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I 

 

 

Sammanfattning 
Det  finns  inte många  kvinnliga  huvudpersoner  inom  sf‐spel.  Undersökningens  resultat  är 

tänkt att ge en inblick i vilka egenskaper som föredras vid val av en kvinnlig karaktär för ett 

sf‐spel.  Utifrån  en  genrestudie  av  science  fiction  skapades  tre  egenskapsgrupper: 

könsneutral, sexualiserad och aktiv. Tillsammans med romananalyser utgjorde dessa grupper 

utgångspunkt  för  karaktärsskapandet.  De  tre  konceptillustrationerna  reflekterade  en 

egenskapsgrupp var. 

När konceptillustrationerna var  färdiga utfördes en enkätundersökning och en  fokusgrupp. 

Undersökningen gav resultatet att egenskaper som föredrogs för en kvinnlig karaktär i ett sf‐

spel  var  aktiv,  smidig,  intelligent  och mystisk,  karaktären  ska  också  passa  in  i  kontexten. 

Svaren skiljde sig åt, anledningen kan vara att respondenterna troligen uppfattar sf‐genren 

olika. 

Vidare  arbete  kan  göras med  en  omarbetad  enkätundersökning med  1000  respondenter. 

Möjligen kan karaktärer gestaltas från slutsatserna och därefter utvärderas. Alternativt kan 

karaktärerna och bakgrunden stå separat i en undersökning, möjligen kan ett arbete skapas 

där endast visuella egenskaper grupperas. 

Nyckelord: Science fiction, konceptillustrationer, dataspel, kvinnobilder 
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1 Introduktion 
I  bakgrundskapitlet  studerades  kvinnobilden  i  science  fiction  (fortsättningsvis  kallat  sf).  

Till grund för undersökningen  i kapitlet  låg frågor som vad menas med sf som genre? Vilka 

kvinnobilder  finns  det  inom  sf?  Utifrån  analysen  delades  kvinnobilden  in  i  tre  grupper: 

könsneutral,  sexualiserad  och  aktiv.  Varje  grupp  innefattar  egenskaper  som  visualiserar 

gruppen de är med  i. Exempelvis: visuella drag som  framhäver kroppens  former placeras  i 

gruppen sexualiserad, visuella egenskaper som anspelar på kvinnans könsroll och som inte är 

sexualiserade placeras  i  gruppen  könsneutral. Visuella objekt dvs. egenskaper  som  tillåter 

kvinnan att utföra saker räknas in i gruppen aktiv.  

Frågeställningen: Vilka visuella egenskaper föredras vid val av en kvinnlig karaktär för ett sf‐

spel? Skiljer sig de manliga och kvinnliga svaren åt?  I det fall svaren skiljer sig: på vilket vis 

skiljer  sig  svaren  åt  och  varför?  ledde  fram  till  att  tre  digitala  konceptillustrationer  av 

kvinnliga  karaktärer  skulle  arbetas  fram.  En  analys  av  tre  romaner  utfördes  för  att  få 

ytterligare material till konceptillustrationerna och för att se hur kvinnorna gestaltades  i sf‐

romanerna. Romanerna  som analyserades var The Martian Chronicles  (Bradbury, 1950), A 

Fall of Moondust (Clarke, 1961) och Empire (Card, 2006) 

Efter romananalysen påbörjades det förberedande arbetet med en mall som grund för de tre 

konceptillustrationerna,  därefter  skapades  en  digital  färgpalett.  När  paletten  var  klar 

startade  arbetet med de  tre  konceptillustrationerna.  Slutresultatet  av  projektarbetet  blev 

således tre konceptillustrationer: en könsneutral, en sexualiserad och en aktiv kvinna. 

Vid  färdigställning blev konceptillustrationerna könsneutral, sexualiserad och aktiv nämnda 

karaktär A, B  respektive C  (Se Bilaga 2) och användes  sedan  i undersökningarna. Därefter 

utfördes  en  utvärdering  i  två  steg.  Det  första  steget  var  en  enkätundersökning  som 

besvarades av kunder utanför Game,  i Commerce beläget  i Skövde med 20 personer. Det 

andra steget var en fokusgrupp och det använde sig av ett bekvämlighetsurval med två män 

och två kvinnor. 
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2 Bakgrund 
Eftersom examensarbetet handlar om  sf  faller det naturligt att undersöka vad  som menas 

med  sf  som  genre  och  vilka  termer  som  används  när  det  diskuteras  kring  sf.  Därför 

undersöks tre olika aspekter av sf  i detta kapitel: sf‐genren  i allmänhet, kvinnobilden  inom 

sf‐film och sf‐romaner samt kvinnobilden i sf‐spel. 

2.1 Sf‐genren i allmänhet 
Jerry Määttä (2006) tar upp problematiken kring genren i kapitlet ”Kognitiv marknadsföring: 

science  fiction  som  genre”  och  påpekar  att  det  är  föga  troligt  att  en  slutgiltig  definition 

någonsin  kommer  att  läggas  fram.  Määttä  diskuterar  tidigare  forskning  och  tre  möjliga 

avgränsningar  av  sf‐genren:  den  novologiska,  den  megatextuella  och  den  paratextuella 

definitionen. 

Den  novologiska  definitionen:  Sf  är  en  form  av  skönlitteratur  och  begreppet  nova  kan 
användas  för  att  bestämma  om  ett  verk  kan  innefattas  i  genren.  Nova  innefattar 
gestaltningsbitar som är väsentliga för berättelsen och som avviker från författarens nutida 
värld.  Novas  avvikelser  kan  vara  inom  teknologi,  naturvetenskap  eller  kvasivetenskap; 
avvikelserna kan också  innehålla samhällsfunktioner som skiljer sig från författarens nutida 
samhälle.  Fantasy  som  magi  och  mystik  innefattas  däremot  inte  i  den  novologiska 
definitionen. Nova handlar om hur trovärdig en berättelse är i förhållande till vad som anses 
möjligt inom den värld som berättas. 
 
Den megatextuella definitionen: Sf är en form av skönlitteratur där nova etableras och blir 
en del av  litteraturens skiftande megatext. Megatexten är en  typ av  förråd som  innehåller 
genrespecifika teman, miljöer, rekvisita, uttryck, händelser och situationer. En berättelse kan 
kategoriseras  i  sf‐genren när berättelsen  innehåller bitar av megatextens  förråd. Eftersom 
megatexten innehåller samlade gestaltningsbitar kan vissa berättelser som endast innefattar 
en av gestaltningsbitarna ändå räknas bort från sf‐genren.  
 
Den  paratextuellla  definitionen:  En  definition  som  till  skillnad mot  den  novologiska  och 
megatextuella definitionen  inte handlar om  innehållet  i skönlitteraturen. Den paratextuella 
definitionen  innefattar  litteraturen  som marknadsprodukt  och  är  identifierbar  som  sf  på 
marknaden  genom:  1) Genrebeteckning.  2)  Ett  serienamn,  symbol  eller  förlagsnamn  som 
förknippas  med  genren.  3)  Illustrationer  kopplade  till  genrens  megatext.  4)  Titel  som 
anknyter  till megatexten.  5)  Författarnamn  som  genrens  läsare  omedelbart  känner  igen. 
Utöver de fem kategorierna inkluderas även att verken ska betraktas som populärlitteratur i 
dagstidningar,  litteraturtidskrifter  eller  litteraturhistoriska  översiktsverk;  verken  ska  också 
blivit tilldelade en egen avdelning i bokhandeln och bibliotek. 
 
De  tre  ovanstående  definitionerna  kan  ses  som  metoder  för  att  bestämma  om  ett 

skönlitterärt  verk  är  sf  eller  inte.  Definitionerna  ska  däremot  inte  ses  som  fullständiga 

genrebeteckningar, utan beteckningarna ska  fungera som en vägledning vid diskussion om 

sf‐litteratur.  Vid  bemötande  av  ordet  nova  ska  en  läsare  kunna  förstå  vad  nova  är  och 

samma sak gäller med megatexten; alla forskare använder inte nova eller megatexten för att 
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förklara sf, men när nova och megatext väl används ger det en överblicksbild av verket som 

beskrivs i sammanhanget. 

2.1.1 Sf‐genren med överlappande och underliggandegenrer  
Sf kännetecknas av  teknologiska och naturvetenskapliga nova, som använder  tekniken och 

naturvetenskapen  för  att  föra  berättelsen  framåt.  Ofta  är  ett  teknologiskt  framsteg 

lösningen på ett vetenskapligt problem. Ett exempel på ett vetenskapligt problem är resan 

till  andra  planeter;  utan  ett  transportmedel  kan  inte  en  människa  naturligt  komma  till 

rymden  och  den  teknologiska  lösningen  är  en  raket.  I  utdraget  nedan  skriver  Ulrika  von 

Knorring  (2010,  s. 8) om naturvetenskap och  teknik, men  främst handlar utdraget om  sf‐

genren: 

Fokuset  på  naturvetenskap  och  teknik  tenderar  att  betraktas  som  ointressant 

inom  litteraturvetenskap  och  litteraturkritik.  Å  andra  sidan  finns  det  inom  sf‐

fältet  en  önskan  att  uppvärdera  science  fictionlitteraturen,  som man  ser  som 

marginaliserad  och  missförstådd.  Man  framhäver  då  gärna  de  drag  av 

samhällskritik och idédebatt som finns inom genren. (von Knorring, 2010, s. 8) 

Naturvetenskapen och tekniken är en del av sf som inte kan ignoreras när genren studeras, 

eftersom naturvetenskap och teknik är en stor del i berättelsernas nova. Naturvetenskap och 

teknik kan ingå som teman i megatexten, men naturvetenskap och teknik kan dessutom vara 

nova,  vilket  försvårar  en  diskussion  av  varför  naturvetenskap  och  teknik  räknas  som  sf. 

Teknologiska och naturvetenskapliga teman i sf kan också blandas med andra genrer och del 

genrer eller underavdelningar, enligt Määttä (2006, s. 52): 

De mest kända av de angränsande och med science fiction delvis överlappande 

genrerna  torde vara  fantasy,  skräck, utopier och dystopier, medan några av de 

vanligaste delgenrerna eller underavdelningarna utgörs av hard sf, soft sf, space 

opera och science fantasy. 

Fantasy, skräck, utopier och dystopier kan ses som angränsande eller överlappande genrer 

av science  fiction. Medan hård sf  (hard sf), mjuk sf  (soft sf),  rymdopera  (space opera) och 

science  fantasy  kan  ses  som  delgenrer  eller  underliggandegenrer  (underavdelning)  av 

science  fiction.  Vid  bemötande  av  dessa  genrer  i  arbetet  kan  det  komma  att  användas 

delgenre, underliggandegenre, underavdelning eller överlappande genre som termer för att 

visa  om  de  är  överlappande‐  eller  underliggandegenrer.  Nedan  ges  en  förklaring  av  de 

överlappande genrer och delgenrer som finns inom sf.   

Fantasy och skräck: Sf kan därmed använda andra genrer som  tema, exempelvis:  fantasy‐ 

och skräckgenrerna; i fantasy räknas mystik och magi in medan skräck innefattar teman som 

är till för att skrämma åskådaren eller läsaren. Exempel på sf‐film med fantasy inslag är Final 

Fantasy:  Advent  children  (Nomura &  Nozue,  2005)  och med  skräckinslag  är  Alien  (Scott, 

1979). 
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Utopi och dystopi: Sf berättelser beskriver ofta utopiska samhällen. Enligt John Clute (1995, 

s.  306)  betyder  Utopia:  ”A  fictional  text  in  which  a  positive  ideal  society  is  described.” 

Määttä  (2006)  tar upp  två olika  typer  av  samhällsformer, nämligen utopi och dystopi.  En 

utopi,  i  likhet med Clutes beskrivning, handlar om avlägsna perfekta  samhällen. Dystopier 

däremot handlar om avlägsna samhällsformer som är skräckvisioner av samhällen. 

Hård‐ och mjuk sf: Enligt Määttä innefattar hård sf naturvetenskap och teknikoptimism. För 

Clute  (1995,  s.  306)  är  hård  sf:  ”Fiction  that  often  features  scientists,  and  appears  to  be 

scienctifically plausible.” Från en  jämförelse av Määttäs definition med Clutes  framgår det 

att  båda  behandlar  vetenskap.  Clute  antyder  dock  att  fiktion  ska  vara  godtagbart  ur  ett 

vetenskapligt  perspektiv.  Määttä  skriver  att  mjuk  sf  handlar  om  berättelser  med 

förändringar hos samhället och människorna, vilket antyder att mjuk sf inte har med natur‐ 

eller teknikvetenskap att göra.  

Rymdopera  och  science  fantasy:  En  annan  delgenre  i  sf  är  rymdopera  som  innefattar 

äventyrs eller krigsberättelser i vilken bitar ur megatexten finns. Exempelvis: utomjordingar, 

rymdskepp,  laserpistoler och  robotar. Andy Sawyer  (2009) beskriver  rymdopera med stora 

krig som sträcker sig mellan stjärnor som normalt har en god och en ond sida. Normalt är 

människor på den  goda  sidan och utomjordingar på den onda  sidan, men det  finns  även 

berättelser då utomjordingar hjälper den goda sidan. Många som tänker på sf avser troligen 

rymdopera, tillexempel Star Wars (Lucas, 1977‐2005) och Battlestar Galactica (Rymer, 2004‐

2009); i båda verken är krigsberättelse det huvudsakliga temat som gestaltas i fiktiva världar. 

Det  finns  en  delgenre  därtill  som  kallas  för  science  fantasy,  där  det  är  möjligt  med 

övernaturliga krafter. 

2.2 Kvinnobilden i sf‐film och romaner 
Jenny Bonnevier (2005) skriver att sf‐fältet främst har bestått av män. Bonnevier visar siffror 

på antal antologier och skrifter skrivna av män respektive kvinnor och skillnaden är markant. 

Redaktörer  och  förlag  ska  dessutom  ha  varit  främst  representerade  av  män  sedan  sf 

uppkom,  vilket  vidare  antyder  att  kvinnobilden  inom  sf  främst  är  skapad  av  män.  Den 

manliga  representationen  inom  vetenskapen  ska  ha  skapat  den  manliga 

överrepresenteringen i sf, enligt Bonnevier. Bonnevier fortsätter att diskutera kring kvinnors 

position  i sf. Kvinnor har alltid funnits  inom sf‐genren menar Bonnevier, men på senare tid 

har kvinnors representation  inom sf ökat  i takt med kvinnors skrivande, kritik och allmänna 

bidrag  till sf. Under senare år har sf‐genren växt  till att bli en genre som sträcker sig över 

flera medium (Bonnevier, 2005). 

Määttä  (2006)  skriver  att  forskare hävdat  att Mary  Shelleys  Frankenstein  är det  första  sf‐

verket, om påståendet är sant föddes sf‐genren av en kvinna. Kvinnobilden inom sf tenderar 

att  variera  beroende  på  vilken  delgenre  eller  medium  man  undersöker.  Den  tydligaste 

skillnaden  är  mellan  feministisk  utopilitteratur  och  rymdopera.  Eftersom  kvinnor  i 

feministutopierna  har  en  betydande  roll  och  ofta  finns  det  få  eller  inga  män  kvar  i 
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feministutopierna. Kvinnor i rymdopera kan främst anses vara passiva. Michael Godhe (2010, 

s. 168) beskriver berättelsen Herland av Charlotte Perkins Gilman: 

Ungefär  2000  år  innan  handlingen  tar  sin  början  skär  ett  vulkanbrott  av 

samhällets enda  förbindelse med havet. Merparten av männen omkommer när 

de  försvarar  landet  från  angripare.  De  få  överlevande  männen,  de  äldre 

kvinnorna och mödrarna mördas av de manliga  slavarna. De kvarvarande unga 

flickorna dödar i sin tur de manliga slavarna och bygger tillsammans med frigivna 

kvinnliga slavar upp  landet på nytt‐ och ägnar sig åt  jordbruk och åt att ta hand 

om varandra. 

I  denna  feministutopi  är  kvinnorna  aktiva  och  har  en  ledande  roll  i  det  samhälle  som 

kvinnorna är på väg att skapa. Godhe (2010, s. 168) fortsätter att diskutera hur samhället  i 

Herland är utformat och skriver att ”kärlek och förnuft” styr samhällets lagar. Kvinnorna kan 

arbeta med yrken som normalt avsetts för män, vilket tyder på att samhället som kvinnorna 

skapar  i  Herland  är  ett  könsneutralt  samhälle.  Enligt  Nationalencyklopedin  (2011)  är 

köns”neutral” en opartisk syn på kön som inte är manligt eller kvinnligt.  

Kvinnors roll i rymdopera kan i stort ses som passiv, till exempel Drottning Amidala från Star 

Wars I: Det mörka hotet (1999). Sofia Sjö (2007) studerar kvinnor, kvinnligheter och messias 

myter  i sf‐film och berör flera kvinnor, där en av dem är Drottning Amidala. Sjö  lyfter fram 

att  Amidala  har  två  olika  personligheter  i  episod  I;  hon  är  den  passiva  drottningen, men 

också  den  aktiva  drottningens  tjänstekvinna  Padmé.  Drottning  Amidalas  klädsel  tillåter 

henne att bli Padmé, eftersom den är maskerande och delvis gömmer Amidalas ansikte. Sjö 

skriver att drottningens personlighet i episod II fortfarande är passiv, men att drottningen är 

mer sexualiserad än i den föregående episoden. I episod III förvandlas drottningen återigen 

och antar en blivande mors kropp och passiviseras. 

