It’s fine, just a scrape, really” Drew tries, then adds “I’ve had worse.” Dana gives him a look 
of disbelief, at least it’s better than pity.  

“Don’t try to play cool, it’s gushing. We need something to stop the bleeding.” She’s not wrong, 
the blood is still running down his arm and it doesn’t seem to be stopping on its own. Drew 
doesn’t say anything but he shoots a fast glance down at his chest. He’s not sure if Dana 
notices.  

“Here.” Dana starts taking off her jumper and Drew looks away. He’s not sure why, he’s seen 
Dana in tank tops before. She wraps it around Drew’s arm without giving him any time to 
protest.  

“I’m afraid that’s the best we can do at the moment” she says as she looks at the makeshift 
bandage.  

“You didn’t have to do that” Drew says, he can feel his ears getting a bit warm. 

“Bullshit. You were gonna pass out if we didn’t stop the bleeding, and I’m not carrying you 
home.” She sounds stern but her smile is warm. 

“Thank you.” The words are a whisper but she still catches them.   

“You’re welcome Drew. You’ve been good. Let’s get you home.” 
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Bilaga 4b - Färdig bild för Drew 
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Bilaga 5a - Färdig exempelscen för Simon 

The table during breakfast is a mess, just like usual. Mattias doesn’t start work until noon so 
he takes his sweet time. Simon is putting their cup to their lips as Mattias speaks.  

“Did you tell dad yet?” 

Simon puts the coffee down again, holding it in both their hands. It’s warm and feels nice 
against their palms.  

“Oh, no...” They sound almost apologetic. “Mum said it’d be better if I don’t.” They stare down 
at the black coffee. Mattias tries not to look worried but there’s a deep crease between his 
eyebrows.  

“You know he doesn’t mean anything bad.” 

“Sure…” Simon knows what their dad thinks, what he means. It’s just unfortunate it’s about 
his own kid, but that doesn’t change anything.  

“So, I read that most trans people want to change their name.” Mattias changes the subject. 
He usually does when things get awkward. Simon figures that’s one thing he got from their 
dad.  

“Yeah?”  

“Is that… anything you’ve thought about?” Simon can hear that their brother is still 
uncomfortable. “Cause I’m fine with it, just so you know!” Simon is used to people he knows 
being ‘fine’ with most about anything regarding their gender. They’re all very ‘fine’.  

“Uh, no, not really.” The conversation is feeling more and more awkward, like whatever words 
are coming out of their mouths fill up the room and push away the oxygen.  

“Why not? Don’t you think it’s a bit of a giveaway? That you’re a guy I mean.” Mattias doesn’t 
mean to hurt them, Simon is sure, but it still hurts. They don’t say anything, doesn’t correct 
him or get visibly upset. Just as much as everyone’s ‘fine’ with Simon, Simon is used to it. Still, 
his face gives away the disappointment, and Mattias can tell. 

“Oh, come on, you know what I mean.” It’s not an apology. Simon tries not to mind.  

“Well no, I mean, yes, I’ve thought about it, but I don’t want to.” They’re tired of conversations 
like these but they know it gets worse if they don’t feed it. “I like my name.” They run their 
fingers over the brim of the warm cup.  

“And that’s good but, everyone’s gonna assume, you know?” Mattias desperately tries to regain 
eye contact with his sibling but to no use.  

Simon can’t help but to give out a heavy sigh.  

“Of course I know, Mattie.” They don’t mean to sound so tired, but they are tired. Very tired. 
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(A) 
 
“But I don’t want to change it. Why should I be the one to conform, just to make sure no one 
misgenders me?” Now he’s visibly upset, he can feel the tension rising, it’s like a bungeecord 
that’s going to snap once they’re deep into a canyon.  

“But it’s a masculine name, and all this is new, everyone’s gonna think you’re a guy if you look 
like that and have a masculine name.” He gestures to Simon while talking and they can’t take 
it anymore. They stand up, leaving the rest of their breakfast at the table.  

“Simon? Oh, come on, where are you going?” 

“Work. I’m gonna be late.”  

 
(B) 
 
“Maybe you’re right…” they sigh again, “maybe it would be easier. Maybe people would think 
I’m more… legit, if I changed it.” They stare at the table, not feeling like eating any more of 
their breakfast.  

“Hey, I’m not saying you have to. I was just wondering if that’s something you’re interested 
in” Mattias says.  

“I just want people to know who I am without…” Simon can feel something burning behind 
their eyes. “Nevermind.” They get up from the table, leaving the half-eaten breakfast.  

“You okay? Where are you going?” 

“I’m fine. I gotta go, gonna be late for work.” 
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Bilaga 5b - Färdig bild för Simon 
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Bilaga 6 - Intervju med Respondent 1 

Respondenten presenterades med karaktären Owen, och hens första intryck genom den 
grafiska gestaltningen av karaktären var positivt. Hen noterade karaktärens benprotes och 
sade att det var uppmuntrande att se en transkaraktär som har en fysisk funktionsvariation. 
När respondenten blev tillbedd att beskriva karaktären nämnde hen det öppna kroppsspråket 
som i hens mening förmedlade vänlighet. Överlag beskrevs karaktären som lugn och härlig 
men även en person som vet vad han vill och som kan se andras svårigheter och som vill hjälpa 
till. Respondenten använde ordet “godhjärtad” för att beskriva karaktären. Efter att ha läst 
exempelscenen noterade deltagaren den skam Owen visar när han ber spelarkaraktären hämta 
hans hormoner och sade att hen hoppas skammen refererar till karaktärens oförmåga att 
hämta hormonerna själv snarare än det faktum att karaktären tar hormoner. Respondenten 
tycker att karaktären ger en mycket positiv bild av transpersoner och som övrig kommentar 
nämner hen att han är “badass”, speciellt med tanke på den scen där Owen ställer sig i 
skottlinjen mellan Micha och spelarkaraktären, och därav riskerar sitt liv. 

Efter Owen presenterades Frannie och stämningen byttes ut helt. Respondenten noterade 
direkt karaktärens namn och sade att det är mycket likt skällsordet “trannie” som används för 
transpersoner. Blodet på kläderna och skalpellen signalerade fara och poseringen gav ett 
intryck av “femme fatale” enligt respondenten. Hen menade att karaktären i sig möjligtvis 
skulle kunna vara okej att ha med i ett spel, dock enbart om man bortser från hennes namn 
samt om det finns andra transkaraktärer i samma spel som behandlas och representeras med 
respekt. När respondenten blev tillfrågad hur hen skulle beskriva karaktären som person 
användes ordet “farlig”. Respondenten tillade att man bör vara försiktig med att blanda 
transpersoner och våld då transkvinnor mycket ofta blir anklagade för att vara farliga, utan 
grund, något som den skadliga representationen kan vara en anledning till menar 
respondenten. Respondenten läste scenen och beskrev den i sin helhet som en skadlig 
stereotyp, då karaktären genomgående beskrivs som en man som försöker låtsas vara en 
kvinna och säger att synen på karaktären förvärrats efter att ha läst scenen. Hen sade att hen 
verkligen inte vill se karaktären i ett spel då hon verkar vara “alla stereotyper som finns” och 
förmedlar en utav de mest skadliga stereotyperna; att transkvinnor är “farliga män i 
kvinnokläder som aldrig kommer ses som kvinnor, allt de gör är ett mockery av kvinnor och 
de är farliga”. Som övrig kommentar sade respondenten att karaktären överlag är dålig och att 
den enbart fungerar i undersökningssyfte som lyfter problematisk representation.  

