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Sammanfattning
Huvudmålet med detta arbete är att se huruvida det finns några tydliga sammanhang
mellan den mängd tid en individ spenderar med att spela actionbaserade tv- och
datorspel och dennes uppfattning när det gäller människors kroppsbyggnad och
proportioner. I arbetet kommer proportioner som anses fördelaktiga när det gäller
kropp och ansikte tas upp för att sedan testas med hjälp utav bland annat en
enkätundersökning huruvida de stämmer. För enkäten kommer ett antal skulpturer
skapas efter bestämda proportioner för båda ansikte och kropp och respondenterna
kommer att delas in i grupper efter kön och tid ägnad framför tv- och datorspel för att
se om några meningsskiljaktigheter om skulpturerna finns.
Nyckelord: Dataspelsutveckling, karaktärsdesign, Modellering
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1 Introduktion
Detta arbete är upplagt för att se huruvida det finns några tydliga meningsskiljaktigheter
mellan vana (dvs. människor som spelar 1+ timmar om dagen eller 7+ timmar i veckan) och
ovana dator- och tv- spelare när det kommer till hur de ser på kroppsproportioner och
kroppsbyggnad, dvs. muskel och fettmängd. Det är huvudsakligen relationen mellan axlar och
höft och midja som tas upp i detta arbete, andra proportioner som bröst, biceps och hand- och
fotstorlek tas ej upp. Arbetet utgår från det som vi i västvärlden idag i håller som idealiska
kropps- och ansiktsproportioner och bygger till stor del på det som Braun, Gründl, Marberger
och Scherber tagit upp i sitt arbete Beautycheck -Ursachen und Folgen von Attraktivitaet från
2001. Arbetet går även in och tittar närmre på två karaktärsstereotyper inom actionspel vars
proportioner kommer att jämföras med de som tas upp i bland annat Beautycheck.
I den praktiska biten skapades grafiskt material i 3D, i form utav ett antal kroppsskulpturer i
programmet Zbrush 3.5. Kropparna skulle i sin tur i varierande utsträckning uppfylla de
kroppsformer som, enligt bakgrundskapitlet, ansågs fördelaktiga. Med dessa kroppar som
grund utfördes ett antal undersökningar, en kvantitativ och en kvalitativ, med ovana och vana
tv-spelare när det gäller actionorienterade spel. Den grupp som representerade vana dator och
tv-spelsanvändare bestod av elever från DSU-programmet (datorspelsutveckling) på
Högskolan i Skövde i åldern 20 till 30 .För de ovana spelarna så krävdes det att de spelade
mindre än en timme om dagen eller mindre än sju timmar i veckan, även dessa var i
åldersgruppen 20 till 30.
Utefter det att undersökningarna var klara och resultatet sammanställts så användes den
sammanställda datan för att skapa en fullständig karaktärsskulptur. Ursprungstanken var att
skapa ett antal skulpturer som i sin tur skulle ställas mot varandra för att jämföra åsikterna om
kroppsformer/proportioner respondentgrupperna emellan. Resultatet utav studien innebar
dock att denna idé slopades.
Anledningen i sig till att jag valde att göra just en mängd kroppsskulpteringar är på grund av
att det är just den här formen utav arbete som intresserar mig mest och för att förbättra mina
anatomikunskaper. Målet var sålledes, på det personliga planet, att kunna förbättra mina egna
kunskaper om kroppsformer och kunna applicera dessa på ett korrekt sätt när det kommer till
det digitala tredimensionella planet.
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2 Bakgrund
Detta arbete har baserats mycket på en rapport skriven av Braun, Gruendl, Marberger, &
Scherber (kommer härefter att referera till dessa med Braun m.fl.) vid namn BeatycheckUrsachen und Folgen von Attraktivitaet. I deras arbete, som är ett samarbete mellan
universiteten i Regensburg och Rostock (Tyskland), går de in i detalj hur de har gått till väga
för att generera manliga och kvinnliga ansikten via ett datorprogram för att få fram
ansiktsproportioner som ansågs mer eller mindre fördelaktiga när det kom till det visuella
planet. De går även in på kroppsproportioner som har ansets fördelaktiga de senaste
århundradena beroende på geografiska och ekonomiska omständigheter.

Jag har även i mindre utsträckning använt mig utav ett tidigare examensarbete från Högskolan
i Skövde producerat för karaktärsdesign och formgivning. Arbetet i fråga är Visualisering av
karaktärer (Gyllström, 2007) som bland annat tar upp psykologiska och sociala aspekter för
utseende och kroppsformer.

2.1 Kroppsproportioner
En idealt skapt man ligger i regel, liksom Leonardo Da Vincis teckning ”Den Vitruvianske
mannen”, mellan sju och ett halvt och åtta huvuden i längd (Se Figur.1). Dessa proportioner
används framträdande inom konsten och då detta arbete är estetisk inriktat så utgås det från
dessa proportioner även här. Idealet är att han ska vara v-formad och ha breda axlar. Axlarna
ska i sin tur förhålla sig till höfterna genom den såkallade shoulder-to-hip ration. Denna
beräknas genom att man tar höftens bredd och dividerar den med bredden över axlarna.
Höftens bredd ska i förhållande till axlarna helst vara 35 procent smalare, den så kallade
shoulder-to-hip ration ska alltså vara 0.65. En annan viktig punkt är förhållandet mellan midja
och höft kallad wasit-to-hip ratio som beräknas genom att dividera midjans bredd med höftens.
Optimalt så ska midjan vara 90 procent utav höftens bredd, waist-to-hip ration 0.9 (Braun
m.fl., 2001).

Figur.1 Den Vitruvianske mannen utav Leonardo Da Vinci indelad i åtta lika stora segment.
1. Från toppen av huvudet till hakan
2. Från hakan till bröstvårtorna
3. Från bröstvårtorna till naveln
4. Från naveln till skrevet

5. Från skrevet till mitten av låret
6. Från låret position till strax nedanför knäna
7. Från strax nedanför knäna till mitten av skenbenet
8. Från mitten av skenbenet till fötternas undersida
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Kvinnoidealet är i ständig förändring och har sett olika ut i olika tider. Ett ideal som dock har
stått sig genom tiden är just waist-hip ration, som mer eller mindre alltid hållit sig runt 0.7, en
substantiell skillnad från männens 0.9. Huruvida kroppsformen är korpulent eller mager så
uppfattas hon som mer attraktiv under förutsättningarna att förhållandet mellan höfter och
midja ligger i närheten av 0.7. Kvinnokroppar som genom tiderna har ansetts som vackra
såsom statyn Venus de Milo, Marilyn Monroe och Sophia Lauren har, trots varierande vikt
och längd, alla legat runt en waist-hip ratio på 0.7 (Dafter).

