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Sammanfattning 

 
Kvinnliga karaktärer porträtteras oftare som sexualiserade eller attraktiva än manliga 

karaktärer i spel.  Texten undersöker vilka attraktivitetsideal i ansikten som existerar, 

och diskuterar ifall dessa attraktivitetsideal kan vara en anledning att många kvinnliga 

spelkaraktärer porträtteras med väldigt liknande ansikten. En bristande variation bland 

utseendet på kvinnliga karaktärer i MOBA spel presenteras, och det diskuteras ifall detta 

kan har en negativ effekt på framförallt kvinnliga spelare. Frågan ställs om åsikterna 

kring kvinnliga karaktärer med extrema ansiktsproportioner skiljer mot åsikter om 

manliga. Frågan undersöks med intervjuer av främst MOBA spelare. I intervjun jämförs 

olika karaktärskoncept med varierande ansikten. Unika karaktärer beskrivs i resultatet 

som positivt, men väldigt extrema proportioner upplevs negativt. Den manliga 

karaktären med överdrivna proportioner upplevdes lite mer positivt än den kvinnliga. 

Framtida arbete uppmanar att undersöka ifall unika ansikten faktiskt efterfrågas eller 

om unika kostymer och frisyrer är viktigare för spelare än ett annorlunda ansikte.  
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1 Introduktion 

Kvinnliga karaktärer har länge varit underrepresenterade och översexualiserade i 

datorspel. De beskrivs ofta porträtteras som attraktiva med idealiserade utseenden. 

Anledningen till detta diskuteras vara eftersom datorspel länge setts som en hobby 

för män, och därför marknadsförs åt denna målgrupp.   

Vidare diskuteras ifall attraktivitet är subjektivt eller objektivt och vad som räknas 

attraktivt i flera olika kulturer. Människor beskrivs generellt ha många gemensamma 

åsikter över vad som är ett attraktivt ansikte. Dessa beskrivs vara regelmässiga 

proportioner, symmetri, genomsnittlighet, ungdomlighet, likhet och raka profiler.  

Fenomenet ”samma ansikte syndromet” presenteras. Detta innebär att karaktärer i 

exempelvis spel och film har likadana ansikten och endast skiljs åt av olika frisyrer 

och kläder. Detta diskuteras existera i både animerad film och spel. Det beskrivs vara 

återkommande i MOBA spel, där speciellt kvinnliga karaktärer visar bristande 

variation i utseende. 

Problematik kring bristande mångfald bland kvinnliga karaktärer i MOBA spel 

beskrivs. Det diskuteras ifall denna brist kan leda till att färre kvinnor väljer att spela 

spelen eftersom de inte känner sig representerade. Frågeställningen frågar ifall 

inställningen till kvinnliga och manliga karaktärer med mer extrema utstickande 

ansiktsproportioner skiljer sig åt. 

Undersökningen genomförs med en artefakt bestående av fyra olika 

karaktärskoncept av kvinnliga och manliga karaktärer med olika variation av 

extrema ansiktsproportioner. Dessa studeras med kvalitativa intervjuer vilka 

genomförs med ett program över internet.  

Innan artefakten skapas görs en kort förundersökning där kvinnliga och manliga 

karaktärers ansikten i tre populära MOBA spel jämförs och diskuteras. Utifrån detta 

skapas sedan tio olika karaktärskoncept, fem kvinnliga och fem manliga. Två av dem 

har idealiserade, attraktiva ansikten och de andra har olika grader av varierade 

ansiktsproportioner.  
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2 Bakgrund 

2.1 Kvinnors representation i spel 

En majoritet av karaktärer i spel är män och de är oftast vita (Brand,2003). Det finns 

färre kvinnliga karaktärer i konsollspel än manliga. De kvinnliga karaktärerna har 

även ofta mindre kläder på sig och visar mer hud än de manliga karaktärerna (Beasly 

2009). I en undersökning av äldre Nintendo spel upptäcktes att kvinnliga karaktärer 

var ovanliga. I hälften av de undersökta spelen existerade de inte alls, och endast 15% 

av de kvinnliga karaktärerna porträtterade som hjältar. Det var vanligare att kvinnor 

gavs passiva, svaga roller eller var sexualiserade på något sätt (Dietz, 1998). Kvinnor 

ges dock inte alltid dessa roller. Janz (2007) undersökte trailers i olika spel och 

upptäckte att kvinnliga och manliga karaktärer visades i ledande och kraftfulla 

positioner i samma utsträckning, vilket går emot tidigare studier. En anledning till 

detta kan vara att studien är nyare och spelmarknaden har växt kraftigt sedan dessa 

tidigare studier.  

Jansz (2007) menar också att kvinnliga spelkaraktärer nästan alltid porträtterades 

med en smal kropp och med fokus på rumpa och bröst, och ofta med avslöjande kläder 

av något slag. Detta till skillnad från män vilka oftast var väldigt muskulösa och mer 

påklädda. Jansz menar att detta kan vara en anledning att majoriteten av ”gamers” är 

unga män, eftersom det visar de manliga karaktärerna som någon de vill vara och de 

kvinnliga som någon de vill titta på (Jansz, 2005).  

Miller (2007) undersökte könsrepresentation i datorspelstidningar och jämförde vilka 

attribut som gavs de kvinnliga och manliga karaktärerna i tidningarna. Manliga 

karaktärer porträtterades oftast som ”starka och muskulösa” medan de kvinnliga 

porträtterades ”sexiga, och väldigt attraktiva”. Här märktes en skillnad, där de la 

större fokus på kvinnliga att de skulle se attraktiva ut än de manliga, vilka främst skulle 

se starka ut.  

Skillnader i hur kvinnliga och manliga karaktärer i spel porträtteras har beskrivits 

existera, där utseendet och attraktivitet beskrivs viktigare och vanligare bland 

kvinnliga karaktärer. Denna skillnad beskrivs bland annat komma ifrån att 

spelindustrin i större utsträckning marknadsför spel till en manlig publik (Ivory, 

2009).   

Lynch (2016) menar att sexualiseringen av kvinnliga karaktärer har minskat mycket 

sedan 1990 talet.  Traditionellt ansett ”manliga” genrer som exempelvis fighting spel 

har fler sexualiserade karaktärer än i rollspel. Detta kan innebära att sexualiseringen 

av kvinnliga karaktärer kanske görs för att tilltala manliga spelare. De menar att trots 

att antalet spelbara kvinnliga karaktärer har ökat så är de fortfarande 

överrepresenterade i sekundära roller, vilka är mer sexualiserade än huvudrollerna.  

Kvinnor har alltså under lång tid varit underrepresenterade i spel, även om denna 

skillnad blivit mindre sedan 90 talet (Lynch, 2016). Kvinnliga karaktärer har varit och 
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fortsätter i större utsträckning vara sexualiserade på olika sätt och en anledning till 

varför diskuteras vara eftersom spelen är riktade till män (Jansz, 2005). Kvinnor 

beskrivs också vara smalare och större fokus på stora bröst/ rumpor, till skillnad från 

män vilka oftare porträtteras med mycket muskler. Detta stämmer överens vissa 

generellt accepterade kroppsideal, nämligen det att män ska vara muskulösa och 

kvinnor ska vara smala med en timglas siluett (Sams, s. 139, 169, 2013). Följer 

spelkaraktärer ideal på några andra sätt? 

 

2.2 Idealiserade spelkaraktärer 

 

Dickerman (2008) menar att karaktärer i datorspel ofta är idealiserade och stereotypa. 

De menar att representationen av kön i en majoritet av datorspel följer sociala normer 

kring skönhet och attraktivitet. Dunn (2012) lät personer skapa en egen avatar i en 

MMO spel (massively multiplayer online game). Resultatet blev att de flesta skapade 

en idealiserad, attraktiv version av sig själva. Detta skulle kunna tolkas som att 

människor i spel skapar en version av hur de skulle vilja vara.  

 

Isbister (s.7-16 2006) skriver att attraktivitet är normen för spelkaraktärer eftersom 

detta får spelaren att tycka om karaktären mer. Hon skriver att goda karaktärer bör se 

attraktiva ut eftersom detta ökar spelarens sympati med karaktären och detta ger 

spelaren en positiv inställning till karaktären. Oattraktivitet koppar spelaren ihop med 

dåliga karaktärer. Eftersom en spelare behöver läsa av ett spel snabbt anser hon att 

det bör det spela en del på stereotyper-alltså att attraktiva karaktärer är de goda.  

Detta kan tolkas som att människor i spel och media föredrar att titta på och spela som 

idealiserade människor, eftersom dessa ger positiva effekter. Men för att skapa 

attraktiva karaktärer behövs en förståelse kring vad som räknas attraktivt.  

 

2.3 Attraktivitet, subjektivt eller objektivt? 

Är skönhet i åskådarens ögon eller är skönhet universell? Bevis finns för att skönhet 

har både kulturella skillnader samt universella element (Zebrowitz, s.116, 1997). 

Ansiktsdrag vilka dock räknas attraktiva i många olika kulturer beskriver Zebrowits 

(s.116-139 ,1997) vara raka profiler, regelmässiga proportioner, symmetri, 

ungdomlighet, genomsnittlighet, vissa överdrivna könsspecifika drag och likhet. Inom 

en och samma kultur visar människor en mycket stark överenskommelse över vad som 

var vackert när de bads betygsätta attraktivitet på fotografier av olika ansikten 

(Langlois, 2000). Cunningham (1995) menar också att åsikter om skönhet i ansikten 
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stämmer väldigt bra överens bland olika kulturer och länder, men att större skillnad 

fanns vid bedömning av kroppar. 

Definitioner av skönhet kan dock skilja sig lite från varandra beroende på land och 

kultur.  Bjerke (2002) visar att det finns vissa kulturella skillnader i definitioner av 

begreppen attraktiv och vacker. Studien visar att i olika städer i Europa definierades 

begreppen olika och personerna i studien svarade annorlunda på bilder av olika 

kvinnor. Denna studie jämförde dock enbart två olika bilder vilket kanske gör att 

personliga avvikelser eller preferenser är starka. Dock visar den att skönhet kan betyda 

olika saker för olika människor beroende på var de kommer ifrån. Frith (2005) menar 

också att det inte finns någon studie som på riktigt definierar vad som är skönhet, 

eftersom det är en konstruktion som varierar från kultur till kultur och mellan 

tidsperioder. 

Vissa beskriver dock inte attraktivitet som väldigt subjektivt, utan att det finns 

återkommande drag över många olika kulturer vilka räknas attraktiva. Fink (2005) 

skriver att människors syn på attraktivitet i ansikten är märkvärt konsekvent, oavsett 

etnicitet, nationalitet eller ålder. Green (2008) menar att det finns det många studier 

som pekar på att människor har starka preferenser kring vilka specifika ansikten och 

kroppsproportioner ses som attraktiva, oavsett deras kultur. De undersökte vilken 

sorts respons en mänsklig, android och mekanisk robot med olika ansiktsproportioner 

gav sina testpersoner. De upptäckte att personerna tyckte mest om proportioner i 

ansikten de tyckte hade mest mänskliga och attraktiva drag. I mer attraktiva ansikten 

fanns det mindre tolerans för avvikelser i proportioner i ansikten. Vissa gemensamma 

nämnare kring vilka ansiktsdrag som var attraktiva gick att se bland olika grupper 

människor.  

Etcoff (1999) anser inte bara att attraktivitet går att mäta, utan att det till och med kan 

vara medfött och därmed universellt. De menar att människors idéer om vad som är 

attraktivt inte är ett resultat av deras kultur, uppväxt och personliga smak, vilket Frith 

(2005) och Bjerke (2001) menar. Etcoff (1999) menar att människor söker efter 

hälsosamma och fertila partners, vilket får oss att instinktivt söka partners som har 

utseenden som skulle kunna reflektera dessa egenskaper. Detta efter upptäckter att till 

och med spädbarn på tre månader tittar längre på ansikten som även vuxna betraktar 

som attraktiva, jämfört med mindre attraktiva ansikten. Anledningen till varför 

spädbarn tittar längre på ”vackra” ansikten behöver dock inte vara enbart för 

spädbarnen tycker de är attraktiva. Enligt Tsikandilakis (2018) studie är ”attraktiva” 

ansikten de som är snabbast att känna igen som ett ansikte, vilket inte nödvändigtvis 

behöver betyda att de är mer attraktiva. 

 

Om våra åsikter om vad som är attraktivt vore medfött skulle det innebära att den 

personliga smaken kanske inte är lika individuell som det tros. Men eftersom 

skillnader mellan olika grupper har bevisats går det inte att utesluta olika individers 

erfarenheter och kultur. Ifall något är medfött skulle det dock innebära att den 
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kulturella skillnaden i skönhet skulle ha minde betydelse. Detta visar att attraktivitet 

kanske är både subjektivt och objektivt. Vissa grundläggande drag kan vara medfödda, 

medan mycket annat skapas av olika erfarenheter i människans liv. En preferens för 

vissa sorters ansikten tycks dock återkomma i många olika studier gjorda av olika 

forskare i olika länder, vilket tyder på att gemensamma åsikter finns. Men om 

människor skulle ha någon slags gemensam smak på utseende, vad skulle det vara? 

2.4 Attraktiva ansikten 

 

Grammer och Thornhill (1994) undersökte vilka ansikten som uppfattades som 

attraktiva. Resultatet visade att genomsnittliga, symmetriska ansikten generellt 

ansågs mer attraktiva bland båda könen, med vissa ej genomsnittliga drag som 

räknades extra attraktiva. Dessa var exempelvis en tydligare, bredare käke hos män 

och tydligare kindben hos kvinnor. De menar att fysiska drag som uppfattas attraktiva 

kan vara sådana som pekar på att någon är frisk.  

Regelmässiga proportioner och symmetri beskriver plastikkirurger vara en viktig del 

av skönhet, och jämför detta med Platos gyllene snitt (Rickets, 1982). Ansiktets 

proportioner i förhållande till varandra är det viktiga enligt denna standard. Enligt 

denna princip ska ansiktet delas in i tre lika stora delar, där en går mellan hårfästet 

och ögonbrynen, en från ögonbrynen till under näsan och en från nästippen till hakan. 

Munnen bör vara placerad så att underläppen hamnar i mitten av nästippen och 

hakan. Ansiktets bredd bör enligt det gyllene snittet vara två tredjedelar av längden. 

Munnens bredd bör sträcka sig mellan iris inre kanter och näsbredden bör vara lika 

lång som avståndet mellan ögonen, vilka förväntas ha ungefär storleken av ett öga som 

mellanrum.  

Dessa proportioner känns igen i olika teckningsböcker. Exempelvis beskriver Jorsäter, 

(2004, s. 3-29) i boken ” Teckna ansikten” om hur ansikten bör tecknas med ungefär 

dessa proportioner.  

Om dessa proportioner är de som räknas perfekta enligt det gyllene snittet och 

plastikkirurger även är de som beskrivs i teckningsböcker, tyder det på att tecknare lär 

sig måla perfekta, attraktiva ansikten som standard eller kan det betyda att dessa 

proportioner är generella och enbart är det mänskliga genomsnittet? Hur viktigt är 

genomsnittlighet och igenkännbarhet för hur attraktiva ansikten uppfattas?  

Om genomsnittliga proportioner är de som räknas attraktiva skulle det kunna betyda 

att när proportionerna i ansiktet blir för extrema skulle det betraktas vara mindre 

vackert, även i flera olika kulturer. Att vanliga, mänskliga mått är något som ses som 

attraktivt av många olika människor har även Langlois (1990) kommit fram till. 

Langlois (1990) menar att ansikten med genomsnittliga mått och proportioner anses 

vara mer attraktiva än individuella och utstickande ansikten. Detta efter att ha dator 

genererat bilder genom att lägga ihop flera ansikten med varandra och fått så 
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genomsnittliga ansikten som möjligt. Både män och kvinnor upplevde de blandade 

ansiktena mer attraktiva än de individuella, och ju fler ansikten som lagts in i bilden 

desto attraktivare upplevdes dem, vilket pekar på att de som upplevs som attraktiva är 

de som ser ordinära eller vanliga ut.  

Varför ansågs ihopblandade ansikten då generellt mer attraktiva än individuella 

ansikten? Rhodes (1998) menar att detta resultat kan ha uppkommit eftersom ju fler 

ansikten som blandas med varandra, desto mer symmetriska blir de. Symmetriska 

versioner av olika människors ansikten upplevdes nämligen attraktivare än de 

osymmetriskt blandade versionerna. Detta kan tolkas som att stora eller ojämna 

avvikelser är något som generellt räknas som oattraktivt. Hos spelkaraktärer skulle det 

kanske vara en extremt stor näsa, mun eller väldigt bred haka eller långt ansikte, eller 

ett stort öga och ett litet öga. Detta skriver även Green (2008) om. Green menar att 

det på karaktärer personer bedömde som fula fanns en större tolerans för skillnader i 

proportioner, jämfört med attraktiva karaktärer, där marginalen var relativt liten. 

Detta bekräftar att fulhet och extrema proportioner kan hänga ihop.  

Tillsammans bildar dessa studier en ide att ”Genomsnittligt är attraktivt”. Detta 

eftersom dessa ansikten sammanlagt fått högst genomsnittliga betyg i olika studier. 

Det behöver dock inte betyda att dessa ihoplagda, genomsnittliga ansiktena är de mest 

attraktiva. Perret (1994) menar att det finns många ansikten som räknas som väldigt 

attraktiva trots väldigt utstickande proportioner eller ett ansikte som följer det gyllene 

snittet. Det är exempelvis bevisat att det räknas attraktivare att ha en bredare haka än 

en genomsnittlig haka hos män. Kvinnliga attraktiva ansikten med mer utmärkande 

drag räknades också som mer attraktiva. Överdrivna drag som skilde sig från 

genomsnittet, men räknades mer attraktiva var hos kvinnor var högre kindben, 

smalare och lägre käke, större ögon, kortare avstånd mellan näsa och mun och mun 

och haka. Alley (1991) menar att genomsnittliga ansikten är attraktiva, men väldigt 

attraktiva ansikten är inte genomsnittliga. De menar att ansikten som överdriver 

generellt attraktiva drag tilltalar folk mest.  

Mccloud (1994) menar att anledningen att tecknade karaktärer är väldigt populära är 

för att ju mer förenklade de är, desto fler personer kan identifiera sig i dem. Kanske 

kan detta vara en anledning att ”vanliga” personer får högre genomsnitt i studier kring 

attraktivitet, eftersom fler personer kan känna igen sig i personen. Det behöver dock 

inte betyda att utstickande drag är oattraktiva, de kanske bara har större variation 

bland respons. Någon som ser vanlig ut kan tilltalas av fler personer, men någon med 

ett mer utstickande utseende kanske tilltalas mer av olika personer och mindre av vissa 

personer, vilket gör att deras betyg kanske är för oregelbundna för att vara med i 

sådana studier. Det betyder kanske att en genomsnittlig person generellt ses som 

attraktiv av fler, men vissa utstickande drag får dem att vara mer attraktiv, men kanske 

inte av lika många personer.  

En studie av Park (2008) visade att både utseendet och personliga karaktärsdrag 

påverkar hur starkt någon upplever en person som attraktiv. Personlighetsdrag och 

utseende som liknade personen själv påverkade personens attraktionsnivå positivt. 
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Denna informationen visar att likheter mellan människor kan stärka attraktionen. 

Detta stödjer Langlois (1990) antagande att extrema, omänskliga proportioner skulle 

vara oattraktivt. Detta eftersom de flesta människor inte har extrema, omänskliga 

ansiktsproportioner och de föredrar någon som liknar de själva. Detta stödjer vad 

Mccloud (1994) menar med att självidentifikation och likheter gör att någon anses mer 

omtyckt. 

 

2.5 Same face syndrome 

 

Om idealisering i medier ofta händer för att attrahera en publik och människor tycker 

om relativt liknande ansikten, borde de ansikten vi ser i media likna varandra på 

många sätt. Hemsidan TVtropes (2018) beskriver fenomenet ”Only six faces” som att 

det är vanligt i media som animation, serier, film, anime och spel att många karaktärer 

har väldigt likadana ansikten. Många karaktärer i dessa medier beskrivs endast skiljas 

åt i yttre faktorer, som hårfärg, frisyr och kläder.  

Det förs en diskussion kring fenomenet ”same face syndrome” (Samma ansikten 

syndromet) på internet. En uppmärksammad artikel av Gianna (2014) har delats och 

spridits extra mycket. Hon skriver i sin blogg om hur kvinnliga disney karaktärer ofta 

ser likadana ut, och att de flesta prinsessorna i filmerna har väldigt lika, och ibland 

nästan identiska ansikten. De har enligt henne alltid runda, stora huvuden med stora, 

runda ögon och en liten rund näsa och liten mun. Hon pekar specifikt ut karaktärerna 

Anna, Elsa, och Rapunzel ur filmerna Tangled (2010) och Frozen (2013) för att se 

nästan identiska ut, men menar att detta fenomen sträcker sig till kvinnliga karaktärer 

även utanför Disney filmer. 

En poäng som lyfts är att Disney hjältar oftast skapas attraktiva för att de ska bli mer 

omtyckta, vilket kan beskrivas av ”Halo effekten”, nämligen att goda egenskaper 

automatiskt ges till personer som anses attraktiva (Dion,1972).  

Gianna (2014) menar dock att manliga karaktärer i animerade disneyfilmer har större 

variation i ansiktsformer och proportioner än de kvinnliga men trots detta fortfarande 

räknas som attraktiva. Som exempel beskrivs prinsessorna i filmen Frozen (2013) 

kärleksintressen Hans och Kristoff, vilka trots att de båda är menade att se attraktiva 

ut fortfarande ser väldigt olika ut.  

Green (2008) upptäckte i en studie om ansiktsproportioner och attraktivitet att 

människors tolerans för att tycka om en karaktär minskade starkt när faktorer som 

mänsklig, levande, kvinnlig, och sexig ökade. Detta samtidigt som toleransen för 

överdrivna proportioner ökade när faktorer som otäck eller ful ökade. Exempelvis 

hade alltså en mänsklig, kvinnlig karaktär betydligt mindre marginal kring 

proportioner för att tolereras, jämfört med en manlig robotkaraktär. Att det kvinnliga 

karaktärerna beskrevs ha mindre marginaler är mycket intressant, eftersom detta 
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bekräftar fenomenet att kvinnliga karaktärer kan ha en mindre möjlig variationsbredd 

i ansiktsproportioner för att räknas attraktiva jämfört med manliga karaktärer. Om 

detta stämmer kan detta kan vara en anledning att kvinnliga karaktärer oftare liknar 

varandra i ansiktet än manliga karaktärer.  

Detta fenomenet existerar inte enbart i animation utan beskrivs också existera i spel. 