Efter att Frannie hade diskuterats fortsatte intervjun med karaktären Simon som vid 
respondentens första anblick beskrevs med orden “they’re hot”. Hen noterade kjolen och 
tyckte att det var en bra detalj, samt uttryckte att karaktärens klädstil överlag såg mycket bra 
ut. Respondenten beskrev poseringen av karaktären som öppen och välkomnande, som om 
hen hälsar på en vän och lägger till att “om det var min vän skulle jag direkt bli jätteglad att se 
hen”. När respondenten läst exempelscenen menar hen att situationen med pappan kan läsas 
på olika sätt, om han vet om att sitt barn är ickebinär är upp till spelaren eftersom det är 
otydligt. Hen tyckte att scenen gjorde ett bra jobb på att förmedla verkligheten som 
transpersoner ofta lever; att ingen riktigt förstår eller orkar sätta sig in och lära sig om 
transpersoner för att underlätta. Respondenten sade att hen kände igen sig i karaktären och 
att “this scene gets it”, alltså att scenen förmedlar hur det är att vara trans och ha folk 
runtomkring som inte förstår. Deltagaren sade att hens intryck av karaktären hade förändrats 
något nu, att hen inte är lika självsäker som hen verkade vara vid första antydan. När 
respondenten blev tillfrågad om hen hade velat se karaktären i ett spel blir det ett tydligt “ja”. 
Hen menar att en sådan karaktär och sådant spel skulle hjälpa både transpersoner att inte 
känna sig ensamma i sin situation, men även kunna undervisa cispersoner om hur det känns 
att bli felkönad och inte respekterad som transperson. Respondenten sade att karaktären är 
“bra representation” samt att “transpersoner behöver bra representation”. Som övrig 
kommentar tillade hen att hen älskar karaktären.  



 XIV 

Den fjärde karaktären som presenterades var Lulu. Respondenten kommenterade att hon var 
väldigt söt och noterade att hon är mycket liten. Hen säger att karaktären verkar nyfiken och 
redo att lära sig, då hon håller i en penna och ett anteckningsblock samt har glasögon. 
Kläderna, overaller och gummistövlar, menar respondenten visar på kläder som passar bra för 
barn att gå på äventyr i, och överlag beskrevs karaktärens känsla som “scout”. Respondenten 
sade att Lulu verkade väldigt glad och skulle skutta fram, som att hon är väldigt exalterad och 
på gränsen till att aldrig kunna sitta still. När respondenten läst scenen blev hen synligt 
känslosam och tystnade en stund. Hen sade att scenen är fin och tackade för att ha fått läsa 
den. “Jag vet inte vad jag ska säga, den är bara väldigt bra” sade hen efter ett tag. Hen ansåg 
att metaforen i scenen var fin och att den har blivit “bokstavlig”. Respondenten sade att hen 
önskar att det var ett riktigt spel eftersom det är “perfekt” och trodde att spelet skulle kunna 
hjälpa transpersoner känslomässigt men att cispersoner kanske skulle ha problem med att 
förstå hur fin scenen är. “Det gör det så självklart att hon är en liten tjej, att fjärilarna ser henne 
som en av dem, de flesta andra skulle inte se henne som en fjäril så som andra inte skulle se 
en transkvinna som en kvinna, men de [fjärilarna] säger att hon är det.”  

Intervjun gick vidare till den sista karaktären, Drew. Det första intrycket som respondenten 
fick var att han verkar ha levt ett lite hårdare liv än resten av karaktärerna som hen fått se 
under intervjun. Hen diskuterade om det kan ha att göra med hens egna förutfattade meningar 
om den mer punkiga stilen, att detta skulle utstråla en hård attityd, eller att han kanske har 
blivit felkönad ofta och haft ett hårt förflutet men nu inte bryr sig om någon tar illa upp över 
hans identitet. Respondenten noterade att man kan se att karaktären har bundit sitt bröst 
under tröjan och att detta ger bilden av att karaktären inte bryr sig om vad andra tycker om 
honom. Kroppsspråket uppfattas som stängt då karaktären har armarna i kors. Respondenten 
tycker det är bra att karaktären har en crop-top på sig utan att vara “supersmal”. Han tillåter 
sig vara “full in your face” och verkar ta nöje i att vara öppen med vem han är. När 
respondenten läst scenen ändrades hens uppfattning något om karaktären, att hen ser en 
mjukare sida av karaktären efter att ha läst scenen. Anledningen till den förändrade 
uppfattningen berodde på scenen, där hen ser det som att karaktären precis blir kär i en annan 
karaktär. Deltagaren skulle vilja se karaktären i ett spel eftersom den inte hamnar för nära 
några stereotyper av transkaraktärer. Stereotypen som respondenten säger kan vara närmast 
karaktären är att transpersoner skulle vara aggressiva.  

Frannie var den karaktär som respondenten uppfattade vara skadlig i det slutgiltiga momentet 
av intervjun, medan övriga karaktärer ansågs vara gynnande. Hen motiverade valet med att 
Frannie var djupt problematisk på flera varierande vis; dels på grund av hennes namn; dels 
genom scenen; och dels genom det intryck som hon i helhet ger av transpersoner. Hen tillade 
att hen aldrig vill se en karaktär som Frannie i ett spel och ponerade att karaktärer som 
Frannie mycket väl kan vara en del av problemet med de stereotyper som resulterar i att 
transpersoner blir mördade. Drew ansågs vara gynnande då deltagaren inte såg några problem 
med karaktären och tyckte att den rörde sig bort från föreställningen att alla transmän skulle 
vara mjuka och inte ha någon integritet. Simon beskrivs som gynnande och den som 
respondenten känner igen sig mest i, då den ger en inblick i hur det kan kännas att vara trans. 
Owen beskrevs som “väldigt bra” och respondenten menade att det var bra att fokus får ligga 
på något annat än att han är just trans, att han får andra kvalitéer som syns först och att hans 
transidentitet sedan blir en till del av honom istället för att han identifieras enbart som trans. 
Om Lulu hade deltagaren inte mycket mer att tillägga, men beskrev henne som mycket 
gynnande och “perfekt”. Hen avslutar intervjun med att säga “I love you” till karaktären.  
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Bilaga 7 - Intervju med Respondent 2 

När Owen presenterades påpekade respondenten att hen inte kunde se något på karaktären 
som skulle antyda på att han är trans. Hen beskrev karaktären som att han ser vänlig och 
inbjudande ut, och använde även ordet “lugn”. Exempelscenen beskrevs som en actionscen 
där man får välja om man ska vara “mer sympatisk” eller inte. Hen ansåg att det var tydligare 
att han var trans efter att ha läst scenen, i och med scenen då det tas upp. Utan den scenen 
kunde respondenten inte se något som skulle peka på att karaktären skulle vara trans. 
Deltagaren sade att hen hade velat se en karaktär som Owen i ett spel och menade att “det är 
en rätt så mänsklig karaktär som har många fysiska och psykiska attribut som man sällan får 
se representerade i spel”. Hen tillade att denna typ av karaktär i sig inte är ovanlig i spel och 
att det inte finns något som säger att han inte skulle kunna vara trans. Vidare förklarade 
deltagaren att det sätt som Owens transidentitet presenteras på i scenen inte kändes 
märkvärdig och att det “är bara en fact of life att han behöver sina hormoner”. Respondenten 
sade även att det är synd att man inte ser så mycket av sådana scener i existerande media.  