Majoriteten  kvinnor  i  rymdopera  är  passiva  kvinnor. Dock  finns  det  undantag,  ett  tydligt 

exempel  är  Kara  ”Starbuck”  Thrace  i  Battlestar  Galactica  (Rymer,  2004‐2009).  Ett  annat 

exempel är Ellen Ripley i Alien (1979) som förvisso ingår i skräckgenren, men det finns inslag 

av rymdopera  i filmen. Båda kvinnorna är aktiva och handlingskraftiga och använder objekt 

för  att  handla,  de  båda  förändras  emellertid  på  olika  vis.  Kara  ”Starbuck”  Thrace  är  en 

stridspilot i början av Battlestar Galactica och utför uppgifter aktivt. Under seriens gång får 

åskådaren mer  och mer  information  om  Starbuck,  från  hennes  kärlek  till  Lee Adama  och 

dessutom av att hon är  isolerad  fånge hos en manlig  ”Cylon” på  ”New Caprica”. Starbuck 

förvandlas därmed från att vara en aktiv stridspilot, till att bli allt mer sexualiserad. Eftersom 

Starbuck, under  fångenskapen,  är  iklädd  andra  kläder och hennes hårlängd  är  längre dvs. 

mer  opraktiskt.  Starbuck  blir  därmed  sexualiserad, men  behåller  sina  aktiva  egenskaper 

genom att  ständigt  försöka  ta  sig ut  från  fångenskapen.  Starbuck  visar  sin avsky mot den 

manliga  ”Cylon”  som  håller  henne  i  fångenskap  genom  att  döda  honom  gång  på  gång. 

”Cylon” återupplivas dock genom ”resurrection”, en teknologi som tillåter ”Cylon” att ladda 

ned sitt medvetande i en ny fysisk kropp. Sjö (2007) antyder att Ripleys kropp kan anses vara 
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manlig  i  det  sätt  Ripley  agerar, men  det  går  inte  att  förneka  att  Ripley  är  kvinna  ur  en 

biologisk  könsvinkel.  Vid  ett  tillfälle  räddar  Ripley  en  katt  och  gör  detta  iklädd  endast 

underkläder. För åskådaren verkar hon vara en hjältinna som är handlingskraftig dvs. aktiv 

men  på  samma  gång  sexualiserad,  vilket  var  en  stor  förändring  från  början  av  filmen  då 

Ripley kunde anses mer som en passiv kvinna. 

Kristina Hildebrand (2010, s. 179‐189) förklarar de kvinnliga ”replikanternas” position i Blade 

Runner:  "De  kvinnliga  replikanterna  fungerar  som  kvinnliga  kroppar och  sexualobjekt, och 

deras  flykt  till  jorden  förändrade  inte  detta"  (Hildebrand,  2010,  s.  182).    Även  fast 

”replikanterna” flyr till jorden, vilket förstärker att de har en egen mänsklig vilja och trotsar 

lagen,  är  det  ändå  den  kroppsliga  delen  av  de  kvinnliga  ”replikanterna”  som  lyfts  fram  i 

filmen.  Ett  exempel  som  Hildebrand  tar  upp  är  när  Deckard  hittar  en  av  de  kvinnliga 

”replikanterna”, Zhora, som dansar  i en sexklubb. Zhora är  lättklädd, hennes hud visas när 

hon byter om och även hennes död  ser Hildebrand  som  sexuellt visualiserad. Zhora  faller 

ned genom flera lager av glas och därmed kan hon associeras med förförelse och exponering 

som är klart sexuella drag. ”Replikanten” Rachael visualiseras på ett annorlunda vis. Rachael 

framstår som mer mänsklig än de andra kvinnliga ”replikanterna”, tack vare att Deckard ser 

henne  på  det  viset.  Rachael  antar  den  passiva  kvinnliga  rollen mot  slutet  av  filmen,  då 

Deckard ser om kusten är klar när hon  lämpligen kan  ta hand om sig själv. Det är  troligen 

hennes  position  som  sårbar  ”replikant”  och  passiv  kvinna  som  får  henne  att  behöva 

Deckards  skydd. Deckard  är medveten om  att Rachael  är en  ”replikant”, därför  råder det 

tvivel kring Deckards val att  låta henne fortsätta  leva eller  inte, vilket lämnas åt åskådarens 

egen fantasi (Hildebrand, 2010, s. 179‐189). 

2.3 Kvinnobilden i sf‐spel 
Carol Colatrella (1995) anger en möjlig förklaring till att kvinnor sällan får hjälterollen i fiktiva 

berättelser.  Förklaringen  är  att  många  manliga  mediaproducenter  tenderar  att  skapa 

berättelser för andra män. Därför räknas ofta det kvinnliga könet bort, eftersom en del män 

kan  tycka att män är överlägsna kvinnor  inom vetenskapliga områden. Män kan därför ha 

svårt att porträttera en sanningsenlig bild av kvinnliga forskare eller väljer att inte göra det. 

Colatrella (1995) skriver om kvinnliga personer i fiktiva berättelser och när kvinnliga forskare 

väl  gestaltas  blir  det  oftast med  stereotypa  och  sekundära  roller, men  Colatrella  tror  att 

massmedia kommer förvandla stereotyperna över tid. Det är sexton år sedan detta skrevs, 

men  är  gestaltningen  av  kvinnor  annorlunda  idag?  Nedan  undersöks  tre  sf‐spel  och  hur 

kvinnors roll ser ut i de tre spelen. 

2.3.1 Starcraft 2: Wings of liberty 
Starcraft 2: Wings of liberty (Blizzard Entertainment, 2010) är ett strategispel med toppstyrd 

kamera som kan spelas i enspelar‐ eller flerspelarläge, en avgränsning gör att endast filmiska 

sekvenser och sekvensernas sammanhang studeras. De olika sekvenserna utspelar sig i olika 

miljöer  under  fälttågets  gång,  en  stor  del  av  sekvenserna  tillbringas  på  rymdskeppet 

”Hyperion”. Under fälttågets gång kommer spelaren i kontakt med två kvinnor som spelaren 
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kan välja att hjälpa och därtill visas en tredje kvinna i flera sekvenser. Den ena kvinnan är Dr. 

Ariel Hanson och den andra kvinnan en ”ghost” kallad Nova, den tredje kvinnan är Kerrigan. 

Både  Ariel Hanson  och Nova  har  personligheter  som  passar  deras  roller  i  historien.  Ariel 

Hanson  kan  ses  som en  kvinna  från nutid  som  är en  intelligent  vetenskapsmänniska med 

glasögon (Figur 1). Hon har smink på sig med tydligt läppstift, ren hy, brun hårfärg och gröna 

ögon. Ariel Hansons personlighet kopplat med hennes arbetsroll gör att hon kan ses som en 

könsneutral kvinna. 

Figur 1 Skärmdump Starcraft 2: Wings of liberty: Dr. Ariel Hanson (Blizzard 
Entertainment, 2010) 

Novas kläder  (Figur 2) kan ses som en praktisk utstyrsel  för arbetet hon utför, men hon är 

sexualiserad  till  skillnad  från  Ariel Hanson. Novas  hårfärg  är  blond  och  ögonfärgen  grön, 

hennes former är tydliga eftersom hon bär en tight dräkt.   Novas  läppar är också större än 

Ariel Hansons, smidigheten hos Nova är en egenskap som vidare förstärker hennes ungdom.  
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Figur 2 Skärmdump Starcraft 2: Wings of liberty: Nova (Blizzard Entertainment, 2010) 
När  fälttåget  pågått  ett  tag,  visas  en  sekvens  där  Kerrigan  som  en mänsklig  ”ghost”  blir 

övergiven under ett uppdrag och därmed  förvandlad  till en Zerg1. Som ”Queen of Blades” 

antar Kerrigan positionen som ledaren över Zerg och är en aktiv del av fälttåget. Mot slutet 

av fälttåget blir Kerrigan en mänsklig kvinna igen och sårbart porträtterad, naken i armarna 

hos Terran karaktären Jim Raynor2. I den sekvensen har Kerrigan brunt hår och i den tidigare 

är  hon  en  ”ghost”  som  Nova,  fast  Kerrigan  har  rött  hår  och  annan  utrustning  (Figur  3). 

Kerrigan har därmed genomgått en  förvandling  från att  vara en aktiv, delvis  sexualiserad, 

”ghost”  i  strid,  till  att  bli  en  ledare  av  Zerg.  I  den  sista  sekvensen  genomgår  Kerrigan 

förvandlingen till passiv kvinna. 

                                                       
1 Zerg är en av  tre  raser  som  spelaren  kan möta under  fälttåget  i  Starcraft  II:Wings of  Liberty, de andra är 

Terran  och  Protoss.  Zerg  är  en  utomjordisk  ras  som  kort  kan  beskrivas  med  referenser  till  monstret  i 

Alien(1979) med taggiga gaddar och hotfulla tänder. 

2 Spelaren följer Jim Raynor under fälttågets gång. 
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Figur 3 Skärmdumpar Starcraft 2: Wings of liberty: Kerrigan (Blizzard Entertainment, 
2010) 

2.3.2 Jedi Knight: Jedi Academy 
Jedi Knight: Jedi Academy (Raven Software, 2003) är ett actionrollspelsäventyr som spelas  i 

tredjeperson i en fiktiv framtidsmiljö med rymdoperainslag. Spelaren har möjlighet att välja 

kön på karaktären som spelas. Det finns ett antal olika raser att välja mellan och bland dem 

är Human, Zabrak och Twi'lek. Raserna Human och Zabrak kan vara man eller kvinna, medan 

Twi’lek endast kan vara kvinna. Spelaren kan välja mellan ett  fåtal olika huvuden per  ras, 

olika kläder för överkroppen och för nedre delen av kroppen.  Två klädkombinationer per ras 

visas  i  (Figur  4),  där  de  lättklädda  klädvarianterna  är  placerade  på  vänstersida  av  den 

orangefärgade  rektangeln.  Kvinnliga  Twi’lek  och  Zabrak  är  lättklädda  och  därmed  mer 

sexualiserade  än  kvinnliga  Human.  Kvinnornas  kläder  ger  intrycket  att  den  kvinnliga 

karaktären  kommer  att  vara  fysiskt  aktiv,  eftersom  det  finns  en  praktisk  känsla  kring 

kläderna. 
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Figur 4 Skärmdumpar Jedi Knight: Jedi Academy: Zabrak, Twi´lek och Human (Raven 
Software, 2003) 

2.3.3 Mass effect 2 
Mass effect 2  (BioWare, 2010) är ett actionrollspelsäventyr  som  spelas  i  tredjeperson  i en 

fiktiv  futuristisk  miljö  med  rymdoperainslag.  I  detta  spel  kan  spelaren  välja  kön  på 

huvudkaraktären, men  fokus  vid  skapandet  av  karaktären  ligger  i  att  välja  ansiktsdetaljer. 

Karaktärens efternamn  är  Sheppard oberoende  av  kön och  spelaren  får  välja  förnamn på 

honom/henne.  Spelaren  kan  justera  färgen  på  hud,  hår,  ögonbryn  och  ögon.  Vidare  kan 

makeup  appliceras  på  kinderna,  läpparna  och  ögonskugga.  Spelaren  kan  därtill  förändra 

storleken, bredden och höjden på käkar, öron, hals, läppar och näsa. Alla detaljerna leder till 

en mängd olika utseenden. Figur 5 visar det kvinnliga ansikte3 som skapades vid insamlingen 

av data. Spelaren har olika frisyrer att välja på och ett urval (Figur 6) av frisyrer är troligen 

skapta  som  praktiska  och  inte  sexualiserade.  Den  mest  utmärkande  frisyren  är  den 

kortklippta  mansfrisyren,  vilket  vidare  förstärker  den  aktiva  kvinnobilden  som  frisyrer 

förmedlar. Spelaren får  inget visuellt val över hur karaktärens dräkt ska se ut, däremot kan 

spelaren välja mellan  fyra klasser och härkomst. Valet kan ha  indirekt påverkan på klädsel 

och vissa aspekter av spelet, men påverkan kan inte bekräftas. Med andra ord kan slutsatsen 

tas  att  Mass  effect  2  är  könsneutralt,  eftersom  den  kvinnliga  Sheppard  antar  samma 

heroiska roll som den manliga axlar vid valet av manlig karaktär. 

                                                       
3 Den karaktärskod, vilken möjliggör att  spelare  som äger Mass effect 2 eller  laddar ned Demoversionen av 

spelet kan återskapa ansiktet. Koden som användes är: 131.117.DCH.N79.GD4.11K.11A.312.B46.112.AB3.277 
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Figur 5 Skärmdump Mass effect 2: Kvinnlig Sheppard (BioWare, 2010) 

 

Figur 6 Skärmdumpar Mass effect 2: Frisyrer (BioWare, 2010) 
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2.4 Sammanfattning av kvinnobilden 
Det genomgående temat  i bakgrundskapitlet är hur kvinnor gestaltas och hur kvinnobilden 

inom sf ser ut. Kvinnobilden är varierad över olika medier och även påverkad av när verket 

skapats,  samt  vilken  kontext  kvinnorna  befinner  sig  i.  Det  är  exempelvis  stor  skillnad  på 

beskrivningen av Drottning Amidala från Star Wars (Lucas, 1977‐2005) och beskrivningen av 

Ripley från Alien (Scott, 1979). Utifrån bakgrundskapitlet kan en sammanfattning göras som 

delar in kvinnobilden i fyra olika grupper: den sexualiserade, den aktiva, den passiva och den 

könsneutrala kvinnan. 

Sexualiserad kvinna: Gestaltningen av den sexualiserade kvinnan kan främst beskrivas med 

ord eller visuella drag dvs. egenskaper som anspelar på utseende, klädsel, ansiktsdrag och 

kroppens  former. Nova  (Figur 2) är exempel på en sexualiserad kvinna. Genom sina kläder 

som framhäver hennes kroppsform blir Nova sexualiserad. Andra mer specifika drag som kan 

utmärka en sexualiserad kvinna är stora bröst, breda höfter, liten midja och klädesplagg som 

kan visa mycket hud. 

Aktiv kvinna: Gestaltningen av den aktiva kvinnan kan beskrivas med ord eller visuella objekt 

dvs. egenskaper, som gör att kvinnan utför saker. Den aktiva kvinnan är oftast utrustad med 

ett objekt som tillåter henne att vara aktiv på ett eller annat vis. Exempel på en aktiv kvinna 

är Ellen Ripley från Alien (Scott, 1979) som använder sig av vapen för att bli en aktiv kvinna. 

Innan Ripley tar upp vapnet som tillåter henne att försvara sig själv och  jaga monstret kan 

Ripley, ur en synvinkel, ses som en passiv kvinna. 

Passiv  kvinna: Gestaltningen  av  den  passiva  kvinnan  kan  beskrivas med  ord  eller  visuella 

personligheter  dvs.  egenskaper,  som  gör  att  kvinnan  står  bredvid  den  huvudsakliga 

händelsen  och  inte  gör något  aktivt  för  att  stoppa  eller  skapa  händelsen.  Exempel  på  en 

passiv kvinna är Drottning Amidala från Star Wars I: Det mörka hotet (Lucas, 1999) som är på 

flykt och därmed behöver skydd. Drottning Amidala skapar behovet av skydd, men i det fall 

Amidala  vore  en  aktiv  kvinna  borde  Amidala  skydda  sig  själv  med  ett  objekt.  Här  kan 

argumenteras om eskorteringen av ”jediriddare” räknas som objekt och därmed gör Amidala 

till  en  aktiv  kvinna,  dock  är  den  generella  bilden  av  Amidala  passiv.  Notera  att  endast 

Drottning  Amidala  avses  här,  inte  hennes  framträdande  som  Padmé  vilken  tagits  upp  i 

bakgrunden. 

Könsneutral kvinna: Gestaltningen av den könsneutrala kvinnan kan beskrivas med ord eller 

visuella drag dvs. egenskaper som anspelar på kvinnans könsroll. Kvinnan kan ha antagit ett 

yrke som normalt anses manligt, men tack vare att kvinnan likaså kan utöva yrket blir yrket 

könsneutralt. Exempel på en könsneutral kvinna är Dr. Ariel Hanson  i Starcraft  II: Wings of 

liberty  (Blizzard  Entertainment,  2010),  hon  är  en  vetenskapsmänniska  utan  sexualiserade 

egenskaper. 
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3 Problemformulering  
I slutet av bakgrundskapitlet sammanfattas fyra olika grupper: den sexualiserade, den aktiva, 

den passiva och den könsneutrala kvinnan. Den aktiva och den passiva kvinnan kan delas in i 

en  kategori  som  handlar  om  kvinnan  är  ett  subjekt  eller  objekt.  Den  sexualiserade  och 

könsneutrala kvinnan kan delas  in  i en kategori som handlar om kvinnan som kön, hennes 

könsroll och sexualitet.  

 

Figur 7 Kategorier 

Kategoriernas  medlemmar  är  kontraster  till  varandra:  sexualiserad  och  könsneutral  är 

motsatser  och  aktiv  är motsatsen  till  passiv;  kontrastgrupperna  kan  inte  överlappa med 

varandra, medan övriga grupper kan överlappas sinsemellan. Av de fyra grupperna faller en 

spelkaraktär  under  den  aktiva  gruppen,  eftersom  spelkaraktärer  utför  handlingar  i  spel. 