MOBA (multiplayer online battle arena) spelet League of legends (Riot, 2009) har i 

februari 2019 143 olika spelbara karaktärer. Ioannou (2016) menar att spelet League 

of legends innehåller vissa könsstereotyper i sin karaktärsdesign. Kvinnliga karaktärer 

är mycket färre än de manliga, och de är mer stereotypiskt porträtterade. Hon menar 

att de kvinnliga karaktärerna nästan alltid är smala, har smal midja, stora bröst och är 

konventionellt attraktiva. Detta till skillnad från de manliga vilka visade större 

variationer från generella skönhetsideal. 61% av kvinnliga karaktärerna bedömdes 

väldigt till ytterst attraktiva, medan manliga karaktärerna jämförelsevis oftast 

bedömdes genomsnittliga eller ganska oattraktiva. De kvinnliga karaktärerna beskrivs 

också generellt se yngre ut än det manliga, där den genomsnittliga åldern på kvinnliga 

karaktärer beskrevs vara runt 20–29, och på de manliga 30-39. Märkbart fanns det 

inga kvinnliga karaktärer vilka bedömdes som medelålders eller äldre (40-65+) vilket 

fanns bland manliga karaktärer. 

Zebrowitz (s.128, 1997) beskriver att kvinnor räknas mer attraktiva vid en yngre ålder 

än män. Bruch (2018) studie visade att den mest attraktiva åldern på män vid 

nätdejting var 50, medan den mest attraktiva åldern på kvinnor var 18. Med detta i 

åtanke kanske en anledning att karaktärerna i League of Legends ser yngre ut än de 

manliga är för att kvinnor räknas som attraktivare vid en yngre ålder än män. 

Zebrowitz (s.127, 1997) menar dock att tecken på ungdom ses som attraktivt för båda 

könen, vilket kan tolkas som att de kvinnliga karaktärerna kanske skapas mer specifikt 

för att se attraktiva ut.  

Iannou (2016) skriver också att en stor skillnad i karaktärsrepresentationen i spelet 

League of Legends (2009) var att nästan alla kvinnliga karaktärer var mänskliga eller 

humanoida. Endast 11% av de kvinnliga karaktärerna beskrivs i spelet vara något slags 

djur eller monster, medan denna siffra var 45% bland de manliga karaktärerna. Hon 

menar att denna skillnad visar hur motvilliga spel och karaktärsdesigners är att 

undvika skönhetsideal när de designar kvinnliga karaktärer.  

Söderlund (2015) håller med om detta påstående i en analys av spelets karaktärer. 

Söderlund menar att det finns en avsaknad av kvinnliga och oattraktiva 

monsterkaraktärer i spelet League of legends, och att de flesta kvinnorna i spelet är 

konventionellt feminina och attraktiva.  

 

Karaktären Taliyah från spelet League of legends (2009) uppkom med många åsikter 

om hennes utseende. Vissa spelare utryckte sig tycka om att hon såg annorlunda ut, 

men andra spelare kritiserade karaktären eftersom de tyckte hon såg ful ut. Detta trots 
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att de enda utstickande dragen i hennes ansikte var en lite bredare näsa och tjockare 

ögonbryn är de andra kvinnliga karaktärerna (Hernadez, 2016). Karaktärens 

speldesigner Daniel Klein svarade då på kritiken på twitter: 

 

”League has a less than perfect record objectifying lady champions. There’s 

nothing wrong with a champion putting her sexuality front and center if that’s 

what they’re about. MF and Ahri? Makes total sense. The problem isn’t that 

there were some objectified women, but that there was NOTHING ELSE (if not 

a child/yordle). Restricting body types is limiting to us as creators. We can only 

make the one type? Screw this 

Our more recent ladies have been much more interesting. From Kalista’s 

monstrous looks to Reksai being an actual monster...From Illaoi’s badass 

broken-bones-teach-better-lessons-than-sermons looks to Lamb’s ethereal 

animal-like take on gentle death. Those takes not your cup of tea? Cool! We 

already have 33 sexualized women in the game (I went and counted). I’m 

certain we will make a sexy lady again in the future. She will own it, and it will 

make sense for her.”  

(DanielZKlein, 02/05/2016) 

 

Speldesignern är alltså medveten om att deras kvinnliga karaktärer har en liten 

mångfald och främst är attraktiva och sexiga. Det beskrivs ett motstånd mot en 

kvinnlig karaktär, enbart eftersom hennes ansiktsdrag avvek ifrån de andra attraktiva 

kvinnliga karaktärerna i spelet League of Legends. Någon liknande diskussion om att 

manliga karaktärer är för fula på grund av avvikande ansiktsdrag har inte funnits.  

 

Iannou och Söderlund visar att en skillnad finns mellan hur attraktiva manliga och 

kvinnliga karaktärer i spelet League of legends porträtteras, att de oftare är yngre och 

mer attraktiva än de manliga karaktärerna. Eftersom attraktivitetsideal tidigare 

beskrivs vara relativt lika varandra inom både olika kulturer, länder och åldersgrupper 

(Cunningham, 1995; Langlois, 2000) bör detta betyda att karaktärer vilka uppfattas 

konventionellt attraktiva har många liknande drag. Green (2008) visade att personer 

upplever lägre tolerans för skillnader i ansiktsproportioner desto attraktivare en 

karaktär räknades vara. Kvinnliga karaktärer upplevdes också ha en mindre 

accepterad variation i ansiktet för att tolereras jämfört med manliga karaktärer. 

Annan forskning visar att genomsnittlighet oftast räknades attraktivare än 

individuella ansikten, med undantag för vissa specifika ansiktsdrag. Detta 

tillsammans kan vara en anledning att ”samma ansikte syndromet” existerar, eftersom 

karaktärerna skapas för att tilltala så många som möjligt. 
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3 Problemformulering  

 

En tendens att kvinnliga karaktärer i spel porträtteras som idealiserade och mer 

attraktiva än män har funnits. Anledningen varför diskuteras, vissa menar att det är 

eftersom spelen marknadsförs till en manlig publik och att attraktiva kvinnliga 

karaktärer därför är vanligare. En studie av Gao (2017) visade dock hur kvinnliga 

League of Legends spelare föredrog att spela som attraktiva karaktärer mer än de 

manliga spelarna. Kvinnor och män uppgavs i samma utsträckning spela karaktärer 

vilka motsvarade deras könstillhörighet, men kvinnor uppgav ofta att de spelade en 

karaktär eftersom den var snygg eller söt, något som inte upptäcktes hos de manliga 

intervjuade. Detta skulle kunna betyda att attraktiva kvinnliga karaktärer inte enbart 

görs attraktiva för en manlig publik, utan även för en kvinnlig.  

Nowak (2005) menar att större mångfald bland kvinnliga karaktärer kanske skulle få 

fler kvinnor intresserade av att spela dem. De menar att en majoritet av personer väljer 

att representeras av avatarer som liknar dem själva, och speciellt sådana som har 

matchande könstillhörighet. De menar att detta kan betyda att människor även skulle 

föredra en avatar som är mer lik sig själv också till utseendet, som hår och hudfärg och 

ansikte. På grund av detta menar de att det kan vara viktigt för designers att erbjuda 

en mångfald av karaktärer att välja på. Detta skulle kunna betyda att en begränsad 

variation på de kvinnliga karaktärer som erbjuds förhindrar spelare att hitta en 

karaktär de vill spela och känna sig representerad i.  

Eftersom spel är interaktiva kan identifikation med spelkaraktären vara extra viktig, 

då spelaren kan styra en karaktär som om den var hen själv (Durkin, 2006). En person 

kan anpassa sin spelupplevelse efter hur den känner och styra karaktären som den vill 

vilket stärker identifikationen med spelkaraktären (Janz,2005). Dietz (1998) menar 

att datorspel precis som andra sorters media påverkar barns identitetsskapande. De 

Jean (1999) menar att könsidentifikation spelar en viktig roll i datorspel, och att 

kvinnliga karaktärer i spel är viktiga för att fånga flickors uppmärksamhet och för att 

hålla dem intresserade av spelet under en längre period. Detta upptäcktes efter att de 

låtit flickor spela ett spel med en kvinnlig protagonist, och deras intresse för spelet var 

väldigt högt. De angav också att huvudkaraktären var viktig för dem, eftersom de 

relaterade till henne.  

Ratan (2015) menar att trots att datorspel blivit mer öppet till olika målgrupper är 

kvinnor fortfarande underrepresenterade, speciellt i tävlingsinriktade spel. Kvinnor är 

en minoritet av spelarna i det populära MOBA spelet League of Legends (Ratan (2015).  

Enligt deras studie var antalet kvinnliga spelare av spelet endast 4%. I bakgrunden 

beskrivs hur detta spel tidigare har kritiserats för att ha en bristande mångfald av 

karaktärer, specifikt bland de kvinnliga karaktärerna som beskrivs oftast vara 

attraktiva och sexualiserade. Eftersom representation och identifikation tidigare 

beskrivs vara viktigt för att spelare ska hålla ett intresse för spel kanske en större 
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variation av kvinnliga karaktärer kan få fler kvinnor intresserade av denna sortens 

spel.   

Eftersom spel påverkar människor mycket och representation beskrivs som viktigt kan 

det vara viktigt att undersöka fenomenet ”same face syndrome” (samma ansikte 

syndromet) hos kvinnliga karaktärer. Spelindustrin har blivit kritiserad för att 

porträttera kvinnor på ett marginaliserat och stereotypt sätt. Detta gäller även för 

MOBA genren, där karaktärerna blivit kritiserade för att oftast vara begränsad till en 

sorts utseende och ansikte, nämligen attraktiv. Brist på representation och mångfald 

kanske kan få kvinnor att spela och intressera sig för spelen mindre. Gao (2017) studie 

menar dock det motsatta, nämligen att kvinnliga spelare bryr sig extra mycket om att 

karaktären de spelar är attraktiv. Detta väcker frågor ifall mångfald bland ansikten hos 

kvinnliga karaktärer är viktig för att få fler kvinnor intresserade av spelet, eller ifall det 

skulle ha motsatt effekt och få kvinnliga spelare att tycka om karaktärerna mindre.  

 

Detta gör ämnet intressant och viktigt att undersöka. För att undersöka vidare inom 

ämnet ställs frågorna: 

Har MOBA spelare skilda åsikter kring extrema eller varierade ansiktsproportioner 

hos kvinnliga och manliga karaktärer? Hur kan detta motivera designval för manliga 

och kvinnliga karaktärer i MOBA spel? 

 

 

3.1 Metodbeskrivning 

 

3.1.1  Förstudie, Artefakt och Metod 

 

För att undersöka ansiktsproportioner i MOBA karaktärer kommer en förstudie 

behöva utföras där karaktärer från dessa spel studeras. Detta kommer göras genom 

att sätta ihop collage med bilder från de tre MOBA spelen League of legends, Dota 2 

och Heroes of the storm. Dessa spel valdes ut eftersom de är de tre populäraste MOBA 

spelen (Ranker, 2018). Bilderna består av ansikten på spelens mänskliga karaktärer. 

Kvinnliga och manliga karaktärer sätts på olika bilder för att studera skillnader och 

likheter tydligare. Dessa bilder kommer vara den främsta inspirationen och referensen 

när artefakten för studien senare produceras. Att skapa dessa collage kommer hjälpa 

mig förstå hur moba karaktärer framställs och hur deras ansiktsproportioner kan se 

ut. De kommer därför göra artefakten mer trovärdig att passa in i MOBA genren.  

Artefakten vilken kommer undersökas kommer bestå av karaktärsporträtt av två olika 

kvinnliga och två olika manliga karaktärer. Eftersom jag vill undersöka skillnaden 
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mellan ansiksproportioner är det viktigt att jag har minst två olika versioner av både 

kvinnliga och manliga karaktärer. Varje bild kommer tecknas i tre olika vinklar, 

framifrån, tre fjärdedels framifrån och från sidan. Detta kommer ske eftersom många 

ansiktsproportioner och former är osynliga ur vissa vinklar. MOBA spel är även 3d 

spel där karaktärerna syns ur olika vinklar under spelet och på illustrationer. 

Karaktärerna kommer endast tecknas från huvudet ner till axlarna och en liten del av 

överkroppen. Detta har valts eftersom studien vill fokusera på ansiktsdrag och 

proportioner i ansiktet snarare än kroppsform, kroppstyp eller längd. Eftersom jag vill 

studera karaktärer och inte enbart ansikten kommer karaktärerna behöva ges olika 

frisyrer, kläder och accessoarer. Samtidigt ska inte att fokuset ligga på dessa områden, 

vilket är en anledning att karaktärerna inte kommer målas i helkropp. De kommer inte 

skiljas ifrån varandra väldigt mycket.  

En av de kvinnliga och manliga karaktärerna kommer att ha ansikten vilka motsvarar 

de generella, attraktiva ansikten vilka oftast syns i MOBA spel. proportionerna vilka 

noteras vanliga och enligt tidigare beskrivningar attraktiva kommer ges dessa 

karaktärer. De kommer inte ha några extrema proportioner utan de kommer vara 

normaliserade och stiliserade utefter den grafiska stilen i MOBA spel. Detta innebär 

exempelvis att ögonen på den kvinnliga karaktären kommer vara lite större än en 

verklig människa och näsan lite mindre. Dessa två karaktärer kommer se attraktiva ut 

och inte ha några extrema eller utstickande proportioner i ansiktet. Efteråt kommer 

två till koncept tecknas, där båda karaktärer har några extrema proportioner i ansiktet 

vilka skiljer sig ifrån den andra karaktären.  

Artefakten kommer att undersökas genom en semistrukturerad intervju vilken 

kommer utföras online genom internet. Eftersom frågeställningen behandlar ämnen 

som åsikter och känslor inför olika karaktärer kan en kvalitativ metod bättre hjälpa att 

svara på frågorna än en kvantitativ metod. Denna undersökning är menad att 

undersöka specifikt MOBA spelares åsikter kring olika karaktärer. Det är därför viktigt 

att de intervjuade har en ganska stor erfarenhet av dessa typer av spel eller spelar dem 

regelbundet. Detta är en anledning att intervjuerna kommer ske över internet, 

eftersom detta kommer förenkla arbetet att hitta personer vilka spelar dessa spel 

mycket. Eftersom det är en kvalitativ metod är det också viktigt att de personer som 

välj ut är relevanta och ger användbar information, och internet ger tillgång till en 

större grupp människor utan att plats eller avstånd blir ett problem.  

Info om studien kommer postas i olika Facebook grupper och forum för moba spel för 

att hitta frivilliga informanter för intervjuer. Intervjuerna kommer främst utföras 

genom programmet Discord (2014), där röstsamtal kommer hållas. Informanterna 

blir presenterade för undersökningen och sedan kommer generella frågor om 

personens bakgrund och erfarenheter av MOBA spel ställas. Efteråt kommer frågor 

ställas angående deras relation till spelkaraktärer i MOBA spel. Dessa kommer bland 

annat handla om hur viktigt utseendet på en karaktär är för dem och vilka utseenden 

de vanligtvis föredrar. 
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Efteråt undersöks artefakten genom att bilder av karaktärskoncepten visas en efter en 

medföljande frågor och eventuella diskussioner kring bilden. Frågor som kommer 

ställas är bland annat vilka ord de skulle använda för att beskriva karaktären och 

varför, och hur tilltalande karaktären är för dem. Viktiga teman är också hur attraktiv 

eller oattraktiv de anser karaktären vara och varför. Dessa frågor kommer hjälpa mig 

i studien eftersom de hjälper mig förstå deras inställning till olika karaktärers 

utseende.  

En anledning till varför jag är intresserad av vilka ord informanterna använder för att 

beskriva karaktärerna är eftersom Green (2008) kom fram till att karaktärer som 

upplevdes kvinnliga och sexiga angavs ha en låg tolerans för avvikande ansiktsdrag. 

Karaktärerna med avvikande ansiktsproportioner kanske kan beskrivas som 

tilltalande, men på andra sätt. De kanske beskrivs med olika ord, trots att de är lika 

omtyckta. Enligt denna studie borde de genomsnittliga, attraktiva karaktärerna oftare 

beskrivas som sexiga eller snygga på något sätt, jämfört med karaktärerna med mer 

extrema ansiktsproportioner. Detta är något jag vill undersöka vidare. En spekulation 

är att de mer avvikande karaktärerna kanske oftare beskrivs gulliga eller intressanta 

snarare än sexiga eller attraktiva.  

Bilderna visas genom skärmdelningsfunktionen i programmet och väljs ut 

slumpmässigt inför varje intervju för att minska risken att ordningen på bilderna 

påverkar resultatet. Att använda en skärmdelningsfunktion försäkrar mig att 

personen tittar och svarar på frågor om rätt bild. Ifall bilderna skickas som bifogade 

filer istället kanske personen råkar öppna fel bild vilket kan minska trovärdigheten. 

Att dela skärmen istället för att skicka en fil ger mig som intervjuare mer kontroll över 

vad personen ser och när den gör det.  

 

  

 

3.1.2 Fördelar och nackdelar med metod 

 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med den valda metoden. Att endast använda 

fyra karaktärskoncept kan skapa en stor påverkan av resultaten beroende på hur jag 

väljer att teckna karaktärerna. Det är därför extra viktigt att designval görs noggrant. 

Exakt vilka ansiktsdrag som ändras och hur stora skillnaderna är kommer att ha stor 

påverkan på resultatet. För att minska detta problem hade fler karaktärer behövt 

tecknas, med olika grader av extrema ansiktsdrag. Detta hade gjorde kopplingen 

mellan extrema proportioner och åsikterna kring dem lättare att koppla ihop, eftersom 

gradvisa skillnader kanske lättare kunnat hittas. Att skapa väldigt många karaktärer 

tar dock för lång tid för denna studien, speciellt eftersom de behöver tecknas ur flera 

olika vinklar. Frågeställningen fokuserar dock främst på skillnader mellan kvinnliga 
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och manliga karaktärer, och när färre bilder jämförs kommer det kanske gå bättre att 

märka tydliga skillnader. En större undersökning hade dock gärna använt fler 

karaktärer med olika sorters extrema ansiktsdrag, eftersom individuella skillnader 

kan ge stort utslag på resultatet. 

 

Karaktärerna kommer förutom ansikten att se lite olika ut ifrån varandra. De kommer 

inte vara exakt samma karaktär där endast ansiktet förändrats. Detta har valts 

eftersom MOBA karaktärer ser olika ut från varandra i fler aspekter än ansiktet. Det 

gör att karaktärerna kopplas mer till sin genre och gör att de intervjuade känner igen 

stilen. Eftersom koncept av olika karaktärer med vissa skillnader i även hår och kläder 

kommer undersökas går det inte att utesluta att även dessa faktorer kan ge utslag på 

resultatet. Någon karaktär kanske beskrivs på ett visst sätt eller blir mer omtyckt 

eftersom någon tycker den har häftigt hår eller tröja, och istället försvinner fokus från 

ansiktet. Detta kommer försöka förebyggas genom att inte teckna helfigur, vilket 

förminskar påverkan av kroppstyp. Skillnader i hår, kläder och accessoarer kommer 

finnas, men jag kommer samtidigt inte skapa väldigt stora skillnader eftersom jag inte 

vill att detta ska ha för stor effekt. En till Alla karaktärer kommer exempelvis ha 

täckande kläder, för att motverka att endast någon av dem anses “sexigare”.  

 

Karaktärens tänkta klass eller stridsteknik i spelet kan också påverka informanter 

under intervju. Om en karaktär ser ut att vara en magiker medan en annan ser ut som 

en krigare, kanske personen föredrar den som påminner om en klass den spelar själv. 

Karaktärerna kommer därför designas som att alla tillhör samma stridsklass i spelet.  

 

Att ha intervjuer genom internet kan ha både positiva och negativa effekter. Det går 

att argumentera för att den intervjuade exempelvis lättare kan ljuga om sin identitet 

eller svara oseriöst på frågor när det sker online, eftersom vi inte träffas och ser 

varandra på riktigt. En annan viktig aspekt är att kroppsspråk och ögonkontakten 

försvinner när det sker genom internet. Detta kan göra att jag som intervjuar tolkar 

det personen säger annorlunda eftersom detta inte ses utan enbart rösten går att läsa 

av. Det kan också vara ett problem etiskt, eftersom jag som intervjuar kanske har 

svårare att märka ifall personen känner sig obekväm. För att förebygga detta kommer 

jag vara noggrann med att förklara att alla frågor är frivilliga och går att svara pass på. 

Personen kommer också självklart få avbryta intervjun när som helst.  

 

Internet kan dock också vara en fördel. Misoch (2010) menar att visuell anonymitet 

på internet gör att personer är mer öppna och ärligare. Eftersom jag och informanten 

inte träffas i verkligheten och jag som intervjuare inte kommer veta hur personen ser 

ut för att genomföra studien, kanske vissa personer känner sig bekvämare att svara 

ärligt på frågor. Detta kan vara en fördel med att genomföra intervjuerna online.  

 

Det går att argumentera att en enkät hade passat denna studie bättre eftersom det gett 

fler svar och data vilken lättare svarar på frågeställningen. Det hade gått att ställa 

frågor som “Hur attraktiv är denna karaktären enligt dig?” med en skala siffror vilket 
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gett olika siffror som resultat. Problemet med denna metod är att ord kan ha väldigt 

olika betydelse för olika personer vilket gör det svårt att veta vad resultatet betyder. 

Attraktiv, tilltalande, ful eller vacker är ord vilka kan ha olika betydelse för olika 

personer vilket gör en siffra svår att tolka.  Jag är snarare intresserad av vilka ord 

informanten använder för att beskriva de olika karaktärerna, för att fortsätta med 

följdfrågor om varför de använder de orden eller vad det innebär för dem. Detta ger 

ett mer trovärdigt och intressant resultat, eftersom siffror och skalor i enkät inte ger 

möjlighet till relevanta följdfrågor.  

 

En fördel med enkät i denna undersökning hade varit att svaren kanske blivit ärligare 

än intervjuer. Detta eftersom det kan vara lättare att svara ärligt om ens åsikter av en 

bild när personen inte pratar direkt med konstnären. Eftersom frågor kommer ställas 

om åsikter kring bilder kanske informanterna blir rädda att svara att de anser bilderna 

är fula eller oattraktiva. Dessa åsikter är något jag är intresserad av men kanske inte 

uppkommer lika ofta i en intervju som i en enkät, vilket kan vara en negativ effekt. Att 

hålla intervjuerna genom internet kanske kan hjälpa motverka detta och få 

informanterna att våga berätta även negativa åsikter.   

