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Sammanfattning 
 

Arbetet undersöker om bildanalytiska studier kan användas som utgångspunkt i 

samband med formgivning av spelomslag representativa för actiongenren och som 

tilltalar dess huvudmålgrupp, utan att bygga på genremässiga stereotyper. 

Inledningsvis diskuteras fysionomi och arketyper för att visa på skillnader kontra 

begreppet stereotyp. Därefter skapas en grund för uppfattningen om stereotyper med 

hjälp av socialpsykologisk forskning som leder in på aktuell forskning kring 

generalisering i spel. Samtidigt diskuteras metoder som kan användas för att analysera 

visuella uttryck. 

Undersökningen inleddes med en bildanalys av tre aktuella spelomslag. Bildanalysen 

fungerade därefter som utgångspunkt i samband med designarbetet kring tre 

spelomslag, som fick olika designelement med syftet att undersöka arbetets 

frågeställning. Materialet användes i en kvantitativ undersökning i form av en 

webbenkät där slutna och öppna frågor varierades. Resultatet visade på indikationer 

med möjlighet att attrahera actiongenrens huvudmålgrupp utan användandet av 

genremässiga stereotyper. Studien kan med fördel användas inom spelutveckling för 

att understödja neutralisering av designelement likväl som en möjlighet att attrahera 

en större målgrupp.   

Nyckelord: Stereotyper, Omslagsdesign, Bildanalys, Action, Dataspel   
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1 Introduktion 

I detta arbete undersöks om bildanalytiska studier kan bidra till att fördelaktigt formge 

spelomslag som är representativa för actiongenren och som tilltalar dess tänkta 

huvudmålgrupp, utan att bygga på genremässiga stereotyper. För att fokusera arbetet har en 

avgränsning gjorts till att undersöka stereotypa element på västerländska spelomslag inom 

actiongenren. Detta med grund i den populäritet och breda exponering som genren medför.  

Kapitlet ”Bakgrund” börjar med att undersöka uppkomsten av de fysionomiska 

grundtankarna för att därefter behandla arketypiska symboler och visa på dess likheter och 

olikheter kontra begreppet stereotyp. Därefter skapas en grund för uppfattningen om 

stereotyper med hjälp av socialpsykologisk forskning som visar på att det finns visuella 

”mallar” hos människor som ofta tenderar att formas till stereotypa uppfattningar. Detta är 

till exempel något som spelutvecklare kan använda till sin fördel för att sprida ny 

information kring en karaktär som lättare blir ihågkommen av en viss målgrupp. Denna 

teoretiska genomgång leder därefter in på mer aktuell forskning kring stereotyper i spel. Här 

ges exempel på hur stereotyper ofta uppfattas negativt till exempel i form av 

hypersexualisering men att det också kan finnas fördelar för spelutvecklare att använda sig 

av dessa. Det huvudsakliga intresseområdet för arbetet presenteras därefter genom att 

beskriva stereotypa element som ofta förekommer på spelomslag, vilket exemplifieras med 

hjälp av tidigare vetenskapliga studier. Till sist beskrivs metoder och begrepp som kan 

användas för att analysera och tolka visuella uttryck likt de spelomslag förmedlar. 

I kapitlet ”Problemformulering” redogörs det för hur bakgrundskapitlet står som grund för 

arbetets problemformulering. De olika utgångspunkterna motiveras för att därefter 

summeras i en frågeställning där målet är att se om bildanalytiska redskap kan användas 

som grund för en arbetsmetod med syfte att formge spelomslag för actiongenren och dess 

huvudmålgrupp utan att tvunget behöva använda genremässiga stereotyper. Arbetet strävar 

efter att samla en stor mängd data från olika målgrupper i förhoppningen att kunna finna 

förhållanden, sammanhang och skiljaktigheter. Av den anledningen användes en 

undersökningsmetod som lutade sig mot ett kvantitativt tillvägagångssätt i form av en 

webbenkät vilket motiverades av den kvantitativa metodens fördelar när det handlar om ett 

stort antal respondenter och möjlighet att kategorisera resultat.  

Kapitlet ”Projektbeskrivning” dokumenterar arbetets genomförande och inleds med en 

förstudie i form av en ikonografisk bildanalys av tre aktuella spelomslag. Med hjälp av 

analysen kunde ett antal generaliserande grafiska element identifieras som fungerade som 

en utgångspunkt för fortsatt arbete.  Därefter formges tre olika spelomslag efter ett fiktivt 

spel där karaktärer och handling utformats speciellt för actiongenren. Väsentliga delar av de 

olika omslagens design klargörs både ur ett tekniskt och analyserande perspektiv där olika 

tankegångar inom arbetsprocessen ligger till grund för ett motiverande av omslagsdesignen. 

Till undersökningen används därefter de tre olika omslagen för att se om det går att finna 

indikationer på element som utan stereotypa anlag fortfarande kan vara representativa för 

actiongenren.   



 2 

2 Bakgrund 

Tidigt i december 2012 avslöjades för första gången omslaget till det sedan länge omtalade 

spelet Bioshock Infinite (2013). Kort därefter blev reaktionerna starka och Internet 

svämmade över av missnöjda kommentarer angående den illustration som gestaltade 

omslaget. Personer menade på att spelets omslag var osmakligt drivet av vad som inom 

spelvärlden kan kallas för stereotypa inslag; en vit man (den första av spelets protagonister) 

hållandes ett vapen över axeln. Dessutom var spelets andra protagonist, en kvinna, inte 

synlig. Spelets creative director Ken Levine svarade på reaktionerna genom ett uttalande där 

han förklarade att utvecklarnas val av illustration till omslaget var drivet av kommersiella 

skäl. Genom att placera stereotypa beståndsdelar på spelets omslag var tanken och 

förhoppningarna att en person som inte kände till spelet skulle bli intresserad och få en lust 

att vilja veta mer. Diskussionerna fortsatte och inom kort publicerades flera 

uppmärksammade nyhetsartiklar som behandlade ämnet.1 En av dessa var från spelföretaget 

Naughty Dog som kommenterade det hela genom att avslöja att studion och deras 

kommande spel The Last of Us (2013) blivit ombett av producenter att endast placera den 

ena av spelets huvudkaraktärer (en man) på framsidan av omslaget.2 Några dagar efter att 

Ken Levine för första gången kommenterat debatten valde han att göra ett nytt uttalande där 

han berättade att spelstudion gjort ett val att låta spelarna själva bestämma en ny bild som 

skulle bli placerad på andra sidan av det redan publicerade omslaget.3 Detta skulle ske 

genom en omröstning via Internet. 

Burgess, Stermer och Burgess (2007) menar på att ofta finns det förutfattade meningar hos 

människor i form av visuella bilder där man har en tydlig åsikt om hur en viss sak bör 

gestaltas eller framträda. De senaste tjugo åren har spel blivit en av de allra vanligaste 

formerna av underhållning för både barn och vuxna vilket resulterat i att spelens omslag och 

dess innehåll är något som finns tillgängligt för alla, till och med även för de som inte är 

intresserade av att spela (Burgess m.fl. 2007). Stereotyp som begrepp kan medföra både 

negativa och positiva synvinklar och anses ofta vara av betydelse då det underlättar 

bedömning av det som betraktas. Stereotypa inslag kan bland annat användas som ett 

verktyg då man vill förmedla information som blir bättre ihågkommen (Hinton, 2003) samt 

öka chanserna för försäljning (Near, 2012). Detta är något som för spelutvecklare kan spara 

både tid och pengar när man till exempel designar en karaktär (Isbister, 2006).   

Att ett spelomslag kan väcka ett stort intresse och engagemang, hos både konsumenter och 

utvecklare kan vi förstå genom ovanstående exempel. Det här arbetet kommer därför att 

undersöka huruvida det krävs att man faktiskt följer dagens rådande stereotypa normer som 

går att se på många spelomslag för att fånga ett intresse, eller ifall det finns utrymme för 

metoder med mer nyskapande lösningar där kreativiteten inte är begränsad av vissa 

förväntningar.   

För att lyckas med detta har arbetet valts att avgränsas. Arbetets avgränsning ligger i att de 

omslag som kommer att diskuteras under arbetet dels är västerländska men också berör en 

av de populäraste genrerna inom spel – action. Avgränsningen i form av västerländska spel 

                                                        
1 http://www.wired.com/gamelife/2012/12/bioshock-infinite-box-art/[Hämtad 13.02.28], 
http://kotaku.com/5964876/yes-bioshock-infinites-cover-is-terrible-and-yes-that-actually-matters 
[Hämtad 13.01.28] 
2 http://loading.se/news.php?pub_id=22677 [Hämtad 13.01.28] 
3 http://loading.se/news.php?pub_id=22681 [Hämtad 13.01.28] 

http://www.wired.com/gamelife/2012/12/bioshock-infinite-box-art/
http://kotaku.com/5964876/yes-bioshock-infinites-cover-is-terrible-and-yes-that-actually-matters
http://loading.se/news.php?pub_id=22677
http://loading.se/news.php?pub_id=22681
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baseras på hur designval ofta reflekteras av den marknad som är spelets huvudsakliga mål. 