2.2 Ansiktet
När två eller fler individer möts i en social interaktion öga mot öga så är det först och främst
ansiktet som fångar vår uppmärksamhet då detta är en rik informationskälla (Holmér, 2003).
Betraktaren kommer att analysera och använda diverse ansiktsdrag för att gruppera människor
i vad denne tror är meningsfulla sociala och/eller egenskapsbeskrivande kategorier
(Gyllström, 2007).
2.2.1 Ansiktets grundproportioner
När de generella grundformerna för ett ansikte, tecknad eller skulpterad, ska skapas så delas
ansiktet in i olika sektioner. Grundformen för huvudet består i regel av en oval i vilken man
låter en vertikal linje löpa genom dess mitt och fyra horisontella linjer som markerar var de
mest utmärkande ansiktsdragen, det vill säga hårfäste, ögon, näsa och mun, ska placeras i
relation till varandra. Vid den första horisontella linjen uppifrån, placerad cirka 1/5 ner från
ovalens topp, är var hårfästet börjar. Vid den andra horisontella linjen, den s.k. ögonlinjen,
som är placerad i mitten utav ovalen, ska ögonen placeras. Näsan, som givetvis varierar i
längd beroende på ansikte, slutar i regel halvvägs mellan ögonlinjen och ovalens nedersta del,
d.v.s. hakspetsen. Slutligen placeras munnen cirka mitt mellan näsans slut och hakspetsen.
Vartdera öga är cirka 1/5 utav ansiktets bredd och avståndet mellan dessa ska i sin tur vara ett
öga brett. Huvudets bredd ska vara 2/3 utav dess höjd (Hogarth, 1989).
2.2.2 Fördelaktiga ansiktsdrag
Som barn har vi alla, oavsett kön, liknande ansiktsdrag. Det är först vid puberteten som
ansiktsskillnaderna könen emellan börjar framträda. Pojkarna får allt mer maskulina drag med
t.ex. mer framträdande käke och kindben. Flickor å andra sidan bibehåller ett mer barnlikt
ansikte och får istället t.ex. mer fylliga läppar och fettdepåer runt hakan (Little & Perrett,
2004) och i övre delen av kinderna. I Braun m.fl. studie kom man också fram till att bland
annat dessa ansiktsdrag ansågs attraktiva hos det motsatta könet. Utöver detta så upptäckte de
att skönhetsdrag såsom stora, runda ögon, en stor välvd panna och en liten, kort näsa och haka
ledde till en ökad attraktivitet hos kvinnor. Upphöjda kinder är även att föredra (Thornhill &
Gangestad, 1999). I deras studie bad Braun och hans kolleger ett antal deltagare att bedöma
ett antal ansikten som ansågs vara attraktiva respektive oattraktiva. Från dessa bedömningar
valdes sedan fyra bilder som hade fått högst poäng inom respektive kategori. Efter detta
använde de sig utav en teknik som fogade samman dessa fyra ansikten till ett ansikte som då
fick representera ett prototypiskt attraktivt eller oattraktivt ansikte. Dessa bilder visades sen
för en ny grupp individer som i sin tur skulle bedöma vad de ansåg vara de mest utmärkande
och särskiljande fysiska attributen mellan den attraktiva och oattraktiva ansiktena. Det de kom
fram till var att det manliga attraktiva ansiktet var mer solbränt än det oattraktiva, hade
smalare ansiktsform, mindre ansiktsfett, fylligare och mer symmetriska läppar, mörkare
ögonbryn, fler och mörkare ögonfransar, överdelen av ansiktet är bredare i relation till den
lägre, kindben placerade högre upp, mer markerad käke, tydligt markerad haka, mer
markerade ögonbryn, smalare ögonlock och hade inga rynkor mellan näsa och mungipa. (se
Figur.2).
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Figur. 2
Det datorgenerade föredragna manliga proportionerna (till vänster) och de mindre önskvärda proportionerna (till
höger)

Resultatet för kvinnor (Figur.3) var på många sätt detsamma. Den attraktiva var mer solbränd,
hade smalare ansiktsform, mindre ansiktsfett, fylligare läppar, hade bredare avstånd mellan
ögonen, mörkare och smalare ögonbryn, fler längre och mörkare ögonfransar, högre placerade
kindben, mindre näsa, inga ringar under ögonen och smalare ögonlock
(Braun m.fl. 2001).

Figur. 3
Det datorgenerade föredragna kvinnliga proportionerna (till vänster) och de mindre önskvärda proportionerna
(till höger).

2.2.3 Ansiktssymmetri
Det sägs att ett symmetriskt ansikte är ett vackert sådant och det verkar ligga lite sanning
bakom detta påstående. Det finns en tydlig men svag koppling mellan ett ansiktes attraktivitet
och dess symmetri. Men trots att mycket asymmetriska ansikten klassas som oattraktiva så
behöver oattraktiva ansikten inte tvunget var asymmetriska. På samma sätt innebär det att ett
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symmetriskt ansikte inte per automatik är vackert och ett vackert ansikte behöver inte heller
nödvändigtvis vara symmetriskt (Braun, 2001).

2.3 Stereotyper
När man vid ett tillfälle introduceras för en annan människa så utvärderas denna och du själv i
varandras ögon under bråkdelen av en sekund. Under denna tid så skapar sig betraktaren en
förutfattad mening när det gäller främlingens attribut endast med dennes utseende som grund.
Det kan vara mer uppenbara attribut där utseendet faktiskt är en relevant faktor såsom kön och
ålder men även saker såsom personlighet, intelligens och social status utvärderas. Dessa
registreringar är harmlösa i sig själv men består av förenklade och fördomsfulla
föreställningar, alltså stereotypiska bedömningar, rörande individen i fråga.
En för ämnet intressant och tillsynes relevant stereotypkategori är gruppen könsstereotyper.
Inom denna kategori, såsom namnet ger en ledtråd till, tilldelas individer specifika, i
betraktarens ögon, förutbestämda attribut beroende på vilket kön denne tillhör. När det gäller
spelkaraktärer har man genom åren överdrivit de fysiska attribut som anses förstärka de
manliga och kvinnliga dragen för respektive kön. Kvinnorna framställs med orealistiska
kroppsproportioner och kläder som visar så mycket hud som möjligt (Mou, Peng, 2008)
medans den manlige karaktären är betydligt mer muskulös än en genomsnittlig man, något
som inte alltid är helt uppenbart då han i regel blottar substantiellt mindre hud än sin
kvinnliga motsvarighet. I en sin rapport The Representation of Gender Andethnicity in Digital
Interactive Games från 2002 så undersöker Jeroen Jansz och Raynel G. Martis de enligt dem
könstereotypiska fysiska dragen inom dator- och tv-spel. De kom fram till att män i allmänhet
hade väldigt bred bröstkorg, medan kvinnorna hade en mer normal kroppsform, undantagen
var byst- och bakstorlek. Båda könen hade välformade atletiska kroppar, männen hade i regel
mycket muskulösa kroppar medans kvinnorna hade en mer normal muskelbyggnad.
Karaktärernas ben var i regel lägre än vad som anses normalt och på denna punkt så var det
extra tydligt när det kom till de manliga karaktärerna (Jansz, Martis, 2002).
På bilden (Figur.4) ser vi ett extremfall utav en manlig stereotypiskt spelkaraktär Duke
Nukem från Duke Nukem spelserien (3DRealms, 1996) vars senaste del skulle ha släppts
under året, men som för tillfället har lagts på is. Om man gör en visuell analys utav denne så
ser man att han är cirka åtta huvuden hög, att skillnaden i bredd när det kommer till midja och
höft är väldigt liten, waist-to-hip ration kan rimligtvis ligga runt 0.9. Shoulder-to-hip ration
ser i sin tur ut att ligga mellan 0.55 och 0.65, han är v-formad och extremt muskulös. I
ansiktet så ser vi en markerad käke, haka och markerade kindben. Han har dock rynkor mellan
näsa och mungipa, en sak som ansågs mindre önskevärd.
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Figur.4 Duke Nukem

I Figur.5 finns den kvinnliga spelkaraktären Lara Croft från spelet Tomb Raider:Underworld
(Eidos, 2008) i sin nuvarande form. Lara är den kvinnliga karaktär som används oftast när det
gäller att beskriva stereotypiska kvinnliga karaktärer i actionorienterade spel och används
sålledes som sådan även i detta arbete. Hon är mellan 6,5 och sju huvuden hög, hennes waistto-hip ration ligger mellan 0,6 - 0,7 och hon har en tydligt markerad byst. Hennes ansiktsform
är smal, har lite ansiktsfett, fylliga läppar, mörka och smala ögonbryn, långa och mörka
ögonfransar, högt placerade kindben, liten näsa, avsaknad av ringar under ögonen och smala
ögonlock, dvs. många av de föredragna kvinnliga ansiktsdragen .