Spelkaraktärer  kommer  därmed  kunna  bestå  av  sexualiserade  eller  könsneutrala 

egenskaper; den passiva kvinnobilden faller bort, eftersom de passiva egenskaperna inte kan 

överlappas  med  de  aktiva  egenskaperna.  Grupperna  som  därmed  är  aktuella  i 

undersökningen är: den sexualiserade, den aktiva och den könsneutrala kvinnan. 

 Vilka visuella egenskaper föredras vid val av en kvinnlig karaktär för ett sf‐spel? Skiljer 

sig de manliga och kvinnliga svaren åt? I det fall svaren skiljer sig: på vilket vis skiljer 

sig svaren åt och varför? 

 



 

  14 

3.1 Arbetsmetod 
För  att  kunna besvara  frågorna  kom  tre  konceptillustrationer  att  skapas. De  visualiserade 

varsin  egenskapsgrupp  och  bestod  också  av  tillhörande  bakgrundsmiljö. Miljön  skapades 

delvis  suddig/skuggig  för  att  dra  åskådarens  blick  till  karaktären.  Karaktären  i 

konceptillustrationerna  skapades utifrån en mall, där karaktärerna  fyllde ut en  stor del av 

konceptillustrationerna  för att åskådarens blick skulle dras till dem. Karaktärerna skapades 

tänkta  för  tredjepersonsactionspel, vilket  innebar att deras egenskaper  i det  tänkta  spelet 

inte  skulle  vara  valbara. Karaktärernas  kroppar  gestaltades  för  att  visa deras  kvinnoroller. 

Gestaltningen innefattade inte ett användargränssnitt eller andra spelelement som menyer, 

eftersom skapandet handlade om konceptillustrationer av karaktärer och inte ett färdigt spel 

eller  spelmoment.  Förberedande  arbete  utfördes  i  form  av  en  grundskiss  som  fungerade 

som mall, följt av ett ljustest för att pröva färger. Därefter skapades en digital färgpalett, för 

att kunna arbete inom liknande valörnivåer. 

De  tre  konceptillustrationerna  utgick  från  en  analys4  av  tre  sf‐romaner, men  följde  också 

riktlinjerna  i  ovanstående  stycke;  tre  olika  konceptillustrationer  på  kvinnor  skapades:  en 

sexualiserad, en aktiv och en könsneutral. De tre romanerna var Empire (Card, 2006), A Fall 

of  Moondust  (Clarke,  1961)  och  The  Martian  Chronicles  (Bradbury,  1950).  Studien  av 

romanerna svarade på frågan: Hur gestaltas kvinnor  i de tre romanerna? De tre grupperna 

sexualiserad, aktiv och könsneutral användes i studien, tillsammans med egenskaperna inom 

grupperna,  för  att  kunna  beskriva  den  generella  bilden  av  kvinnorna  i  romanerna.  Innan 

romananalyserna  genomfördes  gjordes  valet  att  den  aktiva  kvinnan  skulle  inspireras  av 

romanen  Empire,  därmed  redovisades  först  alla  egenskaper  som  kunde  framhäva  hur 

kvinnobilden var inom romanen. Utifrån den generella bilden av kvinnorna söktes det därtill 

efter aktiva egenskaper som skulle kunna användas till den aktiva konceptillustrationen. De 

andra  romananalyserna  följde  samma metod och  i  romananalysen  av A  Fall of Moondust 

skulle  istället  egenskaper  av  den  sexualiserade  kvinnan  silas  ut  och  slutligen  från  The 

Martian Chronicles silades könsneutrala egenskaper ut. Risken med detta  tillvägagångssätt 

var  att  det  inte  skulle  finnas  tillräckligt  med  egenskaper  eller  egenskaper  som 

överhuvudtaget hade med den valda egenskapsgruppen att göra. Dock var detta inte fallet i 

denna  studie. För att  få en  tydligare koppling  till bakgrunden  relaterades egenskaper  från 

karaktärer eller verk som tagits upp i bakgrunden, för att därmed tydliggöra vilka egenskaper 

som  var  sexualiserade,  aktiva  respektive  könsneutrala  och  vidare  tydliggöra  hur 

egenskaperna som valts ut från romananalyserna silats fram. 

                                                       
4 Nackdelar med  textanalysen  är  att det  kan  vara  svårare  att  replikera  analysen, då den  inte  innefattar  en 

ordanalys med data som visar hur många gånger ett visst ord finns med. Analysens beskrivningar av kvinnor 

kan bli annorlunda vid ett annat tillfälle. 
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Den generella bilden av romanerna bestod också av omgivningen som karaktärerna befann 

sig  i som därmed studeras för att placera kvinnorna  i ett rum. Miljöbeskrivningarna gav en 

generell bild av vilka platser som fanns  i romanerna och visa på vilken tid det var. Förvisso 

kunde inte alla objekt som fanns beskrivna i romanerna tas med, utan det som valdes ut fick 

vara  objekt  som  kunde  förstärka  kvinnobilden  som  beskrevs  i  romanerna.  Här  följer  ett 

exempel  på  hur  ett  val  av  vilka  element  som  skulle  visas  vid  skapandet  av 

konceptillustrationerna  såg  ut  i  planeringsstadiet.  En  visualisering  av  Ripley  i  Alien  skulle 

innefatta monstret  som  jagar Ripley  samt  vapnet Ripley bär,  likaså en miljö  som  visar att 

Ripley och monstret är på ett  rymdskepp. En konceptillustration av Ripley  i Alien kan visa 

Ripley ställd mot väggen  i slutet av en ventilationstrumma, med vapnet  i högsta hugg, med 

monstrets käftar och klor synliga i andra änden av trumman. 

3.2 Utvärderingsmetod 
Undersökningen  bestod  av  en  enkätundersökning5  för  att  ge  en  statistisk  bild  av  vilken 

kvinna  som  respondenterna  valde  och  varför.  En  fokusgrupp6  togs  också  med  när 

enkätundersökningen var klar, eftersom det därmed var tänkt att ge två olika perspektiv på 

problemet.  Valet  att  ta  enkätundersökningen  var  för  att  förminska  påverkan  på 

respondenternas  svar  och  valet  att  ta  fokusgrupp  var  för  att  en  fokusgrupp  förmodades 

öppna upp möjligheter för svar som inte kunde förutses. Bland de metoder som valdes bort 

finns  semistrukturerad  intervju7  och  etnografisk  undersökning.  Semistrukturerad  intervju 

kunde troligen varit ett alternativ till att använda en fokusgrupp, men i en semistrukturerad 

intervju  kan  respondenterna  påverkats mer.  Eftersom  det  är  direkta  frågor  som  ställs  till 

respondenten,  istället  för  ett  tema  eller  frågor  som  ställs  vid  en  fokusgrupp.  Den 

etnografiska undersökningen skulle  inte vara relevant, eftersom undersökningen baserades 

på  tre  konceptillustrationer  som  skapades  i  projektarbetet  och  därmed  kunde  inte  redan 

befintlig data användas.  

 

                                                       
5 Alan Bryman  (2001, s. 145‐147) skriver att en enkät  fylls  i av respondenter på egen hand, utformningen av 

enkäten bör utgå  från att  forskaren  inte kan närvara. Enkäter är ett anonymt  forskningsverktyg  som bör 

vara kort och innehålla slutna frågor, enkäten kan dock innehålla öppna frågor men med vissa nackdelar. 

6 Bryman  (2001,  s. 324‐339)  skriver att  fokusgrupper  innebär  intervjuer med en grupp av personer  som  får 

öppna  frågor  angående  frågeställningen  eller  ett  visst  tema. Här  är  forskaren  intresserad  av människors 

reaktion  gentemot  de  andra  respondenternas  åsikter  och  vill  sammanfatta  det  som  pågår  under 

diskussionerna. Forskaren leder diskussionen och ser till att inte ovidkommande information tas upp. 

7 Bryman (2001, s. 300‐312) skriver att en semistrukturerad  intervju är en  intervjuform där respondenten får 

specifika  teman som ska  tas upp under  intervjun men svaren behöver  inte komma  i den ordning som är 

skrivna  i guiden. Forskaren kan dock ställa frågor till respondenten, fler frågor kan uppstå under  intervjun 

men de ska anknytas till det respondenten sagt. 
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3.2.1 Enkäten 
Enkäten innehöll slutna frågor och utformningen på frågorna var kopplad till val av karaktär 

och egenskaper. Enkäten behövde  innehålla öppna  frågor  för att  få möjliga  svar  som  inte 

kunde  förutses. De  tre  konceptillustrationernas  plats  fick  bestämmas  av  utformningen  av 

enkäten, de blev slutligen placerade på ett enskilt blad. När konceptillustrationerna väl var 

klara  testades enkäten  i ett begränsat bekvämlighetsurval  för att  se hur väl utformningen 

och  upplägget  fungerade  (se  Bilaga  1).  Dessa  frågor  baserades  på  egenskapsgrupperna  i 

bakgrunden och använde sig därmed av de termerna, på gott och ont. Här skapades frågor 

som var tänkta att ge  information om vilket verk respondenten föredrog med övriga frågor 

som  var  tänkta  att  dubbelkolla  om  respondenten  tyckte  att  den,  enligt  examensarbetet, 

könsneutrala  bilden  var  könsneutral.  Personerna  i  bekvämlighetsurvalet  tillfrågades  om 

enkätens  utformning.  Efter  testningen  i  bekvämlighetsurvalet  märktes  det  därmed  att 

frågorna  som  dubbelkollade  om  bilden  var  könsneutral  eller  inte,  inte  var  omtyckta. Den 

sista  frågan  som var en allmän  fråga var  likaså  inte omtyckt och dessa  togs därmed bort. 

Frågorna  omarbetades  därefter  och  blev  inspirerade  av  bakgrunden  där  egenskaperna 

smidig,  intelligent  och  heroisk  (se  Bilaga  2,  fråga  3.a)  nämnts  i  bakgrunden  i  form  av 

karaktären  Nova,  vetenskapsmänniskan  Dr.  Ariel  Hanson  och  hjälten  Ellen  Ripley. 

Egenskapen  fåfäng  togs  från  romananalysen av Empire  (Card, 2006) och mystisk användes 

eftersom  en  person  i  bekvämlighetsvalet  saknade  det  alternativet  i  frågorna  och  därmed 

lades den till. Svarsalternativen i frågan om respondenternas föredragna klädstilar(se Bilaga 

2, fråga 1) som rymddräkt, futuristiska kläder och forskaroutfit blev  inspirerade av spelen  i 

bakgrunden dvs. Mass Effect 2 (BioWare, 2010), Jedi Knight: Jedi Academy (Raven Software, 

2003) och Starcraft 2: Wings of  liberty (Blizzard Entertainment, 2010). Nutida kläder valdes 

då det var ett  intressant svarsalternativ. Ett val gjordes också att  lägga till öppna frågor för 

att öppna upp  för svar som  inte kunde  förutses, därmed skapades  frågorna 2.b respektive 

3.b. Den  främsta vägledningen vid skapandet av  frågorna var att dessa skulle  röra visuella 

egenskaper.  När  enkäten  väl  omarbetats  ställdes  frågorna  till  urvalet  som  beskrivs  i 

nedanstående stycke (Se Bilaga 2 för den omarbetade enkäten). 

Det  var  20  respondenter  som  besvarade  enkäten,  utanför  spelbutiken  Game  beläget  i 

Commerce  i staden Skövde. Det var max två personer åt gången. Valet att ta Game var för 

att  kunder  hos  Game  bör  ha  spelat  någon  typ  av  spel,  någon  gång  och  därmed  kunna 

relatera  till vad det  innebär att  spela en  spelkaraktär. Bortfallet  reducerades därmed med 

enkätundersökningen av kunder hos Game som bör kommit  i kontakt med spel och urvalet 

blev på en specifik plats. Respondenterna kom att bestå av män och kvinnor, svaren delades 

in  i  respektive grupper och  fördes sedan  in  i en svarstabell. Respondenterna var anonyma 

och  inte tvungna att fylla  i enkäten, de fick också  information om ungefärlig tid det tog att 

fylla  i  enkäten.  Övrig  information  om  enkätens  ursprung  och  att  det  var  en  student  på 

Högskolan  i  Skövde  som  genomförde  en  undersökning  för  ett  examensarbete  gavs  till 

respondenterna.  Informationen  fanns  nedskriven  på  enkäten  och  hänvisning  till  enkäten 

kunde därmed användas vid  frågor, om  inte situationen krävde ett muntligt svar av någon 

anledning. 
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3.2.2 Fokusgrupp 
Fokusgruppen  som  använde  sig  av  ett  bekvämlighetsurval  kom  att  bestå  av  två män  och 

kvinnor.  Valet  att  använda  ett  bekvämlighetsurval  gjordes  för  att  personerna  fanns 

tillgängliga och  var  villiga  att  göra  fokusgruppen på  samma  tid. Det hade  kunnat  fördröja 

arbetet  om  ett  selektivt  urval  hade  använts.  Det  kunde  likaså  tagit  lång  tid  att  få  tag  i 

personer  utanför  högskolan  som  var  villiga  att  undvara  tid  för  undersökningen. 

Fokusgruppens tema var kvinnliga spelkaraktärer i sf‐spel och fokusgruppen samtalade kring 

de tre bilderna som skapades i projektarbetet, därmed kunde gruppens medlemmar referera 

till karaktär A, B och C under diskussionerna. Fokusgruppen  förväntades att ge åsikter om 

vilken  av  karaktärerna  de  helst  ville  spela  och möjligen  även  ge  information  om  varför. 

Eftersom det var två män och två kvinnor i fokusgruppen, samt att personerna var från olika 

program och även en icke‐student blev det intressanta diskussioner. 

Fokusgruppen spelades  in med en digitalkamera och sedan  transkriberades diskussionerna 

som  finns med  i examensarbetet  inuti bilaga 3, originalinspelningen har endast  jag tillgång 

till. Notera att gruppmedlemmarna är anonyma och därmed används Man X och Kvinna X 

som format vid hänvisning till medlemmarna. Examensarbetet skickades (vid färdigställning) 

till medlemmarna i gruppen. 

3.2.3 Diskussion kring arbetsmetod och utvärderingsmetod 
Valet  att  redovisa  romananalyserna  i  projektarbetet  istället  för  i  bakgrunden  var  för  att 

läsaren  lättare  ska  följa  progressionen  i  examensarbetet.  Huruvida  valet  att  använda 

romananalyser  för  att  stödja egenskaperna  fungerade  kan diskuteras, men utan detta  val 

hade antagligen något annat verk behövt användas  som  inspiration. Det kan därmed vara 

logiskt ur en synvinkel att använda sig av ett medium där egenskaper kan sorteras ut  i ord 

för att  sedan överföra dessa  till en konceptillustration.  I det  fallet att  spelkaraktärer hade 

använts istället för romananalyserna hade troligen konceptillustrationerna blivit fläckade av 

karaktärernas  personlighetsbeskrivning.  Dessvärre  kan  det  också  vara  fallet  i  denna 

undersökning, men påverkan torde vara nedtonad  i den mån att det  inte blivit en variabel 

som påverkat undersökningen  i den utsträckningen att densamma faller på grund av detta. 

Eftersom  bakgrundsbilderna  likaså  varit  inspirerade  av  romananalyserna  kan  det  verka 

irrelevant att gestalta bakgrunderna.  I det  fall bakgrunderna hade utelämnats borde  fokus 

hamna på karaktärerna vilket hade hjälpt undersökningen från en synvinkel. Från en annan 

synvinkel  är  det  istället  relevant  att  innefatta  bakgrunden  med  karaktärerna  då 

huvudspelskaraktärer i spel sällan rör sig i ett tomt rum. Exempelvis: en vitfärgad värld utan 

några  visuella  objekt,  där  spelaren  endast  ser  huvudkaraktären;  kan  troligen  inte  berätta 

(visuellt) mer än att karaktären har vissa kläder, är ett visst kön och har en viss form. 

Från början valdes en enkätundersökning som utvärderingsmetod, eftersom respondenterna 

därmed  skulle  få  en  reducerad  påverkan  vid  insamlandet  av  informationen.  När 

enkätundersökningen  var  insamlad  gjordes  valet  att  breda  ut  undersökningen  med  en 

fokusgrupp  och  därmed  få  ett  annat  perspektiv  på  densamma.  Styrkor  i  utökningen  av 

utvärderingen  var  att  examensarbetet  fick  både  en  statistiskundersökning  (hos 
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enkätundersökningen)  samt mer  personliga  och  djupa  svar  (i  fokusgruppen). Här  kan  det 

diskuteras om  inte en kontrollgrupp8 hade varit bättre. Eftersom arbetet  främst handlade 

om att få fram respondenternas åsikter rörande de tre bilderna var det dock  intressant att 

använda  en  fokusgrupp  än  att  göra  en  kontrollgrupp  (och  därmed  använda  sig  av  en  till 

enkätundersökning). 

Andra styrkor med denna metod var att svaren från respondenterna påverkades ytterst lite. 

Påverkan på respondenterna vid diskussionen  i fokusgruppen var befintlig fast minimal och 

denna  fanns där  för att kunna  få  igång diskussionen.  I enkätundersökningen var påverkan 

också minimal.  Vid  behov  refererades  enkätundersökningen  eller  alternativt  gavs  det  en 

muntlig förklaring till vad undersökningen var till för. 