Innehållsmässigt i spel förekommer det att material förändras beroende på var spelet är 

tänkt att distribueras (Carr, 2006). Att visuella element förändras gäller således även för 

utformningen av spelens omslag. Eftersom olika marknader lockas och attraheras av olika 

visuella element är det av den orsaken högst nödvändigt att avgränsa arbetet till endast en 

specifik marknad och dess typiska generaliserande element. När det gäller valet av att 

avgränsa arbetet till actiongenren gjordes detta med hänsyn till att många av dagens mest 

omtyckta spel innehåller populära actionbetonade element som i sin tur resulterar i stor 

exponering av spelomslagen. Dessutom kompletteras actiongenren också ofta med 

stereotypa element som är tänkt att tilltala en specifik huvudmålgrupp (Near, 2012). Spel 

med koppling till actiongenren bör således ses som intressanta att analysera och detta stärks 

av dess populäritet och komplexitet genom den mängd subgenrer som finns tillgängliga4 

(Adams, 2007). Ytterligare bör det nämnas att det stora antalet subgenrer även öppnar upp 

för möjlighet till ett bredare resonemang kring omslag med utrymme för fler alternativa 

element att diskutera.     

För att få en bättre förståelse för spelvärldens stereotyper och dess objektifierande inslag 

kommer bakgrundskapitlet inledas med en kort redogörelse av fysionomiska uppfattningar 

och arketypiska symboler för att därefter mer grundligt beskriva begreppet stereotyp. 

Därefter kommer teorier som berör stereotyper i spel att behandlas för att senare ge exempel 

på studier med fokus på objektifierande och stereotypa inslag. Detta följs till sist upp med en 

teoretisk grund i tolkning av visuella uttryck för att visa på hur information många gånger 

förmedlas via bilder samt hur det är av vikt att ha förståelse för denna typ av 

kommunikationsform. 

2.1 Fysionomin tar form 

Långt innan aktuell forskning började etablera begreppet stereotyp formades tankar om att 

man kan bedöma någons karaktär efter synliga fysiska anletsdrag.  Denna vetskap skulle 

komma att kallas för fysionomi och dess ursprung går att spåra mer än 2500 år bakåt i tiden. 

Begreppet menas ha fått sin start i och med texter skapade av Aristoteles5 och hans lärare 

Platos, som ansåg att det gick att hitta kopplingar mellan en människas karaktär och 

utseende. Så småningom skulle detta leda till att fysiska attribut som skönhet kunde bindas 

till mer karaktäristiska drag som till exempel godhet. Grundtankarna om fysionomi har 

kvarstått även långt efter de grekiska filosofernas dagar men begreppets mening har kommit 

att förändras i takt med att det blivit starkare förknippat med de mentala kvalitéernas 

samhörighet till ansiktet och dess muskulatur (Twine, 2002).  

Under början av 1900-talet skulle fysionomi som begrepp komma att få en mer aktuell 

omvärdering och detta i samband med filmmediets kulturella inlyftande. Detta kunde till 

exempel ses i filmer som The Wizard of Oz (1939) där den onda häxan exemplifierades som 

ful till skillnad från den goda häxan som betraktades som mycket vacker. Således tydliga 

exempel på en koppling mellan utseende och karaktär. Stor fokus centrerade nu också runt 

ansiktet och dess specifika drag. Detta resulterade i att kopplingen till ens persons karaktär 

började försvinna alltmer och istället lades större fokus på de känslotillstånd som går att 

                                                        
4 Shooters, 2d shooters, 3d shooters, platform games, fighting games, fast puzzle games, action-
adventures, music, dance, and rhythm games etc. 
5 Det råder fortfarande en debatt huruvida Aristoteles är ursprunget till begreppet eller om någon av 
hans studenter bör ses som dess ursprungliga grundare. 
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förknippa med ett specifikt ansiktsuttryck. Twine (2002) argumenterar även för att 

fysionomi som begrepp har relevans i det moderna samhället trots att innebörden av 

begreppet kommit att ändras sedan det för första gången myntades. Enligt honom kan 

dagens fysionomi ses som ett bra exempel på uppfattningar om utanförskap och då många 

gånger i form av karaktärer på tv eller i film. The Simpsons (1989) nämns som exempel där 

många av karaktärerna har stora avslöjande tänder. Ett anletsdrag som ska symbolisera 

dumhet (Twine, 2002). 

Det finns således en möjlighet att stereotyp som begrepp inte skulle ha varit så pass utvecklat 

som det i dagsläget är om det inte vore för det tidiga intresset för de fysionomiska 

beståndsdelarna. Även om de båda begreppen med tiden formats olika finns det fortfarande 

många likheter och varje gång stereotypa drag nämns ger det liv åt den grundläggande 

karaktärsbedömning som fysionomi innebär (Twine, 2002).  

2.2 Mytologiska motiv i form av arketyper 

Vid diskussion kring begreppet stereotyp är det vanligt förekommande att även 

uppfattningen om arketyper dyker upp. Arketyper och dess grundtankar gjordes allmänt 

kända genom studier genomförda av Carl Jung som ansåg att arketyper kunde beskrivas i 

form av forna symboler som blivit formade till allomfattande föreställningar. Enligt Jung 

handlade arketypiska symboler, eller motiv som han också kallade dem för, om det kollektivt 

omedvetna. Jung menade på att arketyper ofta tenderar att framträda i symbolformationer 

och det är i de grundläggande generella mönstren som personifieringen av det arketypiska 

formas (Almqvist, 1997).   

Typiska exempel på arketyper och dess symbolik kan vara draken, hjälten, jungfrun eller 

ondskan som alla har koppling till olika sagor och religiösa skildringar 

(Nationalencyklopedins nätversion, 2013-01-24). En arketyp behöver nödvändigtvis inte 

vara kopplad endast till ett utseende utan kan även ha samhörighet till själva situationen 

denne förekommer i, till exempel ett drama. Denna symbolik har ofta en djup förankring till 

olika delar av sagor och religiösa teman och kan lätt relateras av människor med olika 

kulturella bakgrunder. Det finns också en komplexitet i de vanliga arketyper som ofta 

används. Ta till exempel arketypen ”den vise mannen”. Arketypen i sig kan enligt Jung delas 

upp i flera olika verklighetsförankrade bilder. Detta kan till exempel vara i form av en läkare, 

kung eller präst etc. Den vise mannen representerar således ”…insikt, intuition, och en 

allmän beredskap att hjälpa och understödja” (Almqvist, 1997, s. 39).   

Enligt Jung finns bilden av en arketyp inom oss alla, i vårt omedvetna, i form av ”mallar” 

eller mönster. Tack vare en lång utveckling av allomfattande symboler har vi alla bilder av 

arketyper som vi kan relatera till (Almqvist, 1997). Dessa så kallade ”mallar” eller mönster är 

något som även skildras inom begreppet stereotyp.  Att försöka särskilja begreppet arketyp 

från begreppet stereotyp kan ibland vara en svår uppgift eftersom båda uppfattningarna 

grundar sig i allmänna och subjektiva tolkningar. En särskiljande faktor kan dock vara att 

arketyper ofta ses som symboler som med möjlighet att sträcka sig över flera kulturer 

(Adams, 2007). Med kulturer menas i detta fall exempelvis hur olika individer, trots spridda 

kulturella skillnader (geografisk plats, språk) kan relatera till klassiska arketypiska mallar. 

Förmodligen känner de flesta igen de klassiska visuella dragen hos en kung eller präst men 

det kan också handla om arketypiska drag som går att applicera på ett större antal element. 

Ett exempel på detta kan vara den arketypiska ängeln där dess personifierande drag även 
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kan tillämpas på ytterligare gestaltningar och få dem att beskrivas som änglalika. Detta är 

således ett resultat av kulturella och religiösa motiv djupt rotade i myter eller sagor 

(Almqvist, 1997). Begreppet stereotyp är däremot många gånger betydligt mer kontrollerat 

av de närmsta kulturella aspekterna, precis i enlighet med de tankar som Lippman (1922) 

framförde i sin tidiga forskning. Denna skillnad stärks ytterligare av Hinton (2003) som 

argumenterar för stereotypens koppling till kringliggande kulturella aspekter:  

Det är tydligt att om vi betraktar stereotyper som kulturella representationer, 

så existerar de bortom våra egna, personliga erfarenheter av andra 

människor, i den kultur som människorna i vår omgivning överför på oss.   