 

En enkät med många svar kan vara lättare att använda för att generalisera 

informationen från studien till en större grupp, eftersom de får fler svar. Intervjuer ger 

färre resultat vilket kan göra resultaten väldigt vridna beroende på vilka personer som 

intervjuas. Målet med studien är dock inte att fastställa ifall exakta skillnader finns, 

utan jag är intresserad av vilka åsikter och inställningar som finns runt ämnet från 

olika spelare. Slutsatser blir svårare att dra när antalet informanter är mindre, men 

informationen jag får från intervjuerna hoppas jag bli djupare och mer nyanserad än 

det som uppkommit ur en enkät. Det kan också vara svårt att hinna få tillräckligt 

många svar på en enkät för att den ska vara tillräckligt stark under tidsramen för 

studien, vilket också är en anledning att enkät valts bort. Informationen ur studien vill 

jag främst ska skapa en diskussion kring ämnet vilket är relativt outforskat.  
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4 Genomförande / Projektbeskrivning  

4.1 Förstudie av MOBA karaktärer 

 

Eftersom frågeställningen handlar om olika ansiktens effekt i genren MOBA spel 

valdes tre spel i denna genre ut för en förstudie. Dessa spel är League of legends 

(2009), Dota 2 (2010) och Heroes of the storm (2014). De valdes eftersom de är de tre 

MOBA spelen med flest aktiva spelare just nu (gamersdecide, 2019). Målgruppen för 

undersökningen kommer vara personer som spelar MOBA spel, och genom att 

använda de största spelen som inspiration hoppas jag gör att de flesta förhoppningsvis 

kommer känna igen stilen.  

 

Förstudien gjordes för att ha material och inspiration till skapandet av artefakten för 

undersökningen. Det var viktigt att undersöka hur de kvinnliga och manliga 

karaktärerna som redan existerar i spelet ser ut. Att veta hur ansikten i spelet 

vanligtvis ser ut var viktigt för att senare skapa artefakten. Det skapades sammansatta 

bilder med mänskliga karaktärers ansikten i de tidigare nämnda kända MOBA spelen. 

Karaktärerna delades upp i manliga och kvinnliga för att lättare se skillnader och 

likheter. Många karaktärer behövde väljas bort under skapandet av bilderna, eftersom 

de var monster, djur eller hade ansiktet helt täckt med masker eller hjälmar. De 

karaktärer vilka hade relativt mänskliga och synliga ansikten blev med på bilderna. 

Detta är en bedömning jag själv gjorde, vilket jag är medveten kan påverka resultatet. 

Detta behövde dock göras, eftersom många karaktärers ansikten var dolda, vilket 

gjorde det omöjligen gick att läsa ansiktsdrag och proportioner på dessa karaktärer. 

Under denna utsortering märkes en stor skillnad mellan kvinnliga och manliga 

karaktärer. De flesta karaktärer med täckta ansikten eller djur och monster var 

manliga karaktärer, medan de flesta kvinnliga karaktärer var mänskliga och hade 

ansiktet synligt. I spelet League of legends (2009) var majoriteten av de manliga 

karaktärerna omänskliga eller bar masker, vilket gjorde att de som syns i bilden är 

många färre än de som existerar i spelet.   

 

Dessa bilder skapades för att urskilja hur den grafiska stilen i spelet är, hur ansikten 

ser ut i dessa spel samt hur stiliserade de är. De användes även som grundinspiration 

och referenser till skapandet av artefakten.  Många val kring artefakten som görs 

senare är på grund av hur karaktärer i dessa spel ser ut. Figur 1 visar porträtt av 

kvinnliga och manliga karaktärer i MOBA spelet League of Legends (2009). 
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Figur 1 Ansiktsporträtt av flera kvinnliga och manliga karaktärer i spelet 
League of legends (2009, Riot games). Kvinnliga till vänster och manliga till höger.  

 

Den första skillnaden jag upptäckte i figur 1 är att de manliga karaktärerna målats med 

mer extrema ansiktsuttryck än de kvinnliga, vilket kan förvränga proportionerna.  De 

manliga karaktärerna har också en större bredd synlig ålder på karaktärerna, där 

många har olika mycket rynkor, jämfört med kvinnliga karaktärer vilka har mycket 

slätare hy. Detta stämmer överens med Söderlunds (2015) åskådning, nämligen att de 

manliga karaktärerna i spelet har ett bredare åldersspann. Att se ung ut har också 

tidigare visats räknats som attraktivt drag, skriver (Zebrowitz, s.127 1997).  En av de 

stora skillnaderna mellan kvinnliga och manliga karaktärer i detta spel är 

ansiktsformen, där de manliga karaktärerna har mycket bredare ansikten, haka och 

käke. Kvinnorna hade oftast spetsiga ansikten och mycket smak käke och haka i 

jämförelse.  
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Figur 2  Ansiktsporträtt av flera kvinnliga och manliga karaktärer i spelet Dota 2 (Valve).  
 

Liknande skillnader mellan kvinnliga och manliga karaktärer markets även I spelet 

Dota 2, vilket går att se I figur 2.  Det var svårare att välja ut de manliga karaktärerna 

I detta spelet, eftersom manga av de var hälfter monster/djur, eller hade väldigt 

förvridna proportioner. Antalet kvinnliga karaktärer I spelet var väldigt låg I 

jämförelse, och här märktes en stor skillnad i ansikten hos manliga och kvinnliga 

karaktärer. Olika sorters storlek och former på näsor, och även olika åldrar på 

karaktärer, var mycket vanligare hos manligare karaktärer. De kvinnliga karaktärerna 

ser här oftare yngre ut än de manliga, eftersom deras hy är slätare. Jag anser också att 

de har mer liknande ansiktsformer av varandra, medan de manliga har större variation 

även i detta spel. Jag skulle beskriva även denna grafiska stil som semirealistisk, 

eftersom den har relativt mänskliga proportioner men samtidigt har en del som är 

överdrivna. Den påminner mycket om stilen i spelet League of Legends (2009). 

Karaktärerna har visa överdrivna drag som exempelvis större ögon och visa har större 

näsa och större huvud jämfört med kroppen.  
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Figur 3 Ansiktsporträtt av manliga och kvinnliga karaktärer  I spelet Heroes of the storm 
(Blizzard, 2014). Kvinnliga till höger och manliga till vänster. 

 
Figur 3 visar de mänskliga karaktärerna i spelet Heroes of the storm (2014). Jag 

upplevde att detta spelet har en lite mer realistisk grafisk stil än League of legends och 

Dota 2, även om den liknar mycket. Detta upplever jag eftersom de kvinnliga 

karaktärerna har bredare käke och flera har mindre ögon. De manliga karaktärerna 

har också mindre överdrivna ansiktsdrag i detta spelet, förutom de som är monster på 

något sätt. Detta visar att den grafiska stilen och ansiktsproportioner kan skilja sig åt 

ifrån olika MOBA spel.  

Dessa bilder har varit min främsta inspiration och referenskälla under det fortsatta 

arbetet, eftersom jag ville efterlikna stilen. Den största skillnaden som märktes bland 

kvinnliga och manliga karaktärer i referenserna från alla spel var att alla de kvinnliga 

karaktärerna oftast hade hjärtformat ansiktsform, höga kindben och smal käke. 

Munnen, ögonbrynen och näsan var oftast små och ögonen var stora. Profilen var rak 

och ansiktena var oftast symmetriska. Karaktärerna såg också oftast unga och smala 

ut.  

De manliga karaktärerna hade oftare bredare käke och haka, och mindre ögon. De 

hade också oftast raka profiler. Det märktes många större skillnader i proportioner, 

speciellt på ansiktsform och näsor. En bredare variation i åldrar, och olika mängder 

rynkor i huden upptäcktes. De flesta karaktärerna, både manliga och kvinnliga, följde 

ändå många attraktionsideal vilka diskuterats i bakgrunden. Dessa är exempelvis höga 

kindben, stora ögon, och mindre käke och haka hos kvinnliga karaktärer. Hos manliga 

hade många av karaktärerna breda hakor, käke och höga kindben.  
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4.2 Progression: Skisser 

När arbetet med artefakten började visste jag inte exakt hur den skulle se ut eller vara 

uppbyggd, vilket innebar att vissa idéer kom efter att jag gjort många olika skisser. 

Under detta projekt märkte jag själv hur svårt det var att våga måla en kvinnlig 

karaktär som såg annorlunda ut. Detta kan säkert vara eftersom jag inte är van att 

varken se eller måla denna sortens karaktärer och ansikten. Eftersom jag upptäckte 

att detta var extra svårt började arbetet med skisser av kvinnliga ansikten som såg 

olika eller annorlunda ut på något sätt. Det gjordes främst som träning och inspiration. 

För artefakten behövdes minst två olika kvinnliga och 2 olika manliga karaktärer, en 

vilken följde attraktionsideal och en med mer annorlunda ansiktsproportioner.  De 

första skisserna föreställde olika kvinnoansikten, vilka inte var speciellt relaterade till 

den slutliga artefakten, men hjälpte arbetet att komma igång. Eftersom arbetet främst 

handlade om kvinnliga karaktärers ansikten, och eftersom det var dessa jag var mest 

intresserad av att undersöka, lades mest fokus på dessa. De manliga karaktärerna 

skapades efteråt, utefter de val jag gjort på de kvinnliga karaktärerna. Denna process 

så de blev relativt lika varandra.  

 

 

Figur 4 Skisser av slumpmässigt utvalda ansikten ifrån google sökningar började skapandet 
av artefakten. 

  

Eftersom spelen i förundersökningen använde kvinnoansikten med small käke och 

haka, bestämde jag att den “attraktiva” versionen av den kvinnliga artefakten skulle 

ha just dessa drag.  Små näsor var också ett av de mest märkbara mönstren på 

inspirationskaraktärerna, vilka syns i figur 1–3. Eftersom käklinjen och näsorna var 
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de som jag ansåg såg mest lika ut på de kvinnliga karaktärerna, bestämde jag mig för 

att experimentera mer med dessa proportioner. Fler bilder på detta går att se i figur 5.  

 

 

Figur 5 Tidiga skisser där jag exprementerade med att flytta upp och ned käklinjen och 
näsan på kvinnliga ansikten. 

 

Utseendet på karaktär 7 och 8 Visar en bred och smal haka, vilka jag ville använda som 

kontrast i de två olika kvinnliga karaktärerna i artefakten. Detta valdes eftersom det 

var det ansiktsdrag jag upplevde var mest oförändligt i de undersökta MOBA spelen 

hos kvinnliga karaktärer.  

 

 

 

 

 

 



 
22 

 

Figur 6 Tidiga skisser på kvinnliga karaktärer med olika ansikten, kläder och frisyrer.  
 

 

Karaktär nummer 1 kom senare att bli utgångspunkt för den “attraktiva” kvinnliga 

karaktären med ett ansikte som ofta syns i MOBA spel. Jag valde att arbeta vidare med 

denna eftersom jag ansåg hon hade de drag jag var ute efter. Hon har höga kindben, 

small käke och haka, liten näsa, mun och lite större ögon än en vanlig människa. De 

smala ögonbrynen var också något som jag upptäckt I karaktärerna från League of 

Legends (2009), och Dota 2 (2010), se figur 1, 2 och 3.  Nummer 2–5 användes senare 

som inspiration till skapandet av de ”annorlunda” kvinnliga karaktärerna. I nummer 

två ville jag försöka överdriva drag som räknas som attraktiva, vilket beskrivs i 

bakgrunden. Detta speciellt eftersom Alley (1991) menar att det inte är genomsnittliga 

ansikten som är mest attraktiva, utan det är dem med överdrivna attraktiva drag. I 

detta skede struntade jag i denna iden, eftersom jag ville jämföra en karaktär med ett 

ansikte MOBA spelare förmodligen ser ofta, jämför med en de inte ser lika ofta.  Jag 

återkom dock till denna karaktär senare under arbetet, i figur 15, karaktär 5. 

Den karaktär jag valde att arbeta vidare med för den ”annorlunda” kvinnliga 

karaktären med extrema ansiktsproportioner var nummer fem. Denna valdes 

eftersom den hade drag vilka jag ansetts ovanliga hos kvinnliga karaktärer i figur 1–3, 

nämligen stor, bred näsa och haka, och kantigt ansikte istället för hjärtformat.  Efter 

dessa bilder valde jag att arbeta med skisser för den faktiska artefakten, vilket skulle 

vara konceptteckningar till 4 påhittade MOBA karaktärer ur tre vinklar, framifrån, 

snett framifrån och i profil. Dessa skisser går att se i figurerna 7–10.  
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Figur 7 Skiss av version 1 av kvinnlig karaktär med idealiserade proportioner för spelgenren 
och attraktiva drag.  

 

 

 

Figur 8 Skiss av kvinnlig karaktär med ”ovanliga” och överdrivna  proportioner. 
 

 

 

Figur 9 Skiss av version 1 av manlig karaktär med idealiserade proportioner för spelgenren 
och attraktiva drag.  
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Figur 10 Skiss av manlig karaktär med ”ovanliga” och överdrivna  proportioner. 
 

Figur och 7 och 9 visar mina skisser på karaktärskoncepten med idealiserade 

ansiktsdrag, vilka jag upptäckt i figur 1–3. Jag tog även stor hänsyn till de källor om 

attraktiva ansikten som presenteras i bakgrunden. Både den kvinnliga och manliga 

karaktären ser därför unga ut, och har en rak profil. De har raka näsor, men den 

kvinnliga karaktären har mindre näsa än den manliga eftersom detta beskådats, 

speciellt i spelet League of legends (2009) och Dota 2 (2010) (figur 1–2).  Skillnader 

mellan den kvinnliga och manliga karaktären som gjordes efter att ha tittat på bilder 

av karaktärer som redan existerar i MOBA spel var att den manliga karaktären fick en 

bredare haka och käke. Den kvinnliga karaktären fick lite större ögon än den manliga. 

En intressant detalj som var väldigt framträdande bland de kvinnliga karaktärerna i 

figur 1, var att de oftast hade lite spetsiga ögon uppåt. Ansiktet hade även ofta en 

framträdande svart linje runt ögon, vilket jag tolkade som att karaktären bar eyeliner. 

Ögonbrynen var också nästan alltid smala och pekade stark nedåt. Eftersom detta var 

vanligt bland MOBA karaktärer i dessa spel, valde jag dessa drag på karaktären.  

Den manliga karaktären med idealiserade ansiktsdrag utgick mest ifrån tidigare 

redovisade skönhetsideal, tillsammans med inspiration från karaktärerna i figur 1–3.  

Jag upplevde att det var svårare att bestämma ett exakt utseende som den ”typiska, 

attraktiva manliga MOBA karaktären än den kvinnliga, eftersom det fanns en större 

bredd av karaktärer i olika åldrar och med mer olika ansikten. Jag valde därför att gå 

med generellt genomsnittliga ansiktsdrag, eftersom Langlois (1990) menar att dessa 

är de ansikten de flesta människor uppfattar som attraktiva. Jag valde dock att 

överdriva exempelvis hakan och käken, eftersom Perret (1994) menar att dessa drag 

kan göra en man mer attraktiv än genomsnittet.  

 

Figur 8 visar skissen på den kvinnliga karaktären med extrema och annorlunda 

ansikte. Tidigare nämnde jag att jag valt karaktär 5 från figur 6 att arbeta vidare med, 

eftersom den hade många ansiktsdrag jag upplevde var ovanliga bland kvinnliga 

karaktärer i MOBA spel (figur 1–3). De drag jag valde att överdriva var en bred, låg 

käke och haka, stor näsa och tjocka, raka ögonbryn.  Dessa valdes också eftersom det 

var drag som Perrets (1994) inte beskrev som drag som generellt räknades attraktiva 
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hos kvinnor. Zebrowitz (1997) menade också att en rak profil räknades som mest 

attraktiv hos både kvinnor och män. För att avvika från denna norm valde jag att ge 

både den kvinnliga och manliga annorlunda karaktären en konvex profil (figur 8 och 

10). Detta betyder att hakan är kortare och pannan lutar inåt högre upp. För att variera 

karaktärerna i figur 8 och 10 proportionerna i ansiktet ändrade jag lite på placeringen 

av ansiktsdragen. Jag placerade munnen längre ner från näsan och ögonen högre upp. 

Detta gjordes för att avvika från de genomsnittliga ansiktsproportionerna. 

4.3 Färdiga bilder 

 

Figur 11 Färdig bild på kvinnlig karaktär 1, med idealiserade ansiktsdrag.   
 

 

Figur 12 Färdig bild på kvinnlig karaktär 2, med några annorlunda ansiktsdrag.   
 

Figur 13 Färdig bild på manlig karaktär 1, med idealiserade ansiktsdrag. 
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Figur 14 Färdig bild på manlig karaktär 2, med några annorlunda ansiktsdrag. 

 

De färdiga bilderna för artefakten (figur 11–14) skapades med skisserna i figur 7–10. 

Flera ändringar och detaljer har gjorts och lagts till från skiss stadiet. De idealiserade 

karaktärernas ansikten förändrades inte mycket under detta stadie, eftersom jag ansåg 

de var bra exempel för karaktärer i MOBA genren. De annorlunda versionerna i figur 

12 och 14 förändras mer. Den kvinnliga versionens ansiktsdrag överdrev jag lite mer 

eftersom jag använt orden ”extrema ansiktsproportioner” i frågeställningen. Jag ansåg 

inte att ansiktet i skissen var extremt nog och gjorde därför exempelvis näsan och 

munnen bredare och större. Den manliga karaktären fick ett mer fyrkantigt och 

mindre runt ansikte, eftersom jag ville att han skulle vara mer lik den annorlunda 

kvinnliga karaktären. Anledningen till att jag ville att deras ansiktsform och 

proportioner påminde om varandra var eftersom jag i frågeställningen undrar om 

skillnaden mellan kvinnliga och manliga karaktärer med annorlunda ansikten skiljer 

sig åt. Om karaktärerna påminner om varandra kan det kanske därför göra resultatet 

lättare att jämföra.   

 

Vid de tidigare skisserna tänkte jag att det vore en bra idé att inte bara förändra 

karaktärernas ansiktsproportioner, utan också variera karaktärernas upplevda ålder 

och kroppsform på något sätt. Detta hade tänkts göras genom att ge de ”annorlunda” 

karaktärerna mer rundade former, och även rynkor på flera olika ställen i ansiktet.  

Detta går att se i figur 8 och 10, där både den kvinnliga och manliga karaktären har 

några veck i ansiktet och runt halsen. Denna idé valdes dock sedan bort, eftersom 

undersökningen främst kommer fokusera på olika sorters ansiktsproportioner och 

inte ålder. Det hade varit intressant att ha med karaktärer med olika åldrar, eftersom 

detta är något som speciellt hos kvinnliga karaktärer är mycket ovanligt i denna 

spelgenre (se figur 1–3). Rynkor och ålder är något som ändrar ansiktets utseende, 

med för att göra resultatet enklare att analysera valdes detta bort i de färdiga bilderna.  

Överviktiga eller tjocka karaktärer är också något som det funderades kring att skapa, 

eftersom vikt och kroppsform också kan påverka ansiktets former.  Detta hade skapat 

karaktärer med större mångfald, vilket hade varit positivt, eftersom mångfald i 
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karaktärer är ett underliggande ämne som undersöks. Problemet med detta är att 

karaktärerna skulle ha fler skiljande variabler från varandra, och eftersom denna 

undersökning handlar om ansikten och inte olika kroppstyper valdes detta också bort. 

Bilderna skulle föreställa karaktärer, vilket innebar att de behövde olika sorters kläder 

och hår. Jag ville inte att de skulle ha likadana frisyrer och utstyrsel, eftersom detta 

gjort det väldigt uppenbart att jag endast undersökte ansiktsproportioner. En fördel 

med att behålla dessa likadana på karaktärerna hade dock varit att eliminera faktorer 

som inte var olika ansiktsproportioner.  En nackdel till detta hade varit att bilderna 

blivit som olika karaktärskoncept för en karaktär, istället för flera olika 

karaktärskoncept till olika karaktärer.   

För att minska risken att kläderna och frisyrerna hade för stor påverkan, valde jag att 

göra skillnaderna ganska små. Alla karaktärer har en slags rustning, och axelskydd i 

olika former, se figur 11–14.  Larson (2011) menar att enkla geometriska former 

påverkar vår uppfattning om något. Kantiga och spetsiga former upplevs mer hotfulla, 

och runda, kurvade former upplevt behagligare. Detta skulle kunna innebära att en 

karaktär med en väldigt kantig rusning kanske upplevs mer hotfull än en någon med 

runda former på rusningen eller håret.  För att undvika detta har jag försökt blanda 

runda och kantiga former på karaktärerna i figur 11–14. Även på de karaktärerna som 

gjordes senare i projektet tänkte jag på detta.  

 

Ou (2004) Skriver att färger kan framkalla olika känslor hos människor. Människor 

förknippas vissa färger med vissa känslor eller upplevelser. Färg kan påverka en 

persons uppfattning om bilder och karaktärer, vilket är en anledning till att jag valde 

att behålla den färdiga artefakten i grått och vitt.  

Efter samtal med handledare bestämdes det att flera olika bilder på karaktärer bilder 

bör skapas för att genomföra undersökningen. Detta behövdes eftersom handledaren 

annars ansåg att syftet med undersökningen blivit för uppenbart, vilket kan påverka 

de undersöktas svar. Detta är något jag håll med om, eftersom det var en väldigt stor 

skillnad mellan de attraktiva karaktärerna och de med annorlunda 

ansiktsproportioner. Om personen som intervjuas förstår att den ena karaktären ska 

se attraktiv ut och den andra inte, kanske de inte vågar svara helt ärligt på frågorna. 

Därefter skapades sex nya karaktärskoncept, med något ansiktsdrag som skiljde sig 

från de tidigare. Dessa kommer förhoppningsvis göra undersökningen mindre 

polariserad, eftersom det finns flera karaktärer med olika mycket annorlunda 

ansiktsdrag. De karaktärerna som skapades efter detta syns i figur 15 och 16.  
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Figur 15 version 3, 4, och 5 av olika kvinnliga karaktärer.  
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Figur 16 version 3, 4, och 5 av olika manliga karaktärer.  
 

En problematik vilken jag upplevde under skapandet av artefakten var att jag behövde 

hålla mig könsnormativ. Exempelvis har alla kvinnliga karaktärer långt hår och de 

manliga har kort hår. Anledningen till detta är dock för att förenkla min studie. I 

förundersökningen upptäckte att kvinnliga karaktärer i MOBA spel oftare har långt 

hår än manliga (figur 1–3). Jag valde därför att använda detta som en extra 

könsindikator, för att förminska risken att den intervjuade inte kan urskilja om 

karaktären var kvinnlig eller manlig. Om detta förväxlas eller är för svårläsligt tror jag 

det kommer bli svårt att förstå om personen upplever skillnad på kvinnliga och 

manliga karaktärers ansikten. Det kan självklart finnas män med långt hår och kvinnor 

med kort hår, men att göra en sådan ändring kände jag personligen skulle göra en för 

stor skillnad på karaktärskoncepten.  Eftersom hela kroppen inte är synlig kan det 

finnas extra risk för att någon inte förstår vilket kön karaktären har, vilket i just denna 

studie skulle göra svaren mer svårtolkade.  
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Även om det kommer vara 10 olika karaktärer som undersöks i intervjun, kommer 

resultatet främst att baseras på skillnaden mellan version 1 och de andra karaktärerna, 

med ”annorlunda” utseenden i olika grad. Att ha flera karaktärer än två kommer göra 

studien intressantare, eftersom det genomsnittliga, attraktiva ansiktet jämförs med 

många olika alternativ.  
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Frågeställningarna som ställdes inför denna studie var: 
 

• Har MOBA spelare skilda åsikter kring extrema eller varierade ansiktsproportioner 
hos kvinnliga och manliga karaktärer?  