När Frannie visades noterade respondenten Frannies namn; att det även stod Frank på hennes 
papper. Hen sade att det var “en tråkig grej om tanken är att hon ska vara trans, att det står 
Frank i parentes, det borde inte vara så liksom”. Hen beskrev karaktären vidare med att säga 
att hon var en omänsklig-gjord person där fokus verkade ligga på det hon “inte har”. Här 
refererade respondenten till karaktärens anatomi, att hon har en uppknäppt blus som tydligt 
visar avsaknaden av ett “kvinnligt” bröst. Respondenten sade att karaktären skulle kunna vara 
bra men att hen inte kan avgöra det på enbart bilden. Hen säger att blodet får henne att kännas 
hotfull och läskig och att hon ger ett intryck av att inte vara “helt psykiskt stabil”. 
Respondenten beskrev exempelscenen som “väldigt transfobisk”. Att texten har fokus på att 
“det här är en man som klär sig som kvinna, inte en transperson” var enligt respondenten en 
stereotypisk syn som transpersoner oftast får utstå. Hen ansåg även att porträtteringen av 
psykisk ohälsa är ett stort problem i sig och att specifikt transkvinnor oftast ses som “psykiskt 
sjuka män som fått för sig att de ska vara kvinnor”. Respondenten nämnde i denna mening 
den liknande situationen med karaktären Buffalo Bill från The Silence of The Lambs (1991). 
Hen sade att detta tyvärr känns som en typisk karaktärisering av en transkvinna och tillade 
att hen inte skulle vilja se karaktären representeras i ett spel, såvida det inte är för att försöka 
belysa problem med den i ett försök att upplysa människor om varför den är skadlig.  

Simon presenterades och respondenten kommenterade att det inte fanns något med 
karaktären som tyder på att hen är ickebinär mer än att det stod på pappret. Karaktären 
beskrevs som att hen hade en “hipster-stil” och “moderiktiga kläder” samt att hen var 
“försiktigt extrovert” i sin posering, då hen vinkar med en öppen hand men verkar dölja den 
andra armen något bakom sin kropp. Scenen ansåg respondenten vara intressant, hen menade 
att den tar upp ett problem man oftast inte får ta del av. Hen tyckte det kändes som en scen 
som kan vara värdefull för någon som är trans och går igenom liknande grejer, om den är 
värdefull för en cisperson visste hen dock inte. Respondenten beskrev scenen som nyanserad 
och tolkade valen som att det inte fanns något bra eller dåligt, utan att de snarare var två olika 
sätt för karaktären att reagera på, som inte fick någon märkbart olik  konsekvens. Hen tillade; 
“det spelar ingen roll vad man gör för makten ligger inte i ens egna händer”. Efter att 
respondenten läst scenen ansåg hen att bilden av Simon blivit mer nyanserad, men att man 
egentligen inte fått en bättre bild av vem karaktären är. Hen ansåg att den snarare svarar på 
de förutfattade meningar som bilden framkallade; att man först antog att det var en man för 
att sedan få reda på att personen är icke-binär. Deltagaren uttrycker att det var “segt att det 
var det första jag tänkte på också”. Efteråt kommenterade hen att det som var mindre bra med 
scenen är att den behandlar just hur jobbigt det kan vara att vara trans, då detta är vanligt vid 
transrepresentation. Trots detta hade deltagaren velat se karaktären i ett spel och förklarade 
detta med att hen inte stött på någon icke-binär person i media som inte är antingen en alien 
eller en pokémon. Hen ansåg att det finns unika problem som ickebinära går igenom som 
andra kan lära sig av samt att det hade varit kul med något nytt. 



 XVI 

Därefter fick deltagaren se Lulu och hens första intryck av hennes bild var att den påminde 
om Super Mario Bros. (1985) och “lek och lär”. Hen noterade att färgerna på Lulus kläder går 
i transflaggans nyanser vilket hen tyckte var kul. Respondenten tolkade kläderna som 
androgyna, vilket hen sedan förtydligade att de flesta barnkläder är, och tyckte inte att de 
indikerar på hennes transidentitet i allmänhet. Respondenten menade att det främst var 
längden på Lulus hår som tyder på att hon är en tjej. Exempelscenen hade deltagaren svårt att 
skapa sig en åsikt om med motivering att hen inte hade erfarenheten av att vara trans som 
barn. Hen förklarade att scenen för hen själv inte betydde så mycket, men att den kan vara 
betydelsefull för någon annan. Respondentens åsikt om Lulus karaktär var att att hon inte är 
så komplex utan snarare en “avatar som råkar vara trans”, men hen kunde inte säga huruvida 
detta var bra eller dåligt. Vid frågan om hen hade velat se karaktären i ett spel sade deltagaren 
att hen är fel målgrupp och att det därav inte är för hen att uttala sig om. Efteråt nämnde dock 
deltagaren att hen gärna hade sett mer av unga transpersoner i media, då hen inte trodde att 
det finns speciellt mycket av det, om något alls. Hen menade att detta kunde normalisera att 
vara trans under uppväxten såväl som i samhället generellt. 

Deltagarens första intryck då karaktären Drew visades var att det verkade vara en “väldigt 
könskreativ person”, eftersom kläderna var en blandning av olika könskodade stilar och 
fysiska uttryck. Hen ansåg även att Drew hade attityd och såg honom som en “punksnubbe” 
samt nämner uttrycket “genderpunk”. Som person trodde hen att Drew har något som tynger 
ner honom men att han ändå är sympatisk och hänvisar till hans uttryck runt ögonen samt 
poseringen. Scenen beskrevs av respondenten som ömsint, där hälp vill ges till någon som inte 
vill ha den, samt att det uppstår någon form romantisk stämning och attraktion mellan Drew 
och Dana. Hen tolkade Drews agerande som att han “spelar cool”. Respondenten hade velat 
se karaktären i ett spel och nämnde att det “hade varit coolt”. Hen jämförde Drew och Frannie 
med att säga att Drew har en “härlig blandning av könsuttryck som inte presenteras på ett 
negativt sätt, vilket är mycket mer roligt [än hur Frannies könsuttryck presenteras], för alla 
involverade”. Respondenten ansåg allmänt att representation av “genderfluidity” skulle vara 
positivt.  