Hinton, 2003, s. 148 

Det går således att inom både de fysionomiska grundtankarna och Jungs arketypiska 

symboler finna tydliga kopplingar till begreppet stereotyp. Utan dess ursprung är det inte 

säkert att stereotyper haft den betydelsefulla inverkan som går att se inom aktuell forskning 

beträffande människors visuella ”mallar”. Men vad exakt är en stereotyp och vad 

personifierar begreppets olika beståndsdelar och dess skiljaktigheter från kringliggande 

begrepp? Detta behandlas i följande avsnitt. 

2.3 Stereotypen personifierad; dess för- och nackdelar 

I regel anses det finnas tre viktiga beståndsdelar som tillsammans formar begreppet 

stereotyp. Enligt Hinton handlar den första komponenten om hur ”…människor känns igen 

på en viss egenskap” (2003, s. 11). Dessa egenskaper är många gånger varierande och kan 

exempelvis skifta mellan att handla om hur en frisyr, nationalitet eller etnicitet uppfattas av 

själva betraktaren. Denna komponent inbegriper också egenskaper så som ålder eller kön. 

Den första komponenten kompletteras därefter med den andra komponenten i form av fler 

egenskaper som ofta skildras som personlighetsdrag. Utöver personlighetsdrag kan det till 

exempel också handla om mer fysiska kännetecken så som att äldre människor många 

gånger är gråhåriga. Den slutgiltiga komponenten består i att efter det att betraktaren 

identifierat vissa egenskaper, personlighetsdrag och fysiska attribut läggs allt samman och 

bilden av en stereotyp formas. Betraktaren har såldes bestämt sig för att en person är på ett 

visst sätt utefter beteende och utseende och av den orsaken kategoriseras andra likartade 

individer utefter den första iakttagna personens huvuddrag. Dessa tre beståndsdelar ses 

således inom aktuell forskning som nödvändiga villkor som bör uppfyllas för att en individ 

ska kunna relatera till specifika element och därmed bli stereotyppåverkad. De tre villkoren 

handlar i mångt och mycket om att vi måste kunna relatera till stereotypen i form av det vi 

ser, det vill säga ha en mental bild i minnet, för att därefter göra en vidarekoppling till 

egenskaper som är applicerbara på utseendet (Hinton, 2003). 

Walter Lippman anses vara en av pionjärerna inom forskning kring stereotyper då han för 

första gången introducerade begreppet stereotyp i sin bok Public Opinion (1922). Lippman 

ansåg att världen och allt den inbegriper i sin helhet är alltför komplex för oss människor och 

därför gör vi det enklare för oss själva genom att hantera situationer och dess innehåll med 

färdigt konstruerade bilder. Enligt Lippman behöver dessa bilder nödvändigtvis inte alltid 

vara konstruerade av själva betraktaren utan kan också ha formgetts av kulturella inslag. 

Lippman hade dessutom en kritisk roll inom den vetenskapliga forskningen av stereotyper 

då han ofta ”…kritiserade både sättet de skapas på och deras innehåll” (Hinton, 2003 s. 13). 

Även om både Lippmans synsätt och hans forskning är åldrad är den fortfarande relevant för 
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aktuella frågor angående begreppet stereotyp och något som samtida forskning fortfarande 

relaterar till (Hinton, 2003). Som underlag för det här arbetet kan många av Lippmans 

tankar i dagsläget fortfarande ses som relevanta för den objektifiering och 

hypersexualisering som finns inom spel. Spel, omslag och dess koppling till stereotyper är 

något som kommer belysas ytterligare längre fram i arbetet.  

Efter det att Lippman etablerat begreppet stereotyp på 1920-talet fortsatte forskningen och 

mycket fokus lades nu på att se samband mellan stereotyper och fördomar. Enligt Lippman 

var stereotyper något som bildades i samband med ett ofullständigt tankesätt samt kulturell 

inverkan. På 1970-talet började dock detta ifrågasättas genom studier av kognition6 (Hinton, 

2003) vilket innebar att forskning kring kognitionsvetenskap blev ett alternativt utvecklande 

av psykologiska teorier och metoder i förhållande till den redan existerande psykoanalysen7 

(Nationalencyklopedins nätversion, 2013-06-03). Man ansåg att det fanns en risk att tidigare 

forskning endast hade fokuserat på stereotyper som något negativt då det ofta liknades vid 

ett ofullständigt tankesätt. I och med dessa studier började man även väcka tankar om att 

stereotypisering som process betraktad inte nödvändigtvis var en dålig kognitiv utveckling. 

Det är delvis beroende på denna ifrågasättande forskning som det i dag är känt att 

stereotyper inte tvunget behöver förmedla endast en negativ syn. När man i dagsläget 

diskuterar kognitiva processer i förhållande till stereotypisering så syftar man på en 

beskrivning av hur människors mentala processer fungerar då en betraktare urskiljer en 

stereotyp och automatiskt fyller i de delar information som saknas. Det är således viktigt att 

ha förståelse för att kognitiva processer i samband med socialpsykologisk forskning kring 

stereotyper handlar om hur den mänskliga hjärnan ofta betraktar en stereotyp som en 

ofullständig informationskanal, där det finns möjlighet att fylla delar av informationen med 

kringliggande kulturella faktorer (Hinton, 2003).   

Även om det är lätt att fokusera på stereotyper som något dåligt är det av vikt att belysa även 

de mer positiva aspekterna. Till exempel möjliggör stereotyper en effektiv fördelning av våra 

kognitiva tillgångar i fråga om att inte bara göra snabba kopplingar av vad som anses vara 

typiskt stereotypiskt utan även en snabb tolkning av vad för element som inte hör ihop med 

stereotypen. Ett exempel på detta kan vara hur vi skulle kunna uppfatta att en person som 

ser god ut utför en ond handling. Den onda handlingen uppfattas således snabbt och 

effektivt som fel då den inte hör ihop med personens stereotypa/vänliga yttre (Hinton, 

2003).  

Enligt forskning har det även kommit tillkänna att personer som är mer tankemässigt 

upptagna har större chans att använda sig av ett stereotypiskt synsätt. Som nämnts tidigare 

sker det en automatisk aktivering av stereotypisk bedömning hos oss människor även om 

den kan variera från person till person. Detta visar genom forskning således på att de flesta 

personer gemensamt framkallar en kategorisering utifrån den inledande information som 

man presenteras för. Desto större intresset för en person blir desto större blir chanserna för 

kategorisering och stereotypiskt kognitiv indelning (Hinton, 2003).  

Tid bör också ses som en viktig variabel att ta hänsyn till då man bedömer någon. När en 

individ har mindre tid att betrakta något blir chanserna större för ett stereotypiskt intryck. 

Utsätts vi även för stereotypa inslag samtidigt som tankarna är fokuserade på annat håll ökar 

                                                        
6 Kognition; en beskrivning över de mentala processer som styr våra psyken.  
7 Psykoanalys; teorier och metoder beträffande det mänskliga psyket. Psykoanalysen skapades 1896 av 
Sigmund Freud och beskriver bland annat hur det mänskliga psyket innehåller omedvetna processer. 
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chanserna för att vi bättre kommer ihåg information som kan relateras till stereotypen. Det 

finns således en möjlighet att stereotyper är till stor fördel för de som vill göra ny 

information mer minnesvärd (Hinton, 2003). Även detta bör ses som en relevant koppling 

till spelomslag och dess stereotypa beståndsdelar då det är av stor vikt för spelutvecklare att 

snabbt och effektivt skapa ett intryck som består även efter det att betraktaren släppt blicken 

från omslaget.   

2.4 Spelvärldens stereotyper 

Som vi kunnat läsa i föregående kapitel är det första intrycket vi lämnar många gånger av 

stor vikt för hur vi blir betraktade (Hinton, 2003). Likt de vetenskapliga fakta som 

socialpsykologiska studier kommit fram till kring avtryck som människor lämnar har även 

spelkaraktärer en betydande roll för hur en spelare väljer att förhålla sig till det spel som 

karaktärerna är en del av. Det är med andra ord viktigt för spelutvecklare att ta fasta vid 

specifika egenskaper för att lyckas skapa en upplevelse som tenderar att engagera 

emotionellt. Även om uppfattningen om vad som är stereotypiskt kan variera från person till 

person är sannolikheten stor att då en person för första gången ser en karaktär kommer det 

som betraktas bedömas väldigt snabbt utifrån ett antal grundläggande element. Detta beror 

på, precis i enlighet med Hintons (2003) tidigare tankar om färdigt konstruerade bilder, de 

mallar som vi har i minnet. Det kan till exempel handla om ålder, kläder, frisyr eller 

rörelsemönster. Isbister (2006) nämner att som spelutvecklare kan människors ”stereotypa 

mallar” vara ett värdefullt hjälpmedel när det handlar om att skapa snabba och effektiva 

bedömningar. Att skapa en karaktär utifrån stereotypa inslag behöver dock inte endast 

handla om ett uppseendeväckande visuellt yttre. Det kan också handla om att hjälpa en 

spelare att förutspå vad en karaktär har för olika avsikter.   