Figur.5 Lara Croft
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3 Problemformulering
Jag har valt att undersöka om det finns några skillnader i hur folk uppfattar kroppsformer
beroende på hur mycket tid de ägnar till tv-spelande. Denna information ska man
förhoppningsvis i någon form kunna använda sig utav vid karaktärsdesign beroende på om
man gör ett spel som riktar sig till en nisch av vana spelare eller om man vill locka till sig mer
ovana spelare.

3.1 Frågeställning
Kroppsideal och proportioner som tagits upp i detta arbete ligger nära de proportioner som är
typiska när det kommer till spelkaraktärer i actionorienterade spel. Är därför individer som
spelat actionorienterade spel i större utsträckning, efter hög exponering av denna form av spel,
i åldern 20 till 30 mer mottagliga för en överdriven representation av de båda könen i
jämförelse med mindre vana spelare i samma ålder?

3.2 Det praktiska arbetet
Det praktiska arbetet bestod i huvuddel av ett antal ansikts- och kropps- skulpteringar i
Zbrush 3.5 (Pixologic, 2009). Ansiktena i fråga skulle uppfylla och i viss mån överdriva ett
varierande antal utav de i bakgrunden listade ansiktsdrag som i Braun m.fl. undersökning
ansågs vara faktorer till ett, beroende på kön, fördelaktigt ansikte. Detta skulle i sin tur
resultera i ett antal ansikten med varierande proportioner med hjälp av vilka man då kunde
triangulera vilka delar av ansiktet man med fördel kunde överdriva för att få ett positivt
resultat och vilka man bör undvika. För kropparna gjordes fyra grundkroppar, smal, något
överviktig, muskulös och atletisk, med varierande kroppsproportioner. De ideala kropparna
hade en waist-to-hip ratio på 0.7 för de kvinnliga respektive 0.9 för de manliga. Den manliga
kroppen skulle även ha en shoulder-to-hip ratio på 0.6 och vara sju huvuden hög (åtta minus
huvudet i sig), den kvinnliga kroppens höjd strax därunder, från sex till sex och ett halvt
huvud hög.

3.3 Metodbeskrivning
I detta arbete har det utförts två kvantitativa undersökningar i vilken vana och icke-vana
dator- och tv-spelare har fått betygsätta ett antal olika kroppar och ansikten, deras
proportioner, fett och muskelmängd. Undersökningen består av en enkätundersökning med
slutna frågor som formulerats i stil med: ”Vilken kropp utav A,B,C finner ni mest
tilltalande?” efter vilken de sedan fick ta del av ett antal bilder utav de skulpterade kropparna.
Nu må frågan i sig vara ytterst subjektiv, men slutsatsen i sig kommer att vara desto mer
objektiv då medelvärde på samtliga kroppar/ansikten beräknas utefter den mängd röster denne
blivit tilldelad. Nackdelen med att ställa slutna frågor är dock att uppföljningsfrågor som kan
leda till fördjupade svar är uteslutna (Bryman, 2002) vilket är anledningen till att även en
kvalitativ undersökning utfördes. I den kvalitativa undersökningen delades respondenter i
åldern 20 till 30 in i fyra studiegrupper:


En grupp bestående av tre kvinnor som i liten eller ingen utsträckning spelar tv- och
datorspel av den actionorienterade sorten.



En grupp bestående av tre kvinnor som i stor utsträckning spelar tv- och datorspel av
den actionorienterade sorten.



En grupp bestående av tre män som i liten eller ingen utsträckning spelar tv- och
datorspel av den actionorienterade sorten.
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En grupp bestående av tre män som i stor utsträckning spela tv- och datorspel av den
actionorienterade sorten.

För att det skulle räknas som att man i stor utsträckning spelade tv- och datorspel så krävdes
det att man i snitt ägnade minst en timme per dag till actionorienterade tv- och datorspel eller
mer än sju timmar i veckan.
Respondenterna fick resonera sinsemellan inom respektive grupp för att sedan gemensamt
komma fram till vilken kropp som är mest tilltalande. Skulpturerna visades tre åt gången, i
egenskap utav kroppsbyggnad, så att de fört fick välja den mest tilltalande utav tillexempel de
smala kropparna för att sedan gå vidare till exempelvis de något överviktiga. När de hade valt
ut de mest attraktiva kropparna inom diverse kroppsbyggnad så ställdes dessa kroppar mot
varandra för att se vilken mängd muskler/fett det var gruppmedlemmarna föredrog.
Anledningen till indelningen i mån av kön var för att se om det va några markanta skillnader
könen emellan.
Grundtanken var sedan att denna data skulle sedan användas för att slutligen skulptera (i 3d)
fyra fullständiga karaktärer med kropp och ansikte med följande kriterier:


En manlig karaktär som ska ha de kroppsproportioner och ansiktsdrag som när arbetet
sammanställts ansågs mest positiva utav manliga spelare.



En manlig karaktär som ska ha de kroppsproportioner och ansiktsdrag som när arbetet
sammanställts ansågs mest positiva utav manliga ovana spelare.



En kvinnlig karaktär som ska ha de kroppsproportioner och ansiktsdrag som när arbetet
sammanställts ansågs mest positiva utav kvinnliga spelare.



En kvinnlig karaktär som ska ha de kroppsproportioner och ansiktsdrag som när arbetet
sammanställts ansågs mest positiva utav kvinnliga ovana spelare.

Dessa skulle sedan ställas mot varandra för att få en tydlig visuell bild av skillnaden mellan
grupperna.Men då resultatet inom respektive grupp var så pass lika varandra så valdes
istället en reducerad mängd skulturer att skapas.
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4 Genomförande
I denna fas användes programmet Zbrush 3.5 (Pixologic, 2009) för att skapa samtliga kroppsoch ansiktsskulpteringar. Programmet i fråga är i största utsträckning ämnad för just digital
skulptering. Målet för kroppsskulpteringarna var att ha en version som uppfyller de
proportioner för män och kvinnor som understrukits tidigare i arbetet, samt två versioner som
skiljer sig från dessa, en päronformad och en timglasformad. När det kommer till ansiktena så
skulle de i varierande utsträckning uppfylla en rad av de punkter som tagits up i kapitel 2.2.2.