I den sista delen av intervjun placerade respondenten ordet gynnande på samtliga karaktärer 

utom Frannie, vilken hen ansåg vara skadlig, med motivationen att det var svårt att hitta 

positiva aspekter med karaktären. Lulu tyckte deltagaren endast hade gynnande påverkan, då 

hen ansåg att det är bra att visa transpersoner som är barn, eftersom detta enligt hen är 

ovanligt att se i media. Simon och Owen fick båda gynnande och neutral, med förklaringen att 

det är bra karaktärer att ha med i spel och därför skulle vara gynnande. Däremot ansågs Simon 

även vara neutral eftersom spelet skulle vara ett indiespel och därav troligtvis inte hade nått 

ut till så många andra spelare då det är en nischad genre. Även Owen ansågs ha en neutral 

sida då spelaren får leta efter Owens transidentitet. Respondenten tillade dock att spelet i sig 

känns mer som ett AAA spel, med större omfång på publik, och att det på så sätt hade kunnat 

nå fler spelare. Trots att Drew enligt respondenten skulle ha en gynnande inverkan fick även 

han ordet skadlig. Deltagaren förklarade att detta berodde på att det finns en risk att Drews 

könsuttryck skulle vara något som transfober kan använda mot transpersoner genom att 

uttrycka “hur konstigt det är [att vara trans]”. Som övrig kommentar påpekade respondenten 

att det bara var två utav de fem karaktärerna som presenterats som var spelbara. 

Respondenten diskuterade hur detta är vanligt; att när transpersoner väl får synas i media så 

är det oftast inte i en stor roll eller, i spels fall, en spelbar roll.  
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Bilaga 8 - Intervju med Respondent 3 

När Owen visades för respondenten var hennes första intryck att “det ser ut som att han har 
genomgått en hormonell transition” och att om hon inte sedan innan visste att han var en 
transman så hade hon inte vetat om det. Respondenten uppskattade att Owen är mörkhyad 
och sade att det är ovanligare att mörkhyade transpersoner får synas än vita. Enligt 
respondenten verkade Owen vara intressant och välrundad samt ha en en identitet utanför 
den som trans. Respondenten tolkade karaktären som sympatisk och handlingskraftig. Hon 
ansåg att exempelscenen var realistisk och liknar den med en scen från filmen Inglorious 
Bastards (2009), där en officer kommer till ett hem där ägaren gömde judar. Hon sade att hon 
uppskattar att karaktärens transidentitet inte är i fokus, att det tas upp men inte på ett sätt 
som känns framtvingat. Hon menade även att uppdraget där Owen ber spelaren hämta hans 
hormoner hade kunnat handla om till exempel hjärtmedicin, det var bara ett uppdrag som 
vilket annat. Den grafiska gestaltningen påverkade hur hon läste scenen men hon uppfattade 
fortfarande Owen som sympatisk, passionerad och som att han gör sitt bästa trots sin 
funktionsvariation (benprotesen). Respondenten sade att hen gärna hade sett karaktären i ett 
spel då hon tyckte han verkade vara en intressant karaktär som hon såg mycket potential i. 
Hon nämnde att det finns mycket dålig representation av transpersoner och att det känns 
mycket mer intressant att ha en respektfullt hanterad mörkhyad transperson med i ett spel.  

Det första intrycket deltagaren fick av Frannie var att hon påminde om en zombie samt att den 
gröna tonen på hår och hud, tillsammans med att hon var väldigt undernärd, fick henne att se 
monsteraktig ut. Frannies breda ansikte, stora näsa och kraftiga ögonbryn ansåg deltagaren 
var attribut som överlag gör att karaktärer ser mer maskulina ut. När respondenten beskrev 
personligheten av karaktären så tyckte hon att Frannie såg manipulativ, otrevlig och möjligen 
sadistisk ut, “Hon verkar inte vara någon som du vill ha att göra med”. Efter att ha läst 
exempelscenen sade hon; “det finns så mycket som är fel och problematiskt med det här, jag 
vet inte vart jag ska börja.” Hon ansåg att hela beskrivningen av karaktären var respektlös mot 
transkvinnor då Frannie beskrevs som en man i kvinnokläder. Respondenten sade att detta 
möjligen hade kunnat vara acceptabelt beroende på kontext, exempelvis om man inte visste 
att hon var trans eller om hon tidigare presenterats som en man och sedan kommit ut som 
transkvinna under spelets gång. Hon nämnde även att karaktärens roll som fiende var 
problematisk då HBTQ-personer ofta framställs som fiender eller skurkar vilket stärker 
stereotypen att de skulle vara opålitliga eller onda. Respondenten sade att hon, innan hon fick 
läsa scenen, trodde att karaktären var en anställd på sjukhuset, men menade att båda rollerna 
kan vara problematiska. Om karaktären skulle vara inlagd på ett mentalsjukhus för att hon är 
trans så hade det spelat in på stereotypen att transidentiteten är en psykisk sjukdom som leder 
till att transpersoner måste låsas in på sjukhus. Om karaktären istället hade jobbat på 
sjukhuset och varit elak och sadistisk mot patienterna hade även detta förstärkt att HBTQ-
personer är ondskefulla. Respondenten diskuterade vilka konsekvenser som kan komma av 
att inkludera karaktärer som Frannie i spel och drar liknelse till filmen The Silence of The 
Lambs (1991), vilken enligt respondenten fortfarande har negativa effekter när det kommer 
till synen på transkvinnor och i sin tur påverkar deras rättigheter. Respondenten tillade “det 
här är inte något jag vill se i ett spel”.  

Innan den grafiska gestaltningen för Simon visats sade deltagaren att konceptet verkade 
lovande och att det kändes positivt att spelet vill få spelaren att identifiera sig med och förstå 
en icke-binär person. När respondenten sedan fick se och beskrev karaktärens utseende sade 
hon att “han ser trevlig ut”. Hon noterade själv sin felköning av karaktären och sade att det 
kan bero på att Simon är ett manligt kodat namn. Hon sade att Simon såg ut att vara positiv, 
vänskaplig, inbjudande, lätt att prata med samt såg ut ha latinamerikansk bakgrund. Under 
läsningen av exempelscenen relaterade respondenten till denna bit; “Simon is used to people 
he knows being ‘fine’ with most about anything regarding their gender. They’re all very ‘fine’” 
och skrattade åt ironin när hon läste den. När respondenten läst hela scenen sade hon “Mattias 
säger att det [Simon] är ett maskulint namn, och det var exakt det jag sade i början”. Överlag 
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beskrevs scenen som verklighetstrogen, även om hon personligen inte hade någon erfarenhet 
om hur det är att vara ickebinär hade hon hört om personer som haft liknande tankar och 
känslor. Respondenten sade även att det är vanligt för transpersoner att en eller båda 
föräldrarna inte är så respekterande av sitt barns transidentitet och att det kändes som en 
relaterbar scen. Efter att ha läst scenen uppfattade respondenten karaktären som ännu mer 
verklighetstrogen och djup än innan och ansåg att den visar på problem som har både nyans 
och djup. Känslan av att karaktären är positiv och utåtriktad hade minskat något och 
respondenten beskrev det som att karaktären kanske har en del emotionella problem, detta 
gjorde henom dock mer verklighetstrogen enligt henne och mindre som en idealistisk bild av 
en icke-binär person. Hon hade velat se karaktären i ett spel både på grund av att spelet 
överlag hade ett intressant koncept, men även eftersom karaktären kändes djup och 
intressant. Som avslutande ord om karaktären sade respondenten att det var en bra 
representation av transpersoner.  