Då många spel ofta är beroende av kommersiell framgång bör det inte vara speciellt 

överraskande att stereotypa inslag är vanligt förekommande i spel (Near, 2012). Som 

spelutvecklare kan det naturligtvis vara lockande att använda stereotyper till hjälp då det 

medför särskilda fördelar (Isbister, 2006), men det är som tidigare nämns också lätt att 

stereotyper leder till ett dåligt första intryck (Adams, 2007). Gränsen mellan framgång och 

misslyckande kan ibland vara mycket tunn och den slutgiltiga bedömningen ligger hos 

spelaren/betraktaren. Exempel på detta ges i en studie vid namn Social Evaluations of 

Stereotypic Images in Video Games: Unfair, Legitimate, or ''Just Entertainment''? (Brenick, 

Henning, Killen, O’Connor, Collins, 2007). Studien undersökte reaktionerna hos människor 

som fick pröva spel med framträdande stereotypa karaktärer. Målet var att se om olika 

spelare upplevde stereotypa spelkaraktärer på olika sätt och i sådana fall varför. Innan 

studiens start hade man förutsett att spelarna skulle ha större acceptans för manliga 

stereotyper än kvinnliga. Huruvida reaktionerna från manliga och kvinnliga spelare skulle 

visa sig vara olika lämnade man öppet. 

Tre spel8 valdes ut där en variant av stereotyp fanns närvarande i varje spel. I spelet Surfer 

var huvudkaraktärerna (både män och kvinnor) klädda i våtdräkter och klassificerades 

därför som neutrala i ett stereotypiskt sammanhang. I spelet Terrorist Hunt fanns det 

huvudkaraktärer i form av män iklädda stridsuniformer med kompletterande vapen och det 

sista spelet Extreme Golf innehöll karaktärer som föreställde lättklädda kvinnor. Både 

Terrorist Hunt och Extremt Golf klassificerades därför som utmärkande stereotypa. Efter 

                                                        
8 Då referenser till spelen inte anges i studiens referenslista har det inte gått att identifiera vilka de 
olika spelen är.  
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studien kom testpersonerna fram till att Surfer-spelet kunde spelas av både män och kvinnor 

samtidigt som de mer stereotypa spelen förmodligen spelades av mestadels män. 

Karaktärerna i Surfer-spelet ansågs inte vara stereotypa samtidigt som de två återstående 

spelen ansågs vara stereotypa. I slutändan såg testpersonerna relativt annorlunda på de tre 

olika spelen och de stereotypa inslagen. De kvinnliga testdeltagarna ansåg dock att både 

Terrorist Hunt och Extreme Golf var mindre lämpligt att spela än vad de manliga deltagarna 

ansåg. Dessutom ansåg de manliga deltagarna att karaktärerna i Terrorist Hunt var mer 

berättigade än de i Extremt Golf. Även om testpersonerna föredrog det stereotypiskt 

neutrala spelet så kom ett intressant resultat fram i form av att de testpersoner som hade 

mer vana av spel inte tyckte att stereotyperna innebar något problem för själva 

spelupplevelsen. De personer som hade mindre spelvana upplevde dock de stereotypa 

inslagen som mer negativa. Här fanns alltså en stor skillnad i åsikter mellan de som var vana 

vid mediet och de som inte var det (Brenick m.fl. 2007).  

Att spelare med olika typer av spelvana ser olika på stereotypa karaktärer bör betraktas som 

intressant. Att även manliga spelare har en annorlunda syn på ämnet i fråga är också 

intresseväckande. Enligt studier utgörs majoriteten av marknaden av manliga spelare även 

om statistik kan variera beroende på vilket land och region man studerar (Carr, 2006). 

Samtidigt finns det forskning som argumenterar för att den typiske spelaren inte längre bör 

ses som ett barn utan även som vuxen (Behm-Morawitz och Mastro, 2009). Förutsatt att 

män föredrar att spela med manliga karaktärer bör det av den anledningen inte som ses som 

någon överraskning att marknaden riktar sig mot manliga spelare (Miller & Summers, 

2007). Med detta i åtanke bör designval rörande stereotypa karaktärer på omslag ses som ett 

företagsamt val från spelutvecklares sida då tillfredställelse av huvudmålgruppen automatisk 

tenderar att leda till störst chans för försäljningsmässig framgång (Near, 2012). Som 

nämndes tidigare kan detta även kopplas samman med det faktum att kvinnor som 

konsumenter av spel är underrepresenterade i jämförelse med män (Carr, 2006). Det bör 

därför understrykas hur det inte är speciellt förvånande att omslag tenderar att utformas för 

män när de i dagsläget fortfarande är en större målgrupp för spel och då speciellt inom 

genrer som action.  

Termen hypersexualisering är något som ofta förekommer i samband med studier av spel 

och är därför också av vikt att belysa. Med hypersexualisering menas det att man överdriver 

sexuella attribut för att till exempel göra en man eller kvinna mer sexuellt tilltalande för 

spelets tilltänka målgrupp (i de flesta fall män). Manliga karaktärer formges ofta med 

överdrivna fysiska attribut och kraftigt betonade muskler. Även den manliga hakan brukar 

överdrivas tillsammans med förstorade fötter och händer. Kvinnliga karaktärer får 

överdrivna attribut vanligen i form av en stor byst, smal midja, breda höfter och långa ben. 

Dessa attribut kompletteras många gånger med utmanande klädsel (Adams, 2007). 

Samtidigt är kvinnor ofta kraftigt underrepresenterade i spel och utformas typiskt 

hypersexualiserade, ofta i form av vågad klädsel och en stor byst (Behm-Morawitz & Mastro, 

2009). Ett exempel på detta är hur tillgängliga manliga avatarer i spelet Everquest formgetts 

med tydligt markerad muskulatur. Skillnaden från de kvinnliga avatarernas 

hypersexualisering är dock att de manliga avatarernas överdrivna fysiska attribut även utgör 

en distinkt markering gällande styrka (Carr, 2006). Kontentan av tidigare forskning visar på 

tydlig statistik över att kvinnliga karaktärer fortfarande är underrepresenterade samtidigt 

som de ofta har attribut som gör dem tydligt mer sårbara än män. Samtidigt är manliga 

karaktärer i dagsläget fortfarande starkt dominerande på spelmarknaden (Miller & 

Summers, 2007).  
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2.4.1 Stereotypa spelomslag 

Efter att ha lyft fram vad som statiskt sätt är några av de mest förekommande och stereotypa 

inslagen för karaktärer i spel är det naturligtvis även av intresse att titta på vad som är 

vanligast förekommande på spelomslag. Detta då denna problematik utgör arbetets 

huvudsakliga utgångspunkt. Trots att det finns många vanligt förekommande stereotypa 

inslag i spel och dess karaktärer betyder det inte att samma stereotypa inslag gäller för 

spelomslag. I en studie av Near (2012) med titeln Selling Gender: Associations of Box Art 

Representation of Female Characters With Sales for Teen- and Mature-rated Video Games 

undersöktes huruvida det fanns några grundläggande orsaker till varför en spelutvecklare 

ofta väljer att gestalta ett specifikt kön på spelomslag. Tankarna kretsade kring att manliga 

karaktärer ofta får gestalta spelomslag i form av att det tenderar att resultera i ekonomisk 

förtjänst. Detta understryktes av spekulationer kring att spelutvecklare ofta anser att 

manliga karaktär är lättare för manliga spelare att relatera till med tanke på att majoriteten 

av dagens spelare statistiskt sätt är killar i tonåren. För att se om ett omslag med ett specifikt 

kön kunde påverka försäljning undersöktes 399 spelomslag som alla hade en markering i 

form av ”Teen” eller ”Mature”.9 Spel med dessa markeringar lämpade sig speciellt väl vid 

undersökningen då dess huvudsakliga målgrupp är vad beteckningarna antyder. 

Mot slutet av studien fanns det tydliga resultat som visade på att spelomslag många gånger 

domineras av manliga karaktärer i form av att antingen ha en manlig karaktär närvarande i 

bild eller som en central gestaltning, då ofta i form av att vara spelets centrala 

huvudkaraktär. Kvinnliga karaktärer förekom förvisso också men bara i hälften så stor 

utsträckning och då många gånger i hypersexualiserad form. Tack vare studiens avgränsning 

till ”Teen” eller ”Mature” gick det också att se tydlig statistik inom vilka genrer omslagen var 

vanligast förekommande. Genrerna som dominerade omslagen var ”action” och ”shooter” 

vilket tyder på att manliga karaktärer ofta gestaltas på omslag med fokus på någon form av 

våldshandling (Near, 2012). 