 
• Hur kan detta motivera designval för manliga och kvinnliga karaktärer i MOBA spel? 

 
För att undersöka detta skapades 10 olika karaktärskoncept, varav 5 manliga och 5 kvinnliga. 
Dessa sattes sedan ihop till två olika bilder, där jag samlade de kvinnliga och manliga 
karaktärerna i varsin bild i slumpad ordning. Bilderna som användes syns i figur 17 och 18.  
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Figur 17: Fem olika kvinnliga karaktärer tecknade i tre olika vinkar. Nummer 5 är den idealiserade 
karaktären med attraktiva ansiktsdrag, vilka beskrivs i bakgrunden. Den tecknades också efter hur jag 
upplevde att många kvinnliga karaktärer i MOBA spel såg ut under förstudien. Nummer 3 är 
karaktären med mest annorlunda, extrema ansiktsdrag, där många av dragen är motsatsen till 
nummer 5. De andra tre skapades för utfyllnad och variation i studien. Eftersom Alley (1991) menade 
att det som ibland ses som mest attraktivt är när drag som ses som attraktiva överdrivs, testade jag 
att överdriva vissa av dessa drag på karaktär nummer 2. Detta var exempelvis stora ögon, liten näsa 
och smal käke.  

 

 
Figur 18: Fem olika manliga karaktärer tecknade i tre olika vinkar. Nummer 1 är den idealiserade 
karaktären med attraktiva ansiktsdrag, vilka beskrivs i bakgrunden. Den tecknades också efter hur jag 
upplevde att många manliga karaktärer i MOBA spel såg ut under förstudien. Nummer 4 är karaktären 
med mest annorlunda, extrema ansiktsdrag. Nummer 3 använde jag mig av vissa drag vilka ofta 
räknas som attraktiva hos kvinnliga karaktärer, nämligen smal käke, liten näsa och lite större ögon. 
De andra två skapades för utfyllnad och variation i studien.  
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För att undersöka åsikter kring karaktärer med olika ansiktsdrag och proportioner hölls 4 
semistrukturerade intervjuer över samtal via internet. Varje intervju inleddes med en kort 
presentation av undersökningen, för att sedan fortsätta med grundläggande frågor om deras 
spelvanor och spelbakgrund. Detta uppföljdes med frågor kring favoritkaraktärer i spel och 
vad de tyckte var viktigt för dessa karaktärer.  
 
Grund mallen för intervjun innehöll de frågor som visas nedan, men ingen intervju blev 
exakt likadan eftersom den i efterhand anpassades efter informanternas svar. Följdfrågorna 
såg därför annorlunda ut i alla intervjuerna. De största skillnaderna i intervjuerna skedde 
främst när bilderna på de olika karaktärerna visades, eftersom jag ville hålla en mer öppen 
dialog kring informanternas intryck och åsikter av dem.  Bilderna med kvinnliga och manliga 
karaktärer visades enskilt, men i olika ordning på olika intervjuer.  Jag valde att visa alla 
samtidigt för att informanterna lättare skulle kunna jämföra karaktärerna under intervjun. 
En viktig skillnad under intervjuerna jämfört med metoden som beskrivs i metodkapitlet var 
att bilderna skickades till informanten istället för att visas på skärmdelning,  detta gjordes 
eftersom detta försäkrar en högre bildkvalitet på bilden.  
 
Grundmall för frågor under intervju:  
 
Del 1: 
 

• Hur gammal är du? 

• Vad spelar du för spel och hur mycket spelar du? 

• Har du någon favoritkaraktär i det spelet? varför? 

• Vad är viktigt när du väljer spelkaraktär? 

• Är det något annat förutom gameplay som är viktigt?  

• Hur viktigt är utseendet på karaktären för dig? tror du att utseendet är viktigt för 
spelare? 

• Finns det något speciellt utseende du föredrar på karaktärer? Något speciellt du 
finner attraktivt? 

• Spelar kön någon roll för vilken karaktär du väljer? 
 
Del 2: Visar bilder med karaktärer på, en i taget.  
 
 

• Vilken av dessa fångar din uppmärksamhet mest? varför? Gillar du den eller ogillar 
du den? 

 
Efter denna fråga går vi igenom alla fem karaktärerna, uppifrån och ned. 
 

• Vad tänker du när du ser den här karaktären? /vilka ord skulle du beskriva denna 
karaktären med? Karaktär 1,2,3,4,5.  

 

• Tilltalar någon av dessa karaktärer dig? Varför/varför inte? 
 

• Vilken tycker du är mest/minst attraktiv? 
 

• Vilken skulle du helst välja att spela som om du hade dessa att välja på? Varför? 
 

Del två upprepades sedan en gång med de manliga eller kvinnliga karaktärerna, beroende på 
vilken som visades först.  
 
Exempel på frågor som uppkom under fas 2: 
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Vad tycker du om denna karaktär? 
Med vilka ord skulle du beskriva denna karaktär? 
Har du några tankar kring dess utseende? Varför? 
Tycker du att den ser bra eller dålig ut? 
Varför/Vad tror du gör att du uppfattar det så? 
 

5.1.1 Information om Informanter 

 

Fyra personer deltog i intervjuerna. Trots få intervjuer blev de ganska långa och utförliga vilket 

gjorde att materialet ändå blev relativt stort. Tre av an informanterna var kvinnor och en var 

man, och de var mellan åldrarna 18 - 25. 3 av informanterna var från Sverige och en från 

England. Eftersom frågeställningen specificerar just MOBA spelares åsikter, var det viktigt för 

mig att informanterna var bekanta med denna sortens spel.  3 av informanterna uppgav sig 

spela mycket MOBA spel, främst spelet League of Legends (2009). Den fjärde spelade inte 

MOBA spel så mycket själv, utan spelade främst simulationsspel som the Sims 4.  Personen 

verkade dock ha koll på olika MOBA spelkaraktärer, då denne refererade till vissa av dem 

under intervjun. Eftersom inga stora skillnader märktes på svaren under del 2 av intervjun på 

denne informant, bestämde jag att dennes svar går att använda. Alla informanter uppgav sig 

spela mycket, mellan 3–5 timmar varje dag.   

Informanterna hittades i olika Facebook grupper för spel, där jag gjorde inlägg för att söka 

efter informanter. Dessa var främst gruppen Female Legends, vilket är en svensk grupp för 

kvinnor som spelar och även en annan grupp för League of Legends spelare. Detta påverkade 

självklart vilka som var med på intervjun. Eftersom de flesta kom från gruppen Female legends 

var det fler kvinnor som blev intervjuade, och endast en man. Detta ser jag dock inte som ett 

större problem, eftersom fokuset i studien inte var att undersöka skillnader mellan kön utan 

snarare vilka åsikter som existerar överlag.  Eftersom jag i bakgrunden och 

problembeskrivningen också skriver om hur kvinnliga karaktärer med större mångfald kanske 

kan locka fler kvinnliga spelare, anser jag även att fler svar från kvinnor kanske kan vara 

positivt.  

Anledningen att jag valde främst League of legends spelare var dels eftersom det är spelet jag 

själv har mest kunskaper om, och att det var de som svarade på inlägget först. Detta gjorde att 

ett bekvämlighetsurval skedde. Eftersom det är det populäraste och största MOBA spelet 

(Gamersdecide, 2019) anser jag att dessa personer fungerar för undersökningen. Det hade 

dock varit bra om fler personer blivit intervjuade, speciellt personer som spelar andra sorters 

MOBA spel.  

Informant 1: Kvinna, 25, Sverige. Spelar främst the Sims 4 och mobilspel.  

Informant 2: Man, 21, England. Spelar nästan enbart League of Legends.  

Informant 3: Kvinna, 20, Sverige. Spelar League of legends och Apex legends.  

Informant 4: Kvinna, 18, Sverige. Spelar främst League of legends och Sims.  
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5.2 Resultat 

 

Intervjuer, sammanfattning del 1.  

I denna del presenteras en sammanfattning av svaren på frågorna i intervjun. Hela 

intervjuerna finns i Appendix A.  En analys görs efteråt av resultatet. Härifrån kommer 

karaktärerna refereras till som kvinnlig och manlig karaktär 1-5, efter ordningen de har i figur 

17 och 18.  

 

Har du någon favoritkaraktär i spelet du spelar? 

Informant 1:  Ja, Nervous subject, från Sims 2, (Ea,2004) eftersom han har väldigt intressant backstory, och 

intressant karaktär. Gillar även Pappan i Smith familjen, eftersom han är en alien.  

Informant 2: Gillar Ekko från League of Legends, eftersom han marknadsfördes bra som en karaktär. Han är 

cool, gillar hans koncept. Tycker konceptet passar bra med utseendet.  

Informant 3: Soraka! Eftersom man kan spela runt folk och påverka fighter genom att hjälpa carrys. Gillar 

karaktärer pga lore också.  

Informant 4: Jinx, hon är kul att spela.  

 

Hur viktigt är utseendet på en karaktär för dig? 

Informant 1: Särskilt backstoryn och utseendet är viktigt. Utseendet är prio två efter backstoryn. Kanske tvärt 

om.  

Informant 2: Är väldigt viktigt. Annars kommer inte folk vilja spela den karaktären och kommer inte ha roligt. 

Fula karaktärer passar endast ibland, vissa tycker dom är roliga men inte alla. Anser inte att fula karaktärer är värt 

det.  

Informant 3: Tror inte det spelar någon roll varför jag börjar spela dom.  

Informant 4: Utseendet spelar roll men, bryr sig mer om könet på karaktären. 

 

Finns det något speciellt utseende du föredrar på karaktärer? 

Informant 1: Håret är viktigt. Färgen och frisyren. Hade förut svårt med karaktärer som inte var smala. Tycker 

samma saker är snyggt i verkligheten som i spelet.  

Informant 2:  Viktigt att karaktären passar till sitt tema. Små detaljer är viktigt, som exempelvis hattar och 

specifika detaljer.  

Informant 3: Tycker om långt hår, och böljande kläder. Men tror inte det påverkar om jag spelar dom eller inte.  

Det är sådant jag tycker är snyggt IRL också.  

Informant 4: Gillar när dom har långt hår. Snygga karaktärer är roligare att spela.  

 

Spelar kön på karaktären någon roll? 
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Informant 1: Ja, hatar män så vill därför inte spela med manliga simmar.  

Informant 2: Nej, bryr sig inte alls om en karaktärs kön. 

Informant 3: Vet inte om jag ska säga att jag dras till kvinnliga figurer eller om det för att spelvärlden ofta 

designar att kvinnor är ha dom rollerna jag tycker om.  

Informant 4:  Tycker det är lite roligare att spela tjejgubbar än killgubbar. Och om man typ testar spelet första 

gången väljer man ju en tjejgubbe för man själv är tjej. 

 

Intervjuer, sammanfattning del 2.  

Denna delen sammanfattas genom att visa kommentarer kring varje karaktär tillsammans. 

Detta för att enklare urskilja likheter och skillnader. Informant 1 och 4 visades de kvinnliga 

karaktärerna först, medan informant 2 och 3 visades de manliga först. Detta gjordes för 

variation i studien. Någon större skillnad märktes dock inte, förutom att informanterna ibland 

refererade till de tidigare visade karaktärerna. 

Figur 19 visar en sammanfattning av positiva och negativa ord eller egenskaper informanterna 

beskrev de kvinnliga karaktärerna med. Uttrycken har analyserats som negativt eller positivt 

beroende på i vilket sammanhang informanterna beskrev orden eller åsikterna.  Exempelvis 

är ”grisnäsa” och ”ser manlig ut” uttryck vilka av informanterna beskrivs vara negativa i vilket 

förklarar deras placering. 
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Figur 19: Resultat: åsikter kring kvinnliga karaktärer.  



 
38 

 

Kvinnliga karaktärer: 

Vilken karaktär fångar din uppmärksamhet först?  

Informant 1: Inte nummer 3 i alla fall. Den stannade jag på sist.  Ögonen stannade på summer två, på grund av 

ögonen och omänskliga drag. 

Informant 2: Skrattar och säger den tittar på nummer 3, eftersom näsan är stor. Tycker dock mer om dessa är de 

manliga, eftersom det finns mer skillnader i ansikten och flera olika ”teman” på karaktärerna.  

Informant 3: 4, igen. Ser inte mänsklig ut. Ser ut som, en halvmänniska och halv något annat. Djur eller dryad.  

Informant 4:  Nummer 5.  Hon ser cool ut, hon ser arg ut. Ser häftig ut.  

 

Karaktär 1, Kvinnlig 

Informant 1: Tittade en del på 1.  Påminner om en jag känner. Gillar håret, ser ut som en huvudkaraktär typ.  Ser 

ut att vara bra på att slåss. Gillar inte näsan, den har grisnäsa.  

Informant 2:  Gillar näsan, den sticker ut. Den är super unik. Gillar håret också, men hade inte velat spela som 

denna karaktär.  

Informant 3: Hon ser ganska söt ut, från rätt vinkel.  Skulle inte kalla henne ful, men hon är inte snygg. Kan kalla 

henne söt.  Men vissa detaljer är konstiga, som munnen och näsan som är lite sned. Det blir ojämnt i ansiktet.  

Informant 4: Inte lika snygg som nummer 5.  Kanske konstig frisyr. Och ser lite manlig ut.  

 

Karaktär 2, Kvinnlig 

Informant 1: Ögonen drar uppmärksamhet. Ser konstig ut i profil/halvprofil. Ser inte så verklig ut, orealistiskt 

smal i huvudet. 

Informant 2: Ser ut som en älv-karaktär.  Gillar flätan i håret. Den har vassa drag. Detta påminner mig om en 

älvakaraktär. Ser bra ut, fina stora ögon. Ett generiskt ansikte dock, men kommer undan med det eftersom det 

finns ett tema.  

Informant 3: Hon ser inte mänsklig ut. Som en alv, en vacker varelse.  Tror det är pannbandet och ögonen, de är 

stora.  Och resten av ansiktet är litet, och fina former. Käken är fin och jämn. Liten näsa och jämn, mun, och 

symmetriskt ansikte. Vilket ser jämt och fint ut.  

Informant 4: Hon är jättesöt.  Stora runda ögon. Inte så runt ansikte som nr 1. Men ser lite overklig ut. Detta var 

dock inte en dålig grej.   

 

Karaktär 3, Kvinnlig 

Informant 1: Gillar ögonbrynen, men fastnar på näsan som tar upp hela ansiktet.  Har svårt för näsan, i alla fall 

framifrån. Utrustningen är fin, dekorerad, gör att karaktären ser mäktig/kunglig ut. Ser lite trött ut i 

ansiktsuttrycket.  

Informant 2: Stora drag på denna karaktär., som ögonbrynen och näsan. Men det får henne att sticka ut, så tycker 

om det lite. Munnen är stor, vet inte varför. Gillar ögonen, men dom ser lite trötta ut.  Käken är väldigt fyrkantig. 
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Informant 3: Syster till (manlig nummer 4). Hon är inte jättevacker hon.  Men tycker om håret. Men 

proportionerna i ansiktet är för stora.  Ögonbryn för tjocka och ögonen för små.  Hon ser okej ut från sidan, men 

framifrån är hon inte jättefin.  

Informant 4: Anser att karaktären har ”jävligt stor näsa”. Ser ut som en kille.  Hade trott det var en kille ifall den 

hade kort hår.  I spel har killar större näsa, större ögonbryn, större mun än tjejer.  

 

Karaktär 4, Kvinnlig 

Informant 1:  Jättegullig tycker jag, eftersom ögonen sitter långt isär.  Gillar luggen och näsan. Den är mer 

proportionerlig till ansiktet än nummer 3.   

Informant 2:  Ser ut som en dvärg ”Lux”. Men tycker om karaktärsdesignen.  Den är cool. Större näsa men den 

är inte överdrivet komiskt stor. Gillar att ögonen är sneda. Sådant sticker ut, enligt mig.  

Informant 3: Skulle kunna kalla henne söt men hon är inte jättefin. Men hon är inte ful heller. Tror hon ser söt 

ut eftersom jag inte ser henne som mänsklig.  Sneda ögon påminner om bytesdjur. Ser lite from och blid ut. Men 

nr 1 är sötare.  

Informant 4: Svårt att sägas något om varför och vad, men tycker karaktären ser ful ut.  

 

Karaktär 5, Kvinnlig 

Informant 1: Den är snyggast. Kanske. Ser äldst och mognast ut, en vuxen kvinna. Ser arg ut, vilket gör att den 

ser äldre ut.  

Informant 2: Arg. Hon ser arg ut. Inget fel med det dock., ser inte överdrivet arg ut.  Håret passar, men hon är 

fortfarande lite generisk.  Finns inget unikt med det.  Men nummer 2 och 5 ser nästan likadana ut. Mest ögonen 

som skiljer, näsan och munnen är likadana och det gillar inte jag. Är inte så unika.  

Informant 3: Ser vacker och kraftfull ut. Utstrålar stark aura med ansiktsuttrycket.  Ser bestämd, nästan farlig 

ut. Vill inte slåss med henne. 2 och 5 ser typ lika bra ut. Men 5 är mer snygg, och 2 är vacker och fin.  

Informant 4:  Jättesnygg, ser häftig och arg ut.  

 

Vilken av de kvinnliga karaktärerna hade du valt att spela som? 

Informant 1:  Om alla var samma färg, nr 4.  Den är snygg och har inga konstiga tofsar. Rustningen är fin, gillar 

ögonens placering och näsan ser bra ut.  

Informant 2:  Hade spelat alla dessa karaktärer. Förutom nummer 1.  Jag hade skämtat om jag sa nummer 3.  

Men säger nummer 4. Den ser bäst ut. Gillar de sneda ögonen.  

Informant 3: Skulle välja nummer 2 eller 4. Eftersom de känns som de har en lore, eller snällhet jag tycker om.  

Informant 4: Först nummer 5, sen 2.  

 

Manliga karaktärer: 

Figur 20 visar en sammanfattning av positiva och negativa ord eller egenskaper informanterna 

beskrev de manliga karaktärerna med.  
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Figur 20 : åsikter kring manliga karaktärer 
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Vilken karaktär fångar din uppmärksamhet först?  

Informant 1: Tvåan kanske. Ett bra intryck. Den ser bra ut. Gillar rustningen och monolidsen. Näsan, 

ögonbrynen, nästan allt är bra.  

Informant 2: Nummer fyra, han har en väldigt framträdande näsa.  Det får honom att sticka ut, tillsammans med 

ögonbrynen. 

Informant 3: Skrattar och säger han med stor näsa och mun. Eftersom proportionerna är så stora. Så ser dom 

inte ut IRL. Men det är inte dåligt, är bara dåligt om han är menad att vara verklighetstrogen. 

Informant 4: Nummer 3. Han är både snygg och söt samtidigt typ.  

 

Karaktär 1, manlig 

Informant 1: Ettan och trean tittade jag snabbt förbi. Ser likadana ut. Ser ut som Garen typ. Ser basic ut. Snyggt 

hår, bra storlek på öron. Hatar små öron.  Basic och tråkig.  

Informant 2: Han är ganska allmänt snygg.  Gillar håret, men är inget unikt med honom. Tycker om rustningen.  

Informant 3: Han ser ganska normal Allmänt snygg ut. Om man tänker på normen. Alltså om man vill rita dom 

ur ett verklighetstroget perspektiv. 

Informant 4:  Ganska snygg. Breda axlar, vilket är bra.  

 

Karaktär 2, manlig 

Informant 1: Snygg, bra, gillar näsan, gillar inte käken, den är bättre på 1.  Käken sitter inte riktigt ihop. Ser 

annars stilig ut. 

Informant 2:  Gillar han framifrån. Hans ansikte är väldigt platt, speciellt från sidan. Det är väldigt konstigt, det 

är inte realistiskt. Det måste finnas viss grad realism, och det har inte denna. 

Informant 3: Han har lite mer långt ansikte. Väldigt små öron.  Men ansiktet ser lite konstigt ut. Det är så långt, 

vi är inte vana att se långa ansikten.  

Informant 4: Han är typ asiat, alltså ögonen.  Ganska snygg, men inte lika snygg som nr 1.  

 

Karaktär 3, manlig 

Informant 1:  Fångar inte min uppmärksamhet. Tråkig. Käken ser konstig ut, är så smal och spetsig. Ser ut som 

ett konstigt filter. Han faller på käken. Gillar inte ögonbrynen, för smala.  Ser rik ut, ser ut som en ”svenne”.  

Informant 2: Drogs till käklinjen. Den är väldigt skarp, ser bra ut framifrån men inte från sidan.  Ser väldigt bra 

ut framifrån. Ser bättre ut än nr 1.  

Informant 3: Han har väldigt feminina drag, tycker jag. Med ögonbrynen och käklinjen. Det ser bra ut. 

Informant 4: Jättesöt och snygg. Min favorit. Lite gullig, och lite snygg.  

 

Karaktär 4, manlig 

Informant 1:  Gillar ögonbrynen. Ser stark ut, eftersom ser inte lika smal som de andra. Ser lite sur ut. Hade 

spelat med han om han var fin färg.  
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Informant 2:  Gillar hur komisk han ser ut. Skrattar när han pratar om karaktären.  Näsan ser konstig ut. Hans 

drag är för stora.  Men det är inte hemskt.  Ser vänlig ut men kanske blir lite mobbad eftersom han ser lite konstig 

ut.  

Informant 3: Han ser arg ut. Ser lite konstig ut. Hans ansiktsformer ser inte så tilltalande ut.  Men alla 

proportioner passar hans ansikte. Så det gör honom inte jätteful. Hade varit värre om något var litet och något 

stort.  

Informant 4: Hans huvud är lite stort.  Ser lite orealistisk ut jämför med de andra.  Ser lite gammal ut, och har 

jävligt stor näsa.  Den näsan ser inte bra ut på någon.  

 

Karaktär 5, manlig 

Informant 1: Ser ledsen ut. Han har grisnäsa som den andra (kvinnlig nummer 1). Är värre på den här, kanske 

eftersom min toleransnivå är lägre på män. Näsan gör att den ser ut som en snorunge.  

Informant 2: Ansiktet är intressant, tycker om kindbenen.  

Informant 3: Hans ansikte ser lite platt ut. Han är inte jättefin. Hakan och näsan går för mycket upp, och hans 

mun är liten.  

Informant 4: Ser lite omänsklig ut, skulle kunna vara en vampyr.  Sticker ut från de andra.  

 

Vilken av de manliga karaktärerna hade du valt att spela som? 

Informant 1:  2 eller 4. Kanske 4.  

Informant 2:  Jag pratade mycket skit om nummer 4 men hade nog valt honom. Jag tror han hade varit väldigt 

unik och rolig.  

Informant 3: Deras gameplay, om det var aggressivt eller passivt hade spelat roll. Till exempel om dom skulle 
vara charmiga och förförande, så skulle jag nog valt 3. Om dem skulle vara arga och utstötta så skulle jag valt 4 

eller 5.  