När Lulu presenterades tyckte respondenten att det är ett gulligt koncept. Hon sade att hon 
uppskattar möjligheten att utforska hur det är att vara syskon med en transpersoner och att 
hon är speciellt positiv till att syskonrelationen är mellan en ciskvinna och en transkvinna i 
och med att hon tror att det är något som kan vara svårt att relatera till. Respondenten 
noterade att färgerna på att karaktärens kläder gick i samma färgschema som transflaggans 
färger; ljusblått, ljusrosa och vitt. “Det är inte uppenbart om man inte vet om det [hur 
transflaggan ser ut] men om man vet om det så är det en trevlig hint” sade hon. Hon tyckte att 
Lulu verkade vara energisk, glad, målfokuserad och en person som inte ger upp. När hon läst 
exempelscenen sade hon att det är en fin metafor, att fjärilarna förstår att Lulu genomgår en 
form av transformation såsom fjärilar gör för att bli sig själva. Respondenten sade att scenen 
är “väldigt värmande som transperson” och överlag ansåg hon att den var väldigt charmig och 
söt, och att hon hade velat se något som detta i ett spel. Hon tyckte det var en fin representation 
av unga transpersoner, som oftast behandlas väldigt kontroversiellt annars. Fortsättningsvis 
pratar hon om hur transfober ofta argumenterar att det skulle vara något sexuellt med att vara 
trans och att det därför är “opassande” att visa barn som är trans. Hon anser att detta stoppar 
många unga transpersoner från att få hjälp innan de når puberteten, då många vill att 
transpersoner väntar tills de blir myndiga innan de får genomgå behandling. Detta resulterar 
i att transpersoner genomgår permanenta förändringar, i och med sin pubertet, som inte är 
önskvärda för dem. Respondenten ansåg det vara fördelaktigt att låta barn som är säkra på sin 
identitet få vara den de är redan från ung ålder och att det är bra om det skapas media som 
visar att det är okej att vara sig själv samt uppmanar barn att fundera på vem de är.  

När karaktären Drew presenterades tyckte respondenten att karaktärens stil passade i 
kontexten, punk, även om den enligt henne snuddar på stereotyperna av hur ickebinära brukar 
porträtteras. Respondenten påpekade ändå att karaktären inte är ickebinär utan en binär 
transman. Hon beskrev karaktärens posering som kaxig men avslappnad. Det grafiska 
intrycket gav respondenten känslan av att karaktären är självsäker, “framåt”, står upp för 
andra och inte skäms över vem han är. Hon sade att den attityden, att inte bry sig om vad 
andra tycker, känns “väldigt punk”. Respondenten tolkade scenen som att Drew nekade hjälp 
från Dana, som han verkade vara förtjust i. Hon diskuterade även att det varit intressant om 
Dana inte visste om att Drew var trans. Scenen i sig ansåg hon inte ge så mycket kontext utan 
tillförde endast mer information om Drew som person, som hon nu ansåg verkade lite mindre 
självsäker än vad hon först fick intrycket av. När respondenten diskuterade huruvida hon vill 
se karaktären i ett spel så menade hon att det skulle kunna vara en intressant karaktär, 
samtidigt som hon oroade sig över att transfober skulle klaga på honom.  

I det sista momentet ansåg deltagaren att samtliga karaktärer utom Frannie hade varit 
gynnande för transpersoner själva att få uppleva. Frannie ansågs vara skadlig i båda 
sammanhangen på grund av hennes karaktärisering medan Drew och Simon sågs som 
gynnande på grund av karaktäriseringen. Drew och Lulu beskrevs vara mer kontroversiella 
och var svårare för respondenten att se som positiva med tanke på hur samhället ser på 
transpersoner och deltagaren verkade inte tro att samhället är riktigt redo för dem än. Hon 
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placerade neutral på Lulu med motiveringen att konceptet och själva karaktären förmodligen 
inte skulle dra så mycket negativ kritik till sig. Drew fick orden neutral och skadlig, vilket 
förklarades med att han är riskfylld, något som respondenten nämnt tidigare i intervjun, på 
grund av sitt mer utmanande könsuttryck. Hon tillade till valet att “jag vill att Drew ska kunna 
accepteras men jag tror inte att han skulle göra det i dagens samhälle”. 
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Bilaga 9 - Intervju med Respondent 4 

När Owen presenterades för respondenten sade hen att han ser öppen och vänlig ut och att 
detta möjligen kunde bero på hans stora ögon. Hen nämner att han har ett avslappnat 
kroppsspråk samt att han ser smidig och hälsosam ut. Respondenten sade att hen tyckte bäst 
om den andra förgreningen av exempelscenen då hen fick reda på mer om vem karaktären 
var, kontra den första förgreningen då Owen inte utforskas. Respondenten svarade att hen 
gärna hade sett karaktären i ett spel med motivationen att det kändes som en “genuin 
karaktär” och att det är “uppfriskande” att se en transkaraktär.  

Respondentens första intryck av Frannie var att hon såg läskig ut, dels för att hon håller i en 
kniv men också eftersom att hon är väldigt smal och har en vriden posering. Respondenten 
tyckte att Frannie hade ett intressant utseende och sade “jag kan tänka mig att det här är en 
väldig häftig antagonist i spel”. Hen tyckte att karaktären såg intelligent ut fast med onda 
motiv, respondenten ansåg att eftersom Frannie ser smal ut är hon antagligen svag och borde 
därför vara slug och strategisk för att vara en farlig motståndare. När respondenten hade läst 
exempelscenen noterade hen felköningen av karaktären och funderade över hur man bör 
introducera en transkaraktär på ett “korrekt” vis. Hen tyckte att scenen var bra, intensiv och 
intressant. Respondentens åsikt om karaktären efter att ha läst scenen var att karaktären 
uppfattades som mer underlägsen än vad respondenten först hade tyckt, men hen tyckte 
fortfarande om karaktären och beskrev henne som “jävligt creepy”. När vi frågade om hen ville 
se karaktären i ett spel svarade hen “Varför inte? Intressanta antagonister är ju alltid 
intressanta”. Dock lade hen till att det beror lite på hur transaspekten tacklas, och att om spelet 
behandlar Frannies identitet som en sjukdom så anser respondenten att det är problematiskt.  

Simon presenterades för respondenten och hen sade att hen ser vänlig, öppen och social ut. 
Hen sade att Simon verkar vara någon hen hade velat prata med och att klädstilen spelade in 
mycket på hur hen uppfattade karaktären; “skön”. Efter att ha läst exempelscenen beskrev 
respondenten den i helhet som “intressant”. Hen diskuterade att hen förstår tanken bakom 
båda sidorna i samtalet som syskonen har med varandra; att ickebinära kan tänkas “behöva” 
kompromissa för att bli accepterad även om de inte vill. Hen sade att även om hen förstår att 
det är lätt att anta vad en person har för könstillhörighet om hen har ett “maskulint” utseende 
och namn så borde det inte vara så och sade “Vad är ett namn? Bara påhitt!”. Efter att ha läst 
scenen ansågs Simon som lite mer kompromissande än vad respondenten först hade tänkt sig. 
Respondenten sade att hen skulle vilja se karaktären i ett spel och jämförde idén med spelet 
Life is Strange (2015), som behandlar vardagliga problem med identifikation som spelaren får 
utforska. Hen tillade till sist att det hade varit kul att se fler ickebinära karaktärer då dessa är 
ännu mer ovanliga att se än övriga HBTQ-karaktärer.  