Sammanfattningsvis tyder studien på att spel med ”Teen”- och ”Mature”-markeringar 

tenderar att uppnå störst finansiell framgång genom att använda stereotypa omslag i form av 

manliga gestaltningar. Kvinnliga karaktärer är således underrepresenterade även på 

spelomslag och det finns en möjlighet att detta beror på att spelutvecklare vill undvika att 

inte tilltala majoriteten av spelarna (Near, 2012).          

I ytterligare en studie med titeln Lies, and Video Games: The Portrayal of Male and Female 

Characters on Video Game Covers, granskade Burgess m.fl. (2007) omslag med målet att 

forska kring hur manliga och kvinnliga karaktärer avbildades olika på spelomslag. 

Framförallt lyftes fyra specifika intresseområden fram som behandlade huruvida män och 

kvinnor är lika vanligt förekommande på spelomslag, om de båda könen hade samma grad 

av vikt för spelet, om deras fysiska attribut avskilde sig och om det fanns stor sannolikhet för 

att både manliga och kvinnliga karaktärer skildrades som våldsamma. Studien lade även stor 

vikt vid att försöka forska kring kopplingen mellan överdrivna fysiska attribut samt 

våldsamma inslag. Totalt sett granskades 225 spelomslag (varav 173 innehöll mänskliga 

karaktärer) från några av de mest populära konsolerna10 på marknaden.  

                                                        
9 I detta fall en amerikansk markering för att visa på att spelet är avsett för tonåringar och vuxna. I 
Europa används istället PEGI-markeringar för att upplysa om spelets åldersrekommendation. 
10 X-Box, Playstation 2, Nintendo Gamecube. 
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Studien visade på att möjligheten för manliga karaktärer att gestalta ett omslag var dubbelt 

så stor i förhållande till om en kvinnlig karaktär hade gjort det. I överlag visade resultaten på 

att chansen för att hitta en manlig karaktär på ett omslag var speciellt stor i spel som blivit 

betygsatta med ”Mature” där möjligheten var tre gånger så stor. Dessutom var utsikten för 

manliga karaktärer att vara av större vikt för spelet (i form av en huvudperson) fem gånger 

så stor gentemot kvinnliga karaktärer. Angående objektifiering och sexualisering av 

karaktärer visade studien på att omslag med kvinnor i nästan hälften av fallen var på något 

sätt objektifierade eller sexualiserade. Denna sexualisering kom allt som oftast i form av en 

stor byst. Omslag med manliga karaktärer däremot visade på stor skillnad då endast 13,5% 

av omslagen innehöll någon form av sexualisering/objektifiering. För manliga karaktärer 

handlade det i de flesta fall om en överdimensionerad muskulatur. Skillnaden mellan de 

olika könen var med andra ord som störst när det handlade om fysiska attribut. Omslag med 

manliga karaktärer hade också en stor andel våldsamma inslag. Den enda delen av studien 

som visade på jämn statistik över både manliga och kvinnliga karaktärer var huruvida stor 

chansen var för en karaktärs kropp att endast visas upp delvis. Resultaten visade på att det 

fanns 50 % möjlighet både män och kvinnor att endast visa upp delar av kroppen på ett 

omslag (Burgess m.fl. 2007). 

Totalt sett visar studien på att spelomslag domineras av ett antal stereotypa element. Till att 

börja med är manliga huvudrollsinnehavare absolut vanligast förekommande på ett omslag. 

Den manliga karaktären kompletteras emellanåt med någon form av fysiskt framhävande 

attribut likt Adams (2007) beskrivningar om hypersexualisering, även om det inte är i 

närheten av att vara lika vanligt som för kvinnliga karaktärer. Vanligast av dessa attribut är 

en muskulös kropp. Den muskulösa kroppen kompletteras i de flesta fall med någon form av 

underförstått våldsinslag. Även om kvinnliga karaktärer inte är lika vanligt förekommande 

på spelomslag finns det även här ett antal stereotypa områden som dominerar 

representationen av en kvinna. Precis likt manliga karaktärer är de kvinnliga karaktärernas 

fysiska attribut ofta överdrivna. Överdrivna fysiska attribut förkroppsligas mestadels genom 

provokativ klädsel och en överdrivet stor byst och kan återigen liknas vid Adams (2007) 

exempel på hypersexualisering. Precis likt Nears (2012) studie är även Burgess m.fl. (2007) 

studie ett bra exempel på att spelutvecklare många gånger drivs av stereotypa inslag med 

mål att tillfredsställa majoriteten av genrens huvudsakliga målgrupp. 

2.5 Att tolka och analysera visuella uttryck 

Som beskrevs tidigare i arbetet är dagens exponering av spelomslag något som berör många, 

till och med de som inte är intresserade av spel (Burgess m.fl. 2007). Spelomslag har likt 

andra typer av bilder många gånger ett visuellt språk som talar till betraktaren. Detta språk 

tenderar att uppfattas olika från person till person i form kulturell inflytande och tidigare 

erfarenheter. För att kunna förstå hur information förmedlas via bilder är det viktigt att ha 

en grundläggande förståelse för sändarperspektivet såväl som mottagarperspektivet (Wærn, 

Pettersson, Svensson, 2004). Då detta arbete fokuserar på spelomslag och dess tillhörande 

element är det därför också relevant att belysa olika perspektiv, verktyg och metoder som 

kan användas i samband med analys och tolkning av bilder.  

2.5.1 Ikonografisk metod 

När det gäller analys av bilder finns det ett flertal metoder som går att använda sig av. 

Gemensamt för dessa brukar vara att man börjar med att studera de huvudsakliga faktorer 

som bilden bygger på. Därefter kan man börja analysera och tolka olika kopplingar och 
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relationer. En av de mest välkända metoderna för bildanalys kallas för ikonografisk metod 

och är ett etablerat tillvägagångssätt för analys och tolkning av bilder inom flera olika 

områden. Den ikonografiska metoden grundar sig i gestaltpsykologiska teorier 11  och 

undersöker det huvudsakliga uttrycket i bilden genom att analysera dess olika element 

(Wærn m.fl. 2004). Då den ikonografiska metoden etablerar sig i äldre beprövade 

konstvetenskapliga traditioner anses den fortfarande vara relevant inom aktuell forskning 

kring bilder och budskap. Dessutom lämpar metoden sig väl för olika typer av bilder, till 

exempel i form av reklam. En stor fördel med metoden är att den går att dela in i tre tydliga 

delar som alla går att anpassa för olika områden inom dagens breda bildutbud. Metodens tre 

steg brukar namnges för; pre-ikonografisk beskrivning, ikonografisk analys och ikonologisk 

tolkning (Eriksson & Göthlund, 2004). 

Det första steget – pre-ikonografisk beskrivning – bygger på en formalanalys där 

komposition tillsammans med färg och form står i centrum. Här görs således en mer objektiv 

analys av bildens mer naturliga betydelse i form av att granska de kompositionsmässiga 

beståndsdelarna. Detta leder därefter vidare in på den ikonografiska analysen som i högre 

grad handlar om bildens formella betydelse. Här kan analysen börja göra kopplingar mellan 

olika element för att därefter börja forma betydelser. Det är dock inte förrän i det tredje 

steget – ikonologisk tolkning – som det ges möjlighet till att tolka bildens budskap mer 

subjektivt. Detta innebär att bildens olika element och symboler nu kan analyseras med 

grund i ett historiskt sammanhang för att därefter öppna upp för tolkningar och möjlighet 

att se ett slutgiltigt samband. Den ikonografiska metoden kan också hjälpa till att se mönster 

i bilden. Dessa mönster i form av bildens innehåll och budskap kan tillsammans med ett 

historiskt sammanhang exempelvis hjälpa till att enklare fastställa om bilden tillhör en viss 

genre (Eriksson & Göthlund, 2004). 

Det är viktigt att poängtera att de analyser och tolkningar som sker inte alltid bör ses som de 

enda rätta. Likväl finns det en möjlighet att analysen lättare kan öppna upp för framtida 

betraktare att se fler element och relationer för att därefter göra annorlunda tolkningar. För 

varje ny betraktare ökar chansen för fler alternativa tolkningar (Eriksson & Göthlund, 2004).  

2.5.2 Semiotik 

Nära besläktat med den ikonografiska metoden är även den semiotiska analysen som också 

den kan ses som relevant vid tolkning av bilder. De semiotiska grundtankarna handlar om 

att alla visuella uttryck har en underliggande mening i form av att förmedla meddelanden till 

betraktaren. Semiotisk analys representeras också av två olika nivåer; denotation och 

konnotation. Denotation syftar på bildens mest uppenbara och synliga delar, det vill säga 

vad som ska analyseras. Konnotation handlar mer om de underliggande meningarna, till 

exempel vilka idéer bilden vill förmedla och på vilket sätt bilden väljer att representera detta 

(Wærn m.fl. 2004).  