De främsta svagheterna med metodvalet var att det  i de båda undersökningstyperna var få 

antal  respondenter.  Fokusgruppen  var  ett  bekvämlighetsurval  som  hade  kunnat  ha  fler 

respondenter,  samt  ett  annat  urval  och  därmed  tillföra  mer  till  undersökningen.  Andra 

svagheter  med  metodvalet  innefattar  bredden  av  frågeställningen  som  påverkade  hur 

undersökningarna var utformade. Frågorna var uppbyggda för att få  information om vilken 

karaktär respondenterna föredrog och varför, de kunde innehållit mer frågor som klargjorde 

könsskillnaderna i svaren och därmed gav ett tydligare resultat. 

En  svaghet  specifikt  för  enkätundersökningen  är  att  platsen  utanför Game,  i Commerce  i 

Skövde kan påverkat resultatet. Exempelvis kan miljön bidragit till att personer var stressade 

och möjligen inte svarat likadant om undersökningen skett i en annan miljö. Dessvärre hade 

en annan miljö varit svårt att få liknande urval på. Eftersom det är problematiskt att hitta ett 

urval som med största sannolikhet spelat ett spel och därmed kan svara med viss kunskap 

inom området. 

                                                       
8  En  kontrollgrupp  är  ett  extra  urval  som  är  utanför  den  uppsatta målgruppen.  Detta  för  att  kontrollera 

huruvida svaren är tillförlitliga inom ett visst urval. 
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4 Projektarbete 
Mitt projektarbete har bestått  i att skapa tre digitala konceptillustrationer efter den metod 

som beskrivs i avsnittet arbetsmetod. Därför kommer romananalysen att redovisas först för 

att med  egenskapsgrupperna  från  bakgrundskapitlet  kunna  stå  som  grundpelare  för  det 

praktiska arbetet. Därefter blir arbetet som utförts redovisat löpande, där det förberedande 

arbetet  visas  och  därpå  redovisas  arbetsprogressionen med  tillhörande  estetiska  val  som 

tagits under skapandet av de tre konceptillustrationerna. 

4.1 Romananalyser 
Analysen kommer  först att ge en kort sammanfattning av  romanen, sedan kommer miljön 

analyseras  för att visa världen som  romanen utspelar sig  i och sist kommer kvinnobilden  i 

romanen  att  studeras.  Sammanfattningen  i  början  av  analyserna  togs  med  då  en 

övergripande  bild  av  böckerna  hjälper  förståelsen  av  beskrivningarna  i  romanerna. 

Miljöbeskrivningarna hjälper till att ge läsaren en bild av hur karaktären kan vara klädd, om 

inte en beskrivning av klädseln ges  i  texten. Slutligen är kvinnobeskrivningarna det som är 

viktigast  i  analysen,  eftersom  de  tillsammans med  egenskapsgrupperna  från  bakgrunden 

kommer att ligga till grunden för arbetet med konceptillustrationerna som ska utvärderas. 

4.1.1 Kvinnobilden i Empire  
Empire  (Card, 2006) utspelar  sig  i ett  fiktivt Amerika där det  sägs  finnas  två olika politiska 

sidor, den högra och den vänstra sidan. Yrkesmilitärerna (”special ops”) Reuben Malich och 

Cole  hamnar  mitt  i  en  händelse  där  de  försöker  stoppa  terrorister  från  att  avfyra  två 

avståndsraketer som terroristerna riktar mot Vita huset. Reuben och Cole misslyckas med att 

stoppa en av raketerna som därmed dödar presidenten. Det är i jakten på personen bakom 

attacken som  läsaren  får  följa händelser med karaktärerna Reuben Malich, hans  fru Cecily 

Malich och Bartholomew ”Cole” Coleman. 

Miljöerna som skildras i Empire är främst jordiska stadsmiljöer i ett fiktivt Amerika. Exempel 

på städer som karaktärerna befinner sig i är Washington D.C. och New York. Empire utspelar 

sig i författarens samtid med nova, en av de novor som återfinns i texten är robotar som går 

på två ben, vilken är 4,2 meter hög, skjuter kulor och har en förare  i sig. En annan nova är 

den svävande motorcykeln (”Hovercycle”) som kan vara bestyckad med anti‐tank vapen. Det 

nämns också en typ av ”emp”‐vapen som enligt texten troligen kan riktas åt olika håll. ”Emp” 

vapnet används för att störa elektroniken i den amerikanska militärens flygplan. 

Överskådligt  finns  det  många  kvinnliga  karaktärer  i  Empire,  men  deras  antal  kan  inte 

jämföras  med  antalet  manliga  karaktärer.  Kvinnornas  egenskaper  är  skiftande  genom 

romanen  och  en  del  kvinnor  beskrivs mer  utförligt  än  andra.  Några  kvinnor  har  viktiga 

karaktärsroller  som  för  berättelsen  framåt,  medan  andra  endast  finns  där  för  att  göra 

situationen mer spännande. Beskrivningarna av kvinnorna  i de spännande situationerna är 

korta,  läsaren får reda på att det handlar om en kvinna samt vilken nationalitet hon tillhör. 

Till  exempel  beskrivs  två  utländska  kvinnor  (en  kinesisk  och  en  spansk  kvinna)  som 
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skräckslagna, medan ett annat exempel är att kvinnor beskrivs som fåfänga. Det finns också 

en kvinnlig producent som den manliga karaktären Cole pratar med, men ingen beskrivning 

ges  av  henne.  Karaktären  Sandy  Woodruff  är  sedan  tidigare  bekant  med  Cecily  (som 

introduceras  nedan).  Woodruff  beskrivs  som  en  administrativ  kvinna  och  hon  skriver 

presidentens  tal.  Utöver  kvinnorna  som  har  få  beskrivningar  får  läsaren  betydande 

information  om  karaktären  Cecily  Malich,  men  även  karaktären  DeeNee  Breen  har  en 

betydande roll.  

Karaktären Cecily Malich är en katolik  från Kroatien och  läsaren  får  ingen  information om 

vilka kläder hon bär. Cecily har  flera egenskaper  i romanen.  Inledningsvis är hon en passiv 

hemmafru för att senare bli en aktiv detektiv. Som hemmafru är Cecily den som tar hand om 

barnen och tydligt oroar sig för sin man (Reuben Malich). Cecily vet att Reuben har ett farligt 

arbete och hon får ofta information om vad Reuben arbetar med, även fast maken inte kan 

ge hemlighetsstämplad information. När Cecily märker att Reuben beter sig på ett för henne 

oroväckande vis blir hon upprörd, anledningen är att Cecily inte får veta vad Reuben arbetar 

med  denna  gång.  Cecily  visar  tydligt  att  hon  är  en  aktiv  kvinna  när  hon  arbetar  med 

informationen  från  Reubens  handdator  (”PDA”)  vilken  han  lämnar  efter  sig  när  han  blir 

mördad  av  Breen.  Cecily  tar  därmed  över  arbetet  som  hennes man  inte  kan  färdigställa, 

nämligen  att  hitta  skurken  som  lade  fram  planerna  för  att  mörda  presidenten. 

Sammanfattningsvis  är  Cecily  en  kvinna  som  börjar  med  passiva  egenskaper,  men 

allteftersom berättelsen fortsätter antar Cecily mer och mer aktiva egenskaper. 

Karaktären DeeNee Breen är en sekreterare som arbetar  i Pentagon. Hon fungerar som en 

budbärare  åt Reuben,  som  vid  introduceringen  verkar  vara en  sekreterare med  sarkastisk 

humor.  En  bit  in  i  romanen  skapar  Breen  en  vändpunkt.  Reuben  litar  på  Breen  och  hon 

utnyttjar  Reubens  tillit  till  att  döda  honom.  Hon  drar  fram  ett  dolt  vapen  ur  en 

skrivbordslåda och avfyrar ett dödligt skott mot Reuben. Spekulationer från karaktären Cole 

följer Reubens död, som handlar om varför Breen  tar  jobbet och varför hon utför mordet. 

Sammanfattningsvis  är  DeeNee  Breen  en  kvinna med  aktiva  egenskaper  som  utför  sina 

arbetsuppgifter och tack vare vändpunkten tydliggörs hennes aktiva egenskaper. 

4.1.2 Kvinnobilden i A Fall of Moondust 
A Fall of Moondust (Clarke, 1961) utspelar sig  i en  fiktiv värld där människorna koloniserat 

månen och på månen finns det en turistattraktion i form av ett skepp. Den standardiserade 

attraktionen går bra tills skeppet sjunker under måndammets (”moondust”) yta. Läsaren får 

följa  passagerarna  i  skeppet,  räddningsarbetarnas  progression  i  hopp  om  att  rädda 

passagerarna som är avskurna från omvärlden samt hur händelsen sprids i media genom en 

reporter. 

A Fall of Moondust utspelar sig på månen med nova som är nära författarens samtid (1961). 

I  texten  finns det måndamm på månen. Måndammet har en grå och platt  yta  som  liknar 

puder,  men  det  lämnas  inget  märke  eller  rörelser  när  ett  objekt  faller  igenom  ytan. 

Byggnaderna på månen beskrivs tillverkade av aluminiumremsor och reglar, som  inte bryts 
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ned eller blir rostiga över tid. Horisonten på månen beskrivs som endast tre kilometer bort, 

men  enligt  texten  ges  en  illusion  av  att  horisonten  är  längre  bort  än  den  verkligen  är. 

Karaktärerna kan också  se  jorden  från månen och gör det vid ett antal  tillfällen. En av de 

mest förekommande  interiörerna  i romanen är farkosten Selene som är en kombination av 

båt och släde,”… not unlike the Sno‐cats that had opened up the Antarctic a  lifetime ago.” 

Clarke, (1961, s. 8), farkosten använder sig av elektriska motorer och fläktblad som spinner 

Selene framåt. 

Kvinnorna i A Fall of Moondust är få till antalet, det finns bara fyra: Sue Wilkings, Mrs Myra 

Schuster, Mrs Morley och Mrs Johnson. Av de fyra kvinnorna ger texten mer information om 

Sue och Morley, vilket troligen har att göra med deras relation till Pat Harris. Myra Schuster 

är en underhållare som enligt texten ökat i vikt sedan tiden hon stod på scenen. Innebörden 

av  vilken  scenen  är  i  detta  sammanhang  lämnas  åt  läsarens  fantasi. Mrs  Johnson  är  en 

uppasserska  (”stewardess”)  i  skeppet  Selene  II  och  mot  slutet  av  boken  verkar  hon  få 

förtroendet att ta hand om skeppet av Pat Harris. 

Sue  och  Morley  blir  främst  relaterade  till  Pat  Harris.  I  början  bär  Sue  en  blå  mån‐

turistuniform och fungerar som flygvärdinna och tillika guide på rundturen. Senare beskrivs 

Sue mer sexualiserad. Sue och de andra passagerarna behöver ta av sig sina kläder ned till 

underkläderna för att det blir varmt inne i Selene.  Sue är den enda person som beskrivs med 

sexualiserade ord och Harris närmar sig henne också vid ett tillfälle, fast han går tillbaka ut i 

kabinen. Harris blir irriterad över Mrs Schusters blick som i texten sägs betyda ”I know what 

you’ve been doing, back there  in the air‐lock” (Clarke, 1961, s. 96) och gör så att Sue följer 

med Harris tillbaka in i det trånga utrymmet och denna gång kysser de varandra. I slutet av 

boken är Sue en hemmafru och dessutom gravid. Harris möter Mrs Morley, som passagerare 

på  Selene  II,  hennes  anledning  för  vistelsen  är  att  samla  information  till  en  ny  artikel. 

Intrycket som ges i texten är att Mrs Morley tar resan för att få träffa Harris. 

4.1.3 Kvinnobilden i The Martian Chronicles 
The Martian Chronicles  (Bradbury, 1950) handlar om hur människan kom till Mars och hur 

dessa  rymdresor  påverkar  jorden  och  Mars.  Romanen  innefattar  berättelser  om  hur 

människan  skiljer  sig  från marsianerna och hur marsianerna  inte  tror på att människor är 

verkliga,  en  berättelse  tar  förvånansvärt  upp  ett  alternativt  slut  på  slaveriet  som  finns  i 

Amerika. 

The Martian Chronicles utspelar sig främst på Mars, men få av de kronologiska berättelserna 

utspelar  sig på  jorden. Berättelserna på  jorden utspelar  sig  troligen någonstans  i Amerika, 

eftersom alla männen på marsexpeditionerna pratar engelska och en medlem talar specifikt 

om att han är från Illinois; mannen nämner inte från vilket land han är, vilket borde betyda 

att  han  pratar  med  andra  amerikanare.  Det  finns  likaså  ett  kapitel  som  tyder  på  att 

amerikanska slavar är på väg att kolonisera Mars, där afrikanska slavar skapar egna raketer 

som de använder för att emigrera till Mars. 
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Marsianerna i romanen har guldfärgade ögon, brun hy, sex fingrar och de använder en typ av 

silver‐ eller guldfärgade masker när de inte vill visa sina känslor. Masken används också när 

Marsianerna  jagar byten och  texten beskriver hur  en marsian har masken på  sig när han 

dödar den första expeditionen som kommer från jorden. 

Det finns ett antal kvinnor som beskrivs i The Martian Chronicles och informationen läsaren 

får av karaktärerna skiljer sig åt. Mrs K (”Ylla”) är en marsian som väntar på att en vision ska 

gå i uppfyllelse, en dröm om visioner av människor från jorden som kommer till henne. Ylla 

sjunger också  jordsånger och blir närmast utstött på grund av sitt sjungande. Ylla använder 

en halsduk för att torka av ett glas, men övrig klädsel och om halsduken endast används till 

att torka disk framgår inte. 

Mrs  Teece  (”Clara”)  är  en  kvinna  som  inte  vill  att  en  slav,  som  för  henne  liknas  vid  en 

familjemedlem, ska migrera till Mars. Hon nämner det för sin man som dock inte verkar bry 

sig lika mycket om slaven, utan mannen är mer irriterad över saken.  Clara påverkar mannen, 

vilket märks mot slutet av kapitlet då även mannen antydds sakna en av slavarna. En annan 

mänsklig kvinna vid namn Elma, har en position som gör att hon kan ses som könsneutral. 

Elma följer med i hennes mans handling, men Elma utför också handlingar och har en egen 

personlighet som tydligare förstärker att hon är på samma nivå som sin man. 

Det  finns också ett par  familjer  som beskrivs  i  romanen. Båda  föräldrarna är hemma med 

barnen  och  har  lika mycket  ansvar  om  barnen,  framförallt  för  att  få  dem  att  trivas  i  de 

situationer som  familjerna utsätts  för. Oklarheter uppstår dock över vad en marsian är, då 

texten antyder att människorna som koloniserar Mars också blir marsianer i slutet av boken. 

4.2 Konceptillustrationerna 
Som  introduktion till kapitlet konceptillustrationerna kommer egenskaperna som användes 

till  konceptillustrationerna  att  silas  fram  utifrån  den  generella  bild  som  redovisats  i 

föregående  romananalyser.  I  kapitlet hänvisas  även egenskapsgrupperna  från bakgrunden 

för  att  tillsammans  med  romananalyserna  och  därtill  övriga  bakgrunden  mynna  ut  i 

egenskaperna som användes för konceptillustrationerna. 

Många  av  kvinnorna  i  Empire  har  rollen  som  passiva  sidofigurer, men  de  kvinnor  som  är 

aktiva  har  en  betydande  roll.  Intrycket  som  ges  är  att  kvinnobilden  i  Empire  kan 

sammanfattas  som  aktiv,  eftersom  de  passiva  kvinnorna  överskuggas  av  de  aktiva.  Den 

konceptillustration  som  utgick  från  Empire  skapades  med  en  stadsmiljö  som  bakgrund. 

Kvinnan på bilden gestaltades med aktiva egenskaper, därmed fick karaktären en pistol. Här 

kan en hänvisning göras till Ripley i Alien (Scott, 1979) som bär på ett vapen och som därmed 

tillåter henne att vara aktiv. Enligt det Sjö (2007) skriver om Ripley, nämligen hur hon räddar 

en katt kan Ripley, tack vare objektet, vara aktiv. Tack vare att vapnet (objektet) är så pass 

viktigt  för Ripleys karaktär  föll det naturligt att basera den aktiva karaktären på en kvinna 

som bar en pistol. Håret på  karaktären utformades med  vissa manliga egenskaper där en 

hänvisning  till  frisyrerna  i Mass  effect  2  (BioWare,  2010)  kan  göras.  I  analysen  var  det 
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visserligen en kort frisyr, men det valdes att göra en lite längre manlig frisyr till denna aktiva 

karaktär. 

De kvinnliga egenskaperna  i A Fall of Moondust är skapta kring männen. Kvinnornas  roller 

som passagerare var  jämlika männens, men beskrivningen av Sue och Morleys  relation  till 

Harris  gör  att  karaktärerna  ses  som  skapta  för  att  interagera  med  Harris.  En 

konceptillustration som utgår från A Fall of Moondust skapades som använde den beskrivna 

miljön på månen och kvinnan var också  sexualiserad  samt bar en  rymddräkt.   Här kan en 

hänvisning  göras  till  karaktären Nova,  vars  kroppsformer  är  tydliga och därmed  kunde en 

rymddräkt  som visade kroppens  former  stå  som grund  för den  sexualiserade kvinnan. Likt 

”replikanten” Zhora som Hildebrand (2010) skriver om har Nova sexualiserade egenskaper, 

men Nova är  inte  lättklädd och associeras  inte med  förförelse och exponering  som Zhora 

gör. Att  tillägga är att valet att göra en klassisk  rymddräkt  (rymdpromenadsdräkt dvs.  inte 

tätt  åtsittande,  trikå,  rymddräkt)  kom  dels  från  romanen  A  Fall  of Moondust  och  att  en 

exponering  likt  Zhora  inte  var  passande;  men  också  från  observation  av  de  lättklädda 

karaktärerna  i  Jedi  knight:  Academy  (Raven  Software,  2003).  Det  kändes  inte  som  att 

karaktärerna  i  Jedi  Knight:  Academy  skulle  ha  passat  in  i  kontexten  avsedd  för  den 

sexualiserade karaktären. Kort sagt, verkade det ologiskt att exponera hud med  lättklädda 

kläder i rymden.  