Respondenten fick sedan se Lulus karaktärsporträtt och beskrev henne som “jättesöt”. Hen 
noterade att färgerna och stilen skulle passa till ett barnspel och beskrev Lulu som en väldig 
bubblig, sprudlande, kreativ och kanske smart tjej. När hen fått läsa exempelscenen sade hen 
att den låter mysig, att den är väldigt målande och att hen tycker om den. Respondenten tillade 
att det kanske är en förvirrande konversation för en yngre målgrupp då den är “lite kryptisk”, 
hen diskuterade vidare att om dialogen utforskades mer kunde den vara bra så länge publiken 
förstod. Respondenten sade att hen själv inte spelar den typen av spel som Lulu skulle finnas 
med i men att hen ändå gärna hade sett karaktären i ett sådant spel. Hen ansåg att alla 
karaktärer är bra och att oavsett om en karaktär är trans eller inte så är mångfald något 
positivt. Hen tillade även att det är uppfriskande att se andra karaktärer än “den vanliga 
mannen och de snygga karaktärerna” eftersom det finns fler typer av människor än dessa i den 
verkliga världen som också borde visas.  

Vi visade slutligen Drew och respondenten tyckte hans kläder var coola. För respondenten 
signalerade stilen och poseringen att Drew har en “ashäftig attityd” och skulle kunna vara lite 
“closed off” samtidigt som han är uttrycksfull. Respondenten beskrev karaktären som en 
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“visuellt intressant” person som verkar vara en kreativ, snäll och passionerad, inte minst med 
sin musik. Efter att ha läst exempelscenen funderade respondenten på om karaktären 
upplever kroppsdysfori i scenen, då han tittar ner på sitt bröst. I övrigt beskrev respondenten 
att Dana och Drew har en dynamik i scenen och att man fick se lite mer av Drew som karaktär 
genom den; att han spelar tuff och inte bryr sig, när faktum är att han egentligen är osäker i 
och bryr sig väldigt mycket om till exempel sin kropp. Hen sade att denna aspekten är 
intressant och att det kan vara något som många upplever, hen tillade att detta får karaktären 
att kännas mer rund. Respondenten tyckte att det var en intressant karaktär med olika 
dimensioner och att karaktären hade varit kul att se i ett spel.  

I intervjuns sista moment placerades korten ut med en del tvekan, även om Frannie var en 
karaktär som uppfattades som tydligt skadlig. Respondenten uttryckte att det känns som en 
“fälla” att ha med en “psykiskt sjuk” transperson då detta skulle kunna få cispersoner att tro 
att alla transpersoner är “sådana”. Hen diskuterade även ogillandet av felköningen och ansåg 
att det skulle vara skadligt för transpersoner att se en sådan karaktär. Owen fick orden 
“neutral” och “skadlig”. Skadlig placerades ut eftersom att han kan dö, då generellt få HBTQ-
karaktärer överlever till slutet av fiktiva verk. Lulu uppfattades som neutral då respondenten 
ansåg att karaktärens identitet inte verkar utforskas så mycket i spelet. Hen sade att 
karaktären kan vara gynnande eftersom det handlar om ett barn men att det kanske också 
skulle kunna skrämma barn då respondenten läste exempelscenen som att fjärilarna “outade” 
henne som trans. Drew fick etiketten “gynnande” då respondenten inte hittade något som 
skulle kunna vara problemaitskt, och att scenen med dysfori kan vara något som 
transpersoner kan relatera till. Simon fick orden “neutral” och “gynnande”, det neutrala var 
att exempelscenen skulle kunna påminna HBTQ-personer om svårigheter som de kanske gått 
igenom, och det gynnande var att exempelscenen tar upp olika val. Enligt respondenten är det 
viktigt att visa att det finns val, även i det verkliga livet, och att vilket val man än gör så är det 
okej så länge man mår bra av det. 
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Bilaga 10 - Intervju med Respondent 5 

Owen beskrevs av respondenten som en sympatisk person och noterade hans protes samt att 
han är icke-vit. Hen lade även märke till den lilla öronsnäckan och diskuterade om huruvida 
det var en hörselapparat eller en hörlur.  Den lediga poseringen med den öppna handen får 
honom att se vänlig och öppen ut. Respondenten tolkade skuggan över karaktärens ögonparti 
som att han har varit en glad och utåtriktad person som skämtade mycket men som genom 
påfrestningar har blivit lite mer dyster och hård. Efter att ha läst exempelscenen sade 
respondenten att hen tyckte att den var bra då man först via en handling senare i spelet får 
reda på att Owen är trans, till skillnad från att göra det övertydligt och nämna det om och om 
igen vilket enligt respondenten ofta görs i spel som innehåller transkaraktärer. Hen antog att 
Micah är Owens partner och sade att hen förstod först efter att ha läst scenen att Owen själv 
inte är en cyborg.  Även efter textens sammanhang uppfattade hen Owen som väldigt vänlig 
och hänvisade till delen med pistolen och sade “han ställer sig framför pistolen för att han var 
redo att offra sig för personen han älskar”. När vi frågade repsondenten om hen skulle vilja se 
karaktären i ett spel svarade hen ja och motiverade med att hen vill lära känna honom mer, 
vad han är för person samt vad hans relation till Micah är. 

När Frannie presenterades sade respondenten att hon “ser ut att vara någon slags zombie” 
med sin lite grönaktiga hudton, men att hon verkar ha varit en förnäm 30-talskvinna som 
klädde sig vackert och brydde sig om sitt utseende. Skalpellen tolkades som ett verktyg Frannie 
skulle kunna använda för att “stjäla andras skönhet” eftersom hon är “besatt av skönhet”. 
Respondenten beskrev karaktären som smal med insjunkna kinder och noterade att det såg ut 
som att hennes kjol skulle kunna vara gjord av lakan. Även om respondenten beskrev 
karaktären som en “zombie” så menar hen att hon inte är “helt borta”, att hon fortfarande har 
en intelligent blick. Efter att ha läst scenen diskuterade respondenten att det är svårt att säga 
om scenen är “bra eller dålig”, hen sade att även om den utspelar sig på 30-talet, en tid då 
transpersoner kanske inte var lika accepterade som idag, så “sitter den dåligt i en”. Hen 
noterade att Frannie beskrivs som en man och att hen inte tycker om det, men har inget emot 
det faktum att John felkönar henne sålänge John bara har känt henne som en man. 
Respondenten diskuterade att det var synd att Frannie föll tillbaka i en stereotyp där hon ska 
uppfattas som “läskig” på grund av ett androgynt utseende då respondenten läst in andra 
aspekter som hen tyckte var intressanta för karaktären, hen sade “jag vill inte det [att Frannie 
är en stereotyp], jag vill ha min superfancy skurk”. När vi frågade om respondenten ville se 
karaktären i ett spel svarade hen att den grafiska bilden skulle kunna få vara med, om man 
bortser från positionen karaktären presenteras i. Hen tillade att det enlig hen är mer intressant 
om det skulle vara en kvinna som dött och måste komma överfund med att hennes skönhet är 
borta, hellre än hon ska framställas som en “man i kvinnokläder”.  