Även begreppet sociosemiotik brukar lyftas fram inom semiotiken. Detta begrepp syftar mer 

på analys i form av att man måste se utanför bildens visuella delar. Kringliggande kontexter 

ställs här i centrum och fokuserar på det grundläggande syftet med bilden. Samtidigt 

analyseras även betraktaren och situationen som denna finner sig i. Det kan därför 

underlätta att ställa sig frågor som ”…[v]arför utfördes bilden överhuvudtaget?” och ”[n]är 

ser de på bilden?” (Wærn m.fl.  2004, s. 39). Semiotiken bygger också på teorier om att 

                                                        
11 Studerandet av människors uppfattningsförmåga. Till exempel hur människor tenderar att i en bild 
kunna utläsa figurer. 
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människor kan kommunicera via tecken. Inom begreppet finns det olika metodvarianter som 

bäst lämpar sig för att tolka tecken. Dessa metoder berör både framställning i form av en 

effektiv användning av tecken produktionsmässigt men också hur det kan vara ett redskap 

vid tolkning av budskap (Wærn m.fl. 2004).  

Eriksson & Göthlund (2004) menar på att visuella uttryck ofta bär på ett budskap vilket 

många gånger leder till föreställningar och värderingar. Detta genererar också en möjlighet 

till att betraktaren lättare kan förstå bildens underliggande budskap utan någon förklarande 

text, vilket kan kompletteras med att bildens olika element ofta speglar detaljer som 

betraktaren sedan tidigare känner till.  
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3 Problemformulering  

Detta arbete baserar sig på tidigare nämna diskussioner och syftet är att undersöka ifall man 

måste följa dagens rådande stereotypa normer för spelomslag inom actiongenren, för att 

fånga huvudmålgruppens intresse. Eller ifall det finns det utrymme för mer okontroversiella 

lösningar där kreativiteten inte är begränsad av stereotypa förväntningar. 

Arbetets utgångspunkt grundar sig i den ovan nämnda problematiken och har som avsikt att 

besvara följande frågeställning: Går det att utifrån en bildanalytisk metod formge spelomslag 

som är representativa genremässigt för actiongenren och som attraherar dess tänkta 

huvudmålgrupp, utan att innehålla genremässiga stereotyper? Kan man finna indikationer 

på vilka designelement som i så fall bör användas eller undvikas, för att på bästa sätt fånga 

betraktarens intresse för spelomslagen? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Val av arbetsmetod 

Arbetets projektbeskrivning inleddes med en bildanalys av tre västerländska spelomslag för 

att granska om resultaten från Near (2012) och Burgess m.fl. (2007) studier gick att tillämpa 

på aktuella speltitlar. Av den anledningen användes därför den ikonografiska metod som 

beskrevs i kapitel 2.5.1 Ikonografisk metod. Förstudien var således tänkt att hitta 

gemensamma stereotypa element som skulle fungera som en grund för projektarbetet. Som 

en komplettering skrevs även ett spelmanus med grund i ett fiktivt spel. Termen spelmanus 

valdes för att inom arbetet understödja identifierandet av dokumentet och följde således inte 

någon regelrätt mall för hur ett manus inom spel i verkligheten skrivs. Detta spelmanus 

behandlade både genre, målgrupp och handling. Det var även av vikt att manusets 

utformning var både kort och intresseväckande då det senare även användes som ett 

komplement till arbetets kvantitativa studie. När både bildanalys och spelmanus var 

konstruerade kunde tre olika versioner av ett spelomslag framställas med underlag i de 

vanligt förekommande element som kom fram i bildanalysen. Spelomslagen kompletterades 

även med logotyp, bakgrundhistoria och annan relevant information för att göra dess 

utformning mer lik verklighetens spelomslag. Dessa element formgavs identiskt på samtliga 

tre omslag vilket innebar att endast de grafiska element som gestaltade omslagens framsidor 

skiljde sig från varandra.    

Utgångspunkten för arbetsmetoden blev det första omslaget som formgavs efter 

bildanalysen med mål att bli stereotypt och generaliserbart. Därefter utformades de två 

resterande omslagen som hade större betoning på icke generaliserande element. Tanken var 

att ett av omslagen utformades utefter det stereotypa omslaget i form av att bli dess motsats, 

det vill säga avsaknad av de gemensamma stereotypa element som bildanalysen visar på. Det 

tredje omslaget använde sig istället av element som fokuserade på att vara mer neutrala och 

fungera som ett komplement till de två andra. Syftet var således att få de tre omslagen att 

försöka särskilja sig från varandra och öppna upp för möjligheten få svar på arbetets 

problemformulering. Samtidigt var det också av vikt att samtliga omslag behöll attribut som 

gjorde att de gick att koppla till samma spel och spelgenre. Förhoppningen var att 

bildanalysen skulle öppna upp för ett användande av icke generaliserande element som 

fortfarande kunde representera actiongenren och samtidigt tilltala dess huvudmålgrupp. 
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Såldes mer alternativa element än vad som i dagsläget ofta ses på spelomslag inom 

actiongenren. 

Omslagen formgavs med hjälp av några av de ledande programvarorna inom spelutveckling 

och innefattade både arbete med 3D- och 2D-grafik. Som en grund för det praktiska arbetet 

designades en gemensam omslagsmall för de olika elementen. Detta inbegrep både logotyper 

och information som ansågs vara relevant för spelet. Därefter skapades 3D-modeller i form 

av high poly-skulpturer som sedan texturerades och renderades. Mot slutet fokuserades 

arbetet på att kompositionsmässigt föra samman renderingarna med den formgivna 

omslagsmallen för att skapa så tilltalande omslag som möjligt. En mer ingående bild av hur 

genomförandet gick till går att läsa om i avsnitt 4. Projektbeskrivning.   

3.1.2 Val av undersökningsmetod 

Arbetets undersökning använde sig av en kvantitativ metod för att undersöka hur man på 

bästa sätt kan formge ett spelomslag inom en viss genre och om det finns fördelar i att 

använda ett alternativt formspråk som inte bygger på genremässiga stereotyper. Den 

kvantitativa metoden valdes med grund i Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2008) 

argument för hur man på bästa sätt undersöker ett större antal respondenter med möjlighet 

att generalisera resultat. För att få fram ett resultat som fungerade som grund för analys 

utformades en webbenkät som innehöll både slutna och öppna frågor. De slutna frågorna 

användes som en grund för de öppna frågorna som i sin tur blev komplement i form av 

motivationsrutor där respondenterna erbjöds möjlighet att vidareutveckla sina svar. Østbye 

m.fl. (2008) beskriver hur öppna frågor kan göra det enklare att undvika en formulering som 

inom de slutna frågorna kan uppfattas som ledande, vilket även skulle kunna leda till ett 

sämre resultat av datainsamling. För att minska riskerna för detta blandades 

undersökningen med både slutna och öppna frågor vilket bidrog till att göra studien mer 

varierande och samtidigt minska dess chanser att upplevas som monoton. Framförallt 

ansågs en kvantitativ studie understödja samlandet av en stor mängd data och en av 

metodens fördelar var att bearbetning av data gick snabbt att komma igång med. I enlighet 

med Østbye m.fl. (2008) fungerade således den kvantitativa analysen väl för att ge en enkel 

och överskådlig bild av samband och skiljaktigheter med grund i ett större antal 

respondenters svar.  

Enkäten introducerades genom en kort beskrivning av det ovan nämnda spelmanuset. 

Denna korta beskrivning var viktig att ta med som en introduktion till enkäten då den bidrog 

till att respondenterna tänkte lika angående vad det var för typ av spel som omslagen 

representerade. Utöver denna information tillkom även beskrivande text på 

omslagens/bildmaterialets baksida. Dessa delar av information gynnade introduktionen till 

både undersökningen och det fiktiva spelet vilket mot slutet av utvärderingen bedömdes ha 

bidragit till ett ökat intresse från respondenterna att svara på frågorna. Detta upplägg ansågs 

vara lämpligt att använda sig av då det enligt Østbye m.fl. (2008) kan vara en viktig faktor 

att använda sig av när man vill minska eventuellt bortfall.  

Därefter inleddes enkäten med frågor kring respondenternas kön, ålder, spelvana och val av 

genre. Samtliga inledande frågor användes för att se om spelets tänkta huvudmålgrupp 

(killar i tonåren eller yngre män) hade en annorlunda uppfattning om specifika stereotypa 

element till skillnad från personer som inte placerar sig inom den tänkta huvudmålgruppen 

(kvinnor eller äldre vuxna). Dessa introducerande frågor användes i enlighet med Østbye 

m.fl. (2008) tankar för att enklare kunna ge en bild över intressanta sammanhang och 
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skiljaktigheter samtidigt som det underlättade kategorisering och analys av data. Efter de 

inledande kontrollfrågorna ställdes fyra frågor som behandlade spelomslagens relevans till 

det fiktiva spelet och vad för grafiska element som bidrog till respondenternas ökade eller 

minskade intresse. Totalt sett bestod enkäten av åtta frågor.  