Kvinnornas egenskaper i The Martian Chronicles är blandade och det var intressant att se hur 

marsianerna  var  beskrivna.  Den  konceptillustration  som  skapades  blev  en  könsneutral 

kvinnlig  Marsian.  Det  fanns  inget  som  tydde  på  att  kvinnornas  kläder  skiljde  sig  från 

männens, mer än exemplet med halsduken som Ylla torkade ett glas med. Klädseln i den här 

bilden  bestod  av  en  dräkt  som  en  man  också  kunde  bära  och  rocken  var  könsneutral, 

eftersom den inte tydliggjorde kroppens former. Eftersom berättelserna utspelade sig under 

olika  tider  valdes  en  av miljöerna  på Mars. Det  är miljön  som  beskrivs  i  kapitlet  ”August 

2002: Night Meeting”  (Bradbury, 1950, s. 79‐86), där människorna bygger upp kolonier på 

Mars. Texten beskriver vädret som väldigt varmt under dagen och väldigt kallt under natten. 

Det finns kanaler, kullar, tomma öknar och tomma sjöar; döda Marsianstäder med raserade 

pelare  och  en  antik  Marsianmotorväg.  Människan  transporterar  sig  med  hjälp  av  bilar, 

medan Marsianerna  använder maskiner  som  har  sex  ben  och  ser  ut  som  en  insekt med 

jadegrönfärg  och  fasettögon.  Här  har  människorna  koloniserat  Mars  och 

konceptillustrationen  inspirerades  av  beskrivningarna  i  The Martian  Chronicles,  i  det  fall 

illustrationerna avvek från romanerna dokumenterades valet. Karaktären Dr. Ariel Hanson  i 

Starcraft  II: Wings of  liberty  (Blizzard Entertainment, 2010) användes  som komplement  till 

analysen och därmed  fick karaktären en rock, eftersom Hanson var könsneutral då hennes 

rock gömde kroppens former. Fokus vid skapandet av den könsneutrala kvinnan var därmed 

att  gestalta  karaktären  utan  att  framhäva  kroppens  former.  En  rock  referens  användes 

därför för att kunna skapa rocken och det var en ”jedi” liknande morgonrock.  Ett alternativ 

hade  varit  att  göra en  liknande  rock  som Hanson har, men hennes  rock passade  inte  in  i 
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marsianens  kontext.  Därmed  eftersträvades  det  inte  att  ha  en  kvinna  som  skulle  kunna 

befinna sig i Herland (Godhe, 2010, s.168), en könsneutral feministutopi. 

4.2.1 Förberedande arbete 
När jag satte mig ned för att börja måla karaktärerna testades olika kompositioner för att se 

vilket som fungerade bäst. Det första som slog mig var att det kändes bäst att karaktären var 

i mitten. Johan Veldeman (2008) skriver om uppfattning av bilder och visar en trasig trekant i 

bilden  ”The  Kanisza  triangle”  (Veldeman,  2008,  s.496)  omgiven  av  en  närmast  osynlig  vit 

trekant,  skapad av hålrummen av  tre  svarta diskar. På  samma  sätt  som den vita  triangeln 

fanns  där  för  att  formen  på  diskarna  skapar  den,  finns  det  alltid  en mittpunkt  i  en  bild 

oavsett om den är markerad eller inte. Därmed skapades röda linjer för att få en visualisering 

av var mittpunkten var, eftersom ett öga har svårt att bestämma var mittpunkten  i ett vitt 

plan är utan linjerna. Kompositionen i bilden behövde också ha en jämvikt och därför var det 

lättare  att  ha  karaktären  i  mitten  eftersom  bakgrundselement  därmed  inte  behövde 

balansera upp huvudmotivet. Boken Mechanika (Chiang, 2008) har använts som inspiration. 

Boken  handlar  främst  om  skapandet  av  fordon  och  robotar,  men  den  innefattar  även 

dramatik i scener och andra kunskaper rörande basiska tekniker för att skapa både analoga 

och digitala verk. 

Efter romananalyserna ville jag börja med karaktärerna och skapade därför först en skiss så 

att  de  tre  bilderna  kunde  skapas  med  samma  arbetsprogression.  Tanvirul  Islam,  Kaiser 

Nahiduzzaman,  Yong  Peng  Why  och  Ashraf,  G.  (2010)    visar  på  hur  proportioner  och 

ställningar på karaktärer påverkar karaktärers personlighet. Den första skissen som gjordes 

hade  inte rätt proportioner, se A på Figur 8. Därför användes de röda  linjerna som tidigare 

skapats  för  att  hjälpa  till  att  bygga  upp  karaktären.  Jag  använde  mig  också  av  en 

syftningsteknik som jag lärt mig under kroki A och B, där längden på en människa är cirka sju 

huvuden.  Vid  skapandet  av  karaktären  syftar  man  och  mäter  i  antal  huvud  hur  långa 

kroppens  olika  delar  ska  vara. Det  är  till  exempel  cirka  två  huvuden  ned  till  naveln  från 

huvudets haka och cirka tre ned till skrevet. 
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Figur 8 Progressionsark: mallen 

Här markerades åtta huvud  längder med en  rödstapel, se B  i Figur 8. Med detta  linjemått 

skissades sedan karaktären upp och huvudet påbörjades och sedan skissades karaktären bit 

för bit  i nedåtgående riktning. Armarna ritades sist,  jämför C med F  i Figur 8, eftersom  jag 

brukar ha problem med att  få dem  rätt.  Jag använde mig emellertid av en cirkel,  se D på 

Figur 8, för att kunna se hur axelns  led kunde vrida sig. Axelns  led kunde  inte vrida sig runt 

hela cirkeln, men det gav ett bra mått på hur  leden kunde vridas. F  i Figur 8 var den första 

mallen  som  användes,  men  denna  ändrades  eftersom  ljustestet  (Figur  9)  förstärkte  att 

karaktären inte tog upp tillräckligt stor del av bilden. När den första mallen var klar skapades 

ett snabbt  ljustest med  två  ljuskällor, den  röda pilen visar den ena och den blå pilen visar 

den andra ljuskällan. Det som testades här var vad Karin Fridell Anter och Ulf Klarén (2009) 

undersökte kring vitt ljus. Det som i bilden nedan ser ut som vitt är i själva verket grå tonat, 

det är således bakgrundens mörkaste färg som påverkar hur ljust vi uppfattar ljusa områden 

i en bild. Fridell Anter och Klarén (2009) tar också upp att olika ljuskällor påverkar varandra 

och därmed är annorlunda än om ljuskällorna skulle vara var för sig. 
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Figur 9 Ljustest på mallen 

Efter ljustestet förstorades skissen för att ta upp en större del av bilden. Figur 10 är mallen 

som användes  vid  skapandet av de  tre  konceptillustrationerna dock  syns den här nedan  i 

halva storleken av originalet. 
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Figur 10 Färdig Mall 

4.2.2 Digital färgpalett 
Nästa  steg  i  projektet  var  att  använda mallen  till  att  göra  de  tre  olika  karaktärerna:  den 

aktiva,  den  sexualiserade  och  den  könsneutrala.  En  digital  färgpalett  skapades,  det  skulle 

inte fungera att behålla den grafiska stilen utan den. Färger valdes som  låg åt det mattade 

hållet  i  färgspektrumet  (se  rödmarkering  i Figur 11), eftersom majoriteten av de naturliga 

färgerna  i världen vi  lever  i är av den matta typen. Färgernas RGB‐värden dokumenterades 

och  färgerna  lades ut på en digitalpalett  (Se Figur 11).  Inställningar  för en Wacom ritbräda 

(ritbräda  som  överför  pennrörelser  till  det  digitala)  ställdes  in  i  programmet  Adobe 

Photoshop (2008). Penseln (brushen) ska vara ställd på 0% ”spacing”, ”shape dynamics” ska 
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vara styrt av ”pen pressure” och ”other dynamics” ska ha ett ”pen pressure” värde av 0%. 

Sedan kan opaciteten på penseln i applikationen ändras från 100% eller 50% och 25% för att 

få mer valörer av färgerna. 

 

Figur 11 Digital färgpalett 

4.3 Arbetsprogression 
Arbetet med de tre bilderna har påbörjats genom att skapa en skuggig bakgrund  för att  få 

bort  den  vita  bakgrunden.  Därefter  har  en  silhuett  skapats  med  en  mörk  valör  som 

bearbetats bit  för bit mot det  ljusa hållet  för att  få volym. Därefter varierades det mellan 

mörkt och ljust, eftersom målning är en process där samma område bearbetas flera gånger 

om. Progressionen visas på progressions ark  för att återge en simpel  redovisning över hur 

arbetet har framgått. Progressionsarken är starkt förminskade och de slutliga bilderna som 

står  enskilt  är  i  halvstorlek  av  originalet.  Nedan  följer  bilderna  i  följande  ordning:  den 

könsneutrala kvinnan (Figur 13), den sexualiserade kvinnan (Figur 15) och den aktiva kvinnan 

(Figur  17). Varje  bild  har  ett  progressions  ark  och  därefter  kommer  de  slutliga  bilderna  i 

halvstorlek. 
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4.3.1 Den könsneutrala kvinnan 

 

Figur 12 Progressions ark: Könsneutral kvinna 

Ett estetiskt val som gjordes under skapandet av den könsneutrala kvinnan var att ge henne 

en  nomadliknande morgonrock,  eller  klänning,  eftersom  tanken  var  att marsianen  skulle 

vara  bland  de  sista  av  sitt  släkte  och  därmed  bör  hon  troligen  vandra  kring  på  Mars. 

Inspirationen att ta en rock var främst för att få en koppling till karaktären Dr. Ariel Hanson 

(Blizzard  Entertainment,  2010),  hennes  yrke  (vetenskapsmänniska)  gjorde  att  skaparna 

utvecklade en  rock  till henne och dess utformning  gjorde också  att Ariel  var  könsneutral. 

Därmed  eftersträvades  det  inte  att  ha  en  kvinna  som  skulle  kunna  befinna  sig  i Herland 

(Godhe,  2010,  s.168),  en  könsneutral  feministutopi.  Eftersom  ett  sådant  samhälle  inte 

passade  in  i  romanens  kontext  samt  egenskaperna  för  en  könsneutral  kvinna  i  en 

feministutopi hade  troligen krävt att  innefatta aktiva egenskaper. De aktiva egenskaperna 

kunde inte tas med inom ramarna för metodbeskrivningen. 

Den  röda  sanden  är  något  som  kanske  inte  tydligt  framgår  i  romanen, men  i  analysen 

framgick det att det  fanns öde öknar. Eftersom Mars brukar kallas  för den  röda planeten, 

kändes det naturligt att ge sanden en röd ton. Karaktären är könsneutral, eftersom hon inte 

har sexualiserade egenskaper. Hennes klädsel visar inte kroppens former tydligt och hennes 
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klädsel kan också bäras av en man. Masken i hennes hand räknas inte som ett aktivt objekt. 

Eftersom hon kan bära masken, men hon kan inte utföra en aktiv handling med den. 

 

Figur 13 Könsneutral kvinna: Marsian 



 

  31 

4.3.2 Den sexualiserade kvinnan 

 

Figur 14 Progressions ark: Sexualiserad kvinna 

De estetiska val som tagits under skapandet av den sexualiserade kvinnan har främst handlat 

om  rymddräkten.  Eftersom miljön  i  romanen  främst  utgjordes  av månen  och  berättelsen 

lyfte  fram måndammet,  valde  jag  att  skapa  en  scen  i  illustrationen  där  kvinnan  bar  en 

rymddräkt.  I  illustrationen  ser man  tydligt att atmosfären karaktären befinner  sig  i  inte är 

människovänlig.  Här  stod  valet mellan  rymddräkten  och  att  göra  en  lättkläddperson  likt 

”replikanten” Zhora (Hildebrand, 2010, s 179‐189), dock hade den  lättklädda personen  inte 

passat  in  i  kontexten.  Problemet  vid  skapandet  blev  därmed  en  konflikt  mellan  vissa 

egenskaper  inom  den  sexualiserade  gruppen  och  romanen.  Jag  valde  dock  att  göra 

karaktären i rymden, detta val är det jag fortfarande är mest osäker om. Eftersom en Zhora 

inspirerad kvinna hade varit lättklädd, hon hade därmed inte burit en rymddräkt och då hade 

skeppet  Selene  valts  som  kontext.  Det  andra  alternativet  hade  således  varit  att  skapa 

skeppet Selene, som passagerarna åker med  i bokens handling, men det alternativet hade 

inte kunnat visa miljön på  samma vis. Eftersom miljön endast hade visats  inifrån  skeppet, 

medan  i  detta  fall  får  åskådaren  även  se månens miljö  och  däribland  även  en  skymt  av 

jorden. Dock hade en ”replikant” inspirerad kvinna likväl kunnat skapas. 
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Kvinnan är  sexualiserad, eftersom kroppens  former  tydligt  syns och hennes bröst är  stora 

samt hennes midja är smal. Den sexualiserade karaktären Nova i Starcraft II: Wings of liberty 

(Blizzard Entertainment, 2010) var sexualiserad tack vare hennes kroppsformer, men Novas 

smidighet  förstärkte även hennes ungdom. Smidigheten  i bilden  framhävdes genom att ge 

karaktären en tätt åtsittande dräkt. En sexualiserad egenskap som inte togs med i bilden är 

klädesplagg som visar mycket hud. 

 

Figur 15 Sexualiserad kvinna: mån‐naut 
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4.3.3 Den aktiva kvinnan 

 

Figur 16 Progressions ark: Aktiv kvinna 

Ett estetiskt  val  som  gjordes under  skapandet  av den  aktiva  kvinnan  var  att  ge henne en 

kostym, en referensbild användes på en kvinna med kostym och jag valde också att lägga till 

en pistol i hennes vänstra hand. Pistolen skapades eftersom kvinnan DeeNee Breen använde 

en  pistol  i  Empire  (Card,  2006), men  framförallt  eftersom  karaktären  Ellen  Ripley  i  Alien 

(Scott, 1979) bar på ett vapen (objekt som tillåter karaktären att utföra en aktiv handling); 

vilket är den främsta egenskap som gör karaktären aktiv. Detta antyder Sjö (2007) när Ripley 

räddar en katt iförd endast underkläder, där har hon tyvärr också sexualiserade egenskaper, 

vilket visar Ripley som handlingskraftig. Denna aktivitet försökte jag framhäva med pistolen, 

men utan att  ta med de sexualiserade egenskaperna på kvinnan. Den manliga  frisyren var 

inspiration  från  den  kvinnliga  karaktären  Sheppard  i Mass  Effect  2  (Bioware,  2010), men 

frisyren kopplat med pistolen kan skapat ett alltför manligt utseende. 

Idén  till  glasögonen  fick  jag  av min  fantiserade  bild  av  att  sekreteraren  i  romanen  hade 

glasögon. Kvinnan är aktiv eftersom hon bär ett objekt som hon kan använda, men hennes 

kostym ger också en  form av könsneutral känsla då en man också  skulle kunna passa  in  i 
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denna bild.   Dock  skulle den könsneutrala kvinnan  inte burit pistolen, eftersom det är ett 

aktivt objekt.  

 

Figur 17 Aktiv kvinna: stadskvinna 

4.4 Diskussion kring konceptillustrationerna 
Det  var  först  efter  undersökningen  var  klar  som  det märktes  att  karaktärerna  hade  blivit 

skapade  med  olika  teman.  De  teman  som  avses  är  sf‐genrens  överlappande  och 

underliggande  genrer  vilket  främst  baserats  på  genreforskningen  i  Raketsommar:  science 

fiction i sverige 1950‐1968 (Määttä, 2006) som diskuterats i bakgrundskapitlet. 
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Den könsneutrala kvinnan blev  indirekt skapad med den överlappande genren fantasy som 

tema, eftersom hennes klädsel gömde ansiktet och  rocken kan  identifieras som en magisk 

rock.  Bakgrunden  verkar  förstärka  det  mystiska  hos  den  könsneutrala  karaktären  och 

därmed  inte  bara  vara  en  bakgrund  utan  ett  tillhörande  element  till  den  könsneutrala 

karaktären. 

Den  sexualiserade kvinnan blev  indirekt  skapad med  svaga bitar ur delgenren  rymdopera, 

eftersom karaktären befinner sig i rymden och karaktären bär en rymddräkt. Att karaktären 

befinner  sig  på  månen  med  jorden  i  bakgrunden,  kan  simulera  ett  vagt  element  i 

konceptillustrationen  som  säger  att  det  finns  två  platser  (månen  och  jorden)  som  har 

betydelse. Dock är detta  inget  som  kan märkas  vid  första anblick och det är därmed  inte 

självklart, således en observation av skaparen. 