4.1 Det producerade verket
Verket för kropparna i fråga består utav fyra grundskulpteringar av varierande kroppsbyggnad
för vardera kön som i sin tur har tre versioner med varierande kroppsproportioner. En
baskropp för männen och kvinnorna har använts och det är sedan ifrån dessa övriga skulpturer
har skapats. Skulpturerna med huvudnummer 1 är menad att vara de atletiska, nummer 2 de
något överviktiga, nummer 3 de smala och nummer 4 de muskulösa. Till en början så var ett
av problemen att skillnaderna mellan de olika kroppsbyggnaderna var för subtila. Jag har
därför försökt skilja mellan de olika kroppsformerna så mycket som möjligt utan att överdriva
allt för mycket. Undantaget är den smale som ser aningen undernärd ut, detta då den annars
hade blivit för lik den atletiska kroppen. Ett sätt som jag försökte få den smale kroppsformen
att se mindra undernärd ut var att istället ge den atletiske kroppen mer muskelvolym (och
därav även ge den smale lite mer kött på benen) vilket resulterade i att den atletiske och
muskulösa kroppen blev för lika. Så denna lösning slopades.
För de manliga skulpturerna gäller följande: I skulptur M1:1, M2:1, M3:1 och M4:1 (se
Figur.6) så har jag strävat efter att få waist-to-hip (WTH) ration att ligga runt 0.9 och
shoulder-to-hip (STH) ration runt 0.6. Det är alltså denna version som är konstruerad med den
manlige spelkaraktären, Duke Nukem, i eftertanke. Skulptur M1:2, M2:2, M3:2 och M4:2 är
däremot mer päronformade. Bredden mellan axlarna är mindre och höfterna bredare,
shoulder-to-hip ration ligger runt 1.1 medans förhållandet mellan midja och höft är den
samma, dvs. runt 0.9. Skulptur M1:3, M2:3, M3:3 och M4:3 ska vara mer timglasformade och
axlar och höfter är därför lika breda, STH ration är 1. Förhållandet mellan axlar och midja
förblir den samma men WTH ration ligger runt 0.8.
För de kvinnliga kropparna i Figur.7 så ligger skulptur W1:1, W2:1, W3:1 och W4:1s WTH
ration mellan 0,6 - 0,7 och STH ration runt 1.1, med Lara Croft som målbild. Skulptur W1:2,
W2:2, W3:2 och W4:2 är även denna gång mer päronformade. Bredden mellan axlarna är
mindre och höfterna bredare, shoulder-to-hip ration ligger runt 0.9 medans förhållandet
mellan midja och höft är den samma, dvs. runt 0.7. Skulptur W1:3, W2:3, W3:3 och W4:3,
liksom de manliga, ska vara mer timglasformade med liknande bredd mellan axlar och höfter.
Förhållandet mellan axlar och midja ändras något då STH ration strävar att ligga så nära 1
som möjligt och WTH ration minskas ganska ordentligt och ligger därför runt 0.5.
Bröststorleken lades det ingen större tanke bakom mer än att dessa skulle ha samma storlek på
samtliga skulpturer och valde sålledes slumpmässigt.
När det gäller de smala kroppsskulpteringarna så var en av svårigheterna att få benen att passa
med resterande kroppen. Detta försöktes lösas genom att göra låren smalare vilket gjorde
saken värre. Nästa lösning bestod av att försöka framhäva musklerna mer och i sin tur få det
att se ut som om de hade en avsaknad av fett. Detta gav intrycket av att låren såg väldigt
muskulösa men oproportionerliga ut, så det hela resulterade slutligen i ett försök till
kompromiss mellan de två misslyckade lösningarna. I övrigt så såg de päronformade smala
kropparna, alltså M3:2 och W3:2, väldigt orealistiska ut. Kombinationen smal människa med
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päronformad kropp verkade genast som en mindre fördelaktig sådan. Generellt så ger de
päronformade kropparna ett mindre fördelaktigt intryck. De kroppsskulturer som dock verkar
ha påverkats minst negativt av päronformen är M2:2 och W2:2. dvs. de kroppsskulpturer som
är menade att vara lite av det bredare slaget.
För ansiktena gällde fem skulpteringar för respektive kön. Anledningen till begränsandet av
just fem skulpteringar för respektive kön var för att det var ett rimligt antal
ansiktsskulpteringar som kunde färdigställas inom tidsfristen. Tanken bakom de olika
ansiktena är som sagt att de i varierande grad ska uppfylla eller motverka en rad av de punkter
som tagits upp i kapitel 2.2.2 för att på så sätt generera ett antal ansikten med varierande
positiva och negativa ansiktsdrag. Det som tänkts på vid varje ansiktsskulptur är som följer:
F1:1 ; Markerade lågt placerade kindben, markerad käke och bred markerad haka, lägre delen
av ansiktet är smalare i relation till det övre, ganska smal ansiktsform överlag.
F1:2 ; Markerade högt placerade kindben, markerad käke, lite sämre markerad haka, lägre
delen av ansiktet är smalare i relation till det övre, ganska smal ansiktsform överlag.
F1:3 ; Bred näsa, markerade kindben, bred käke, bred markerad haka, övre och undre delarna
av ansiktet lika breda, bredare ansiktsform överlag.
F1:4 ; Markerade lågt placerade kindben, smal ganska dåligt markerad käke, markerad haka,
lägre delen av ansiktet är smalare i relation till det övre, ganska smal ansiktsform överlag.
F1:5 ; Näsan är väldigt smal, markerade men lågt placerade kindben, mycket bred käke, bred
men dåligt markerad haka, runka mellan näsa och mungipa, lägre delen av ansiktet är bredare
i relation till det övre, bredare ansiktsform överlag.
F2:1 ; Smal ansiktsform, de fylligaste läpparna av de fem kvinnliga, högt placerade kindben,
liten näsa, lägre delen av ansiktet är smalare i relation till det övre, ganska smal ansiktsform
överlag.
F2:2 ; Smal ansiktsform, mindre fylliga läppar än F2:1, högt placerade kindben, större näsa än
F2:1, lägre delen av ansiktet är smalare i relation till det övre, ganska smal ansiktsform
överlag.
F2:3 ; Bredare ansiktsform, lite bredare käke, liten haka, liten men knubbig näsa, nedre och
övre delen av ansiktet är lika breda, har mer ”ansiktsfett” än övriga, har tillsammans med F2:4
aningen bredare ansiktsform.
F2:4 ; Bred och markerad haka, lite större näsa än övriga, bredare mun än övriga, har
tillsammans med F2:3 aningen bredare ansiktsform
F2:5 ; Har de smalaste läpparna, mer markerade kindben, lägre delen av ansiktet är smalare i
relation till det övre, ganska smal ansiktsform överlag.
Extrema proportionsförändringar för ansiktena valdes bort då det inte skulle vara allt för
uppenbart vilka val det är som eftersträvas. Om det är något som ser allt för malplacerat ut så
är det lätt att upptäcka och skillnaderna är därför i vissa fall väldigt subtila. De aspekter som
valdes att varieras mest var näsa, kindben, käke och haka. Utöver detta så varierade läpp och
munstorlek hos de kvinnliga skulpturerna då stora läppar ansågs positivt Med detta sagt så är
det konstruerat så att det är F1:1 och F1:2 det kommer stå emellan när det gäller störst respons
för de manliga ansiktena och F2:1 och F2:2 för de kvinnliga, detta då dessa har övervägande
positiva ansiktsdrag.
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4.2 Urvalsgrupper
I detta arbete så har jag använt mig utav ett bekvämlighetsurval och tillfrågat vänner,
klasskamrater och bekanta att delta i undersökningen. Individer som tillräknats gruppen vana
spelare är deltagare på datorspelsutvecklingsprogrammet på högskolan i Skövde som
uppfyller de satta tiderna för hur mycket de regelbundet spelar och spelen i fråga är utav den
actionorienterade sorten. Människor som i sin tur inte uppfyllde tidskravet tillräknades
gruppen ovana spelare.