Skälet till att använda en enkät som publicerades på webben var ett underlättande av 

lokalisering av olika målgrupper så väl som ett motiverande av hur det finns fördelar med att 

enkelt kunna nå respondenter över internet (Østbye m.fl. 2008). Till exempel kunde 

internetforum som riktar sig till specifika intresseanvändare nås med förhållandevis enkla 

medel. Dessutom kunde presentationen av spelomslagen användas utan några restriktioner. 

Med tanke på arbetets avgränsning ansågs det vara lämpligt att använda enkäten på den 

huvudmålgrupp som denna typ av spel ofta lämpar sig för och att därefter undersöka en 

annan grupp av respondenter som är helt blandad. Detta gjordes för att kunna finna en 

intressant bild av hur olika grupper reagerar på olika typer av omslag och ge möjlighet till 

diskussion i form av samband och struktur. Webbenkäten innebar också en fördel i att 

respondenterna kunde känna en större grad av anonymitet vilket enligt Østbye m.fl. (2008) 

kan leda till mer tillförlitliga svar på frågorna.  

Studiens val att inte använda sig av kvalitativ metod etablerade sig i att dessa ofta används 

för att lyfta fram respondenters personliga erfarenheter. Om målet med studien varit att 

undersöka spelomslagens inverkan på djupet, exempelvis ett fåtal respondenters subjektiva 

tolkningar och värderingar, hade en kvalitativ undersökning varit mer relevant. Förslagsvis i 

form av en de tre kvalitativa intervjuformer som Østbye m.fl. (2008) diskuterar. Samtidigt 

hade då det färre antalet av respondenter lett till att data från studien blivit betydligt svårare 

att kunna dra några generella slutsatser av. Således finns det inom den kvalitativa metoden 

grundläggande element som inte lämpar sig lika bra för undersökning i form av ett stort 

insamlande av data (Østbye m.fl. 2008). Utefter arbetets uppsatta mål att undersöka 

problemformuleringen statistiskt ur ett bredare perspektiv, med fokus på en genremässig 

huvudmålgrupp, togs därför ett beslut om att en kvalitativ metod inte lämpar sig lika bra för 

att kunna samla data från en stor urvalsgrupp för att därefter generalisera resultaten.    
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4 Projektbeskrivning  

I detta avsnitt ges en ingående genomgång till den arbetsprocess som ligger bakom 

projektarbetet. Inledningsvis utformades en fiktiv spelidé tillsammans med en bildanalys av 

tre spelomslag för att resultera i en diskussion över hur resultaten av dessa skulle kunna 

användas som en grundläggande utgångspunkt för arbetets projektbeskrivning. Under 

arbetets gång skapades därför tre stycken tredimensionella skulpturer för att användas som 

blickfång på tre olika versioner av ett spelomslag. Omslagen valdes att kallas för det manliga, 

det neutrala och det kvinnliga 12 . Då arbetsprocessen för varje tredimensionellt objekt 

innebar avvikande utmaningar beslutades det att presentera dem var för sig. Även val av 

grafisk metod och inspirationskällor för att realisera arbetets olika element begrundas då 

dessa varit viktiga beståndsdelar i utformningen av omslagen. Det grafiska materialet som 

producerades för att användas till utvärderingen av arbetets frågeställning, skapades via tre 

verktyg som frekvent används inom spelindustrin; ZBrush 4 (2009), Maya 2012 (2012) och 

Photoshop CS6 (2012). 

4.1 Reflektion kring bildanalys och det fiktiva spelet – My War  

Innan det grafiska arbetet inleddas utfördes en förstudie i form av en ikonografisk 

bildanalys. Denna gjordes med utgångspunkt det som presenterades i kapitel 2.5.1 

Ikonografisk metod, samt boken Möten med bilder: Analys och tolkningar av visuella uttryck 

av Eriksson & Göthlund (2004). Till bildanalysen (Appendix A) valdes tre aktuella actionspel 

ut för att studeras närmare. Urvalet gjordes med hänsyn till spelens populäritet och dess 

inriktning mot den västerländska marknaden. Efter avslutad analys gick det att se flera 

tydliga element som återknöt till både Near (2012) och Burgess m.fl. (2007) studier om vad 

som ofta anses vara allmänt förekommande element såväl som utmärkande stereotypt. Med 

grund i bildanalysen identifierades fem huvudsakliga stereotypa element som ansågs 

lämpliga att arbeta efter:  

 En central manlig gestaltning. 

 

 Avsaknad av en kvinnlig gestaltning. 

 

 En kroppsbyggnad som inte tyder på några dramatiserade fysiska attribut.  

 

 En karaktär i rörelse. Vanligtvis i form av en actionfokuserad posering. 

 

 En underförstådd eller direkt våldshandling. Något som normalt kompletteras med 

någon form av vapen.  

Då det sedan tidigare varit bestämt att tre omslag skulle visualiseras beslutades det att 

följande fem stereotypa beståndsdelar skulle inkluderas i det första manliga omslaget. Dessa 

skulle därefter fungera som en grund för identifierandet och användandet av andra mer 

alternativa och icke generaliserande element, samt en möjlighet att använda det 

producerade materialet i arbetets undersökning.  

                                                        
12 Med hänsyn till arbetets teoretiska utgångspunkt är dessa benämningar valda för att underlätta 
identifierandet av de tre olika omslagen. 
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För att underlätta omslagens skapandeprocess skrevs ett kort spelmanus (Appendix B) med 

grundfakta till det fiktiva spelet. Detta spelmanus behandlade både spelets genre och dess 

övergripande handling och karaktärer. En beskrivning likt denna visade sig vara ett bra 

hjälpmedel för att understödja det grafiska arbetet. Spelmanuset tog därför inspiration från 

Maxwell och Chandlers (2010) olika exempel av skildringar som kan vara bra att fastställa 

då man skapar en karaktär. Detta kan till exempel handla om en kort redogörelse för ålder, 

personlighet och bakgrundshistoria.   

Utöver att fungera som en grund för det visuella arbetet var spelmanuset också av vikt då 

dess syfte även blev att placera respondenterna inom rätt kontext i samband med arbetets 

kvantitativa undersökning. Således blev spelmanuset en betydelsefull del i uppgiften med att 

finna svar på arbetets frågeställning. Det var även av vikt att mängden text var både kort, 

informationsrik och intresseväckande samtidigt som den skrevs på engelska för att kunna nå 

ut till ett så stort antal respondenter som möjligt. Likväl behövde utformningen kännas 

relevant i relation till den västerländska actiongenren. Av den orsaken valdes andra 

världskriget som ett tema då spel baserade på denna historiska händelse är vanligt 

förekommande inom västvärlden. Därefter var det också av betydelse att det fanns två 

huvudkaraktärer placerade i historien, både en manlig och en kvinnlig. Detta för att öppna 

upp för flera visuella och mer alternativa element än de huvudsakliga som exemplifierades 

med hjälp av bildanalysen såväl som Near (2012) och Burgess m.fl. (2007) studier.  

4.2 Omslagens olika beståndsdelar 

Efter genomförande och undersökning av bildanalysen samt författandet av spelmanuset, 

kunde nu de olika omslagens beståndsdelar planeras mer noggrant. För att fastställa dessa 

var det viktigt att ställa sig frågor kring vilka element som skulle kunna fungera väl i 

samband med frågeställningen, det vill säga ge möjlighet till att fungera i form av den 

kvantitativa undersökningen. Dessa frågor utformades således utefter Bergströms (2001) 

tankar där han beskriver hur man bör fråga sig vad bildens huvudsakliga syfte är, vem det är 

man vill nå med den och på vilket sätt man vill göra detta på. Efter detta kunde det första 

manliga omslaget, som var planerat att bli ett stereotypt och genremässigt omslag, 

konstrueras med hjälp av bildanalysen och de fem huvudsakliga stereotypa element som 

utkristalliserades i avsnitt 4.1. Reflektion kring bildanalys och det fiktiva spelet – My War.  

Därefter var det dags att fastställa element som ansågs vara mindre genremässigt stereotypa. 

Eftersom detta skulle tillämpas på två omslag beslutades det att ett omslag (det kvinnliga 

omslaget) skulle bli mer i form av en motsats till det manliga omslaget. Det mest 

grundläggande designvalet blev därför att det skulle gestaltas av en yngre kvinna. Stor fokus 

skulle också läggas på kvinnans ansikte och känslouttryck. Ytterligare var det av vikt att 

omslaget inte innehöll några av de fem stereotypa punkter som användes på det första 

omslaget, samt att kvinnan inte kunde liknas vid någon form av hypersexualisering. Detta 

för att undvika alla former av vanligt förekommande generalisering likt de Adams (2007) 

exemplifierar.  