Den aktiva kvinnan blev indirekt skapad med underavdelningen mjuk sf som tema, även fast 

romanen den är inspirerad av skulle kunna passa in i delgenren hård sf. Det som troligen gör 

att konceptillustrationens tema inte är hård sf är att de teknologier som beskrivits i romanen 

inte  är  synliga  i  konceptillustrationen.  Dock  finns  det  en  pistol  med  som  kan  antyda 

teknikoptimism,  men  den  framhävs  inte  i  konceptillustrationen.  Det  som  påpekar  att 

illustrationen är mjuk  sf är att  samhället  i bilden kan  tyckas  förändrat, då det  inte  ingår  i 

yrket sekreterare att bära pistol. 

Sammanfattningsvis  hade  det  underlättat  skapandet  av  konceptillustrationerna  och 

undersökningen om genrerna varit med vid skapandet av konceptillustrationerna. Det som 

främst  var  prioritet  var  att  få  egenskaperna  rätt  i  bilderna, men  att  vara medveten  om 

genrerna hade troligen minskat genrernas påverkan på resultaten. Det kan möjligen  finnas 

egenskaper som är specifika för vissa överlappande och/eller underliggande genrer inom sf‐

genren, exempelvis övernaturliga krafter (i det fall det kan kategoriseras som en egenskap) 

inom science fantasy. 
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5 Utvärdering  
Konceptillustrationerna  användes  i  en  enkätundersökning  (Bilaga  2  visar  den  enkät  som 

användes) som ägde rum den 20:e april mellan cirka 11:00 och 14:30 vid spelbutiken Game. 

Tiden innebar att det var mest personer som var på lunch eller lediga personer som var där. 

Detta gjorde att många som tillfrågades att svara på enkäten inte ville svara, då de inte hade 

tid. Svaren som samlades in redovisas i tabellerna nedan.  

I  ett  andra  steg  genomfördes  en  fokusgrupp  som  bestod  av  två  män  från 

dataspelsutvecklingsprogrammet  grafik  och  två  kvinnor,  den  ena  studerar  psykologi  på 

högskolan  och  den  andra  förvärvsarbetar.  Valet  av  dessa  personer  var  ett 

bekvämlighetsurval, de var tillgängliga, men det var också en grupp med olika värderingar. 

Samtalet i fokusgruppen ägde rum den 21:e april under en halvtimme, platsen blev en bänk 

utanför högskolans matsal. 

5.1 Enkätundersökning 
Det negativa med den  insamlade  informationen  var den  sneda  könsfördelningen, 14 män 

och 6 kvinnor. Därmed var det  svårare att komma  till en  slutsats. Det gick  fortfarande att 

utläsa skillnader, men om skillnaderna fortfarande skulle kvarstå om respondenterna var lika 

till  antalet  kan  inte  fastställas.  I  Tabell  1  och  2  visas männen  respektive  kvinnornas  svar, 

notera att respondenterna kunde kryssa i flera alternativ på frågorna 1, 2a och 3a. Enkäten 

innehöll även  två öppna  frågor, vilket är  frågorna 2b och 3b; eftersom  frågorna var öppna 

refereras svaren, då de inte passar in i en tabell. 

Tabell 1. Data från de manliga respondenterna. 

Man  14     

                          Alternativ  
Fråga 

A B C  D  E

1.  Vad föredrar du för klädstilar på kvinnliga karaktärer i science 
fiction spel? A: Klassisk rymddräkt, B: Tätt åtsittande rymddräkt,     
C: Forskaroutfit, D: Futuristiska (teknologiskt inspirerande kläder) 
E: Nutida kläder. 

5 2   2  4

2 Vilken av kvinnorna A, B eller C vill du helst spela i ett science 
fiction spel? 

7 6 1   

2a Varför valde du den kvinnan?  

A: Kvinnan är sexig, B: Kvinnan är aktiv, C: Kvinnan är könsneutral, 
D: Kvinnan bär ett objekt, E: Kvinnan är attraktiv. 

3 7 1  5 

3a  Vilken  sorts  kvinnlig  karaktär  vill  du  spela  i  ett  science  fiction 

spel? A: Intelligent, B: Mystisk, C: Heroisk, D: Smidig, E: Fåfäng. 

3 5 2  8  2

 

I fråga 1 (se Tabell 1) anger majoriteten av männen att de föredrar en kvinna med klassisk 

rymddräkt eller nutida kläder.  I  fråga 2 valde männen karaktär A  (se Bilaga 2),  tätt  följt av 
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karaktär B. Varför männen  valde  karaktärerna  är  för  att  respondenterna  tyckte  att  deras 

alternativ  var  aktivt, medan  en  del  likaså  valde  karaktären  för  att  hon  bar  på  ett  objekt. 

Enligt gruppen aktiv som beskrevs i bakgrunden skulle därmed de flesta valt sin karaktär för 

att de ansåg kvinnan vara aktiv. Det  intressanta här är att kvinnorna A och B  inte räknades 

inom gruppen aktiv enligt de grupper som satts upp  i arbetet. På fråga 2b svarade männen 

med att det ”såg ut som en  figur  från ett sånt spel”, ”hon har miljörustade kläder” medan 

”samas”  är  oklart  liksom  svaret  ”hon  sköter  sig”.  På  fråga  3a  valde  de  flesta  männen 

egenskapen  ”smidig”,  men  egenskapen  ”mystisk”  var  inte  långt  efter.  På  fråga  3b  gav 

männen  svar  som  ”olika  krafter”,  ”stirrig  blick”,  men  de  flesta  lämnade  blankt  och  en 

respondent skrev även ”nej”. 

Tabell 2. Data från de kvinnliga respondenterna. 

Kvinna  6     

                          Alternativ  
Fråga 

A B C  D  E

1.  Vad föredrar du för klädstilar på kvinnliga karaktärer i science 
fiction spel? A: Klassisk rymddräkt, B: Tätt åtsittande rymddräkt,     
C: Forskaroutfit, D: Futuristiska (teknologiskt inspirerande kläder) 
E: Nutida kläder. 

1 1  6 

2 Vilken av kvinnorna A, B eller C vill du helst spela i ett science 
fiction spel? 

4 1 1   

2a Varför valde du den kvinnan? 

A: Kvinnan är sexig, B: Kvinnan är aktiv, C: Kvinnan är könsneutral, 
D: Kvinnan bär ett objekt, E: Kvinnan är attraktiv. 

2   2  1

3a  Vilken  sorts  kvinnlig  karaktär  vill  du  spela  i  ett  science  fiction 

spel? A: Intelligent, B: Mystisk, C: Heroisk, D: Smidig, E: Fåfäng. 

2 2 1  2 

 

I  fråga  1  (se  Tabell  2)  valde majoriteten  av  de  kvinnliga  respondenterna  de  futuristiska 

kläderna och även hos kvinnorna är karaktär A dominerande. På fråga 2a valde kvinnorna att 

deras karaktär var aktiv eller bar ett objekt, en kvinna tyckte dock att sin valda karaktär var 

attraktiv. På fråga 2a uteblev svaret från en kvinna (därför är det endast 5 svar på 2a), men 

den  kvinnan  svarade  istället  på  2.b med  ”mystisk”.  På  fråga  2b  svarade  kvinnorna med 

”Mystik”  och  ”vet  inte  vilken  outfit  hon  har  under!  Nyfiken”.  Det  senare  svaret  kan 

innefattas  i mystiken, men här ges en  synvinkel  som  inte  tagits upp  tidigare; Att klädseln 

gömmer resten av karaktären är självklart, men att övrig klädsel inte är synlig gör karaktären 

mystisk  enligt  denna  kvinna  är  därför  intressant.  På  fråga  3a  fick  intelligent, mystisk  och 

smidig lika många svar medan en kvinna tog heroisk. De kvinnliga respondenter som svarade 

mystisk  på  fråga  2a  svarade  även mystisk  på  3a,  undantaget  var  en  kvinna  som  svarade 

attraktiv i fråga 2a och alternativet smidig i fråga 3a.  
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5.1.1 Sammanfattning av enkätundersökningen 
Ställs  enkätundersökningens  data  mot  varandra,  framgick  det  att  majoriteten  av  könen 

svarade liknande på en del frågor (jämför Tabell 1 och 2). Den främsta olikheten var i fråga 1, 

där  männen  tyckte  om  klassisk  rymddräkt  och  nutida  kläder;  medan  kvinnorna  valde 

futuristiska  kläder.  Här  kan  diskuteras  om  kvinnorna  valde  futuristiska  kläder  för  att  de 

tyckte att det hörde  ihop med  sf. Männen däremot kan ha valt nutida kläder och klassisk 

rymddräkt, eftersom de föredrog kvinnliga karaktärer med samtida inslag i sf‐spel.  

Tabell 3. Data från de manliga och kvinnliga respondenterna. 

Respondenter  20     

                          Alternativ  
Fråga 

A B C  D  E

1.  Vad föredrar du för klädstilar på kvinnliga karaktärer i science 
fiction spel? A: Klassisk rymddräkt, B: Tätt åtsittande rymddräkt,     
C: Forskaroutfit, D: Futuristiska (teknologiskt inspirerande kläder) 
E: Nutida kläder. 

6 2 1  8  4

2 Vilken av kvinnorna A, B eller C vill du helst spela i ett science 
fiction spel? 

12 7 1   

2a Varför valde du den kvinnan? 

A: Kvinnan är sexig, B: Kvinnan är aktiv, C: Kvinnan är könsneutral, 
D: Kvinnan bär ett objekt, E: Kvinnan är attraktiv. 

3 9 1  7  1

3a  Vilken  sorts  kvinnlig  karaktär  vill  du  spela  i  ett  science  fiction 

spel? A: Intelligent, B: Mystisk, C: Heroisk, D: Smidig, E: Fåfäng. 

5 6 3  10 

 

På  fråga  2  valde majoriteten  av  deltagarna  karaktär  A,  även  om många  av männen  tog 

karaktär B. Skälet för detta kan vara att karaktär B är iklädd en klassisk rymddräkt, vilket en 

del av männen  föredrog.    I  fråga 2a valde majoriteten att deras karaktär var aktiv eller att 

den bar på ett objekt. På  fråga  3a  var  alternativet  smidig dominerande med mystisk och 

intelligent som andra, respektive tredje mest valda. 

Majoriteten  av  respondenterna  föredrar  en  kvinnlig  karaktär med:  en  klassisk  rymddräkt 

alternativt futuristiska kläder, karaktären ska vara aktiv, bära ett objekt samt visa intelligens 

och mystik, men framförallt smidighet i sin visuella utformning. 

5.2 Fokusgrupp 
I referat från fokusgrupp används: Man 1, Man 2, Kvinna 1 respektive Kvinna 2 för gruppens 

medlemmar. Man 1 och Man 2 är vana  spelare  som båda  spelat många olika  spel. Man 1 

tycker att sf handlar om filmer som utspelar sig i framtiden. Man 2 tycker att sf handlar om 

att vara  i rymden och teknologi som  i ”Mass effect”. Kvinna 1 har  ingen tidigare erfarenhet 

av  spel, men hon uppgav att hon har  sett några  filmer. Kvinna 2 har  sf‐erfarenhet genom 

filmer som ”Alien”, för henne är sf ”saker som aliens och rymden”, hon har spelat ”Spyro the 

dragon” och facebookspelen ”Farmville” och ”Treasure island”. 
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Temat för intervjun var: ”Kvinnliga karaktärer i science fiction spel.” Enkätens bilder delades 

ut  och  gruppen  fick  frågan:  ”Vilken  av  de  här  karaktärerna  skulle  ni helst  vilja  spela,  och 

varför?” När Kvinna 2 sagt ”A” höll de andra med. Gruppens deltagare valde A, eftersom A 

var mystisk; men det diskuterades även med jämförelser av de tre bilderna. Kvinna 1 tyckte 

att  karaktär C,  ”var en  tråkig  jävel” och  gruppen  visste  inte om det  var en  tjej eller  inte. 

Karaktären ”B”, däremot var istället för stereotyp enligt Man 1 vilket övriga i gruppen tycktes 

hålla med om. Man  1 och Man  2  refererade också  till  spel när de  talade om  karaktär A, 

nämligen ”Assasins Creed”, ”Star Wars” och ”Prince of Persia”, Man 1 tyckte: ”Att det är så.. 

lite 'Jedi'‐aktigt.”.  

Vid frågan ”Hur skulle en kvinnlig karaktär se ut för att ni skulle vilja spela den?”, sade Kvinna 

2 att ”Tomb Raider funkar för mig.” Medan Man 1 säger att "Jag tycker faktiskt inte det är så, 

så viktigt det visuella...". Man 2 säger "Jag tycker mer att personligheten är viktigare när det 

gäller att välja min karaktär". Senare tar Man 2 återigen upp Tomb Raider: "... Lara Croft är ju 

inte Cool bara  för att hon har stora tuttar, hon är  ju  liksom  fan arkeolog, utforskar tempel 

och sånt skit." Vid vidare diskussion om bilderna säger Kvinna 1 att: "Eeh, för B känns redan 

mer bestämd här och  jag  tycker vi  lägger  till våra egna  liksom". Kvinna 2  tycker att det är 

viktigt med accessoarer, medan Man 1 tycker att det räcker med att karaktären är självsäker. 

Kvinna 2 tycker att det är bra att kunna välja karaktärens kläder, ögonfärger och  liknande. 

Gruppen tog även upp personligheter i diskussioner kring detta och enligt dem var det viktigt 

med personlighet, eftersom det kan väga upp för annat. En bit in i diskussionerna nämndes 

ord  som  ”badass och  cool” och  vid  förfrågan uppgav  gruppen  att de menade egenskaper 

som självsäker och att karaktären  inte  fick vara mesig. Sedan verkade det som Man 1 och 

Kvinna 2 var eniga om att när en kvinnlig karaktär blir gestaltad,  så är det viktigt att den 

kvinnliga  karaktären  inte  är  en  tjej  bara  för  att  hon  ska  vara  det  och  därmed  skulle 

karaktären inte vara stereotyp kvinnlig. 



 

  40 

6 Slutsatser 
Kapitlet  slutsatser  är  uppdelat  i  en  analys  (med  underrubriken  slutsatser),  en 

diskussionsrubrik  och  framtida  arbete.  I  rubriken  analys  analyseras  utvärderingen  och 

underrubriken  slutsatser  innehåller  resultatet. Kapitlet diskussion  innehåller  en diskussion 

där frågeställningen sätts i ett bredare perspektiv. Kapitlet framtida arbete avslutar arbetet, 

där möjligheter till vidare forskning redovisas.  

6.1 Analys 
De  kvinnliga  svaren  kan  sammanfattas  som  att  de  föredrog  en  kvinna  med  futuristiska 

kläder. Kvinnorna föredrog egenskaper som gjorde karaktären intelligent, mystisk, aktiv och 

smidig; det fanns också en kvinna som valde heroisk.  

Majoriteten  av männens  svar  på  samtliga  frågor  tyder  på  att männen  föredrog  samtida 

inslag  i  de  visuella  egenskaperna  hos  sina  kvinnliga  karaktärer,  eftersom  respondenterna 

svarade  med  att  de  föredrog  klassiska  rymddräkter  och  nutida  kläder.  Männens 

svarsalternativ med mystik är dock  intressant, då gestaltningen av mystik kan kräva att en 

kvinnas klädsel varken består av en klassisk rymddräkt eller nutida kläder. 

Fokusgruppens medlemmar valde alla karaktär A, men en generalisering är att gruppen ville 

ha egenskaper som gör karaktären mystisk. Karaktären fick heller  inte vara stereotyp, men 

den kunde ha kringutrustning och egenskaper  som definierar karaktären  samt ger den en 

personlighet som passar in i den kontext denne ska befinna sig i. 

Kvinnornas val av karaktär A och  resterande utvärdering  tyder på att bakgrundsmiljön var 

viktig vid valet av karaktär. Eftersom bakgrunden på karaktär A (som de flesta respondenter 

valde) visade något mer än de andra, som Man 1 och Man 2 sade  i fokusgruppen: ”Man 1: 

’Sen är det mer bakgrundshistoria på A också känns det som. ’Man 2: ’Ja, hon har ju mask i 

handen, va?  ’Man 1:  ’Ja och  sen  så har hon någon  stad  i bakgrunden också va,  förstår ni 

de?’” (se Bilaga 3). Om en kvinnlig karaktär ska gestaltas för ett sf‐spel bör karaktären därför 

passa  in  i  spelets miljö, helst  ska miljön också  förstärka karaktärens  roll  så att miljön och 

karaktären  inte är helt olika; dvs. är karaktären mystisk ska miljön framhäva mystiken. Sett 

från ett estetiskt perspektiv skulle man kunna ge en actionhjälte ett stort vapen för att hon 

ska se ”badass” (Man 2, Bilaga 3) ut. 