 
Informant 4: Svårt mellan 1 och 3.  Men hade nog valt 3.  

 

 

 

5.3 Analys 

 

Under studien framkom det att de flesta informanter ansåg att utseendet på en karaktär var 

viktigt på något sätt, även om det inte alltid beskrevs som det viktigaste attributet. Gameplay, 

lore och personlighet framkom också vara viktiga. Det bästa beskrevs vara när alla dessa delar 

passade ihop och kompletterade varandra.  Endast informant 4 beskrev attributet ”snygg” som 

viktigt vid dennes val av karaktär. Flera uppgav sig dock föredra drag eller utseenden på 

karaktärer vilka de också tyckte om i verkliga livet.  
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” Ja, typ... hm... jag tror inte det spelar någon roll varför jag spelar dom. Men 

jag tycker om typ långt hår. Och såhär böjliga kläder. Men jag tror inte det 

påverkar om jag spelar dom eller inte…. Ja, det är sånt jag tycker om IRL 

också.”   

Informant 3  

Detta går att kopplas till (Dunn, 2012) teori att vi i spel gärna skapar eller väljer att spela som 

en idealiserad karaktär. Informanterna i min studie berättade dock att de såg detta främst som 

en bonus, och inte som den viktigaste anledningen att de valde en karaktär. Jag tänker att 

detta kan vara eftersom Dunns studie studerade MMO karaktärer, där utseendet inte är lika 

bundet till gameplay som i MOBA spel likt League of Legends.   

Endast 2 av informanterna angav att könet var viktigt vid valet av karaktär, men endast 1 angav 

att det var helt oviktigt. Detta var också den enda manliga informanten. Alla kvinnliga 

informanter hade någon åsikt om könet eller dess betydelse. Detta intressant ur Nowaks 

(2005) perspektiv att en person helst väljer att spela som en avatar som liknar sig själv på 

något sätt. De menar att det kanske är färre kvinnor som spelar eftersom mångfalden bland 

kvinnliga karaktärer kan vara sämre. Informant 4 svarade: 

” Jag: Är det könet eller utseendet som spelar roll? 

 

Informant: Utseendet. Eller asså egentligen bryr jag mig inte men jag tycker 

det är lite roligare att spela tjejgubbar än killgubbar. Och om man typ testar 

spelet första gången då väljer man ju en tjejgubbe för man själv är tjej. typ.”  

Informant 4  

 

Detta bekräftar att fler kvinnliga karaktärer kanske kan väcka större intresse hos 
kvinnliga spelare. Det beskrivs dock inte vara lika viktigt för andra informanter, och 
en är osäker på ifall könet är viktigt eller om hon mest spelar tjejkaraktärer eftersom 
de ofta ges roller hon tycker om. Om detta är sant betyder det kanske att kvinnliga 
karaktärers roller i spel är begränsade, vilket begränsar vilken publik de når ut till.   

”Informant: Hmm… kanske, jag vet inte om det är på grund av mig eller på 

grund att spelvärlden designar så. Eh men det är oftast kvinnliga karaktärer 

som har den rollen. som tilltalar mig.  

Jag: Som är typ healers och sånt menar du? 

 

Informant: Ja, så jag vet inte om jag ska säga att jag dras till kvinnliga figurer 

eller om det är att dom mest gör sådana. Om du förstår vad jag menar.”  

Informant 3 

 

Informantens åsikt stärks av Gao (2017) som menar att kvinnliga karaktärer i spelet League 

of Legends (2009) roller är begränsade, där majoriteten är stöttande, helande karaktärer eller 

magiker. Gao menade också att kvinnliga och manliga spelare båda har en preferens för att 
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spela en karaktär av samma kön. Min studie bekräftar detta till viss del, eftersom alla tre 

kvinnliga informanter beskrevs föredra kvinnliga karaktärer. Skillnader mellan könen inte går 

dock inte att utläsa eftersom antalet manliga informanter endast är en.   

 

 
Informanterna beskrev överlag att karaktärer med unika utseenden var något bra. Vissa av 

karaktärerna som inte var de mest generella, attraktiva ansiktena (nummer 1,3 manlig och 2,5 

kvinnlig) beskrevs med annorlunda utseende, men att det inte var dåligt. De karaktärer vilka 

beskrevs överlag mest positivt angående dessa drag var nummer 2, 4, 5(manliga) och 1, 4 

(kvinnliga). Unika utseenden beskrevs på dessa karaktärer vara något de tyckte om.  

Även när informanten inte personligen tyckte om karaktären beskrevs deras ”unikhet” ofta 

som en positiv egenskap.  

Informant 4 om nummer 5, manlig.  

”Informant: Asså… han ser ju inte, han ser lite omänsklig ut tycker jag. han 

skulle kunna vara typ en vampyr eller nåt. Han sticker typ ut från dom andra, 

fattar du? 

 

Jag: Jo jag förstår. Tror du det är en bra eller dålig grej? 

 

Informant: Det är väll en bra grej, att inte alla ser likadana ut. ” 

Informant 4 

 

Informant 2 om nummer 4, kvinnlig.  

“It i like this character design. I think it’s really cool. Again you have gone for a 

larger nose but its like, not comically chunky, it’s good. I think that… I like the 

way you’ve angled the face, you know, it’s not a straight face, you know what i 

mean? Its slightly slanted, like they eyes seem slightly slanted, if you know what 

i mean. And shit like that, that does stand out to me, i like that.” 

Informant 2 

Informant 1 motivering till att välja nummer 4, kvinnlig.  

”Ja, den är snygg, har inga konstiga tofsar och sånt, är kanske osmidigt att slåss 

med utsläppt hår men… ah, rusningen är fin också, jag gillar det här att ögonen 

är långt isär, och så näsan… det ser bra ut. Jag gillar den.” 

Informant 1 

 

Karaktärerna beskrevs ganska sällan som fula, men ibland med andra ord. En intressant trend 

som visades var att de kvinnliga karaktärerna vilka inte var nummer 5, den idealiserade 
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karaktären, ofta beskrevs som söta, gulliga eller fina, medan nummer fem var den enda som 

beskrevs som ”snygg” 

 

”Nja, jag skulle inte kalla henne ful, men...när hon är vänd åt sidan är ju minst 

fin. Men jag skulle nog inte säga att hon var ful, faktiskt. 

Jag: Finns det något annat ord du skulle använda? 

 

Asså, jo men typ söt. hon är inte riktigt vacker eller snygg. Men jag skulle kunna 

kalla henne söt. För jag tycker inte hon är ful liksom. Om man inte tittar på 

detaljer. för då är hennes mun lite konstig liksom. Men om man tittar på 

helheten är hon fin. ” 

Informant 3 

 

Detta kan ha varit eftersom de andra hade större ögon än nummer fem, vilket kan fått dem att 

se yngre ut. Det kanske också kan vara så att just ”snygg” är något som krävs ett väldigt 

specifikt utseende på en kvinna för att räknas som.  Green (2008) menade att när faktorer 

som mänsklig, kvinnlig och sexig ökade på en karaktär, minskade toleransen för extrema 

ansiktsproportioner.  Sexig är ett ord som jag själv skulle förknippa mer till en karaktär jag 

beskriver som ”snygg” än någon jag finner söt eller gullig.  Om detta är sant innebär det att en 

kvinnlig karaktär kanske har mindre marginal för att kallas snygg, men större marginal för 

andra sorters positiva utseenden.  En egen teori kring detta kan vara att anledningen till att 

många kvinnliga karaktärer ser likadana ut är eftersom de främst skapas för att vara ”snygga” 

snarare än gulliga, coola, söta eller fina.  

 

 

De mest idealiserade, attraktiva karaktärerna (5, kvinnlig, 1 manlig) uppmärksammades 

nästan alltid som snygga eller mest attraktiva. Detta innebär att de attraktivitetsideal som 

beskrivs i bakgrunden och sedan användes för skapandet av artefakten verkar stämma bra. 

Det stämmer med Langlois (1990) teori att ansikten med regelmässiga, genomsnittliga mått 

ofta ses som attraktiva. Dessa karaktärer pekades dock också flera gånger ut som ”generiska, 

normala, tråkiga, och basic”.  Detta kan vara eftersom de andra karaktärerna de jämfördes 

med hade en del väldigt utstickande ansiktsdrag och proportioner, vilket gjorde att de såg 

tråkiga ut i jämförelse. En annan anledning till detta kan vara eftersom jag medvetet inte gav 

karaktärerna väldigt speciella frisyrer eller kläder.  Informant 2 menade att mer generiska, 

liknande ansikten är mer förlåtande om karaktären har ett tydligt tema, eller starka känslor 

och uttryck i ansiktet. Detta kan betyda att spelare kanske inte bryr sig jättemycket om 

karaktärerna har generellt vanliga ansiktsdrag som liknar varandra ifall de har en tydlig och 

unik design på annat (som kläder, frisyr, ansiktsuttryck, tema).  Informanten svarade på 

frågan ifall den tyckte karaktärer hade generiska ansikten i spel: 

“Ehm… They probably do. I think a lot of them do, but they get away with it 

more, because they will make the characters more expressive in their face. I 

think that might be a way to get around that. Because obviously, is a character 
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is super expressive, it doesn’t matter if they have a generic face, because it’s 

always distorted or doing something you know?”  

Informant 2 

Informant 2 påpekade även att nummer 2 och 5 av de kvinnliga karaktärerna såg väldigt lika 

ut, vilket den inte tyckte om. Dessa två var de som följde de kvinnliga” attraktivitetsidealen 

som beskrivs av Thornhill (1994) i bakgrunden.  

“Informant: The eyes are slightly different, but you could make a number 2 

and number 5, and they look quite similar. Yeah, The eyes are different, but i’d 

say they look quite similar so, the nose is pretty much the same, the mouth is 

done the same as well, so i don’t like that. They don’t seem unique to me. “ 

 

Jag: So you don't like when the faces look so generic? 

 

Informant: Yes, i like them to stand out. “ 

Informant 2 

 

Den kvinnliga karaktären (5) med idealiserade ansiktsdrag uppfattades generellt mer positivt 

än den manliga (1). Hon beskrevs som snygg och cool, och mycket fokus lades på hennes 

ansiktsuttryck, vilket uppfattades som argt. Detta sågs mest positivt. Den manliga karaktären 

uppfattades mer som ”basic, snygg, tråkig”. En anledning till detta kan vara att manliga 

karaktärer oftare ges unika drag som täcker ansiktet. Under förundersökningen upptäckte jag 

att majoriteten manliga karaktärer i både League of Legends (2009) och Dota 2 (2010) 

antingen var delvis monster eller hade olika masker, skägg och hjälmar vilket täckte ansiktet 

eller delar av det.  Dessa attribut kunde användas vid denna undersökning eftersom jag ville 

fokusera på enbart ansiktet, men det kan ha haft inverkan på resultatet.  

 

Även det Alley (1991) menar med att förstärkta attraktiva drag anses mer attraktiva än 

genomsnittliga stämmer med min studie.  Både den kvinnliga och manliga karaktären med 

överdrivna ”attraktiva drag” uppfattades i min studie som väldigt vackra eller snygga. Endast 

informant 1 ogillade dem, eftersom den tyckte de såg overkliga ut.  

 

Generellt uppfattades karaktärerna med unika ansikten positivt, men ganska olika utefter 

informantens personliga smak. Detta skedde så länge informanterna inte tyckte dragen och 

proportionerna var för var för extrema eller överdrivna. När de tyckte detta beskrevs 

karaktärerna som orealistiska eller omänskliga, vilket oftast förknippades som något negativt. 

stämmer med Langlois (1990), Thornhill (1994) studier om attraktivitet, nämligen att väldigt 

extrema proportioner sällan uppfattas attraktivt. Mccloud(1994) menar också att likhet och 

självidentifikation är viktigt för att en karaktär ska bli omtyckt. Detta kan betyda att väldigt 

ovanliga eller onaturliga drag inte är lika tilltalande. Min studie visar dessa tendenser, då de 

mest negativa kommentarerna karaktärerna fick var när något såg ”omänskligt” ut. Detta 
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tyder på att speldesigners kanske bör undvika karaktärer med många omänskliga drag, 

eftersom det gör dem mindre tilltalande.   

Detta fenomen skedde främst med de två karaktärerna jag skapade med mest extrema 

ansiktsdrag, nämligen kvinnlig nr 3 och manlig nr 4.  En viktig del i min undersökning var att 

undersöka om kvinnliga och manliga karaktärer med extrema ansiktsdrag fick olika respons. 

En viss skillnad märktes bland åsikter den kvinnliga karaktären med extrema drag, (3, figur 

17) och den manliga karaktären med extrema drag (4, figur 18.). Den kvinnliga beskrevs lite 

mer negativt, medan den manliga framkallade mer skratt eller fniss. Vissa av informanterna 

beskriver exempelvis att de hade valde att spela som honom, eftersom han såg unik, rolig eller 

snäll ut. Hans stora näsa beskrevs på ett mer roligt sätt är den kvinnliga karaktären. Dock 

beskrev ingen av informanterna dessa karaktärer som snygga, men några ansåg att de såg 

bättre ut i profil än framifrån.  

En anledning till detta kanske är att näsan inte såg lika bred ut i profil, vilket gjorde att den 

såg mindre ”udda” ut. Eftersom en stor del av frågeställningen gick ut på att undersöka 

skillnader mellan dessa, kommer jag att jämföra några citat från båda karaktärerna.  

Några citat om den kvinnliga karaktären 3: 

 

”Hmnm asså.. Jag har svårt för näsorna på ettan och trean tycker jag ser 

jättenajs ut i profil, men framifrån påminner det mig om simpsons eller 

nånting. Jag vet inte. men jag gillar hur den ser ut i profil. En seriös vuxen 

krigare typ med rustningen. Men framifrån tänker jag typ what är det ens 

samma person? (…) Mm.. alltså jag gillar ögonbrynen. Jag gillar stora ögonbryn 

och så men ah man fastnar ju på näsan som tar upp typ hela ansiktet liksom. 

Utrustningen sticker ut mest liksom, att man tittar därför den är väldigt... 

dekorerad eller vad man ska säga. så det ser mäktigt och bra ut som en kunglig 

karaktär tänker jag.” 

Informant 1 

“Very thick features again, and, by thick i mean chunky, like eyebrows and nose. 

But that makes her like stand out. So i kinda like that. The mouth is big and 

very plain, and also very long. I don't understand why, like just...ok. Hmm.. I 

like the eyes for this as well. They look kind of tired.” 

Informant 2 

 

”Informant: Hon är inte jättevacker hon. Men jag tycker om hennes hår.  

 

Jag: Varför tror du hon inte ser vacker ut?  

 

Informant: Ja, precis, för stora proportioner för ansiktet. Ögonbrynen är för 

tjocka, och ja jämfört med ögonen som är små, och munnen är streckad.  
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Jag: Tror du att det sett bättre ut om hon haft ett större ansikte? Hade det sett 

bättre ut då? Alltså mer proportionsenligt.  

 

Informant: Hmm… kanske. kanske. men hon ser inte helt dum ut från sidan. 

Men framifrån är hon inte jättefin. ” 

Informant 3 

 
 

Informant: Jävligt stor näsa asså.  

 

Jag: Ja. Ser det konstigt ut? 

 

Informant: Det ser ut som en kille.  

 

Jag: Skulle du tro att det var en kille om du såg den? Tror du? 

 

Informant: Nej… 

 

Jag: Eller om den haft kort hår? eller är det något som… 

 

Informant: Kort hår så skulle den ju se ut som en kille. för den har ju, asså på 

spel har ju dom också större näsor, större ögonbryn, och större mun än tjejer 

och sånt där. ‘ 

Informant 4 

 
Proportionerna beskrivs som för stora, oproportionerliga och näsan beskrivs inte se bra ut, 
speciellt framifrån. Profilen beskrivs dock flera gånger positivt. Informant 4 beskriver 
karaktären som att se ut som en kille, eftersom den anser att killar ofta har större näsor, mun 
och ögonbryn än tjejer i spel. Detta kanske kan vara en anledning att karaktärerna 
uppfattades annorlunda, eftersom just dessa specifika dragen oftare setts hos manliga än 
kvinnliga karaktärer. Om de utstickande dragen varit annorlunda kanske resultatet blivit 
annorlunda, och den kvinnliga karaktären hade uppskattats mer.  

 

 

 

Några citat om den manliga karaktären:  
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”Jag gillar ögonbrynen, jag brukar också rita sådana på mina gubbar. Hm... ser 

stark ut, för är inte lika smal ut som dom tidigare gubbarna.  Ser också lite sur 

ut.” 

 Informant 1 

“Well for me i like how comical he looks. Because i was hoping that’s what the 

artist was going for. It's interesting. I think… (laughs) I immediately saw the 

nose, and i was like, okay, that looks kinda weird. But it did draw my eyes to 

him. So i guess he did his job, right. But I don't like that nose. Not in the 

slightest.  His features is too big. His jaw! look at his jaw! literally he’s got a 

fucking hexagon in his face.” 

Informant 2 

”Han ser väldigt arg ut. Eller upprörd över nånting. Han ser lite konstig ut.(…) 

Ja…alla hans ansiktsformer, dom ser inte så tilltalande ut. (…) Asså alla hans 

proportioner passar ju till hans ansikte. Så det gör honom inte jätteful. Om 

något skulle vara litet och något stort skulle han nog se mindre bra ut.” 

Informant 3 

”Jag: Ser han ful eller snygg ut tycker du? 

 

Informant: Asså jag tycker han ser lite gammal ut.  

 

Jag: Okej, varför tror du det? 

 

Informant: Sen har han jävligt stor näsa också.  

 

Jag: Tycker du näsan är bättre eller värre än den på den kvinnliga karaktären? 

 

Informant: Jag tycker inte den näsan ser bra ut på någon faktiskt.” 

Informant 4 

 

Överlag påpekade de flesta återigen näsan. Den beskrivs inte som snygg, men den beskrivs 

ibland ändå passa hans ansikte. Det var inte en jättestor skillnad i hur den extrema kvinnliga 

och manliga karaktären uppfattades, men överlag tycks den manliga beskrivas lite mer 

positivt, och informanterna skrattade mer åt den manliga karaktären än den kvinnliga. Den 

stora skillnaden mellan dessa är dock 3 av informanterna, nummer 1,2 och 3, valde denna 

karaktär när de fick frågan om vilken de ville spela som, medan ingen valde den kvinnliga 

karaktären med stor näsa och extrema ansiktsdrag. En anledning till detta kan ha varit att de 

kvinnliga karaktärerna var bättre gjorda och ansågs mer intressanta. En informant tyckte att 
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de kvinnliga karaktärerna var bättre gjorda och var mer unika, medan de manliga allihop såg 

ganska lika ut. En viss skillnad märktes dock mellan de kvinnliga och manliga karaktärerna 

med stora näsor. Detta stämmer överens med Green (2008) studie som visade att kvinnliga 

karaktärer tilläts en mindre variation på proportioner innan de ej såg tilltalande ut.  

Överlag uppfattas karaktärer med överdrivna eller oproportionerliga drag som oattraktiva, 

men kanske lite komiska. Detta tänker jag efter att de flesta informanter skrattade eller 

fnissade åt att de tyckte karaktärerna såg konstiga ut. De påpekade den stora näsan mycket, 

vilket betyder att väldigt stora näsor eller överdrivna proportioner kan användas om en 

speldesigner vill få en karaktär att se rolig eller komisk ut. De bör dock användas sparsamt, 

eftersom de flesta informanter uttryckte att väldigt överdrivna drag fick karaktären att se 

omänsklig eller orealistisk ut, vilket oftast uppfattades negativt.  

 

 

5.4  Slutsatser 

 

Utseendet på spelkaraktärer beskrevs viktigt, men inte den enda viktigaste aspekten på en 

karaktär. I MOBA spel verkar gameplay och lore ha en stor betydelse för spelarens val av 

karaktär.  Karaktärens kön uppgavs vara viktigt för vissa, och ointressant för andra, medan en 

annan är osäker.  Överlag uppfattas karaktärer med vissa unika utseenden och ansiktsdrag 

positivt, men de upplevs tilltalande på ett annat sätt än de mer ”generiskt attraktiva” 

karaktärerna.  Någon stor skillnad mellan åsikter om manliga och kvinnliga karaktärer med 

några eller lite unika ansiktsdrag upptäcktes inte.  

De kvinnliga karaktärerna med ”unika” utseenden beskrevs oftare som söta, gulliga eller fina, 

medan den idealiserade beskrevs som snygg. En ide om att kvinnliga karaktärer har en 

smalare marginal för att räknas som snygg än att räknas som söt eller gullig diskuteras. 

Båda idealiserade karaktärer uppges se snygga ut, men den idealiserade kvinnliga karaktären 

beskrivs mer positivt än den manliga. Den kvinnliga beskrivs som snygg, häftig och arg, medan 

den manliga beskrivs Basic, normal, snygg och tråkig.  En anledning att manliga karaktärer 

ofta har attribut som täcker ansiktet för att göras unika diskuteras.  

Så länge proportionerna på ansiktsdragen inte var för extrema eller opassande sågs det som 

en positiv egenskap som gjorde karaktärerna unika. Det viktiga verkade vara att ansiktsdragen 

var proportionerliga till ansiktet eller stilen.  

En viss skillnad upptäcktes mellan den extrema manliga och extrema kvinnliga karaktären, 

där den kvinnliga beskrevs som mindre fin och den manliga beskrevs på ett mer komiskt sätt. 

Den ”extrema” manliga karaktären var den mest populära när informanterna frågades välja 

bland de manliga, medan den kvinnliga varianten aldrig valdes. Några anledningar till denna 

skillnad diskuteras vara att manliga karaktärer oftare har större näsor i spel än kvinnliga, men 

även att de manliga karaktärerna kanske var sämre tecknade och alla var mindre unika 

individuellt än de kvinnliga.  
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Resultatet visar att väldigt överdrivna ansiktsdrag bör användas sparsamt, om det inte ska 

vara en komisk eller motbjudande karaktär. Unika eller utstickande drag uppskattades om de 

inte var för överdrivna. Spelare verkar tycke om när karaktärer ser speciella eller unika ut. 

Flera av informanterna föredrog ansiktsdrag och utseenden de ansåg var attraktiva i 

verkligheten. Detta kan betyda att en större mångfald på karaktärer kanske kan tilltala fler, 

eftersom de flesta gillar olika saker. Alla informanter verkade dock vara medvetna om vilka 

attraktivitetsideal som finns, och kunde peka ut de karaktärer som skulle se mest attraktiva 

ut. Detta innebär att anledningen till att varför många karaktärer följer dessa normer kan vara 

att de tilltalar flest personer. Dessa karaktärer valdes dock sällan som favoriter, vilket kanske 

innebär att mer unika karaktärer tilltalar vissa personer mer och vissa mindre, beroende på 

om det är deras personliga preferens eller inte.  