4.3 Genomförda mätningar
I de genomförda mättningarna har 15 människor för varje respondentgrupp i åldern 20-30
tillfrågats att utföra en rad enkätfrågor i vilka de bland annat har fått rösta på de
kroppsproportioner som de funnit mest tilltalande (enkäten finns på sida 24). Grupperna var
som tidigare nämnt indelade i:
1. Vana spelare – Män

2. Vana spelare – Kvinnor

3. Ovana spelare – Män

4. Vana spelare – Kvinnor

Anledningen till att respondenterna delades in i just dessa grupper var för att se om det finns
några stora meningsskiljaktigheter mellan grupperna beroende på respondentens kön och/eller
antal tid spenderad spelandes dator- och tv-spel.
(För visuell representation av statistik för samtliga respondentgrupper se Figur.9,10, och 11 på
sidorna 19 och 20.)
1. För de 15 män som spelade actionorienterade spel mer än en timme om dagen
och/eller minst sju timmar i veckan var rösterna på respektive kropp följande.
Kroppar
M1:1=14/15 (ca 93,33%)

M1:2=0/15 (0%)

M1:3=1/15 (ca 0,66%)

M2:1=14/15 (ca 93.33%)

M2:2=0/15 (0%)

M2:3=1/15 (ca 0,66%)

M3:1=14/15 (ca 93.33%)

M3:2=0/15 (0%)

M3:3=1/15 (ca 0,66%)

M4:1=15/15 (100%)

M4:2=0/15 (0%)

M4:3=0/15 (0%)

Totalt: 57/60 (95%)

Totalt: 0/60 (0 %)

Totalt:3/60 (5%)

W1:1=13/15 (ca 86,66%)

W1:2=0/15 (0%)

W1:3=2/15 (ca 3,33%)

W2:1=11/15 (ca 73,33%)

W2:2=0/15 (0%)

W2:3=4/15 (ca26,66%)

W3:1=12/15 (80%)

W3:2=0/15 (0%)

W3:3=3/15 (20%)

W4:1=12/15 (80%)

W4:2=0/15 (0%)

W4:3=3/15 (20%)

Totalt: 48/60 (80%)

Totalt: 0/60 (0%)

Totalt: 12/60 (20%)

Ansikten
Förstahandsval
F1:1=6/15

F1:2=6/15

F1:3=1/15

F1:4=1/15

F1:5=1/15

F2:1=6/15

F2:2=8/15

F2:3=1/15

F2:4=0/15

F2:5=0/15

Andrahandsval
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F1:1=5/15

F1:2=4/15

F1:3=4/15

F1:4=0/15

F1:5=2/15

F2:1=6/15

F2:2=6/15

F2:3=0/15

F2:4=0/15

F2:5=3/15

Totalt antal röster
F1:1=11/30 (36,66%)

F1:2=11/30 (36,66%)

F1:4=1/30 (ca 3,33%)

F1:5=2/30 (6,66%)

F2:1=12/30 (40%)

F2:2=14/30 (ca 46,66%)

F2:4=0/30 (0%)

F2:5=3/30 ( 10%)

F1:3=5/30 (ca 16,66%)

F2:3=1/30 (ca 3,33%)

12 utav 15 tillfrågade fann den muskulöse manlige kroppsbyggnaden, alltså M4:X mest
tilltalande, 1 av 15 föredrog den atletiske kroppsbyggnaden M1:X och 2 av 15 föredrog den
smala kroppsbyggnaden.
13 utav 15 ansåg att den atletiske kvinnliga kroppen W1:X var den mest tilltalande, 1 av 15
ansåg att den något överviktiga kroppsbyggnaden M2:X var mest tilltalande och 1 av 15
ansåg att den smala kroppsbyggnaden W3:X var den mest tilltalande.
2. För de 15 män som spelade actionorienterade spel mindre än en timme om dagen
och/eller mindre sju timmar i veckan var rösterna på respektive kropp följande.
Kroppar
M1:1=14/15 (ca 93,33%)

M1:2=0/15 (0%)

M1:3=1/15 (ca 0,66%)

M2:1=15/15 (100%)

M2:2=0/15 (0%)

M2:3=0/15 (0%)

M3:1=14/15 (ca 93.33%)

M3:2=0/15 (0%)

M3:3=1/15 (ca 0,66%)

M4:1=15/15 (100%)

M4:2=0/15 (0%)

M4:3=0/15 (0%)

Totalt: 58/60 (ca96,66%)

Totalt: 0/60 (0 %)

Totalt:2/60 (3,33%)

W1:1=14/15 (ca 93,33 %) W1:2=0/15 (0%)

W1:3=1/15 (ca 0,66%)

W2:1=11/15 (ca 73,33%)

W2:2=0/15 (0%)

W2:3=4/15 (ca 26,66%)

W3:1=12/15 (80%)

W3:2=0/15 (0%)

W3:3=3/15 (20%)

W4:1=13/15 (ca86,66%)

W4:2=0/15 (0%)

W4:3=2/15 (ca 13,33%)

Totalt: 50/60 (ca 83,33%)

Totalt: 0/60 (0%)

Totalt: 10/60 (ca 16,66,%)

Ansikten
Förstahandsval
F1:1=5/15

F1:2=7/15

F1:3=3/15

F1:4=0/15

F1:5=0/15

F2:1=8/15

F2:2=6/15

F2:3=0/15

F2:4=0/15

F2:5=1/15

F1:1=7/15

F1:2=4/15

F1:3=3/15

F1:4=1/15

F1:5=0/15

F2:1=6/15

F2:2=7/15

F2:3=0/15

F2:4=0/15

F2:5=2/15

Andrahandsval

Totalt antal röster
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F1:1=12/30 (40%)

F1:2=11/30 (ca 36,66%)

F1:4=1/30 (ca 3,33%)

F1:5=0/30 (0 %)

F2:1=14/30 (ca 46,66%)

F2:2=13/30 (ca 43,33%)

F2:4=0/30 (0%)

F2:5=3/30 (10%)

F1:3=6/30 (20%)
F2:3=0/30 (0%)

13 utav 15 tillfrågade fann den muskulöse manlige kroppsbyggnaden, alltså M4:X mest
tilltalande, och 2 av 15 den atletiske kroppsbyggnaden M1:X.
13 utav 15 ansåg att den atletiske kvinnliga kroppen W1:X var den mest tilltalande, 2 av 15
ansåg att den präonformade kroppsbyggnaden M2:X var mest tilltalande.
3. För de 15 kvinnor som spelade actionorienterade spel mer än en timme om dagen
och/eller minst sju timmar i veckan var rösterna på respektive kropp följande.
Kroppar
M1:1=13/15 (ca 86,66%)