Simon beskrevs av respondenten som en glad person och noterade att hen ler, har glada ögon 
och vinkar till betraktaren. Hen sade att hen ser icke-vit ut och att det “ser ut som att hen fått 
manikyr” och menade att naglarna ser vårdade och något målade ut. Hen beskrev Simon som 
att verka yngre än hen är, mest kanske på grund av de lekfulla och ungdomliga ögonen, och 
hen kanske är “lite lost i livet” men ändå försöker göra det bästa av situationen. När 
respondenten diskuterade exempelscenen sade hen att hen hade svårt att tolka vad 
situationen med pappan handlar om, om det är att Simon är ickebinär som pappan inte vet 
om eller om det är något helt annat. Respondenten påpekade att Simon felkönas i texten vid 
ett tillfälle, detta är dock ett skrivfel från vår sida men som vi inte redigerade då vi upptäckte 
det först efter att vi hade påbörjat intervjuerna. Istället bestämde vi oss för att ha kvar det och 
såg det som ett tillfälle att se om någon reagerade på det. Respondenten tyckte det kan vara 
bra att uppmärksamma hur jobbigt det kan vara när ingen verkar förstå eller acceptera att 
man är HBTQ, och att detta kan vara extra svårt när det handlar om ens familj. Hen 
diskuterade att ifall hela spelupplevelsen är motgångar för Simon, av detta slag, så kan det “slå 
fel” om spelaren själv är i en liknande situation då det kan upplevas som mycket jobbigt. Efter 
att ha läst scenen sade respondenten att hen fortfarande ser Simon som en glad person men 
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att hen kan vara vilsen eftersom hen kanske inte har en sådan stöttande omgivning. 
Respondenten diskuterade om att hen gärna hade sett karaktären i ett spel men att kontexten 
gärna skulle vara annorlunda, att det till exempel kanske skulle kunna finnas val där man 
lämnar sin bror och hittar en vald familj som kan vara mer stöttande än Simons biologiska 
familj.  

Lulu beskrevs av respondenten som en väldigt söt och glad tjej som gillar att rita och skriva. 
Hen noterade att glasögonen kan bidra till att hon uppfattas som intelligent och respondenten 
sade att hen tror att hon även är kreativ. Respondenten gillade exempelscenen och diskuterade 
om hur den använder sig av fjärilarna transformation som en metafor, något som enligt 
respondenten är vanligt när man pratar om transpersoner. Hen tyckte dock att detta gjordes 
bättre än vad metaforen ibland användes till då hen menade att den oftast visar något i stil 
med att “en person var en man från början och sedan förvandlades han till en kvinna”. 
Respondenten menade att i denna scenen så var metaforen mer fokuserad på en upplevelse 
snarare än att karaktären “var något innan och sedan blev något annat” då detta sällan är fallet 
med transpersoner. Respondenten nämnde även att hen gillar att transidentiteten är en del av 
storyn så som det var med Owen och inte är “in your face”. Hen uttryckte också det är bra att 
ha med yngre transkaraktärer för att det kanske skulle kunna hjälpa barn eller unga som har 
svårt med att förstå sina känslor kopplade till identitet. Respondenten hade velat se 
karaktären i ett spel med motiveringen att det verkade vara en bra karaktär, vare sig om hon 
hade varit trans eller inte, samt att det behövs mer HBTQ-representation i media och då 
speciellt för barn.  

Drew beskrevs ha ett punkigt utseende med tuff och hård stil, respondenten tillade dock att 
“han ser jättesnäll ut” och att han verkar vara en kreativ person som “försöker vara punk men 
är lite för snäll”. Respondenten uttryckte förvirring angående Drews kläder och diskuterade 
om huruvida hans crop-top var en binder eller inte då det även såg ut som att han hade 
bandage under den. Hen uttryckte missnöje med att Drew använde bandage för att binda sina 
bröst då detta medför hälsorisker. Hen diskuterade om att det kanske berodde på att Drew 
inte visste så mycket om att vara trans och vad man kan använda istället för bandage men att 
detta inte verkar utforskas vidare i narrativet. Efter att ha läst exempelscenen tog 
respondenten upp bandaget igen och nämnde hur det var en del av scenen, hen tyckte att det 
var bra att han inte behövde ta av sig det men att bandaget i sig är negativt. Hen sade att hen 
tycker om Drew som karaktär, inte bara för att han är trans,  men att hen ändå hade velat 
ändra på den grafiska gestaltningen genom att ta bort bandaget och gett honom en 
kommersiellt såld binder. Hen påpekade att de något “feminina” kläderna skulle kunna slå 
över till att folk kan tycka att han är “en kvinna med skägg” men att hen personligen tycker 
om karaktärer som visar att det är okej att gå emot könsnormer, även om man är trans.  

När respondenten hade placerat ut orden vid varje karaktär så hade Lulu och Owen fått 
gynnande, Simon och Drew skadlig samt neutral och Frannie skadlig. Respondenten beskrev 
Lulu som en fint skriven karaktär som queer barn skulle kunna gynnas av, hen nämnde även 
att det kan vara bra för cisbarn att se positiv transrepresentation i tidig ålder för att förstå att 
det inte är något fel med att vara trans. När det kom till Simon menade respondenten att 
cispersoner som spelade spelet nog inte hade brytt sig så mycket men att karaktären kanske 
kunde vara skadlig för HBTQ-personer då spelet, med exempelscenen som utgångspunkt, 
visar en del problem som skulle kunna avskräcka dem. Owen ansåg respondenten var en bra 
karaktär som speglade positiv representation då han verkade ha en stark personlighet och roll 
i spelet. Att hans andra karaktärsdrag fick synas före hans transidentitet var enligt 
respondenten positivt och hen menade att det potentiellt kunde visa spelare att transpersoner 
inte är annorlunda från cispersoner. Drew ansågs vara skadlig på grund av bandaget då detta 
skulle kunna få spelare som identifierar sig som trans att tro att detta är ett bra sätt att binda 
sitt bröst på. Om Drew inte hade porträtterats som en “kvinna med skägg” ansåg respondenten 
att han hade varit neutral.  
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Bilaga 11 - Intervju med Respondent 6 

Respondentens första intryck av Owen var att han tyckte att han såg vänlig ut, han noterade 
att karaktären är en “person of color” och sade att man inte ser det så ofta i spel överlag, att 
han även har en protes och är trans ansåg respondenten vara extremt ovanligt. Owen beskrevs 
av respondenten som en vänlig men bestämd man som vet vad han vill. Respondenten liknar 
förfrågan att hämta Owens hormoner vid “personal quests” i till exempel Dragon Age-serien 
(2009-) och sade att scenen i helhet känns som “standard” i spel. Efter att ha läst scenen 
uppfattade han karaktären som mer mjuk än vad han först hade tänkt, samt att karaktären 
visar mycket empati. Respondenten skulle vilja se både karaktären och spelet vara ett verkligt 
spel och tillade att Owen är söt.  