Sammanfattningsvis skulle det kunna gå att konstatera att spelare generellt tycker om 

karaktärer som ser unika ut.  Jag tolkar dock resultatet som att karaktärens ”unikhet” inte 

behöver komma ifrån ett speciellt ansikte. Tre av fyra informanter berättar exempelvis att 

håret och frisyren är viktig för dem, vilket kan tyda på att en unik eller speciell frisyr kanske 

har samma effekt.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Texten ifrågasätter ifall det existerar skilda åsikter kring kvinnliga och manliga karaktärer i 

MOBA spel med olika extrema eller annorlunda proportioner i ansiktet jämfört med 

presenterade attraktivitetsideal. Vidare diskuteras hur detta kan användas vid 

karaktärsdesign till spel. En undersökning genomförs där 5 manliga och 5 kvinnliga karaktärer 

med olika grad av varierande ansiktsproportioner diskuteras i semistrukturerade intervjuer 

med fyra olika informanter.  

Resultatet visar att någon större skillnad mellan åsikter kring kvinnliga och manliga 

karaktärer med några unika eller annorlunda ansiktsdrag inte upptäcks. Karaktärerna med 

ansiktsdrag vilka endast avvek lite från normen upplevdes överlag positivt, och deras unikhet 

pekades ut vara tilltalande. Däremot upplevdes karaktärer med väldigt extrema ansiktsdrag 

generellt negativt, eftersom de ansågs oproportionerliga, orealistiska eller konstiga. Vissa 

upplevde också dessa karaktärer som komiska.  En liten skillnad mellan den manliga och 

kvinnliga karaktären med extrema ansiktsproportioner upptäcktes, där den manliga flera 

gånger valdes som favorit och upplevdes mer komisk, medan den kvinnliga beskrevs vara mer 

oproportionerlig. Det diskuteras ifall detta resultatet kan bero på valet av proportioner som i 

artefakten valt att överdrivas, där en stor bred näsa oftare beskrivs användas på manliga 

karaktärer än kvinnliga. 

Karaktärerna med normativt attraktiva ansikten upplevdes ”basic, snygga och lite tråkiga” i 

studien, jämfört med de avvikande ansikten. Det diskuteras ifall detta beror på att resten av 

designen på artefakterna, som exempelvis frisyr och kläder gjorts väldigt liknande och 

varandra för att studien skulle fokusera på ansikten. Detta innebär att unika ansikten kanske 

endast ses som positivt när de är det enda som sticker ut bland karaktärerna och när kläder, 

frisyr och kroppsform liknar varandra. Det upplevs vara viktigt för spelaren att karaktären är 

unik på något sätt, men frågor ställs ifall unika kostymer och frisyrer kanske kan vara viktigare 

än unika ansikten.  

 

6.2 Diskussion 

 

Eftersom denna studie endast består av fyra intervjuer går den inte att generaliseras över 

någon stor grupp. Varje enskild persons åsikter gjorde stor skillnad på resultatet, vilket 

påverkar trovärdigheten på studien.  Ett resultat som dock går att läsa ur intervjuerna är att 

alla har väldigt olika åsikter. Personliga preferenser och åsikter hade stor inverkan på vad de 

tyckte om olika karaktärer. Alla tycker om olika saker, och därför tycker inte alla om alla 

karaktärer. Om variationen av utseendet på karaktärer är större kanske den därför kan tilltala 

fler spelare. Generellt attraktiva karaktärer verkar inte uppfattas väldigt negativt, vilket gör 

att det kan vara bra att skapa sådana karaktärer också, eftersom många personer tycker dem 

är okej. Dock kanske det behövs något mer än bara ett fint ansikte för att en spelare ska älska 

en karaktär. Perret (1994) menade att genomsnittliga ansikten uppfattas attraktiva, men vissa 

ansikten med utstickande drag räknades som väldigt attraktiva, men inte av alla. Kanske är 
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det så att genomsnittliga, attraktiva ansikten uppskattas av många men ansikten som sticker 

ut älskas av vissa.  

Ett sätt att skapa karaktärer som tilltalar en bredare grupp människor kanske därför kan vara 

att ge flera karaktärer unika och olika utseenden. Durkin (2006) skriver att identifikation till 

en karaktär i ett spel är väldigt viktigt, eftersom spelaren styr karaktären som det vore en själv, 

och därför skapar ett starkt band. Nowak (2005) menar att större mångfald bland kvinnliga 

karaktärer kanske skulle få fler kvinnor intresserade av att spela dem, eftersom de flesta 

personer föredrar att representera sig som en avatar vilken liknar dem själva till utseendet. På 

grund av detta menar de att det kan vara viktigt för designers att erbjuda en bred variation av 

valbara karaktärer och avatarer. Min studie analyserade inte informanternas utseende mot 

deras åsikter, däremot upptäcktes en stark preferens för karaktärer med utseenden vilka 

informanten själv ansåg attraktivt eller tilltalande.  

Informanterna beskrev att det de ansåg fint i verkliga livet, ansåg de attraktivt även i spel. Här 

väcks en fråga ifall personlig identifikation eller attraktivitetsideal är viktigast för att en 

spelare ska tilltalas av en karaktärs utseende. Ifall personlig likhet eller identifikation är 

viktigast, vilket Nowak (2005) och Durkan (2006) menar, kanske stor variation på karaktärer 

är bra. Ifall attraktivitetsideal är viktigast, kanske detta är mindre viktigt, eftersom 

Cunningham (1995) menar att attraktivitetsideal i ansikten inte skiljer sig väldigt mycket ifrån 

varandra. Denna studie visar dock en slags blandning. Samtidigt som de ”snygga, generiska” 

karaktärerna överlag upplevdes positivt av de flesta informanter i studien, uttryckte vissa att 

de tyckte väldigt mycket mer om karaktärer med unika ansikten.  

Detta skulle kunna betyda att en variation av ”generiskt attraktiva” och ”unika” ansikten kan 

uppskattas, eftersom spelares olika personliga preferenser har stor betydelse. Denna kanske 

till och med kan göra att ett mer unikt ansikte föredras framför ett mer generiskt, attraktivt 

ansikte. Alley (1991) menar att vissa överdrivna ansiktsdrag anses mer attraktiva än 

genomsnittliga drag. Detta syntes i studien, exempelvis berättade informant 1 att den specifikt 

tycker om tjocka ögonbryn. Detta påverkade informantens intryck av de två karaktärerna med 

”mest extrema” dragen positivt.  

 

Informant: Mm.. alltså jag gillar ögonbrynen. Jag gillar stora ögonbryn och 

så men ah man fastnar ju på näsan som tar upp typ hela ansiktet liksom. 

Informant 1 om kvinnlig karaktär 1  

”Informant: Jag gillar ögonbrynen, jag brukar också rita såna på mina 

gubbar.” 

Informant 1 om manlig karaktär 3 

 

För att skapa en karaktär i ett spel som informant 1 skulle älska att spela som, kanske väldigt 

tjocka ögonbryn kunde vara något som tilltalade just denna spelare.  När spelares specifika 

preferenser blir besvarade, verkar karaktären uppfattas mer positivt jämfört med om den har 

ett mer genomsnittligt, generiskt utseende.   
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Eftersom min studie visade att både kön och utseende hade en betydelse för de flesta 

informanterna, anser jag att en större variation på kvinnliga karaktärers ansikten kan vara 

positivt för att tilltala fler kvinnliga spelare.   

 

Att hålla intervjuer över internet tror jag både kan minska och öka deras trovärdighet. Misosch 

(2010) menar att den slags anonymiteten som internet ger kan göra att en person är mer 

benägen att tala sanningen, eftersom den inte ser den andra personen i verkligheten.  Jag tror 

att många av informanternas åsikter eller känslor kring karaktärer var lite svåra att avläsa, 

eftersom jag inte såg deras ansikte under intervjun. Att få se deras reaktioner i ansiktet tänker 

jag hade varit en bra grej, eftersom jag nu endast kunde gå på deras tonlägen och röst. Ibland 

kunde jag höra när informanten skrattade, men detta är egentligen den enda känslomässiga 

reaktionen som gick att avläsa. Hade studien upprepats hade jag därför gärna utfört intervjuer 

i verkligheten också, för att jämföra om denna metod påverkade resultatet.  

Trots att intervjun skedde på internet verkade informanterna lite rädda att uttrycka sina 

åsikter helt. Exempelvis beskrivs vissa karaktärer som ”inte jättefin” när personen kanske 

hade beskrivit den som ful om den inte pratade med mig personligen. Jag tror därför att om 

attraktivitet eller fulhet på något sätt ska undersökas kanske det är bättre att göra det i en 

enkätform.  

Designvalet av karaktärer hade en mycket stor påverkan på resultatet. Exempelvis beskrivs de 

manliga karaktärerna av en informant vara sämre designade, eftersom denne ansåg att de 

kvinnliga hade mera skillnader och teman. Många olika faktorer kan alltså ha spelat roll i 

resultatet, som exempelvis val av kläder, hår och vilka ansiktsdrag som ändrats eller 

överdrivits. Detta tror jag dock är svårt att undvika, eftersom karaktärerna behöver se ut på 

något sätt. Resultatet hade nog dock blivit lättare att analysera ifall storleken på 

proportionerna och vilka drag som överdrivs gjorts väldigt lika varandra på både de kvinnliga 

och manliga karaktärerna.  

 

Det går att ställa frågan om det egentligen spelar någon roll ifall spelkaraktärer har likadana 

ansikten, eller en lite större eller mindre näsa. Hur viktigt är det egentligen om karaktärer ser 

likadana ut eller inte? 

Detta skulle kunna vara ett större och viktigare fenomen än något som endast existerar i eller 

påverkar spelvärlden.  Många studier har bland annat gjorts på hur människors självbild, ideal 

och självförtroende påverkas av att exempelvis titta på bilder av idealiserade kroppar och 

kroppsformer.  Blond (2008) menar att unga mäns inställning till sin egen kropp försämras 

av att utsättas för bilder av attraktiva, muskulösa män. Detta hade en liten men statistiskt 

signifikant påverkan på mäns missnöje med sin egen kropp. Det kanske kan innebära att 

människor påverkas av de ideal de utsätts för, även i olika sorters media.  

Upprepande utsättning för bilder av idealiserade kroppar och skönhetsideal har visats 

resultera i större missnöje med sin kropp och lägre självförtroende hos kvinnor (Grabe,2008). 

De menar att de bilder som media visar kan ha en påverkan på kvinnors relation till 

kroppsideal, och speciellt smalhetsidealet.  
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Eftersom människor alltså påverkas av de kroppsideal som visas i media, kanske de också 

påverkas av de skönhets och attraktivitetsideal de utsätts för i ansikten. Om någon nästan 

enbart utsätts för idealiserade, vackra ansikten kanske det får dem att må sämre över sitt eget 

utseende, på samma sätt som de påverkas av att se idealiserade kroppar. Det hade därför varit 

intressant att studera vidare ifall denna effekt även påverkar hur människor känner om sitt 

ansikte och utseende.  

Miller (2007) menar att kvinnliga karaktärer i spel oftare än manliga skapas för att se 

attraktiva och snygga ut. Iannou (2016) menar att kvinnliga karaktärer i spelat League of 

Legends porträtteras mycket mer attraktiva och idealiserade, medan de manliga hade större 

mångfald.  Eftersom attraktivitetsideal tidigare beskrivs vara relativt lika varandra inom både 

olika kulturer, länder och åldersgrupper (Cunningham, 1995; Langlois, 2000) bör detta 

betyda att karaktärer vilka uppfattas konventionellt attraktiva har många liknande drag.  

Om spelare främst utsätts kvinnliga karaktärer med idealiserade ansikten, kanske detta på 

lång sikt kan påverka deras syn på sig själva och attraktivitet. Behm-Morawitz (2009) menar 

att kvinnors tilltro till sig själva påverkades negativt efter att ha spelat ett spel som en 

sexualiserad kvinnlig karaktär. Att spela som denna karaktär påverkade även spelarens åsikter 

om kvinnor i verkliga livet.  Denna studie jämförde dock främst sexualisering i form av 

kroppsform och kläder. Men går det att sexualisera ansikten? Green (2008) menade i sin 

studie om ansiktsproportioner att egenskaper som mänsklig, kvinnlig och sexig hade minst 

tolerans för olika ansiktsproportioner för att upplevas. Detta skulle kanske kunna betyda att 

ett ansikte vilket ska föreställa en ”sexig kvinna” ofta ser ganska likadana ut varandra, vilket 

diskuterats tidigare i texten.  

De flesta mänskliga kvinnliga karaktärer i MOBA spel beskrivs även oftast porträtteras sexiga 

(Iannou,2016, DanielZklein,2016, Söderlund, 2015).  Ifall de flesta karaktärer alltså har ett 

sexualiserat, attraktivt, likadant ansikte, kanske detta kan påverka kvinnliga spelares självbild 

negativt. En spekulation är att en större mångfald på utseenden och ansikten skulle kunna ha 

en positiv effekt, eftersom det skulle normalisera karaktärer med annorlunda ansikten. Det 

skulle även ge plats för kvinnliga karaktärer vilka porträtteras med andra egenskaper än just 

sexig, eftersom detta enligt Green (2008) verkar vara ett ord med en ganska strikt, bestämt 

utseende.  Min studie pekar på att både kvinnliga och manliga karaktärer med ansiktsdrag 

som avviker från normen och idealet kan uppfattas positivt, vilket kanske tyder på att spelare 

inte skulle ha något emot detta. Normbrytande ansikten och annorlunda proportioner i dem 

kanske därför kan vara en viktig och intressant aspekt inom karaktärsdesign, eftersom det 

kanske har möjligheten att även påverka spelaren utöver deras spelupplevelse.     

 

 

6.3 Framtida arbete 

 

Jag anser att fenomenet ”samma ansikte syndromet ” är intressant och bör undersökas mer. 

Denna studie undersökte främst olika åsikter och inställningar till vissa sorters ansikten. 

Något som framkom under studien var att de flesta informanter höll med om att unika 

karaktärer är något bra, men om de faktiskt hade föredragit dessa i ett verkligt spel med mer 
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unika designer på kläder, hår och detaljer utforskades inte. Karaktärerna i artefakten som 

användes i studien hade ganska grundläggande kläder och frisyrer, vilket gjorde att skillnaden 

i ansikten var det som märktes mest. 

Det hade varit intressant att fortsätta undersöka vilka faktorer i en karaktärsdesign som är 

viktigast för att en karaktär ska upplevas se intressant eller unik ut. Detta genom att 

exempelvis skapa hela karaktärskoncept, med väldigt olika kläder, hår, kroppsform och 

ansikte. Vissa av karaktärerna kunde ha mer liknande ansikten, och då kanske resultatet 

kunde visa om ett unikt ansikte upplevs mer positivt när resten av karaktärens attribut har 

stora skillnader eller om spelarna då föredrar karaktärer med mer generiska, attraktiva 

ansikten. Det hade varit intressant att veta om karaktärers liknande ansikten kommenterats 

när resten av designen skiljer sig åt, eller om det då ses som mer positivt att ha ett mer 

generiskt ansikte.  

Det hade definitivt även varit intressant att göra en större studie som undersöker fenomenet 

”samma ansikte”, för att avgöra om det överlag ses som något negativt eller positivt.  Denna 

studie hade få informanter vilket innebär att någon skillnad mellan könen inte går att utläsa. 

Att undersöka ifall unika kvinnliga karaktärer med olika ansikten ses som mer positivt eller 

negativt mellan olika kön hade kanske varit en intressant aspekt att undersöka. Om vissa 

karaktärsdesigner ses som mer positiva hos kvinnliga spelare, kanske det kan betyda att dessa 

kan vara värda att använda om spelskaparen vill tilltala denna publik.  

En sista aspekt som vore intressant att undersöka är om människor påverkas på liknande sätt 

när de ser bilder av idealiserade, attraktiva ansikten som när de utsätts för bilder på 

idealiserade kroppar. Om detta är fallet, kan det vara en negativ aspekt att främst kvinnliga 

karaktärer porträtteras med samma, attraktiva ansikte, eftersom det kanske skulle kunna ha 

en effekt på kvinnors självförtroende eller självbild. Att visa upp flera olika sorters ansikten på 

kvinnliga karaktärer kanske då kan betyda att olika utseende blir mer normaliserat eller 

accepterat, vilket gärna setts mer forskning kring.  
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Figur 18: Egen illustration (2019) De fem manliga karaktärerna sammansatta efter varandra.  
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Figur 20: Egen illustration (2019)  Åsikter kring de manliga karaktärerna
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Appendix A -  Illustrationer för artefakt 

 

Fem manliga karaktärer vilka används i undersökningen. Nummer 1 är den som följer 

attraktivitetsideal och nummer 4 är den med extrema proportioner. 



 II 

Fem Kvinnliga karaktärer vilka används i undersökningen. Nummer 5 är den som följer 

attraktivitetsideal och nummer 3 är den med extrema proportioner. 
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Appendix B -  Referenser inför skapande av artefakt 

 

Ansiktsporträtt av flera kvinnliga och manliga karaktärer i spelet League of legends 
(2009, Riot games). Kvinnliga till vänster och manliga till höger.  

 

Ansiktsporträtt av flera kvinnliga och manliga karaktärer i spelet Dota 2 (Valve).  
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Ansiktsporträtt av manliga och kvinnliga karaktärer  I spelet Heroes of the storm (Blizzard, 
2014). Kvinnliga till höger och manliga till vänster. 
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Appendix C -  Intervjuer 

 

Informant 1, kvinna, 25, (Sverige) 
 
Jag: Hur gammal är du? 
 
Informant: Jag är tjugofem. 
 
Jag: Vad spelar du för dataspel/ hur mycket spelar du? 
 
Informant: Oj det beror på om jag är i skolan eller jobbar den dagen. men jag spelar bara 
sims. och ibland spelar jag på mobilen, såna här typ som pokemon go fast med mumin. men 
inte så ofta längre. ibland ett harry potter spel som e ett klickspel i mobilen också.  
 
Jag: Vad är det som får dig att spela dom spelen specifikt tror du?  
 
Informant: Mmm, just dom två mobilspelen är för jag gillar mumin och för jag gillar harry 
potter. harry potter spelet för då kan man göra sig själv och liksom leka ett äventyr där och 
sånt. Samt att dom båda är bra när man åker buss. Sims spelar jag för jag spelat det sen jag 
var barn och man kan verkligen göra exakt som jag vill. Därför spelar jag.  
 
Jag: Ja, precis. Jag förstår. Har du någon favoritkaraktär i just sims? och varför? 
 
Informant: Utan townies eller nps? 
 
Jag: Har du haft någon speciell gubbe du tyckt extra mycket om eller finns det någon npc i 
spelet du tycker om? 
 
Informant: Ehh… Jag har ju lite svårt för.. eller är svag.. eller tycker om nervous subject 
från sims 2, eftersom han har väldigt intressant backstory, typ att han är barn till döden och 
blir adopterad av en typ science familj och dom gör experiment på honom. det är typ den här 
backstoryn som gör honom intressant och massa rykten jag läst på internet om att han 
skulle va gay eftersom han typ hatar alla kvinnliga karaktärer i spelet och sånt. Och hänger 
runt en väldigt queer male only familj. De här the curious familjen i strangetown där dom får 
ett alienbarn och sånt.   Eh.. annars är min favorit också den här smithfamiljen som finns i 
strangetown. Då gillar jag pappan, han är en gammal alien, hel alien, sen har dom en son 
som är halv alien och är grön.  
 
Jag: tror du det här med att dom är gröna eller är aliens har betydelse eller tror du det är 
något som får dig att gilla karaktärerna mer?  
 
Informant: Ja jag tror det, eftersom jag alltid är specifik med mina färgintressen och sånt. 
Kan ha att göra med att jag har autism och att jag fastnar i såna detaljer. Men att det 
intresserar mig och aliens tycker jag är en stor och viktig del av sims spelet.   Ehh… Särskilt 
backstoryn och utseendet är viktigt för mig och mina simmar.  
 
Jag: Så det är mest.. mycket backstory liksom.  Men tror du att det är någon du gillade 
backstoryn på men hade ett motbjudande utseende tror du du hade tyckt om den ändå? 
 
Informant: Nej.. nej det tror jag faktiskt inte.  
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Jag: Så utseendet är viktigt? 
 
Informant: Ah ja ja ja ja. Utseendet är prio två efter backstory. Eller så är det tvärt om. Man 
är ju ytlig även om man inte vill vara det.  
 
Jag: tror du att det är viktigt för fler än dig när dom spelar sims? 
 
Informant: Ehh ja. Ja. det är det intrycket jag får också. Av att vara på internet och alla visar 
sina smala, fina gubbar typ.  
 
Jag: Du upplever det som ganska utseendefixerat? 
 
Informant: Det är en stor del av spelet att få göra dom själv.  då är det som att folk gör 
plastic surgery i princip. På dom (simmarna) 
 
Jag: Finns det något speciellt utseende du föredrar på karaktärer eller något speciellt du 
tycker är attraktivt? 
 
Informant: hmm.-... Asså håret är viktigast för mig.  
 
Jag: Okej. Att dom har bra frisyr eller färg? 
 
Informant: Ja.. färgen. och frisyren är viktig. hmm.. men jag har förut också haft väldigt 
svårt med att ha simmar som inte är smala liksom. Själv eftersom jag haft ätstörningar. Men 
också för det finns ett “ smal elixir” man kunde köpa till sina simmar och i början köpte jag 
det hela tiden för det irriterade mig att dom inte såg ut som jag ville då. Men nu har jag 
kunnat släppa det och nu ser mina gubbar ut som dom vill.  
 
Jag: Tror du att det är ens ideal på något sätt går in i sina spelgubbar? 
 
Informant: Asså så måste det ju vara eftersom man gör sin egen värld där.  
 
Jag: Även om man kanske inte tycker att “jag har den här idealgrejen som jag tycker om, så 
skapar du ditt eget ideal i spelet? 
 
Informant: Ja, men det är väll baserat på det man får uttryck från utifrån. Men har ju vissa 
kläder jag använder till alla mina simmar. 
 
Jag: Tänker du någonting på ansiktet på dina simsgubbar? 
 
Informant: Ja, tänderna brukar jag lägga mycket fokus på. Och är det en ockult sim lägger 
jag mycket tid på ögonen. Dom ändrar jag mycket på. Om dom inte har det jag tänkt de 
skulle ha. lila istället för gula ögon om det är en vampyr eller sjöjungfru.  
 
Jag: Jag förstår. Är det olika för dig vilken kön eller könsidentitet simmarna har när du väljer 
vilken du ska spela med? 
 
Informant: Ja, jag använder ju typ inga manliga sims snubbar. nu när du kan ändra 
customised könsinställningar på sims. Om dom kan bli gravida eller stå upp och kissa och 
sånt där. så nu har jag nästan bara kvinnor i mitt spel, eller icke binära personer eller 
transpersoner, transfemales typ. Så om jag får en son typ brukar jag, då kan jag gå in i 
utseende inställningar ibland om jag inte gillar axlarna till exempel. eller ändra hår och smink 
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som jag tycker de ska ha. Det är för att jag hatar män. Alltså jag har maskulina kvinnor i 
spelet men inga maskulina män.  
 