M1:2=0/15 (0%)

M1:3=2/15 (ca 13,33%)

M2:1=15/15 (100%)

M2:2=0/15 (0%)

M2:3=0/15 (0%)

M3:1=14/15 (ca 93,33%)

M3:2=0/15 (0%)

M3:3=1/15 (ca 6,66%)

M4:1=14/15 (ca93,33%)

M4:2=0/15 (0%)

M4:3=1/15 (ca 6,66%)

Totalt:56/60 (ca 93,33%)

Totalt: 0/60 (0 %)

Totalt:4/60 (ca 6,66%)

W1:1=14/15 (ca 93,33 %) W1:2=0/15 (0%)

W1:3=1/15 (ca 6,66%)

W2:1=13/15 (ca 86,66%)

W2:2=0/15 (0%)

W2:3=2/15 (ca 13,33%)

W3:1=13/15 (ca 86,66%)

W3:2=0/15 (0%)

W3:3=2/15 (ca 13,33%)

W4:1=14/15 (ca 93,33%)

W4:2=0/15 (0%)

W4:3=1/15 (ca 6,66%)

Totalt: 54/60 (90%)

Totalt: 0/60 (0%)

Totalt: 6/60 (10%)

Ansikten
Förstahandsval
F1:1=4/15

F1:2=7/15

F1:3=4/15

F1:4=0/15

F1:5=0/15

F2:1=5/15

F2:2=8/15

F2:3=0/15

F2:4=0/15

F2:5=2/15

F1:1=6/15

F1:2=7/15

F1:3=2/15

F1:4=0/15

F1:5=0/15

F2:1=6/15

F2:2=7/15

F2:3=0/15

F2:4=0/15

F2:5=2/15

Andrahandsval

Totalt antal röster
F1:1=10/30 (ca 33,33%)

F1:2=14/30 (ca 46,66%)

F1:4=0/30 (0%)

F1:5=0/30 (0 %)

F2:1=11/30 (ca 36,66%)

F2:2=15/30 (50%)

F2:4=0/30 (0%)

F2:5=4/30 (13,33%)
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F1:3=6/30 (20%)
F2:3=0/30 (0%)

15 utav 15 tillfrågade fann den muskulöse manlige kroppsbyggnaden, alltså M4:X mest
tilltalande.
14 utav 15 ansåg att den atletiske kvinnliga kroppen W1:X var den mest tilltalande, 1 av 15
ansåg att den något överviktiga kroppsbyggnaden M2:X var mest tilltalande.
4. För de 15 kvinnor som spelade actionorienterade spel mindre än en timme om dagen
och/eller mindre än sju timmar i veckan var rösterna på respektive kropp följande.
Kroppar
M1:1=14/15 (ca 93,33%)

M1:2=0/15 (0%)

M1:3=1/15 (ca 6,66 %)

M2:1=14/15 (ca 93,33%)

M2:2=0/15 (0%)

M2:3=1/15 (ca 6,66%)

M3:1=14/15 (ca 93,33%)

M3:2=0/15 (0%)

M3:3=1/15 (ca 6,66%)

M4:1=14/15 (ca93,33%)

M4:2=0/15 (0%)

M4:3=1/15 (ca 6,66%)

Totalt:56/60 (ca 93,33%)

Totalt: 0/60 (0 %)

Totalt:4/60 (ca 6,66%)

W1:1=15/15 (ca 100 %)

W1:2=0/15 (0%)

W1:3=0/15 (0%)

W2:1=13/15 (ca 86,66%)

W2:2=0/15 (0%)

W2:3=2/15 (ca 13,33%)

W3:1=14/15 (ca 93,33%)

W3:2=0/15 (0%)

W3:3=1/15 (ca 6,66%)

W4:1=14/15 (ca 93,33%)

W4:2=0/15 (0%)

W4:3=1/15 (ca 6,66%)

Totalt: 56/60 (ca 93,33%)

Totalt: 0/60 (0%)

Totalt: 4/60 (ca 6,66%)

Ansikten
Förstahandsval
F1:1=7/15

F1:2=5/15

F1:3=3/15

F1:4=0/15

F1:5=0/15

F2:1=6/15

F2:2=8/15

F2:3=0/15

F2:4=0/15

F2:5=1/15

F1:1=6/15

F1:2=9/15

F1:3=0/15

F1:4=0/15

F1:5=0/15

F2:1=7/15

F2:2=7/15

F2:3=0/15

F2:4=0/15

F2:5=1/15

Andrahandsval

Totalt antal röster
F1:1=13/30 (ca 43,33%)

F1:2=14/30 (ca 46,66%)

F1:4=0/30 (0%)

F1:5=0/30 (0 %)

F2:1=13/30 (ca 43,33%)

F2:2=15/30 (50%)

F2:4=0/30 (0%)

F2:5=2/30 (ca 6,66%)

F1:3=3/30 (10%)
F2:3=0/30 (0%)

15 utav 15 tillfrågade fann den muskulöse manlige kroppsbyggnaden, alltså M4:X mest
tilltalande.
14 utav 15 ansåg att den atletiske kvinnliga kroppen W1:X var den mest tilltalande, 1 av 15
ansåg att den något överviktiga kroppsbyggnaden M2:X var mest tilltalande.
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I Figur.9 syns tydligt att majoriteten utav samtliga röster på de manliga kroppskulpturerna
hamnade på de kroppsproportioner som skapades med de ideala proportionerna i åtanke.
Dessa skulpturer har fått i genomsnitt ca 94,6% av rösterna. Utöver detta syns i diagramet att
de röster som inte tilldelades dessa skulpturer istället tilldelades de v-formade kropparna
M1:3, M2:3, M3:3, M4:3. Dessa fick alltså ca 5,4% av rösterna. I Figur.10, stapeldiagramet
över rösterna för de kvinnliga kroppsskulpturerna, ser vi en liknande uppsättning staplar, dock
så har de v-formade kropparna i detta fall fått fler utav rösterna. Denna gången har idealen
fått i genomsnitt ca 86,7% av rösterna. I båda figurerna syns tydligt att ingen av de
päronformade kropparna M1:2, M2:2, M3:2, M4:2, W1:2, W2:2,W3:2,W4:2 fått några röster.

När det kom till ansiktena så fick repondenterna ange två alternativ för vilka ansikten de
ansåg mest tilltalande, därav är max antal röster 30. I Figur.11 syns det tydligt att ansiktena
F1:1, F1:2, F2.1 och F2:2 har fått majoriteten av rösterna med F1:1 38,33% i genomsnitt, F1:2
41,66% i genomsnitt, F2:1 41,66% i genomsnitt och F2:2 47,5% i genomsnitt. Medelvärdet av
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de procent röster som dessa fyra ansikten fick tillsammans var alltså ca 84,6%. Av de övriga
rösterna tillföll 20 röster F1:3 (16,66%), 12 röster F2:5 (10%), 2 röster vardera till F1:4 och
F1:5 (1,66% vardera) och slutligen 1 röst (0,83%) till F2:3.