6.1.1 Slutsatser 
Undersökningen gav resultat som  inte kunde förutses. Något som förvånade var att mystik 

var så pass  tilltalande hos båda könen. Undersökningens svar kan komma att användas av 

spelutvecklare när de ska skapa spelkaraktärer. Det kan vara svårt för en spelutvecklare att 

gestalta en kvinna utifrån  respondenternas svar, då respondenternas svar  ibland skiljer sig 

åt. Vissa egenskaper kan förefalla naturligt att ta bort vid skapandet av en karaktär för ett sf‐

spel och egenskaperna bör därför bestämmas av utformningen på miljön  i det sf‐spel som 

karaktären ska befinna sig i (kontexten). 
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En slutsats som kan dras är att de visuella egenskaper som föredrogs vid val av en kvinnlig 

karaktär för ett sf‐spel i detta fall var: aktiv, smidig, intelligent och mystisk; men karaktären 

skulle också passa in i kontexten. Männens svar tyder på att de föredrog ett sf‐spel nära vår 

samtid,  vilket  baseras  på  att  de  föredrar  egenskaper  som  tillåter  karaktären  att  vara  i 

rymden  (bära rymddräkt) eller att vara på  jorden med nutida kläder. Kvinnornas svar visar 

att  de  föredrog  ett  framtida  sf‐spel,  då  kvinnorna  föredrog  futuristisk  (teknologiskt 

inspirerad)  klädsel.  Svaren  skiljer  sig  därmed mellan  könen,  exempelvis  valde många  av 

männen karaktär B (troligen för att den bar en rymddräkt) dock valde majoriteten av båda 

könen  karaktär A.  Skillnaderna  kan bero på att  respondenternas uppfattning av  sf‐genren 

troligen  är  annorlunda, men  undersökningen  är  inte  tillräckligt  djup  för  att  kunna  stödja 

detta påstående. 

6.2 Diskussion 
Det  är  intressant  att  bakgrunden  hjälper  karaktären  att  passa  in  i  kontexten.  Frågorna  i 

utvärderingen  var  inte  uppbyggda  för  att  samla  in  statistiskinformation  om  huruvida 

bakgrunden  och/eller  karaktären  var  det  avgörande  vid  valet  av  karaktär  för 

respondenterna.  Huruvida  det  finns  några  andra  egenskaper  utöver  de  angivna  i 

undersökningen  som  påverkade majoriteten  att  välja  karaktär  A  kan  inte  fastställas.  Det 

finns dock information som kan användas vid skapandet av framtida karaktärer, således kan 

andra dataspelsutvecklare också möjligen få ut information från undersökningen. 

Informationen kan troligen vara  intressant för fler dataspelsutvecklare än de som utvecklar 

sf‐spel.  Dataspelskaraktärer  som  blir  utvecklade  inom  övriga  genrer  förutom  sf  kan med 

fördel framhäva egenskaperna smidig, aktiv, intelligent och mystisk i sina karaktärer så länge 

det passar  in  i kontexten. Därmed är det  inte sagt att  resultatet  fastställer att en karaktär 

måste  ha  dessa  egenskaper,  det  är  egenskaperna  som  urvalet  i  denna  undersökning 

föredrog.  

Det  skulle  vara  intressant  att  se  hur  arbetet  och  undersökningen  hade  sett  ut  om 

romananalysen  hade  ersatts  av  en  analys  från  befintliga  kvinnliga  huvudspelskaraktärer. 

Karaktärerna skulle varit oberoende av genre, och därefter kunde egenskaper valts ut som 

utmärkte de karaktärerna. Möjliga karaktärer som kan ha använts i det fallet är: Lara Croft i 

Tomb Raider, Alice i Resident Evil, Bayonetta i Bayonetta, Faith i Mirror’s Edge, Jade i Beyond 

good and Evil och Joanna Dark  i Perfect Dark. I detta fall kan det varit relevant att använda 

sig av en diskussion rörande huvudspelskaraktärers stereotypa utformning. Har  inte många 

av dessa aktiva egenskaper och är det därmed inte problematiskt att använda sig av en aktiv 

egenskapsgrupp  som  enskild när detta påstående därmed  säger  att  alla  spelkaraktärer  är 

aktiva?  Detta  kan  mycket  väl  vara  fallet,  men  som  sagts  tidigare  i  arbetet  kan  dessa 

överlappas  med  varandra.  Dock  har  detta  överlappande  hållits  till  ett  minimum.  Det 

argument  som  talar  för  att  innefatta  en  aktiv  egenskapsgrupp  och  konceptillustration  i 

arbetet  är  att det  inte  är  alla  kvinnliga huvudspelskaraktärer  som  innehar ett objekt  som 

tillåter henne att utföra  saker.   Exempelvis  finns det  spel  som Mirror’s Edge där  spelaren 
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plockar upp väskor och dylikt  för att därtill springa en viss sträcka och överlämna objektet 

och därmed klara uppdraget. Dessa objekt gör inte att Faith, som karaktären heter, är aktiv 

eftersom det är Faith som måste använda sin kropp till att överlämna objektet. Ja, objektet 

skapar behovet för Faith att röra sig sin sträcka, men objektet används inte till att utföra en 

aktiv  handling.  Vapen  som  Faith  kan  plocka  upp  däremot,  gör  Faith  aktiv.  Eftersom  hon 

därmed kan använda vapnet som ett objekt för att utföra en aktiv handling. Förhoppningsvis 

klargör detta skillnaden mellan ett objekt som tillåter en kvinnlig karaktär att vara aktiv och 

ett objekt som inte gör det. 

Det  finns  ett  problem  kring  egenskapsgrupperna,  mer  specifikt  kategorierna  i 

examensarbetet. Problemet  ligger  i att egenskapsgrupperna  sexualiserad och  könsneutral, 

enligt  kategorierna  kan  ha  inslag  av  den  aktiva  egenskapsgruppen. Det  val  som  gjordes  i 

detta  examensarbete  var  att  försöka  skapa  de  olika  bilderna  med  endast  aktiva, 

sexualiserade  eller  könsneutrala  egenskaper.  På  papper  kan  det  verka  enkelt,  men  i 

verkligheten  var  det  svårt  att  tona  ned  det  sexualiserade  och  könsneutrala  i  den  aktiva 

kvinnan.  Likaså  var  det  svårt  att  minimera  de  aktiva  egenskaperna  i  de  två  andra 

konceptillustrationerna.  Det  är  tämligen  intressant  att  se  hur  kategoriseringen  av 

egenskapsgrupperna möjliggör en nedbrytning av vilka egenskapsgrupper som kan kopplas 

samman.  Dock  förhindrade  metodbeskrivningen  att  en  salig  blandning  av  dessa 

egenskapsgrupper kunde skapas, eftersom det därmed hade blandats egenskaper från de tre 

egenskapsgrupperna.  För att avsluta diskussionen  kring  kategorierna  ska ett  förtydligande 

göras kring valet att försöka nedtona egenskapsgruppernas blandningar. Valet var baserat på 

metodbeskrivningen  som  sammanfattat  kan  beskrivas  som  att  skapa  tre 

konceptillustrationer  som  speglade  de  tre  egenskapsgrupperna.  Därmed  kunde  inte 

egenskapsgrupperna  blandas,  men  allmänt  kan  egenskapsgruppen  aktiv  fortfarande  ha 

inslag av de andra egenskapsgrupperna könsneutral och sexualiserad.  

Avslutningsvis  i  diskussionskapitlet  finns  det  faktum  att  de  egenskaper  som  valts  in  i 

grupperna  könsneutral,  sexualiserad  respektive  aktiv  i  uppsatsen  inte  är  de  enda 

egenskaperna  som kan bli gestaltat vid  skapandet av en karaktär  för ett  sf‐spel. Det  finns 

tillexempel egenskaper som smidig, mystisk och heroisk (möjligen fler). Heroisk kan troligen 

placeras i den aktiva gruppen, men alla hjältar/ hjältinnor bär troligen inte på ett objekt som 

tillåter dem utföra saker så huruvida heroisk ska placeras i gruppen aktiv är komplicerat. Det 

kan  därmed  inte  förnekas  att  andra  egenskaper  än  de  som  studerats  inom  ramen  för 

examensarbetet  kan  ha  påverkat  valet  av  karaktär  för  respondenterna. Det  som  enkäten 

beskriver som aktiv kanske inte är detsamma som respondenten menar med aktiv, men att 

ge  en  beskrivning  av  egenskapsgrupperna  kan  ha  påverkat  respondenternas  resultat. 

Eftersom det därmed kan ha tydliggjort att enkätundersökningen handlade om att se vilken 

bild de helst tyckte om och varför.  
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6.3 Framtida arbete 
Ett fortsatt arbete skulle kunna bestå i att utveckla urvalet i den statistiska undersökningen 

till 1000 personer. Tillvägagångssättet kan förslagsvis vara att göra enkätundersökningen på 

digital väg. Urvalet ska helst bestå av 500 män och 500 kvinnor. Denna digitala undersökning 

kan göras på ett  internetforum. Dock måste forum undersökas för att fastställa vilka det är 

möjligt att göra enkäten på. Vidare bör forumets moderatorer kontaktas för att fråga om det 

är möjligt att använda enkäten hos dem. I detta fortsatta arbete skulle det också vara möjligt 

att utveckla enkäten, utifrån slutsatserna som redovisats i detta examensarbete. 

Vidare arbete med examensarbetet skulle kunna bestå i att skapa en kvinnlig karaktär utifrån 

egenskaperna  som  urvalet  föredrog,  för  att  därefter  skapa  en  kontext  till  den  kvinnliga 

karaktären. Eftersom det visade sig  i fokusgruppen att kontexten är viktigt för en karaktär, 

kan  det  vara möjligt  att  skapa  en  karaktär med  bakgrundshistoria,  eller  åtminstone  vissa 

egenskaper,  som  gör  att  karaktären  blir  ”badass”  (Man  2,  Bilaga  3).    Ett  exempel  på  en 

karaktär  som  inte  är  sf,  skulle  vara  Lara  Croft  i  spelet  Tomb  Raider.  Croft  är  en  kvinnlig 

karaktär inspirerad av Indiana Jones och är därmed en kvinna som framställs som arkeolog. 

Hon  är  intelligent,  atletisk,  sexualiserad  och  aktiv.  En  adaptering  av  Croft  skulle  kunna 

fungera i ett sf‐spel och detta är troligen en karaktär som passar in på de flesta egenskaper 

som  urvalet  föredrog.  Ett möjligt  arbetssätt  är  att  skapa  en manlig  karaktär  som  skulle 

fungera  i  sf‐spelet  och  konvertera  den  till  en  kvinna.  Behöver  endast  de  visuella 

egenskaperna  förändras eller ska karaktärens personlighet också  förändras  i  förvandlingen 

från man till kvinna? 

Det skulle vara intressant att ha karaktärerna och miljöbilderna var för sig och därmed göra 

en  undersökning  som  undersöker  vilka  miljöer  och  karaktärer  respondenterna  föredrar. 

Detta  skulle  också  eliminera  att  respondenterna  väljer  en  karaktär  tack  vare 

bakgrundsmiljön. Det är både negativa och positiva effekter med att göra detta och tack vare 

miljöernas uppdelning  lämpar det sig möjligen att undersöka två urval. Det ena urvalet  får 

välja  karaktärer med  respektive bakgrundsmiljö och det  andra urvalet  får  välja  karaktärer 

utan bakgrundsmiljö samt vilken fristående bakgrundsmiljö som de helst väljer. 

Vidare arbete med examensarbetet kan vara att göra ett arbete  som endast går ut på att 

gruppera visuella egenskaper. Som nämnts ovan  fanns  inte smidig, mystisk eller  intelligent 

med  i  bakgrundsgrupperna,  vilket  borde  antyda  att  det  finns  fler  egenskaper  än  de  inuti 

grupperna som tagits upp i bakgrunden. Ett helt nytt arbete som baseras på informationen i 

detta  examensarbete  skulle  därmed  kunna  skapas  och  med  fördel  kan  det  nya 

examensarbetet  referera  till detta arbete  för att ha en grund att  stå på. Härmed avslutas 

arbetet med frågor som kan leda in på ett fortsatt arbete med denna inriktning: 

Finns  det  fler  visuella  egenskaper  än  egenskaperna  i  egenskapsgrupperna  sexualiserad, 

könsneutral och aktiv kvinna? Vilka egenskapsgrupper kan visuella egenskaper som smidig, 

mystisk, fåfäng, ”självsäker” eller ”badass” (Fokusgrupp, Bilaga 3) ingå i? 
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Bilaga 1:  Tidig version av enkät 

Enkäten  är  skapad  av Daniel  Larsson  (student  på Högskolan  i  Skövde)  för  att  användas  i 

studentens  examensarbete.  Undersökningen  är  anonym  och  respondenten  (Du)  är  inte 

tvingad  till  att  göra  enkäten.  Svarsalternativen  i  enkäten  kommer  endast  användas  i 

forskningssyfte och tar cirka två minuter att göra. 

Du  svarar genom att kryssa  i ett  svarsalternativ  (Det  svar  som bäst  stämmer med vad du 

tycker) genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. 

Man 

 

Kvinna 

    

1. Vilken av kvinnorna A, B eller C vill du helst spela? 

A: 

B: 

C: 

2. Varför valde du den kvinnan? 

A: Kvinnan är sexig 

B: Kvinnans roll är aktiv 

C: Kvinnans roll är könsneutral   

D: Kvinnan bär ett objekt 

E: Kvinnans är attraktiv 

F: Kvinnans är inte sexualiserad   

 

 

 

Var god vänd blad för resterande frågor 
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3. Vilka egenskaper ser du hos karaktär A? (Flera alternativ kan kryssas i) 

A: Sexualisering 

B: Aktivitet 

C: Könsneutralitet   

D: Kvinnan är inte sexualiserad 

E: Kvinnan är attraktiv 

F: Kvinnan är manlig    

 

4. Vilka egenskaper ser du hos karaktär B? (Flera alternativ kan kryssas i) 

A: Sexualisering 

B: Aktivitet 

C: Könsneutralitet   

D: Kvinnan är inte sexualiserad 

E: Kvinnan är attraktiv 

F: Kvinnan är manlig    

5. Anser du dig själv vara något av följande? (Flera alternativ kan kryssas i) 

A: Snygg 

B: Aktiv 

C: Icke‐social  

D: Social 

E: Passiv 

F: Inget av ovanstående 

 

 

Daniel Larsson och Högskolan i Skövde tackar dig för din medverkan!  
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Bilaga 2: Enkät till respondenter 

Enkäten  är  skapad  av Daniel  Larsson  (student  på Högskolan  i  Skövde)  för  att  användas  i 

studentens  examensarbete.  Undersökningen  är  anonym  och  respondenten  (Du)  är  inte 

tvingad  till  att  göra  enkäten.  Svarsalternativen  i  enkäten  kommer  endast  användas  i 

forskningssyfte och tar cirka två till fyra minuter att göra. 

Du svarar genom att kryssa i svarsalternativ (Det svar som bäst stämmer med vad du tycker) 

genom att sätta kryss i lämplig ruta. 

Man 

 

Kvinna 

    

6. Vad  föredrar du  för klädstilar på kvinnliga karaktärer  i science  fiction spel?  (Flera 

alternativ kan kryssas i) 

A: Klassisk rymddräkt  

B: Tätt åtsittande rymddräkt  

C: Forskaroutfit 

D: Futuristiska (teknologiskt inspirerande kläder) 

E: Nutida kläder  

 

 

7. Vilken av kvinnorna A, B eller C vill du helst spela i ett science fiction spel? 

A: 

B: 

C: 

   

Var god vänd blad för resterande frågor 
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    2.a Varför valde du den kvinnan? (Flera alternativ kan kryssas i) 

A: Kvinnan är sexig 

B: Kvinnan är aktiv 

C: Kvinnan är könsneutral    

D: Kvinnan bär ett objekt 

E: Kvinnan är attraktiv 

 

       2.b Finns det några andra skäl till varför du valde den kvinnan?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.a Vilken sorts kvinnlig karaktär vill du spela i ett science fiction spel?  

A: Intelligent  

B: Mystisk  

C: Heroisk 

D: Smidig 

E: Fåfäng  

      3.b  Finns  det  några  andra  visuella  egenskaper  du  hellre  skulle  vilja  se  i  ett  science 

fiction spel? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Daniel Larsson och Högskolan i Skövde tackar dig för din medverkan! 
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Bilaga 3: Fokusgrupp 

Fokusgrupp:21/4‐12:05‐12:26  

Karaktärerna  är  bilderna  som  skapats  i  projektarbetet,  de  ses  i  Bilaga  2. 

Notera  att  transkriberingen  fortfarande  innehåller  talspråk  som  ”asså”. 

 

Daniel: Temat idag är kvinnliga karaktärer i science fiction spel. För att få igång diskussionen: 

Vilken  av  de  här  karaktärerna  skulle  ni  helst  vilja  spela  och  varför?  

[Ger ut bilderna i Bilaga 2] 

Kvinna 2: "A" 

Kvinna 1: "Jag med, helt klart asså" 

Man 1: "Karaktär A" 

Man 2: "Ja, jag skulle också velat spela karaktär A " 

Man 1: "Det är någonting mystiskt med karaktär A" 

Kvinna 2: " Ja jag tycker det också, något mystiskt där" 

Kvinna 1: "Mm" 

Kvinna 1: "C går ju helt bort tycker jag, tråkig jäkel" 

Kvinna 2: "Ja men de ser ju ut....är det en tjej eller?" 

Kvinna 1: "Ja" 

Kvinna 2: "Ne" 

Kvinna 1: "Nej, och B då?" 

Kvinna 2: "Nej" 

Man 1: "B är lite för stereotyp" 

Kvinna 1: "Ja nog" 

Man 2: "Asså B, det känns som 'Commander Shepperd' och det är jävligt nice karaktär där, 

men det kanske är presentationen här som gör att det blir lite.." 