Jag: Men okej. Tack. Då går vi över på andra delen av intervjun. där jag ska visa olika 
karaktärer. Först ska jag visa fem stycken, sen fem stycken till. Sen pratar vi lite om dom. Är 
det okej?  
 
Informant: Absolut. 
 
Jag: Vi kommer börja med dom kvinnliga karaktärerna. Då kommer du få öppna den här 
filen och ladda ned, och förstora upp så du ser alla karaktärer.   
 
(Skickar bild 1 med de fem kvinnliga karaktärerna) 
 
Jag:Vilken av dessa fångar din uppmärksamhet mest? 
 
Informant: Då ska vi se… (tystnad) hmm…  
 
Jag: Det kanske inte är någon speciell du tittar på mest? Det var bara en inledande fråga.  
 
Informant: Asså.. ah… (tyst) Jag vet att det inte var nummer 3 i alla fall. Den stannade jag 
på sist.  
 
Jag: Varför tror du det? 
 
Informant: Ja… (tystnad)   
 
Jag:Du vet inte?) 
 
Informant: Jag tror ögonen stanna ju på nummer två typ. 
 
Jag: Vad är det som drog din uppmärksamhet där? 
 
Jag: Det är nog ögonen. Men om jag ska titta på dom i profil, så sticker nummer 2 också ut 
för den ser så konstig ut. 
 
Jag: Tycker du om den eller tycker du inte om den eller? 
 
Informant: mghhhhh….  Inte i profil. Och halvprofil.  
 
Jag: Nej, Varför ser den konstig ut då tycker du? 
 
Informant: Den ser inte så verklig ut.  
 
Jag: Ja, okej. Menar du att den inte ser mänsklig ut? 
 
Informant: Jaa…. orealistiskt smal liksom. I huvudet.  
 
Jag: Ja, jag förstår. Vi kan ju ta och prata om nummer 1. Vad tycker du om nummer ett? 
 
Informant: Mmm. jag tittade ganska länge eller mycket på nummer 1. Den har… den 
påminner om en jag känner. Lite. Det är kul och jag gillar att hårslingorna är lite såhär 
rufsiga. Det gillar jag. Och det ser ut som en bra main karaktär typ. I nåt spel.  
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Jag: Vad menar du med det?  
 
Informant: Jag vet inte alltså någon som är på omslaget.  
 
Jag: Så det ser ut som en huvudkaraktär typ?  
 
Informant: Och den ser ut som att den är bra på att slåss.  
 
Jag: Vi pratar lite om varje gubbe. Vi tar nummer tre då. vad var det du tänkte när du såg 
den här gubben? 
 
Informant: Mm.. alltså jag gillar ögonbrynen. Jag gillar stora ögonbryn och så men ah man 
fastnar ju på näsan som tar upp typ hela ansiktet liksom. Utrustningen sticker ut mest 
liksom, att man tittar därför den är väldigt.. dekorerad eller vad man ska säga. så det ser 
mäktigt och bra ut som en kunglig karaktär tänker jag.  
 
Jag: Okej, hur skulle du beskriva den fjärde karaktären? 
 
Informant: Eh.. jättegullig tycker jag.  
 
Jag: Vad är det som gör att du tycker den är gullig? 
 
Informant: Att ögonen sitter långt isär. gillar den här jättekorta luggen. det är lite “jag har 
klippt den själv” som barn gör. det är ju också mer en trend. eh och jag gillar näsan här.  
 
Jag: Varför tror du gillar den och inte nummer tre? 
 
Informant: Jag vet inte. Den är ju lagom och mer proportionerlig till ansiktet typ. Det kanske 
näsan är till den övre också.  
 
Jag: Det är bara att säga det första du tänker. Då tar vi nummer 5.  
 
Informant: .. ja. Den här är ju snyggast. Kanske.  
 
Jag: Tycker du att den är snyggast?  
 
Informant: Ja, eller den ser mest äldst och mognast ut. mer en vuxen kvinna.  
 
Jag: Tycker du dom andra ser yngre ut? 
 
Informant: Ja, trean har jag svårt att placera. Den kanske är lika gammal som femman.  
 
Jag: Vad är det som får  dom att se äldre ut? 
 
Informant: ‘mm… nu ser jag dom båda har varsitt litet veck under ögonen. kanske därför. 
Den sista ser argare ut också för den ser argare ut så det ser också mer att man är äldre. Att 
man är trött på allt. Den (3an) ser lite trött ut också. I ansiktsuttrycket liksom.  
 
Jag: Så vilken skulle du välja att spela som om du kunde välja? 
 
Informant: det beror på vilken färg de haft.  
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Jag: Du tror färgen är viktigare för dig? 
 
Informant: Ja, men alltså för mig, asså om en gubbe är fin, men är typ, är en färg jag inte 
tycker om typ orange, så är jag ehh.. därför är det bra att bilderna är svartvita. annars hade 
jag lagt in för mycket värdering i det. OM jag låtsas att alla gubbar är turkosa då så.. hmm 
fyran.  
 
Jag: Har du någon speciell motivering eller tycker du bara om den? 
 
Informant: Ja, den är snygg, har inga konstiga tofsar och sånt, är kanske osmidigt att slåss 
med utsläppt hår men… ah, rusningen är fin också, jag gillar det här att ögonen är långt isär, 
och så näsan.. det ser bra ut. Jag gillar den.  
 
Jag: Är det någon karaktär eller något i ett ansikte du tycker ser väldigt oattraktivt, fult eller 
konstigt ut? 
 
Informant: hmnm asså.. Jag har svårt för näsorna på  1 an och trean tycker jag ser jättenajs 
ut i profil men framifrån påminner det mig om simpsons eller nånting. Jag vet inte. men jag 
gillar hur den ser ut i profil. en seriös vuxen krigare typ med rustningen. Men framifrån tänker 
jag typ what är det ens samma person? 1an har grisnäsa det gillar inte jag.  
 
Jag:Jag förstår. Då går vi vidare till de manliga karaktärerna.  
 
(Skickar bild 1 med de fem manliga karaktärerna) 
 
Då börjar vi med samma fråga. Är den någon som direkt fångar din uppmärksamhet eller 
som du tittar på först? 
 
Informant: Ja, vilken tittar jag på först? tvåan kanske?  
 
Jag: är det en bra eller dåligt intryck? 
 
Informant: Det är ett bra intryck. Den ser bra ut.  
 
Jag: Är det något speciellt som du tycker ser bra ut? 
 
Informant: Asså rustningen är snygg också. Men jag gillar dom här monolidsen och näsan 
är bra. Och ögonbrynen. så typ allt. håret, vet inte men ja. Dom andra ettan och tvåan ser 
likadana ut så dom tittade jag snabbt förbi.  
 
Jag: Ettan och trean? du ser ingen skillnad? 
 
Informant: Ja nästan inte. 
 
Jag: Tycker du dom är tråkiga? 
 
Informant: Asså dom fångar inte min uppmärksamhet. Ja käken på trean ser lite konstig ut. 
Den är så smal och spetsig. Jag skulle nog ha svårt att spela en gubbe och så vände man 
på den och OJ vad hände där? 
 
Jag: Det känns för extremt då? är det störande? 
 
Informant: Ja, typ som när vissa använder massa konstiga filter typ.  
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Jag: Vi kan börja med nummer 1 igen. Vad tänker du kring nummer ett? 
 
Informant: … Ser ut som garen? kanske? 
 
Jag: Ser ut som garen? är det det första du tänker? 
 
Informant: Ja… 
 
Jag: Varför tror du det? 
 
Informant: För jag sett hans ansikte mycket det senaste tiden.. och han ser väldigt basic ut. 
Ja. Håret är snyggt. jag tycker det är snyggt. Bra storlek på ögon. 
 
Jag: Bra storlek på öron? 
 
Informant: Ja, små öron är det fulaste som finns på män...eller asså på alla. Det ser 
jättefånigt ut. Då har jag hellre för stora öron.  
 
Jag: Skulle du beskriva den med för ord? 
 
Informant: Basic 
 
Jag: Ser den bra eller dålig ut tycker du? 
 
Informant: Den ser lite sur ut. eehh.. men ja basic och ja tråkig.  
 
Jag: Nummer två var den du tyckte om. Hur skulle du beskriva den karaktärens utseende? 
 
Informant: Snygg,bra, näsan tycker jag om, kanske inte käken, den är bättre på ettan 
kanske. Jag köper att den ser ut så. Här ser det lite ut som en mask, typ plopp  
 
Jag: Menar du att det inte ser riktigt mänskligt ut? 
 
Informant: Ja den ser ut som den inte sitter ihop. I övrigt ser den stilig ut!. 
 
Jag: Nummer tre, den sa du  
 
Informant: nej den käken går ju bort. den gör att han faller.  
 
Jag: Hade du bara sett han framifrån då? 
 
Informant: Hmm.. (täcker för) nej, typ lika tråkig som den första. 
 
Jag: Är den mer tråkig tycker du? 
 
Informant: Ja, kanske mer tråkig. Den andra (1)  har  finare ögon och ögonbrynen. Den här 
ser ut att ha målat ögonbrynen.  
 
Jag: Det är inte positivt alltså? 
 
Informant: Nej! 
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Jag: Du tycker om tjocka ögonbryn? 
 
Informant: Tjockare. 
 
Jag: Vad tänker du om nummer fyra? tänker du någonting? 
 
Informant: Ja jag funderade på om han hade små tofsar här bak.  
 
Jag: Det har han inte.  
 
Informant: Jag gillar ögonbrynen, jag brukar också rita såna på mina gubbar. hm.. ser stark 
ut, för är inte lika smal ut som dom tidigare gubbarna.  ser också lite sur ut.  
 
Jag: Ser den surare ut än de andra? 
 
Informant: Kanske i profil.  
 
Jag: Tror du han ser starkare ut för han är bredare eller ser surare ut? 
 
Informant: Jag tror att han är bredare som gör det. dom allihopa ser ju ganska sura ut.  
 
Jag: Tycker du överlag att den ser bra eller dålig ut? och du får gärna säga om det är nåt 
som är jätte fult eller konstigt.  
 
Informant: Asså alla är ju fula, för dom är män. (skrattar). Men det finns ju vackra män, typ 
Luis i one direction. Men ja ögonbrynen är najs. Hade han varit turkos hade jag nog spelat 
med han. Men med snubbar är det ju pest eller kolera. Ja.  
 
Jag: Nummer fem? 
 
Informant: Ja, den ser vass ut den här dräkten. Så här fastnar en fisk på spetsen typ. Vet 
inte han ser lite ledsen ut. Men i profil ser det ut som han är skelögd eller nånting.  Och hans 
skägg syns bara på en av bilderna. Men asså har han skägg eller inte? för jag gillar inte 
skägg.  
 
Jag: ja, lite grann. 
 
Informant: Nej han har också sån här grisnäsa som hon  förra. sån som går uppåt. Jag 
gillar inte det  sån som man kan typ sätta i en laddare i. Jag vill inte se deras snorkråkor 
liksom.  
 
Jag: Tycker du det är värre med den här än den andra? 
 
Informant: Ja, men det kanske är för att det är en man. Jag har lägre toleransnivå för män. 
ja. den näsan får en att se ut lite som en snorunge, tror jag. Att man är lite jobbig. “Här är 
min näsa titta in i den”.  
 
Jag: Vilken tycker du är minst attraktiv av dom här? 
 
Informant: Kanske trean. Han ser rik ut. En moderat eller stockholmare eller något.  
 
Jag: Vad tror du det är som gör att han ser rik ut?  
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Informant: Jag vet inte. För hans ser ut som en svenne kanske.  
 
Jag: Slutligen då, vilken av dessa fem skulle du välja att spela som? 
 
Informant: 2an eller 4an. Kanske tvåan.  
 
Jag: Okej, Tack för svaren. Jag kommer nu att avsluta intervjun.  
 

 

Informant 2, man, 21, (England) 
 
Jag: How old are you?  
 
Informant: 21 
 
Jag: how much do you play and what games do you play? 
 
Informant: I play a lot of league and that's pretty much it. Like it's exclusively that, there's 
nothing else.  
 
Jag: Do you have any favorite character in that game and why?  
 
Informant: I like ekko for the marketing and most of the marketing they did around his 
character. I think he’s cool, i like his concept.  
 
Jag: Is it anything special about the looks or the concept that you like? 
 
Informant: I think it's just the aesthetics of him being able to reverse time, and the way they 
incorporated that into his look. I think it's very nice, it's quite clean, in my opinion.  
 
Jag: I understand. And how important is the looks of a character to you? 
 
Informant: Can be super important. I think it is quite important. Otherwise you can’t make 
someone playable. Like people won't enjoy that, they won't have fun. If it’s not someone 
thats super playable, so.  
 
Jag: Do you see the appeal of more ugly characters as well? Or do you just prefer them 
better looking? 
 
Informant: Well, you can have ugly characters too. But it's very situational, because some 
playerbases might enjoy that and find it funny, and many would just look at it and probably 
not want to play those champions. So I dont think its worth doing that to be honest.  
 
Jag: Is there anything special that you think is attractive or looks good on characters? 
 
Informant: Hm… that's a good question. for me i’d say, as long as they’re thematically 
accurate, little things are what's really important. So little quirks, like hats, things like that.  Or 
like details. Specific details is what i like.  
 
Jag: Do you think gender matters for what character you pick or like?  
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Informant: No, not in the slightest. Dont care, to be honest with you.  
 
Jag: Do you think it matters to other people? 
 
Informant: Yeah it sure does but not to me.  
 
Jag: Now we’re gonna see some characters. And I'm gonna ask some questions about 
them.  
 
(Skickar bild på 5 manliga karaktärer)  
 

Informant: There’s some mulan vibe going on here (nr 2) Oh I like this guy’s nose! oh shit 
(nr?) 
 
Jag: Is it anyone that catches your attention first? 
 
Informant: Number 4 caught my attention first, he’s got a very prominent nose.  
 
Jag: Is that a good thing or a bad thing? 
 
Informant: Well it certainly makes him stand out. his eyebrows aren’t that much better 
either, to be fair.  
 
Jag: So you mean it like they are bad? 
 
Informant: Well for me i like how comical he looks. Because i was hoping that’s what the 
artist was going for. It's interesting. I think.. (laughs) I immediately saw the nose, and i was 
like, okay, that looks kinda weird. But it did draw my eyes to him. So i guess he did his job, 
right. But i don't like that nose. Not in the slightest.  His features is too big. His jaw! look at 
his jaw! literally he’s got a fucking hexagon in his face.  
 
Jag: It makes him look comedic? Do you think it's because it’s too exaggerated?  
 
Informant: well… some people could say that yeah. And i would be someone to agree with 
them. Yeah, this is a little too exaggerated. You know, i think, it's still nice, like not awful. not 
terrible.  
 
Jag: So, if we start with number 1. What comes to your mind? 
 
Informant: He’s like… pretty generically handsome. It seems. I think that's what you were 
going for.  
 
Jag: Do you think it looks good?  
 
Informant: Yeah… I like the way his hair tufts up to the side there. Its very nice. I don't 
know. He’s very generic though. I wouldn’t say there’s anything specifically unique about 
him.  
 
Jag: And what do you think about number two?  
 
Informant: Wait wait wait.. I was moving to the side.. and you know how you have 3 poses 
for each one? I like the side angle.. no I mean the front angle you got for him… 
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Jag: the front? 
 
Informant: yeah, from the corner. It looks really good. his face is really flat. I don't know if 
you noticed that. It's super fucking flat, from the side. I don't know. its just fucking weird.  
 
Jag: Is it weird in a good or a bad way? 
 
Informant: Eh.. I'm gonna say in a bad way. but i like his hair. And i also like his eyebrows, 
but i think its in a bad way, because it’s not realistic. I don't know, there needs to be a 
degree of realism to all characters right. And i think this one is just not realistic.  
 
Jag: But you don't think he is realistic? 
 
Informant: No, not really.  I like the armor choice though. The armor looks good on him. The 
top one’s armor  (1) looks the best. It's the most interesting thing about nr 1.  I think the 
armor looks insane for number 1. I think it’s really nice.  I like how its just tops up like that to 
the side. I think it's very good.  
 
Jag: I guess we move on to number 3.  
 
Informant: The jawline. I immediately got drawn to the jawline. Ehm. Yeah he’s got quite a 
prominent jaw.  It’s very… very.. squarish, sharp. It looks really good on the front angle. 
Then as you progress down the columns I think it doesn't look as good, to be honest. Like, I 
think it’s just...really good from the front angle but as we progress to the side, it’s just not as 
well drawn.  
 
Jag: So if you only saw the first one you would say he looks pretty good? 
 
Informant: Yeah, I think that looks really good. I mean...Yeah, I’m a big fan.  
 
Jag: Do you think he looks better than the first one? 
 
Informant: Ehh… hmm.. yeah. Because.. yeah, he just does. He just objectively does.  
 
Jag: Number 4. the one we started with.  
 
Informant: Yeah, ok, let's look at him again. So he’s got a very big nose. I already 
mentioned this but it’s a very big nose. And then again, as we go to the side angles, you just 
realize how fucked it is. So…  
 
Jag: Do you like it? 
 
Informant: Eh.. It certainly draws my eye.  
 
Jag: How do you think this character is?  
 
Informant: As a person? I feel like he’s a friendly person. I imagine if there were a group he 
would be like the clown of the group, you know what I mean? And he like, yeah I don’t know, 
I think he get abused a bit by his friends but he’s a good guy.  
 
Jag: Do you mean like they bully him? Because his looks? 
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Informant: Yeah bullying bullying bullying. Yes of course. I didnt wanna put it outright like 
that but yes he does look hella weird. Maybe not hella, but partially.  
 
Jag: What about the last one, number 5?  
 
Informant: Number 5’s face is very interesting. I like the cheekbones. 
 
Jag: What do you mean with interesting? Different? 
 
Informant: All this drawings look s bit different from the side. its like they developed. I 
think… I like his hair. I think his hair is pretty good. But i think all of these strapping 
gentleman does not have amazing hair. They all have pretty normal hair. It's nothing “out 
there” with the hair. But that’s fine. It just mean i have to look at their faces and draw 
something out of that…But they are all a bit plain. There’s nothing exceptional about 
them.  Apart from number 4, see number 4 drew my eye immediately because of the 
exceptions on his face. So it drew my eye, my attention. very quickly. But all the others didn’t 
really draw my attention.  
 
Jag: You think that's a good thing? for a game character? 
 
Informant: Yeah, maybe. I think it’s what makes someone want to play a character, you 
know what i mean?  
 
Jag: And, so finally, if you would have to pick one of these to play as, which one would you 
pick? considering they all have the same gameplay.  
 
Informant: I… gave number 4 a lot of shit… but i think i would actually choose number 4. I 
bet he would be very unique and fun champion or character.  
 
Jag: Then we move on to the female characters. 
 
 (visar bild med 5 kvinnliga karaktärer) 
 
Informant: (Laugh) 
 
Jag: Why are you laughing?  
 
Informant: So number 3 immediately caught my eye. Do you wanna know why? 
 
Jag: Is it the nose?  
 
Informant: It could be the rather large nose. I actually really like these though(the 
characters)  in comparison(to the male ones)  I think there’s more differences in the faces. 
You’ve gone for more themes here. The other ones didn’t have any themes, it was just kind 
of like..I don’t know. The men didn’t have the theme to them, because, like, you got the elf 
character here. Or what looks like an elf character. You got… this one looks like a dwarf 
version of lux here like, number 4.. I don’t know how to describe it but it reminds me a lot of 
lux, maybe with the armor as well. And you got leona in there aswell (5). I would play all of 
these characters. Apart from maybe the top(1).  
 
Jag: Apart from the top one?  
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Informant: Well lets start with number 1... I really like the nose on this one. I like the nose of 
this a lot. It's super, like… its super unique, it stands out. But… yeah. I think… I like the way 
the hair is done as well, so yeah. it's a good character. 
 
Jag:But you wouldn’t want to play it? Why not? 
 
Informant: Nah I don't think so.  
 
Jag: Why not? 
 
Informant: Well i have to know what the gameplay and stuff is like, but again, i don’t look at 
this character and go, I really wanna play that, you know?  
 
Jag: Then we can go to number 2.  
 
Informant: I like the reiff in the hair, i think that’s really cool, and obviously you’ve kept the 
sharp features. this reminds me a lot of an elf type character.  
 
Jag: Why do you think about an elf? 
 
Informant: I don't know, because of the sharp feautures really, in my opinion.  
 
Jag: Do you think it looks good? 
 
Informant: Yeah, i think it does look pretty good. The eyes are really nicely done. They’re 
just really big, which, is, big eyes, nothing wrong with that. It’s generecally quite like, plain. 
It’s another generic face. But it gets away with it, in my opinion, because there is like a 
theme to it. At least to me i can see a theme to it.  
 
Jag: Do you think a generic face is bad? if it doesn’t have a theme to it? 
 
Informant: It’s understandable with a theme. I have attached a theme to this character, in 
my head, mentally. And since i’ve done that, i can understand why they have a generic face, 
because they usually do. I don’t know you know. But i think, it’s not terrible. I’d play it though. 
Number 3 i’d play as well.  
 
Jag: You would play number 3? 
 
Informant: I’d play number 3, yeah yeah. 
 
Jag: Do you like the character or is it something you don't like? 
 
Informant: Very thick features again, and, by thick i mean chunky, like eyebrows and nose. 
But that makes her like stand out. So i kinda like that. The mouth is big and very plain, and 
also very long. I don't understand why, like just...ok. Hmm.. I like the eyes for this as well. 
They look kind of tired.  
 
Jag:Is it something you don’t like? 
 
Informant: I can just zoom in to look… Her jaw is very square. like from the side. It's very 
square. a square boy. That’s my only comment.  
 
Jag: Number 4 you said looked like a dwarf, why? 
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Informant: Nah, it just reminded me of lux...but i like this character design. I think it’s really 
cool. Again you have gone for a larger nose but its like, not comically chunky, it’s good. I 
think that… I like the way you’ve angled the face, you know, it’s not a straight face, you know 
what i mean? Its slightly slanted, like they eyes seem slightly slanted, if you know what i 
mean. And shit like that, that does stand out to me, i like that. I also like what you’ve 
changed up the hair here, you’ve done more with the hair, which makes sense cuz eh, 
they’re women, but i think many characters could have had more differences with the hair.  
 
Jag: Then what do you think of number 5? 
 
Informant: Angry. She looks very angry. Nothing particularly wrong with that, but she does 
look quite angry. Ehm…. again, like, she doesn’t look like overly angry, its just generically 
like, angry you know what i mean? I like the ponytail, it suits her vibe, it suits her i think. I 
don't know i still think its a bit generic you know, there’s nothing unique about it.  
 
Jag: Do you think it’s too generic? 
 