4.4 Diskussionsgrupper
Utöver enkätundersökningen så utfördes även en kvalitativ undersökning i form utav fyra
diskussionsgrupper som delades in efter samma princip som för enkätundersökningen, dvs.
efter kön och spelvana. För att se huruvida deltagarnas åsikter var deras egna, dvs. för att se
att de inte blev överröstade utav andra respondenter i gruppen, så tillfrågades människor som
redan genomfört enkäten att delta i diskussionsgrupperna. Detta så att deras svar i gruppen
kunde jämföras med det de svar de tidigare angett. Min roll i diskussionen var att ställa frågor
som fick respondenterna att utveckla sina resonemang, frågor såsom tillexempel ”varför
föredrar du A framför B?” eller ”varför tycker ni så?”. De fick i sina respektive grupper ta del
utav de kroppsskulpturer som jag skapat och fick resonera sinsemellan om vilken figur inom
diverse kroppsbyggnad det var de fann mest tilltalande. Efter detta så upprepades samma
procedur med ansiktsskulpturerna. Diskussionen inom de respektive grupperna skilde sig inte
märkbart från varandra.
Folk tyckte att samtliga av de smala kropparna, samtliga C-kroppar i enkäten motsvarande
M3:X, där X innebär 1 till 3 (se Figur.6) och samtliga G-kroppar i enkäten motsvarande
W3:X (se Figur.7), såg hemska ut. De ansågs för undernärda. Samtliga av de något
överviktiga kropparna, dvs. B-kroppar i enkäten motsvarande M2:X (se Figur.6) och samtliga
F-kroppar i enkäten motsvarande W2:X (se Figur.7) ansågs se oproportionerliga och konstiga
ut, bäckenet var på tok för stort, undantaget var den manlige något överviktige kroppen B:3,
motsvarande M2:3 (se Figur.6), där proportionerna verkade accepteras. Vid frågan om vilken
kroppsbyggnad de föredrog bland de manliga kroppskulturerna så var svaret den muskulöse,
D motsvarande M4:X (se Figur.6). Vid frågan om vilka två kroppar de hade valt om de fått
kombinera två kroppsbyggnader så var svaret mellan den muskulöse och den atletiske.
Majoriteten av respondenterna poängterade dock att det lutade i den muskulöses, D (M4:X)
favör. Bland de kvinnliga kroppsskulpturerna var det den atletiske E:1 motsvarande W1:1 (se
Figur.7) som föredrogs dock var den generelle åsikten att dennes lår var för tjocka/breda.
För ansiktena (se Figur.8 på sid.14 för samtliga ansikten) så verkade anledningen till att
majoriteten föredrog F1:2 över F1:1 vara på grund av att F1:2 ansågs mer maskulin med mer
markerade kindben, detta pågrund utav de smalare kinderna. F1:3 ansågs vara det mest
maskulina ansiktet tillsammans med F1:5 men F1:3 föredrogs över F1:5 då F1:5s näsa ansågs
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för liten. F1:3s näsa ansågs å andra sidan vara för stor men respondenterna föredrog en för
stor näsa på en man framför en för liten. Det kvinnliga ansiktet F2:2 ansågs ”lagom”, det var
neutralt och hade enligt respondenterna inga fel. Det samma sades om F2:1. Utöver detta
räknade de upp F2:1s större läppar, mindre näsa och smala käke som positiva fysiska drag.
Trots detta föredrog de dock F2:2 framför F2:1, anledningen till detta kunde de dock inte
förklara. Det kom även fram att ett misstag hade gjorts vid skapandet utav F2:5, detta då det
verkade som att folk inte röstade på detta ansikte i enkäten pågrund av dennes fysiska drag.
Anledningen till att de röstade var på grund av, trotts att de ansåg att läpparna var för små, att
ansiktet såg ut att le aningen, det var alltså det enda ansiktet som inte såg neutralt ut. I övrigt
så var kommentarerna om ansiktenas utseende det samma som skrevs i kapitel 4.1, dvs. det
som hölls i åtanke då ansiktsskulpturerna skapades.

4.5 Analys av mätningar
Antalet röster på de ideala kroppsformerna var överväldigande, medelvärdet låg på 90%.
Man kan dock inte med hjälp utav datan se någon utmärkande skillnad mellan spelare och
ickespelare. Man kan inte heller se någon större skillnad mellan män och kvinnor, med
undantaget att mer av männen röstade på de v-formade kvinnokroppsalternativen, männens
röster låg på 20 % respektive 16.6% medans kvinnornas låg på 10 % respektive 6,6 %.
Samtliga päronformade kroppar, oavsett kön, fick 0 % utav rösterna. Den kroppsbyggnad som
inom respektive skulpturgrupp (man och kvinna) ansågs mest tilltalande var den manlige
muskulöse (D och/eller M4:X kropparna) skulpturen med 55 av 60 (91,66%) av de möjliga
rösterna och den kvinnlige atletiske (E och/eller W1:X kropparna) skulpturen med 54 av 60
(90 %) av de möjliga rösterna. I diskussionsgrupperna såg de gärna några att muskeltonerna
för den muskulöse tonades ner något och att den kvinnlige atletiske kroppen gärna fick ha
aningen mer kroppsfett men med något smalare lår.
När det kommer till ansiktena (se Figur.8 på sif.14 för samtliga ansikten) så var det ansikte
som fick genomsnittligen mest röster ansiktena F1:2 och F2:2( F1:2 som medel 43,33% av
rösterna och F2:2 fick 47,5%) följt utav F1:1 och F2:1 (38,33% respektive 41,66%). Det var
dessa två ansikten som, om bakgrundskapitlet var att lita på, skulle få majoriteten av rösterna,
något de fick med sammanlagt 85,4 % av rösterna. Tredjeplatsen bland de manliga ansiktena
gick till F1:3 med 8,33 % som sammanlagt medelvärde. Detta ansågs vara det manligaste
ansiktet. Det kvinnliga ansikte som hamnade på en tredjeplats i antal röster var F2:5,
förvånansvärt då dennes läppar och mun är den minsta och dess kindben är de mest
markerade. Detta ansikte var det enda som såg ut att le och det är troligt att detta är en orsak
till en del av de röster det blivit tilldelat i enkätundersökningen.
För de slutgiltiga skulpturerna gäller alltså att den manlige kroppen skall vara muskulös med
de ideala kroppsproportionerna. Den kvinnliga kroppen ska vara atletisk fast med något mer
kroppsfett och med något smalare lår. Proportionerna ska även denna gång eftersträva att vara
så nära de ideala som möjligt. Det manliga ansiktet ska vara ett mellanting mellan F1:2 och
F1:1 med något bredare käke och markerade kindben. Den kvinnliga ska vara En kombination
mellan F2:2 och F1:1 med något mer markerade kindben och med en hint av ett leende.