Kvinna 1: "Ja brösten där är ju inte nådiga" 

Man 2: ”Nej, dom är ju inte det asså” 

*skratt* 

Kvinna 2: ”Det ser ut som en man med pattar” 

Kvinna 1: ”Jo” 

Man 1: ”Sen är det mer bakgrundshistoria på A också känns det som.” 
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Man 2: ”Ja, hon har ju mask i handen, va?” 

Man 1: ”Ja och sen så har hon någon stad i bakgrunden också va, förstår ni de?” 

Man 2: ”Ja, exakt” 

Man 1: ”Det är i och för sig en pyramid i bakgrunden på den.” [syftar troligen på B] 

Man 2: ”Det är ju A eller B, men C går bort.” 

Kvinna 1: ”mm” 

Man 2: ”Mest för att den inte ser ut som en tjej.” 

Kvinna 2: ”Nej, det gör den ju verkligen inte. Vem är det som har gjort dem här, är det du? 

Daniel: ”Det är jag.” 

*skratt" 

Man 1: "Såhär lite ’Assasins Creed’" 

Daniel: ”Vilken var ’Assasins Creed’?” 

Man 1 och Man 2: ”A” 

Man 1: ”Karaktär A var lite Assasins Creed” 

Man 2: "Lite 'Star Wars' vibbar och 'Prince of Persia'” 

Kvinna 1: ”På B eller?” 

Man 1: ”På A” 

Kvinna 1: ”På A?” 

Man 1: ”Att det är så.. lite 'Jedi'‐aktigt.” 

Kvinna 1: "Ja i och för sig, och det funkar ju alltid" 

*skratt* 

Man 1: "Ja, precis"  

Man 2: "Precis" 

[orelevanta saker pratas om kort.] 

Kvinna 1: ”Ja jag vet inte vad jag ska säga, A!” 

Man 1: ”Ja, alla” 

Man 2: ”A!,A!,A!” 

*Skratt* 

Daniel: ”Då får jag ställa en till fråga: Om ni inte skulle haft dessa karaktärer, vilka 

egenskaper skulle ni vilja ha på en karaktär?” 
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Kvinna 2: ”Är det just en kvinnlig karaktär?” 

Daniel: ”Ja, en kvinnlig karaktär. Hur skulle en kvinnlig karaktär se ut för att ni skulle vilja 

spela den?” 

Man 2: ”Bara utseende?” 

Kvinna 2: ”Utseende asså?” 

Daniel: ”Visuellt.” 

Kvinna 2: ”Tomb Raider funkar för mig.” 

Man 1: ”Jag tycker faktiskt inte det är så, så viktigt det visuella. Så länge det binder ihop med 

storyn på något sätt.” 

Kvinna 1: ”Ja, det är ju” 

Man 1: ”Det är ju..” 

Kvinna 2: ”Asså, har du dessa tre karaktärer så måste du ju välja den som är snyggaste” 

Man 1: ”Jag tänkte ju..” 

Kvinna 2: ”Det gör man ju tycker jag. inte för att jag är en tvspelsfanatiker, men.” 

Man 1: ”Ja.” 

Kvinna 2: ”Sen tycker jag det är bra om man kan välja också.” 

Man 1: ”Ja” 

Kvinna 2: ”Asså hur ansiktet ska se ut och vilken färg på kläderna och...” 

Kvinna 1: ”mm” 

Kvinna 2: ”... men det kanske är en tjejgrej?” 

Man 1: ”Na, det är nog både och” 

Man 2: ”Jag tycker mer att personligheten är viktigare när det gäller att välja min karaktär.” 

Kvinna 2: ”Ja, men det är också något man ska kunna välja.” 

Man 2: ”Är det en mesig tjej så vill jag inte ha med henne att göra, det ska vara..” 

Kvinna 2: ”…jävlar anamma” 

Man 2: ”Exakt, det ska va lite jäkla anamma.” 

Man 1: ”Det var ju det jag mena, det kan väga upp någonting som man kanske annars inte 

tycker är tilltalande.” 

Man 2: ”Ja, precis.” 

Kvinna 2: ”Mm” 

Kvinna 1: ”Eller så kan den vara skitful och man bara skrattar åt den, det funkar också.” 
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Man 2: ”Ja. Men asså, om tjejen hade vart en kvinnlig jamesbond liksom... o bara” 

Kvinna 2: ”Ja men det funkar inte, ialla fall inte när man ser ut så.” 

*skratt* 

Kvinna 2: ”Förlåt.” 

Daniel: ”Det är lugnt.” 

Man 2: ”Ja, man måste ju kunna väga killar med dem?” 

Kvinna 2: ”Precis” 

Man 2: ”Det håller inte” 

Man 1: ”Men det är väl bara för att tjejen ser avsexualiserad på något sätt?”[Syftar troligen 

på C] 

Kvinna 1: ”Ja” 

Man 1: ”Som ni sa innan, är det ens en tjej?”[Syftar troligen på C] 

Kvinna 1: ”Ja” 

Man 1: ”Vad är det som gör att det är en tjej.” 

Man 2: ”Man ser det inte så mycket på A heller men man ser..” 

Man 1: ”Nej” 

Man 2: ”.. men det framgår ändå att det är en tjej.” 

Kvinna 2: ”Men det är nog bara för att A är mystisk. Då kan man fantisera ihop hur det ser 

ut” 

Man 1: ”Ja och dessutom så håller hon handen lite framåt..” 

Man 2: ”mm” 

Man 1: ”… lite neråt, det är på något sätt en femininsk.. feminin ,vad sa jag?.. feminint 

uttryck.” 

Man 2: ”Ja, men de gör ju allihopa” 

Kvinna 2: ”Ja.ja” 

Man 1: ”Jaja, men samtidigt håller hon ett vapen så, det blir mer ändå att det blir asså” 

Kvinna 2: ”Ja” 

Kvinna 1: ”Aa, men jag tror att man kan fantisera ihop lite mer själv kring A också” 

Man 1 och Man 2: ”Ja” 

Kvinna 1: ”Eeh, för B känns redan mer bestämd här..” 

Man 1: ”Ja” 

Kvinna 1: ”.. och jag tycker vi lägger till våra egna liksom” 
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Man 1: ”Ja det är ju det man brukar säga att när gubben är lite abstrakt typ..” 

Kvinna 1: ”Ja, precis” 

Man 1: ”... så kan man såhär lägga sina egna värderingar och sina egna grejor på liksom.” 

Kvinna 1: ”Ja och det är ju det man vill när man spelar, tror jag.” 

Man 1: ”Om inte det är såklart, en jäkligt utvecklad personlighet, så att säga, det kan ju 

överväga det mesta.” 

Kvinna 1: ”Mm” 

Man 1: ”Om man tycker att karaktären man spelar är jävligt cool så blir det liksom att man: 

ah! fan vad nice, spela.” 

Kvinna 1: ”Mm” 

Kvinna 2: ”Ja, precis.” 

Man 2: ”Men när jag spelar såna här spel som typ ’Masseffect’, ’Dragon age’, då har man ju 

rätt mycket karaktärer med som man kan styra också...” 

Man 1: ”Ja” 

Man 2: ”.. men även om dom.. om de e en tjej som ser bra ut så vill jag inte spela henne om 

hon inte är badass.” 

*skratt * 

Man 2: ”Det är ju viktigt” 

Kvinna 1: ”Varför är det så då?” 

Man 2: ”Jag vet inte.” 

Kvinna 2: ”Men det är ju coolt ju, det finns inga badass tjejer i verkligheten.” 

Man 1: ”Eh?” 

Kvinna 1: ”Aha!” 

Man 1: ”Det kanske finns få badass, frågan är ..” 

Man 2: ”Jag vet inte” 

Man 1: ”..om man ändå vill stöta på en badass tjej i verkligheten.” 

Man 2: ”Jag hade inte velat spela en mesig kille heller, så nja” 

Kvinna 1: ”Det ska passa i den kontexten man är i” 

Man 1: ”Mm, ja. Men man vill ju spela dem som [vind stör] försöker uppnå någon slags” 

Kvinna 1: ”Ja de som man tror är idealet.. till det spelet” 

Man 1: ”Ja, precis” 
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Man 2: ”Men jag menar, Lara Croft är ju inte Cool bara för att hon har stora tuttar, hon är ju 

liksom fan arkeolog, utforskar tempel och sånt skit.” 

Kvinna 2: ”Ja hela storyn där funkar ju.” 

Man 2: ”Asså en kvinnlig Indiana Jones, de är ju hur cool som helst.” 

Kvinna 1: ”Mm” 

*tystnad * 

Daniel: ”Ni har pratat om mycket så här "coolt och badass". Skulle ni kunna definiera vad 

coolt och badass är? Lite mer.” 

Kvinna 2: ”En person som bara kommer in och tar över” 

Man 1: ”Självsäker” 

Kvinna 2: ”Ja.” 

Kvinna 1: ”Mm” 

Kvinna 2: ”Gärna lite vapen och kamsporter, knivar.” 

*skratt * 

Man 1: ”Frågan är om det ens behövs, det är liksom så här ascessoarer. På något vis.” 

Man 2: ”Mm” 

Kvinna 2: ”Ja, men ascessoarer är viktiga för tjejer” 

Man 1: ”Jao, men samtidigt så är det en tjej som är jävligt självsäker  så behöver hon inte ha 

så mycket mer med sig för att det ska vara en cool karaktär.” 

Kvinna 2: ”Nej det har du ju i och för sig rätt i.” 

Man 1: ”Sen är det ju extra rustning och sånt” 

Kvinna 2: ”Med vapen och lite sånt, ja” 

Man 1: ”Ja precis. Gå runt med två stycken maskingevär så…” 

Kvinna 2: ”Det är coolt.” 

Kvinna 1: ”Men, jag tror man spelar för att typ man vill vinna och att det ska gå bra. Väljer 

man då en karaktär som är mesig, så känns det som att det kommer att gå sämre liksom. 

Man 1: ”Ja, svagare” 

Kvinna 1: ”Fast det är en själv som spelar” 

Man 1: ”Ja, lite så.” 

Kvinna 2: ”Ja, men det är en förlägning av sig själv också kanske.” 

Kvinna 1: ”Mm, det blir det.” 
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Man 2: ”Sen kan det ju vara lite så också om man spelar multiplayer kan jag köra med de 

mesiga karaktärerna ibland bara för att när man vinner så är det gött.” 

*håller med och skratt*  

Man 2: ”Slagen av en liten baby” 

Kvinna 2: ”Ja men då blir det ju en mer ball grej ju. Vet du att du är bra på spelet kan du ju ta 

vilken karaktär du vill, för du vinner ändå.” 

Man 1: ”Men samtidigt, är den karaktären tråkig så vill man ju inte spela den ändå.” 

Kvinna 2: ”Blir det inte lite krig också, om fler ska ha dem. Snyggast o schysstast o bäst.” 

Man 1: ”Men vaddå, jag har varit med om att folk som spelar spel väljer dom fulaste 

karaktärerna för då har de ialla fall en karaktär som ingen annan spelar.” 

Kvinna 1: ”Mm” 

Man 1: ”men ja” 

Man 1: ”Sen tycker jag också att det är viktigt ibland, att man inte känner att det är en tjej 

för den sakens skull så att det inte bara är en tjej för att det ska vara en tjej.” 

Kvinna 1: ”Nej” 

Kvinna 2: ”Asså om jag spelar ett spel som tjej så vill ju jag helst ha en tjej.”  

Kvinna 1: ”För att du känner igen dig själv?” 

Kvinna 2: ”Ja jag vet inte, för att det är grymmare, för att alla killar redan är så grymma än 

vad tjejer är så.” 

Man 1: ”Ja.” 

Man 1: ”Problemet är ju om man spelar o stöter på någon tjej, en tjejkaraktär som just, 

utvecklarna har sagt o nu ska vi göra en tjej sen tar dom allt det stereotypiska.” 

Kvinna 2: ”Ja men det är ju därför det är bra att välja vad dom ska ha för kläder och 

ögonfärger o vad dom kan och inte kan, nåt sådant där.” 

Man 1: ”Men då är du mycket för rollspel?” 

Kvinna 2: ”Ingen aning. Jag spelar Farmville, typ..” 

*skratt * 

Kvinna 2: ”..kan man välja vilka t‐shirts och sånt man vill ha. Och sen har jag spelat Spyro the 

dragon lite också.” 

Man 1: ”Inget Sims? Det brukar vara lite..” 

Kvinna 2: ”Aldrig spelat det i hela mitt liv.” 
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Man 1: ”..brukar vara stereotypiskt att tjejer spelat det” 

Kvinna 2: ”Gubbe med diamant ovanför som gör massa saker.” 

Man 2: ”Dockhus i datorn” 

Kvinna 2: ”Wohoo!” 

Man 1: ”Jag har så tråkigt i mitt liv så jag tittar på någon annan. En digital version av mig själv 

som gör det.” 

Kvinna 2: ”Har inte känts lockande.” 

Man 2: ”Tycker det är kul att bygga hus, men det är det enda roliga typ.” 

Kvinna 2: ”Alltid kul och skapa saker, men det är inte kul att springa omkring där.” 

Man 1: ”Kommer ihåg när man utnyttja de spelet, hoppa ned i en pol och tog bort stegen.” 

Man 2: ”Ja, haha” 

Kvinna 2: ”Kunde man göra de?” 

*skratt * 

[Efter en stund] 

Kvinna 2: ”Fler frågor det blev tyst” 

Daniel: ”Om ni får välja mellan en aktiv, sexualiserad och könsneutral person vad skulle ni 

välja då?” 

Kvinna 1: ”Könsneutral” 

Kvinna 2: ”Jag vet inte vad det betyder.” 

Man 1: ”Asså antingen en mans man, eller en womens women eller  en karaktär som lika 

gärna skulle kunna vara  en kille eller tjej.” 

Kvinna 2: ”Nej nej, det ska vara en manlig man eller en kvinnlig kvinna.” 

Man 1: ”Håller med,” 

Man 2: ”mm” 

Kvinna 2: ”Annars kan det ju vara barbapappa.” 

Kvinna 1: ”Om man själv får bestämma är det ju bättre om det är könsneutralt ju.” 

Kvinna 2: ”Har du möjlighet att bestämma så är det de bästa, men har du liksom en 

barbapappa som ska springa omkring så tycker inte jag att det låter så speciellt spännande.” 

Man 1: ”På något vis vill man ju se stereotyperna ändå, även om man inte..” 



 

  60 

Kvinna 2: ”Men det är ju liksom overkligt så att då kan man ju bestämma vad man vill, då kan 

man göra vad man vill. Man kan tycka vad man vill. I verkligheten är det lite svårare.” 

Kvinna 1: ”Ni vill ha lite färdigt bestämt? Så..” 

Man 1:”Ja. Men asså om man stöter på en karaktär i ett spel om man inte spelar den själv, 

som du säger, så kan jag förstå att den är lite neutral och lämnar rum åt att en själv liksom 

bygger på den. Men när man stöter på en karaktär i ett spel som är väldigt könsneutral så 

känns den personen inte riktigt levande.”  

Kvinna 1: ”I och för sig.” 

Man 1: ”Ja skulle ju vara jävligt coolt om...” 

Man 2: ”Vad då könsneutral, vad menar du med det?” 

Man 1: ”Asså att du stöter på en...” 

Man 2: ”alien?” 

Man 1: ”Ja, precis” 

Man 2: ”Så pratar du med han så vet du inte om han är en kille eller tjej” 

Man 1: ”Ja precis, då är det inte så viktigt” 

Man 2: ”Samtidigt, då skiter jag i om det är en kille eller tjej så länge den är badass.” 

Kvinna 2:” ja ,asså tjejen ska ju inte vara mesig” 

Man 1: ”Ne,j nej. Om det är en humanoid, något som ser ut som en människa, så kan det nog 

vara roligt om du sitter och spelar att veta om det är en kille eller tjej. Och ska den då vara 

helt neutral så att man inte har en aning? Eller ska den..” 

Man 2: ”Man kan ju inte ha de ena eller de andra” 

Man 1: Sen behöver man ju inte ha att det är mans man, det kan ju faktiskt vara att det ska 

vara en feminin kille på något sätt. Att man gör och en karaktär som är kille, men som är 

väldigt feminina. Eller tvärtom, att de är..” 

Kvinna 2: ”Ja , bara man ser skillnaden” 

Man 1: ”Ja, att man märker det här könsstereotypa. På något vis ändå. Fast man kan ju 

uttnyttja den ändå så att det blir typ obvious.” 

Man 2: ”Så länge den är snygg.” 

Man 1: ”Bara hon inte har stereotypical blackguy som springer runt och är cool hela tiden” 

Man 2: ”cool de e väl de, ändå grym även om han är ganska stereotyp. Så är hon rätt 

badass.” 

[Kommer sedan fram till left for dead] 



 

  61 

Man 1: ”Ja, som vi spela i left for dead” 

Man 2: ”Vad då left for dead? I left for dead 2?” 

Man 1: ”Ja” *gör en imitation* 

Daniel: ”Finns det några kvinnor i left for dead? 

Man 1: ”En tror jag” 

Man 2: ”En tror jag bara” 

Man 1: ”Hon är den stereotypiska kaxiga latinen” 

Man 2: ”I tvåan menar du?” 

Man 1: ”Mm” 

Man 2: ”Det är i ettan,” 

Man 1: ”En mörk tjej” 

Man 2 ”Nej, det är en vit tjej.” 

Man 1: ”Är det de?” 

Man 2: ”Ja” 

Man 1: ”Tror inte jag spelat ettan.” 

[Intervjun avslutades här] 

 

 

 