Informant: The eyes are slightly different, but you could make a number 2 and number 5, 
and they look quite similar. Yeah, The eyes are different, but i’d say they look quite similar 
so, the nose is pretty much the same, the mouth is done the same as well, so i don’t like 
that. They don’t seem unique to me.  
 
Jag: So you don't like when the faces look so generic? 
 
Informant: Yes, i like them to stand out.  
 
Jag: Do you think that characters usually have generic faces in games?  
 
Informant: ehm… They probably do. I think a lot of them do, but they get away with it more, 
because they will make the characters more expressive in their face. I think that might be a 
way to get around that. Because obviously, is a character is super expressive, it doesn’t 
matter if they have a generic face, because it’s always distorted or doing something you 
know? 
 
Jag: Because they are not still pictures? 
 
Informant: yeah.. no, they are still pictures. But, okay let me give you an example. So 
Garen, for example, Im pretty sure he has a pretty generic face. But in a lot of the splash art 
and skins, and like drawings they done of him, they made him pretty expressive. Like in his 
base skin, he’s literally screaming. And like, I don't know. It’s just very iconic, and it draws 
people to him.  
 
Jag: So you mean that the appearance might not be why someone would like garen, but 
rather his expressions? 
 
Informant: I mean like, Darius has a very generic face too. And they get around it by just 
like, you know .  
 
Jag: So, finally, which one of these would you choose to play as? 
 
Informant: the most? mm.. I’d be memeing if i said number 3, but, it’d be a meme. I'm 
gonna say… number 4. I’d play number 4. Yeeah.  
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Jag: So which one do you think looks the best?  
 
Informant: Number… I think number 4. i go for number 4 again. why not. Yeah. Big fan of 
number 4. I like the way the hair is done. I like the slanty aspect of her eyes. I’d play that 
character.  
 
Jag: Thanks for your answers. The interview is now over.  
 

Informant 3, kvinna, 20, Sverige 

 
Jag: Hur gammal är du just nu? 
 
Informant: Jag är 20. 
 
Jag: Hur mycket spelar du och vad spelar du för spel?  
 
Informant: Jag spelar League of legends mest. Igår satt jag och spelade fem timmar 
subnautica. Också spelar jag Apex legends. Det är typ det jag spelar just nu. Och jag spelar 
kanske… fem timmar om dagen? 
 
Jag: Har du någon favoritkaraktär i det spelet du spelar? 
 
Informant: Soraka! 
 
Jag: Soraka, i League of legends? 
 
Informant: Yes, och i Apex legends, finns det en som heter lifeline. 
 
Jag: Varför är det dom som är dina favoritgubbar? 
 
Informant: Ehh för att dom.. man kan spela runt folk och påverka fighter genom att hjälpa 
dina carrys, vilket jag tycker om.  
 
Jag: Så det är mest typ deras roll i spelet? 
 
Informant: Ah, det är att stötta och hjälpa och hålla koll på att allt går bra.  
 
Jag: Är något annat än gameplay viktigt för dig? som exempel karaktärens utseende? 
 
Informant: Hmm… kanske, jag vet inte om det är på grund av mig eller på grund att 
spelvärlden designar så. Eh men det är oftast kvinnliga karaktärer som har den rollen. som 
tilltalar mig.  
 
Jag: Som är typ healers och sånt menar du? 
 
Informant: Ja, så jag vet inte om jag ska säga att jag dras till kvinnliga figurer eller om det är 
att dom mest gör såna. Om du förstår vad jag menar.  
 
Jag: Jag förstår.  
 
Informant: och sen är det också typ lore. Det tycker jag om. Jag började ju spela Ahri bara 
för jag tyckte om hennes lore.  
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Jag: Finns det då något speciellt utseende som du tror du tycker om? Eller är det mer lore 
och gameplay? 
 
Informant: Ja, typ...hm.. jag tror inte det spelar någon roll varför jag spelar dom. Men jag 
tycker om typ långt hår. Och såhär böljiga kläder. Men jag tror inte det påverkar om jag 
spelar dom eller inte.  
 
Jag: Så det är bara en bonus typ? 
 
Informant: Ja, det är sånt jag tycker om IRL också. 
 
Jag: Så det du tycker är snyggt IRL tycker du är snyggt i spel också? 
 
Informant: Ja, precis.  
 
Jag: Nu har jag några bilder på figurer, då tänkte jag att jag visar dom så pratar vi lite om 
dom. 
 
Informant: Okej  
 
Jag: Då har vi fem manliga och fem kvinnliga Karaktärer. Vi kan börja med dom manliga.  
 
(Visar bilder på Manliga karaktärer) 
 
Informant: Jag ser den.  
 
Jag: Är det någon speciell som fångar din uppmärksamhet först? 
 
Informant: (skrattar) Han med stora näsan. Och munnen. 
 
Jag: Tror du det är för att den sticker ut på något sätt? 
 
Informant: Jag tror det är för att proportionerna är så stora. Så som dom inte riktigt ser ut irl, 
och sen så var hans mun väldigt,han såg väldigt såhär “huurr” ut.  
 
Jag: Hurr? 
 
Informant: Jag vet inte hur jag ska beskriva det. 
 
Jag: Tror du det är bra eller dåligt att den har så extrema proportioner? 
 
Informant: Asså jag tycker inte det är dåligt. Varför skulle det vara dåligt? Eller ah… 
 
Jag: Nej, kanske om du tycker det såg konstigt eller motbjudande ut.  
 
Informant: Nej, det finns mycket fulare karaktärer i spelvärlden. Nej men om han ska vara 
verklighetstrogen är det ju lite dåligt men annars så, kan han ju se ut så. vem vet hur han 
ska se ut, liksom. 
Jag: Vad tänker du kring nummer 1? 
 
Informant: (tystnad) Han har ganska… han ser ganska normal ut. Om man tänker på liksom 
normen.  
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Jag: Normen? tänker du? 
 

Informant: Asså som en person ska se ut om man vill rita dom från ett verklighetstroget 
perspektiv. Så ser han ganska… normal ut.  
 
Jag: Nummer 2? Har du någon tanke om nummer två? 
 
Informant: Han har lite mer långt ansikte. Väldigt små öron.(skrattar) 
 
Jag: Ser det konstigt ut? 
 
Informant: Nej, det passar hans ansikte. Men hans ansikte ser lite konstigt ut. 
 
Jag: Vad tror du det är som är konstigt? 
 
Informant: Hmm..Jag tror det är för att det är så långt. Vi är inte vana att se så långa 
ansikten.  
 
Jag: Nummer 3? 
 
Informant: Han har väldigt feminina drag, tycker jag.  
 
Jag: Tycker du? 
 
Informant: Ja, han ser ganska feminin ut. Med ögonbrynen och käklinjen. I alla fall från 
perspektivet när han är vänd bortåt, liksom.  
 
Jag: Tycker du det är en bra grej? eller ser det dåligt ut? 
 
Informant: Nej, jag tycker inte det ser dåligt ut. det är bra.  
 
Jag: Nummer fyra har vi redan pratat om.  
 
Informant: Han ser väldigt arg ut. Eller upprörd över nånting. Han ser lite konstig ut. 
 
Jag: Han ser konstig ut? 
 
Informant: Ja…alla hans ansiktsformer, dom ser inte så tilltalande ut.  
 
Jag: Finns det inget du tycker ser bra ut med honom? 
 
Informant: Asså alla hans proportioner passar ju till hans ansikte. Så det gör honom inte 
jätteful. Om något skulle vara litet och något stort skulle han nog se mindre bra ut.  
 
Jag: Så proportionerna som spelar roll? 
 
Informant: Ja.  
 
Jag: Har du någon tanke om nummer 5? Hur ser han ut? 
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Informant: Han ser lite.. hans ansikte ser lite såhär  inte ihoptryckt men lite såhär… platt, 
fast ändå inte. Han ser lite…(tyst) 
 
Jag: Ser han snygg ut? 
 
Informant: Nja...inte jättefin. 
 
Jag: Vad är det som inte är fint?  
 
Informant: Jag tror det är att hakan går så mycket upp. och sen att hans näsa också går 
jättemycket upp, och hans mun är liten.  
 
Jag: Så om du hade valt en av dom att spela som, vilket tror du du hade valt? om dom haft 
samma gameplay? 
 
Informant: Om dom haft samma gameplay? hmm… jag tror att… jag tror faktiskt att vad det 
var för gameplay, asså om dom skulle vara aggressiva eller passiva… jag tror det skulle 
påverka min åsikt. omedvetet, nu när jag tänker på det. till exempel om dom skulle vara 
charmiga och förförande, så skulle jag nog valt 3. Eller om dom skulle vara arga och utstötta 
så skulle jag valt 4 eller 5.  
 
Jag: Så om personligheten passar så väljer du den? 
 
Informant: Ja, om dom alla haft samma gameplay så hade jag nog gått med det utseende 
som passade det gameplayet mest.  
 
Jag: Ja.  
 
Informant: Gud vad du får otydliga svara av mig 
 
Jag: Nejdå, det är jättebra. det finns inga rätt eller fel svar liksom. Då tänker jag vi ändrar till 
de kvinnliga karaktärerna. Så pratar vi lite om dom.   
 
(skickar bild med kvinnliga karaktärer)  
 
Jag: Finns det någon här som fångar uppmärksamheten direkt? 
 
Informant: Var 4 igen. Hon såg väldigt… hon såg inte så mänsklig ut. hon såg mer ut 
som...en halvmänniska och halft nåt annat.  
 
Jag: Hälften vad? hälften djur? 
 
Informant: Ja, typ… eller dryad eller nåt sånt.  
 
Jag: Är det något speciellt i ansiktet som du tror gör det? 
 
Informant: Ja, jag tror det är ögonen, och hela  liksom att munnen är så upp och liten. men 
särskilt ögonen tror jag.  
 
Jag: Vad tänker du om nummer 1? 
 
Informant: Hmm.. hon ser ganska söt ut, från rätt vinkel… 
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Jag: finns det någon vinkel hon ser ful ut i då? 
 
Informant: Nja, jag skulle inte kalla henne ful, men...när hon är vänd åt sidan är ju minst fin. 
Men jag skulle nog inte säga att hon var ful, faktiskt.  
 
Jag: Finns det något annat ord du skulle använda? 
 
Informant: Asså, jo men typ söt. hon är inte riktigt vacker eller snygg. Men Jag skulle kunna 
kalla henne söt. För jag tycker inte hon är ful liksom. Om man inte tittar på detaljer. för då är 
hennes mun lite konstig liksom. Men om man tittar på helheten är hon fin. 
 
Jag: Vad är det som är konstigt? 
 
Informant: Att munnen är lite sne och näsan pekar lite åt ena sidan. Det blir lite såhär ojämt 
i ansiktet.  
 
Jag: Vad tänker du om nummer två? 
 
Informant: Hon ser också  inte heller mänsklig ut. Hon ser ut som en alv, eller såhär vacker 
varelse. jag tror det är särskilt såhär pannbandet och ögonen som gör det. Dom är så stora. 
Och liksom resten av hennes ansikte är så litet, och fina former.  
 
Jag: Du använde ordet vacker, vilka drag elelr vad är det som får henne att se ut så? 
 
Informant: Jag tror det är hennes käke, den är väldigt formad, men på ett finlemmat sätt. 
Hennes näsa är liten, munnen är jämn, och liksom ögonen har stora pupiller, och allt är 
såhär symmetriskt i hennes ansikte, och jämt och fint.  
 
Jag: Vad tänker du om nummer 3? 
 
Informant: Hon ser ut att vara syster till han andra 
 
Jag: Han andra med stor näsa? 
 
Informant: Hon är inte jättevacker hon. Men jag tycker om hennes hår.  
 
Jag: Varför tror du hon inte ser vacker ut?  
 
Informant: Ja, precis,  för stora proportioner för ansiktet. ögonbrynen är för tjocka, och ja 
jämfört meD ögonen som är små, och munnen är streckad.  
 
Jag: Tror du att det sett bättre ut om hon haft ett större ansikte? hade det sett bättre ut 
då?Alltså mer proportionsenligt.  
 
Informant: Hmm… kanske. kanske. men hon ser inte helt dum ut från sidan. Men framifrån 
är hon inte jättefin.  
 
Jag: Nummer fyra sa du såg lite omänsklig ut.  
 
Informant: Ja...eh. Jag evt inte hur jag ska beskriva det för jag skulle kunna kalla henne söt. 
men hon är inte jättefin. Men jag skulle absolut inte säga att hon var ful heller. Jag tror hon 
ser söt ut för jag inte föreställer mig henne som mänsklig.  
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Jag: Menar du att lite djur drag kan se söta ut? 
 
Informant: Ja, lite sådär litet och snett och liksom… att ögonen är så snea påminner mig typ 
om en..ah men inte rovdjur utan bytesdjur. Att hon är nån… och att näsan eller munnen är 
så liten och går upp såhär. Så ser hon lite… from och blid ut.  
 
Jag: Men skulle du säga att nummer 1 är mer söt än nummer 4? 
 
Informant: Ja.  
 
Jag: Okej, nummer 5? 
 
Informant: Hon ser vacker och väldigt eh… svenska tack… kraftfull ut. Just att hon har så.. 
att hon uttrycker, utstrålar en såhär stark...aura genom sitt ansiktsuttryck. Att hon ser så 
bestämd ut, och nästan farlig. Man vill inte slåss med henne.  
 
Jag: Tänker du att ansiktsutrycket gör mycket för hur du upplever karaktären, alltså? 
 
Informant: Ja..ja. Särskilt henne, liksom. Och nummer två. Elller typ alla.  
 
Jag: Tycker du hon ser bättre ut än nummer två? 
 
Informant: Hmmm… Asså jag skulle nog säga att dom är på typ samma nivå. men att 5 är 
mer snygg, medans två är mer vacker, och fin.  
 
Jag: Finns det någon här som du tänker att du skulle välja att spela som? 
 
Informant: Hm, jag skulle nog välja att spela som nummer 2 eller 4. För att dom känns 
såhär, dom känns som att dom har en såhär lore som liknar karaktärerna jag brukar spela. 
just som att dom ser ut som såna personer.  
 
Jag: Att dom ser ut att ha den spelstilen eller personligheten? 
 
Informant: Ja, nån magi, och nån.. snällhet.  
 
Jag: Så du gillar gubbar som ser snälla ut? 
 
Informant: Nja… nej men mer såhär att dom hjälper folk. och sen hon… för jag skulle kunna 
spela alla. Men 5 ser mycket mer ut som en krigare, och det är inte så mycket min spelstil. 
Med svärd och så. 
 
Jag: Okej, då kan vi avsluta intervjun. Tack för dina svar.  
 

Informant 4, kvinna, 18, Sverige 

 
Jag: Hur gammal är du? 
 
Informant: Jag är 18 år.  
 
Jag: Hur mycket spelar du och vad spelar du för spel? 
 
Informant: Jag spelar väldigt mycket, minst 5 timamr per dag. Kanske.  
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Jag: Vilka spel spelar du mest? 
 
Informant: Jag spelar League of legends, sims, och cs.  
 
Jag: Ja. har du någon favoritkaraktär i spelet, och varför? 
 
Informant: Mmm.. Jinx för hon är kul att spela.  
Jag: Är det något annat än gameplay som tilltalar dig på karaktärer?  
 
Informant: Alltså ja… lite att hon är tjej.  
 
Jag: Just att hon är tjej? 
 
Informant: Ja 
 
Jag: Är det könet eller utseendet som spelar roll? 
 
Informant: Utseendet. Eller asså egentligen bryr jag mig inte men jag tycker det är lite 
roligare att spela tjejgubbar än killgubbar. Och om man typ testar spelet första gången då 
väljer man ju en tjejgubbe för man själv är tjej. typ.  
 
Jag: Okej, är det något speciellt utseende du föredrar på karaktärer? 
 
Informant: Nej. elller jo. kanske. Dom ska typ ha långt hår., Det gillar jag.  
 
Jag: Det är inget annat du gillar? att dom är snygga eller fula, korta eller långa? 
 
Informant: Nej, snygga är roligare att spela.  
 
Jag: Okej, då har jag några bilder på karaktärer. Kan jag skicka dom så får du säga när du 
ser dom, så pratar vi lite om dom.  
 
(Visar bild med 5 kvinnliga karaktärer) 
 
Jag: Så är det någon speciell som fångar uppmärksamhet eller som du tittar på först? 
 
Informant: Hon längst ner.(5)  
 
Jag: Varför det tror du? 
 
Informant: Hon ser cool ut. Hon ser arg ut.  
 
Jag: Hon ser arg ut? Är det bra att hon gör det?  
 
Informant: Ja men hon ser häftig ut.  
 
Jag: Vad tänker du om nummer 1? 
 
Informant: Hm…  
 
Jag: Eller hur skulle du beskriva nummer ett? 
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Informant: Hon ser väll.. hon är ju inte lika snygg som den sista.  
Jag: Vad är det som gör att hon inte ser så snygg ut? 
 
Informant: Jag vet inte, hon kanske har lite konstig frisyr. nej det är inte det, vet inte vad det 
är.  
 
Jag: Men du tycker inte så mycket om den då. .  
 
Informant: hmm.. nej. Hon kanske ser lite manlig ut. 
 
Jag: Är det en negativ grej? 
 
Informant: Nej, det är inte negativt, men…  
 
Jag: tycker du nummer 2 ser ut? 
 
Informant: Hon är jättesöt.  
 
Jag: Är det nåt speciellt som gör att den ser söt ut tror du? 
 
Informant: Stora ögon. Stora runda ögon. sen har den inte lika runt ansikte som första typ. 
Men hon ser ju lite overklig ut liksom.  
 
Jag: Behöver en gubbe se verklig ut för dig i spel? 
 
Informant: Nej 
 
Jag: Men du kan tycka om en gubbe fastän dom ser omänskliga ut? 
 
Informant: Ja det ska väll hellre vara omänskliga, fast ändå blandning. Förstår du vad jag 
menar, inte monster, men 
 
Jag: men inte realistisk heller? 
 
Informant: Nej.  
 
Jag: Så hur tycker du nummer 3 ser ut? 
 
Informant: Jävligt stor näsa asså.  
 
Jag: Ja. Ser det konstigt ut? 
 
Informant: Det ser ut som en kille.  
 
Jag: Skulle du tro att det var en kille om du såg den? Tror du? 
 
Informant: Nej… 
 

 

Jag: Eller om den haft kort hår? eller är det något som… 
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Informant: Kort hår så skulle den ju se ut som en kille. för den har ju, asså på spel har ju 
dom också större näsor, större ögonbryn, och större mun än tjejer och sånt där. ‘ 
 
Jag: Vad tänker du om nummer 4? 
 
Informant: (tyst) Asså det här är skitsvårt.  
 
Jag: Okej, men tycker du den ser snygg eller ful ut? 
 
Informant: Ful. Ja. 
 
Jag: Tror du det är något speciellt som gör att den ser ful ut? 
 
Informant: nej, jag tycker bara den är ful.  
 
Jag: Nummer 5 tyckte du såg snygg ut.  
 
Informant: Ja, den är jättesnygg.  
 
Jag: Så hade du valt någon av dom här gubbarna att spela, hade du valt? 
 
Informant: Jag hade valt först femman. sen tvåan, tror jag.  
 
Jag: Okej, tack för svar. Då fortsätter vi med de manliga karaktärerna.  
 
(skickar bild med de manliga karaktärerna) 
 
Jag: Ser du dom där? 
 
Informant: Ja.  
 
Jag: Är det någon du tittar mycket på först?  
 
Informant: Ja, han i mitten(3)  
 
Jag: Nummer 3?  
 
Informant: Ja, han va ju söt och snygg samtidigt typ.  
 
Jag: Han var både söt och snygg? 
 
Informant:Ja.  
 
Jag: Finns det någon som bara är snygg eller bara är söt då? 
 
Informant: Hmm.. ingen som är riktigt söt. men han längst upp är ganska snygg.  
 
Jag: Okej, tänker du nåt mer om nummer 1? 
 
Informant: Jävligt breda Axlar asså.  
 



 XXVII 

Jag: Är det en bra eller dålig grej? 
 
Informant: Jag tycker det är en bra grej.  
 
Jag: Hur skulle du beskriva nummer två? 
 
Informant: Han är ju typ asiat.  
 
Jag: Varför känner du att han är asiat? 
 
Informant: Ögonen. asså, är asiatiska. Men asså det spelar inte så stor roll, han är snygg 
på sitt sätt, bara för han är asiat, typ. 
 
Jag: Tycker du ändå den ser snygg eller ful ut? 
 
Informant: Han är inte ful. Men han är inte snyggare än den första heller. Han är ganska 
snygg.  
 
Jag: Och nummer tre tycker du… 
 
Informant: Han är jättesöt och jättesnygg. Min favorit. Men asså lite bredare axlar kunde 
han haft.  
 
Jag: Okej, jaha. och då hade det varit perfekt? 
 
Informant: Ja 
 
Jag: Vad tänker du om nummer 4?  
 
Informant: Jag tycker att hans huvud är lite stort.  
 
Jag: Stort jämfört med kroppen? 
 
Informant: Typ om man jämför men den och typ den första. Ja.  
 
Jag: Det passar inte? 
 
Informant: Nej. Han ser lite orealistisk ut.  
 
Jag: Hade han passat i ett spel ändå? 
 
Informant: Asså anpassad till dom andra gubbarna, menar jag. I ett spel, om alla andra 
gubbar ser ut så hade han säkert passat in.  
 
Jag: Men han ser ut att vara lite annan stil än de andra? 
 
Informant: Ja. precis.  
 
Jag: Ser han ful eller snygg ut tycker du? 
 
Informant: Asså jag tycker han ser lite gammal ut.  
 
Jag: Okej, varför tror du det? 



 XXVIII 

 
Informant: Sen har han jävligt stor näsa också.  
 
Jag: Tycker du näsan är bättre eller värre än den på den kvinnliga karaktären? 
 
Informant: Jag tycker inte den näsan ser bra ut på någon faktiskt. 
 
Jag: Inte på någon? 
 
Informant: Asså det ser okej ut, men föredrar den andra stilen. Som du ritat.  
 
Jag: Jag förstår. Vad tänker du om nummer fem? 
 
Informant: Asså… han ser ju inte, han ser lite omänsklig ut tycker jag. han skulle kunna 
vara typ en vampyr eller nåt. Han sticker typ ut från dom andra, fattar du? 
 
Jag: Jo jag förstår. Tror du det är en bra eller dålig grej? 
 
Informant: Det är väll en bra grej, att inte alla ser likadana ut.  
 
Jag: Om du skulle välja en av de här gubbarna, vilken hade du valt då? 
 
Informant: Asså det är svårt mellan 3 och 1 asså. Men jag tror jag skulle valt 3.  
 
Jag: Är det för den ser bäst ut då eller? 
 
Informant: Nej, typ för han är lite gullig, och lite snygg. Och inte för såhär biffig som den 
fösrta. Den första är jättesnygg, han skulle jag valt som pojkvän. Men jag hade nog valt att 
spela som trean.  
 
Jag: Tack för dina svar, nu är intervjun färdig.  
 

 

 

 

 