Respondentens första intryck av Frannie var att hon verkade barsk och säkert skulle kunna 
fälla snäsiga kommentarer. Han noterade hennes skor och funderade på om hon var lite rikare 
eller åtminstone medelklass. Respondenten diskuterade även om karaktärens vassa och 
målade naglar hade varit möjligt att ha på ett mentalsjukhus. Han sade att det verkar som att 
Frannie bryr sig om hur hon ser ut och att poseringen känns kaxig. Han tyckte även att hon 
verkade bestämd, men kanske mest på grund av kniven, och att det skulle vara svårt att 
övertala henne till något hon inte vill. Efter att ha läst exempelscenen diskuterade 
respondenten hur protagonisten John i scenen använder Frannies deadname och menar att 
John kanske inte bryr sig om eller vet att Frannie är trans. Han sade även att han förstår att 
Frannie blir arg när John använder hennes deadname och sade “you had that one coming” 
som referens till att Frannie attackerar John i slutet av scenen. Respondenten sade att om det 
vore ett riktigt spel så hade han blivit rädd om Frannie sprang emot en med en kniv men ansåg 
ändå att protagonisten “förtjänar” det eftersom att man är transfobisk när man träffar 
karaktären. Efter att ha läst exempelscenen tyckte respondenten att Frannie verkar lite 
“finare” och inte lika “bitchig” och snäsig som han först hade tyckt. När vi frågade om han hade 
velat se karaktären i ett spel sade han att så länge det inte är i ett skräckspel där man måste 
döda henne så hade han velat se karaktären. Han nämnde även problemet med att hon 
porträtteras som en “galen man” och menar att cispersoner skulle kunna använda henne som 
ett exempel för att visa “hur transpersoner är”.  

När vi presenterade Simon för respondenten råkade han felköna henom och ursäktade sig. 
Han förklarade att det beror på att det är ett “traditionellt maskulint” namn och att det blir 
som en reflex att säga “han”. Han beskrev karaktären som glad, positiv och ganska utåtriktad, 
men att det även skulle kunna vara möjligt att Simon agerar gladare än hen egentligen är. 
Respondenten noterade att Simon är icke-vit men hade svårt att säga varifrån hen kunde 
komma. Respondenten sade att han kände igen sig i exempelscenen och att han tror att det är 
något många transpersoner går igenom. Han beskrev det som en “powerful scene” och att båda 
förgreningarna känns hållbara och meningsfulla. Respondenten diskuterade även om hur han 
tyckte att det borde vara val A som är vanligt men att han tror att transpersoner i det verkliga 
livet oftast kompromissar som han såg Simon göra i val B. Efter att ha läst scenen sade 
respondenten att Simon verkar mer introvert och kanske lite mer bekymrad eller orosfylld än 
vad respondenten först hade tänkt. Respondenten sade att han personligen hade velat se 
Simon i ett spel, eftersom han ansåg att man inte ser ickebinära karaktärer så ofta inom 
media,  men att han är osäker på om andra hade spelat det. 

Respondenten tyckte att Lulu såg positiv och utåtriktad ut och att hon verkade redo att ge sig 
ut på äventyr, han nämnde även att kläderna, pennan och blocket passar för detta. Han 
funderade över om spelet skulle kunna komma från japanska utvecklare då den grafiska stilen 
fick honom att tänka på anime, men diskuterade kort ifall japanska utvecklare hade skapat en 
transkaraktär eller inte. Han beskrev Lulu som glad, bubblig och relaterade hennes 
färgschema till musikvideos i K-pop genren. Efter att ha läst exempelscenen sade 
respondenten att han tyckte den var söt och att det fanns “positiv representation över hela 
grejen”. Han sade även att han tyckte att det var bra att det är riktat till barn och menade att 
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unga transpersoner säkert skulle kunna relatera till en karaktär som Lulu när det kommer till 
att utforska sin identitet, även om “alla bitar inte finns på plats”. Trots att respondenten sade 
att han själv kanske inte skulle spela ett sådant spel så hade han velat se karaktären i det, samt 
att den positiva representationen som riktar sig mot yngre är viktig, han avslutade med att 
säga “they [barnen] deserve that too”.  

Drew beskrevs ha en cool stil med matchande attityd. Respondenten sade att han såg Drew 
som en person som är redo att “slå någon i ansiktet” om de till exempel skulle felköna honom, 
att han är bestämd och inte tar någon skit. Respondenten använde först könsneutrala 
pronomen till Drew vilket hen förklarade kunde bero på att karaktären har blandat 
könsuttryck. Efter att ha läst exempelscenen diskuterade deltagaren att Drew antagligen har 
dysfori och att det är just detta som scenen syftar på när han tittar ner mot sitt bröst. 
Respondenten sade även att scenen kändes som en scen som är typisk att man ser i media 
mellan ett cis-heteropar och att det kändes kul att det i scenen inte var annorlunda bara för 
att en av de var trans. Efter scenen diskuterade respondenten machokultur och sade att även 
om Drew inte verkar vilja visa sina känslor så har han ändå inga problem med att säga tack, 
något som respondenten menade går emot machokulturen. När vi frågade om respondenten 
vill se karaktären i ett spel svarade han ja och lade till “I just want more trans people, I need 
them”, och syftade på att han själv som transperson vill se fler karaktärer som är trans. Han 
nämnde även att det är kul att se transpersoner representeras i olika tidsperioder då 
transpersoner har funnits långt innan idag.  

Respondenten placerade ut korten och Lulu, Simon och Owen fick alla gynnande, Frannie fick 

skadlig och Drew var den som respondenten upplevde som svårast men satte sedan neutral 

för honom. Respondenten tyckte personligen om Drew och ansåg att han säkert hade varit bra 

för transpersoner men menade att andra skulle kunna använda karaktären för att “visa” hur 

“konstiga transpersoner är” då Drew går emot status quo. Han tillade även att det beror på 

vem som spelar; om en transperson spelar kan det vara gynnande att se sig själv, om en 

cisperson eller någon som är emot transpersoner kan det vara skadligt då han kan användas 

som ett exempel för att transpersoner är “konstiga”. Owen ansåg respondenten som överlag 

bra och sade att det enda problemet med honom vore om andra spelare kanske kunde anse att 

de “blivit lurade” att tro att Owen är cis då man inte får reda på han transidentitet förrän 

senare. Simon ansågs som gynnande då det inte finns särskilt många personliga berättelser 

för transpersoner och respondenten ansåg att det överlag behövs mer representation av alla 

HBTQ-personer i media. Lulu menade respondenten var gynnande då det borde finnas 

representation i all form av media; för alla åldrar. Frannie ansågs vara skadlig och 

respondenten sade “once again, you kill us” och syftade då till att HBTQ-personer oftast dör i 

media. Respondenten ansåg även att eftersom spelet förklarar Frannie som en man kan 

spelare säga att de “har rätt” om de skulle säga att Frannie inte är en kvinna, då spelet säger 

det. 