4.6 De färdiga skulpturerna
Då åsikterna inom respektive respondentgrupp så pass lika så övergavs iden att skapa två
skulpturer för respektive grupp som var baserade på dessas enkätsvar. Det som skapats är nu
istället två skulpturer, en utav vardera kön, som nu, enligt enkätsvaren, i hög grad uppfyller de
kropps- och ansiktsproportioner som alla grupperna tillsammans ansåg vara mest tilltalande
(se Figur.12).
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5 Slutsatser
5.1 Resultatsammanfattning
Inom ramen av det här arbetet har ett antal skulpturer skapats för utvärdering utav
kroppsproportioner och kroppsbyggnad. Analysen av dessa mätningar visar i sin tur att det inte
finns några tydliga sammanhang eller paralleller mellan den mängd tid en individ spenderar
med att spela actionorienterade tv- och datorspel och dennes uppfattning när det gäller
människors kroppsbyggnad och proportioner. Enligt denna analys spelar kön inte heller någon
större roll då samtliga respondentgrupper i stort har svarat likartat om vilka proportioner som
det är att föredra. Analysen säger att en manlig karaktär fördelaktigt ska vara muskulös med
en WTH-ratio nära 0.9 och STH-ratio nära 0,65. Han ska ha en markerad käklinje och haka
samt framträdande kindben. En kvinnlig karaktär ska ha en WTH-ratio i närheten av 0,7 och
med axlar som är aningen bredare än höfterna. Hon ska ha läppar som är aningen större än
genomsnittet och en näsa som är aningen mindre än genomsnittet samt ha svagt markerade
kindben.

5.2 Diskussion
De ansikts- och kroppsproportioner som tagits upp i detta arbete har grundat sig i ett arbete
som ursprungligen inte hade något med tv- och datorspel att göra. Detta är dock inte vikigt då
kroppsuppfattning när det kommer till proportioner och kroppsbyggnad i dagens spel inte
annorlunda än de som redan finns överallt i vår omgivning. Det bör därför gå att applicera på
alla typer av spel, inte enbart actionspel som det här arbetet är grundat på, utan för spel i
allmänhet riktade till individer i åldern 20 till 30. Att tänka på är att dessa proportioner bör
användas som riktmärke snarare än som regel såvida karaktären ska förekomma naken, vilket
är osannolikt.
De ideal som används i spel är desamma som används i filmer och reklam och är därför en
integrerad del utav samhället. Att alla tycktes ha samma åsikter i enkäten kan understryka
detta. Vad en individ föredrar kan tyckas högst subjektivt men samtidigt så verkar det finnas
aspekter som föredras mer än andra eller är mer fysisk eftertraktade då detta även detta arbete
ställer sig jämte ett flertal av de arbeten och texter som återfinns i referenslistan som yrkar på
vissa specifika mått som ideal.
I detta arbete så var åsikterna inom grupperna varit liknande men detta kan mycket väl vara
pågrund av att skillnaden kropparna emellan var för stor. Respondenten kan mycket väl ha
föredragit ett medel mellan två kroppsbyggnader men detta var ett alternativ som inte fanns i
enkäten.
5.2.1 Personliga Reflektioner
I efterhand har jag insett att för att kunna göra en mer rättvis utvärdering utav detta arbete så
hade fler alternativa kroppsproportioner till varje kön varit ett måste. Samtliga
diskussionsgrupper ställde frågan varför inte några alternativ med kvinnor med smalare höfter
fanns tillgängliga. Ett fåtal av rösterna som hamnade på de ideala kropparna gjorde det endast
på grund av att det var denne som hade just smallast höfter men i några respondenters ögon
var de ändå något för breda.
Huruvida det är det faktum att vissa kroppsbyggnader omöjligen kan ha en viss
kroppsproportion eller om det är min förmåga att skulptera som är boven i dramat är svårt att
avgöra. Karaktärerna bör nog ha ställts med armarna längs med sidorna istället för den 45
gradiga vinkeln som de nu står i detta arbete, en position som är vanlig att de står i vid
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skulptering inför skapandet av karaktärer till spel. Det kan tyckas svårare att se relationen
mellan axlar, midja och höfter när de står på detta sätt istället för en mer naturlig ställning.
Anledningen till hållningen inte ändrades var på grund av att detta upptäcktes på tok för sent,
efter det att majoriteten respondenter redan genomfört enkäten. Detta kunde sålledes inte
ändras då det hade inneburit att de redan genomförda mättningarna hade behövts göras om,
något som tiden inte tillät. Ett kapitel om kroppsspråk hade därför varit något som med fördel
kunnat inkluderas i arbetet.
Avgörandet för vad som ansågs vara en van spelare bör även ha setts över. I detta arbete så
finns det inget som understryker att en individ som spelar mer än en timme om dagen kan ses
som en van spelare. På denna punkt bör det finnas undersökningar att tillgå och ett kapitel där
begreppen van spelare fastställs med konkret data och/eller statistik hade säkerligen
kompletterat detta arbete.
Enkäten skulle ha kunnat utformas mer utförligt och haft tydligare formulerade frågor. Då jag
närvarade vid båda undersökningarna så kunde jag svara på eventuella otydligheter. Om detta
inte varit fallet så hade dock ett antal av respondenterna inte förstått frågorna på det sätt som
var menat.

5.3 Framtida arbete
Om mer tid hade funnits tillgänglig så hade antalet skulpteringar utökats för att ge
respondenterna ett större urval. Skillnaderna mellan kroppsproportioner och kroppsbyggnad
hade i detta fall då kunnats göras mer subtil. Alternativt kan man börja om helt från grunden och
använda lärdomar från det här arbetet till att göra om samtliga skulpturer. I detta fall så hade det
även varit en bra idé utöver att utöka antalet kroppsbyggnader att kunna inkludera huvud utan
ansiktsdrag på samtliga kroppar just för proportionernas skull. Man skulle även kunna gå in
mer detaljerat på specifika delar av kroppen för att se hur åsikterna skiljer sig. Exempelvis så
fanns det ingen specifik tanke bakom bröststorleken vilket kunde ha varit en annan aspekt att
undersöka. Och hade man gått in på specifika delar av kroppen så skulle man kunna göra det
samma med ansiktet. Man skulle kunna ha ett huvud beståendes utav endast ett skönhetsdrag i
taget, dvs. att man visar upp ett antal olika huvuden med endast näsor (inga ögon, mun osv.)
där respondenterna får välja vilken utav dessa näsor det är de föredrar. När man sedan
sammanställt datan på vilka ögon, näsa mun osv. som fått flest röster så skulle man kunna
konstruera ansikten baserade på dessa och sedan låta respondenterna rösta på vilket/vilka utav
de sammanställda ansiktena det är som de föredrar.
Antalet respondenter hade även det behövt utökas, 15 personer inom respektive tillfrågad
grupp (60 personer totalt) är i lägsta laget. I detta arbete så var en individs röst värd 6.67
procent inom de respektive grupperna och 1.67 procent totalt. Med fler respondenter så
påverkar en individ slutresultatet mindre och ger därför en mer rättvis bild.
Om dessa punkter uppfyllts skulle man på ett mer tydligt sätt kunna se om det eventuellt finns
några skillnader mellan olika respondentgrupper när det kommer till kroppsformer på
karaktärer till ett tilltänkt spel eller spelgenre.
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Bilaga.1
Enkätförklaring
A1=M1:3

A2=M1:2

A3=M1:1

B1=M2:1

B2=M2:3

B3=M2:2

C1=M3:2

C2=M3:1

C3=M3:3

D1=M4:3

D2=M4:2

D3=M4:1

E1=W1:1

E2=W1:3

E3=W1:2

F1=W2:2

F2=W2:1

F3=W2:3

G1=W3:1

G2=W3:2

G3=W3:3

F1=W4:3

F2=W4:1

F3=W4:2

M1=F1:1

M2=F1:2

M3=F1:3

M4=F1:4

M5=F1:5

W1=F2:1

W2=F2:2

W3=F2:3

W4=F2:4

W5=F2:5
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Enkät
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