Det tredje neutrala omslaget hade sedan projektets början varit planerat att bli ett mer 

neutraliserande omslag till de två resterande. Med detta menas att omslaget designades 

utifrån den känsla som det manliga omslaget var tänkt att frambringa, samtidigt som det 

inte innehöll några av bildanalysens fem stereotypa punkter. Därför beslutades det att 

omslaget inte skulle använda sig av någon form av karaktärsgestaltning. Istället skulle fokus 
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ligga på ett föremål i form av två halsband som hölls upp av en anonym hand. På halsbanden 

skulle namnen till de två huvudkaraktärerna illustreras för att fortfarande kännas relevant 

till historien men också öppna upp för fokus på båda karaktärerna istället för endast en av 

dem. 

Eftersom samtliga beståndsdelar var tänkt att använda sig av ett identiskt omslag var det 

centralt att de olika elementen skiljde sig åt samtidigt som de alla gick att relatera till 

actiongenren. Av den orsaken var det inte alltid självklart exakt vad som skulle illustreras på 

det kvinnliga och det neutrala omslaget. En utgångspunkt var dock att försöka undvika de 

tydliga exempel som kommit fram i Near (2012) och Burgess m.fl. (2007) tidigare 

undersökningar angående generalisering på spelomslag. För att underlätta detta beslut 

planerades det att varje beståndsdel skulle använda sig av en identisk bakgrund. Det var 

viktigt att denna bakgrund formgavs som relevant för actiongenren eftersom det då skulle 

öka den actionbetonade samhörigheten mellan de olika beståndsdelarna. Samtidigt skulle 

detta hjälpa till att utesluta eventuella problem som skulle kunna uppstå i och med färgens 

inverkan på den känsla omslagen vill frambringa. Eftersom arbetet inte behandlar färglära 

och den inverkan det kan ha på betraktaren ansågs detta vara ett bra designval då omslagen 

senare skulle användas till arbetets kvantitativa undersökning. Med andra ord eliminerades 

chanserna för att respondenter skulle fatta tycka för ett specifikt omslag baserat på dess 

kulörer och nyanser. 

4.3 Grafisk metod och inspirationskällor  

Innan den praktiska arbetsprocessen påbörjades var det också viktigt att fastställa en grafisk 

metod som kunde realisera det planerade innehållet. Därav togs beslutet att materialet till 

största del skulle skapas i 3D-grafik. 3D-grafiken innebar en stor artistisk frihet genom 

möjligheten att kunna experimentera med form, texturering och rendering genom större 

delen av arbetsprocessen. Om delar av arbetet inte kändes visuellt fulländade kunde dessa 

med relativt enkla medel förändras för att istället förmedla en annorlunda känsla i 

verket. 

Utöver val av grafisk metod planerades det även tidigt vilket upplägg som ansågs vara bäst 

för den enhetliga arbetsprocessen. När det gällde 3D-skulpturerna beslutades det att varje 

skulptur skulle arbetas med separat. Detta för att det ansågs vara enklast att fokusera på en 

arbetsuppgift åt gången istället för tre stycken parallellt. En fara med detta var dock att om 

en specifik del tog lång tid att färdigställa så skulle resterande delar kunna bli lidande i form 

av att inte få så mycket arbetstid som de egentligen krävde. För att inte riskera den 

kommande undersökningens kvalité var det tvunget att även de minsta delarna av det 

praktiska arbetet uppehöll samma höga kvalité. Ett sätt att undvika detta på blev därför 

skapandet av ett tidsschema där individuella deadlines tydligt strukturerade arbetet. 

Då det visuella arbetet planerats med ett utförande inom 3D-skulptering var det viktigt att 

hitta material som både var inspirerande men också fungerade väl som referensmaterial. 

Tack vare bra referenser som senare gjordes om till moodboards13 behövdes inte någon 

förstudie genomföras i form av 2D-skisser. Istället kunde referensmaterialet användas som 

en inspiration genom hela skulpteringsfasen. Detta skulle visa sig öppna upp för en mer 

flexibel arbetsprocess samt möjligheten att tillföra nya idéer längs med vägen. 

                                                        
13 Ett collage av bilder som beskriver stämning, känsla eller design. 
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När det gäller den visuella designen studerades två huvudsakliga inspirationskällor. Den 

första var filmen Inglourious Basterds (2009) som utspelar sig i Frankrike under andra 

världskriget. Eftersom filmen blandar våldsamma teman med komiska undertoner ansågs 

den lämpa sig väl för fängslande visuella element att arbeta utifrån. I synnerhet skulle 

filmens manliga karaktärer visa sig vara en bra inspirationskälla för den visuella designen av 

den manliga stereotypa karaktären. 

 

Figur 1 Karaktärer i filmen Inglourious Basterds (2009). 

Den andra huvudsakliga inspirationskällan var spelet The Last of Us (2013). Spelet kretsar 

kring två huvudkaraktärer som gestaltas av en medelålders man och en yngre tonårsflicka 

som tillsammans färdas på en intensiv resa genom ett postapokalyptiskt USA. Framförallt 

hämtades inspiration från de två karaktärernas förhållande till varandra men också 

tonårsflickan Ellies ofta oroliga och sorgsna ansiktsuttryck. Även mindre detaljer visade sig 

vara en bra inspirationsskälla så som slitna kläder och smuts i ansiktet. Efter att ha studerat 

den stiliserade estetiska utformningen på spelets karaktärer närmre blev även detta en 

inspirationskälla. Utvecklarna använder sig inom spelet av handmålade texturer vilket ger en 

mer stiliserad utformning till skillnad från exempelvis fotorealistiska texturer. Denna typ av 

stil och textureringsarbete blev också en inspirationskälla och kom att användas på de olika 

omslagen med utgångspunkten att försöka göra dem mer visuellt intresseväckande.     
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Figur 2 De två huvudkaraktärerna i spelet The Last of Us (2013). 

4.4 Arbetsprocess 

När bildanalys, spelmanus, referensmaterial och grafisk stil var grundligt planerat kunde 

den grafiska arbetsprocessen inledas med den skulptur som var tänkt att gestalta det 

manliga omslaget. Även om arbetsprocessen var densamma på samtliga skulpturer blev det 

stora skiljaktigheter i olika beslut som behövde fattas, detta med underlag i de avvikelser 

som de olika visuella elementen grundat sig på. Av den anledningen kommer arbetet med 

omslagens olika element beskrivas separat.  

4.4.1  Det manliga omslaget 

Inom 3D-skulptering är det alltid viktigt att först blocka ut skulpturens huvuddrag. Då 

skulpturen var tänkt att bestå av en verklighetstrogen manlig anatomi arbetades därför de 

olika grundläggande delarna fram först så som huvud, händer, fötter och kläder. I denna fas 

lades ingen tid på speciella detaljer utan istället var det viktigt att skapa en bra siluett med 

god anatomisk struktur.  

Därefter kunde ett mer detaljerat arbete inledas. I vilken ordning skulpturens olika delar 

arbetas med spelar ingen större roll. I detta specifika fall inleddes det detaljerade arbetet 

dock med kläderna. Naturliga veck som följer den underliggande kroppen samt hur olika 

material beter sig kan ibland vara svårt att realisera. Det var vid tillfällen likt dessa som 

tidigare sammanställda moodboards kunde användas. Desto mer referensbilder som fanns 

till hands desto mer underlättades arbetet. Majoriteten av delarna skulpterades till en början 

symmetriskt vilket innebar att endast ena halvan av skulpturen behövde arbetas med. Efter 

att de grundläggande formerna börjat framställas var det dock viktigt att även arbeta 

asymmetriskt med skulpturen för att få den att kännas mer naturlig.  

Eftersom den första skulpturen bestod av en fullständig karaktär insågs det snabbt att 

många tillhörande partier behövde produceras. Samtidigt var det av vikt att detaljer lades till 

eftersom det är dessa som mot slutet ofta bidrar till helheten. Även karaktärens händer 
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ansågs vara viktiga eftersom denna del var tänkt att återanvändas på det neutrala omslaget. 

Därför fick dessa delar mer tid till arbete än vad som annars hade varit nödvändigt. Mot 

slutet av skulpteringsfasen arbetades det uteslutande med detaljer och asymmetri i ansiktet. 

Denna del ansågs vara speciellt viktig då ansiktet ofta tenderar att vara det första en 

betraktare fokuserar på. Eftersom karaktären är tänkt att passa väl in i en actionorienterad 

miljö med stereotypa element valdes det att bortse från drag som skulle kunna få karaktären 

att upplevas som mindre attraktiv, så som ärr i ansiktet. Med attraktiv syftas det på Isbisters 

(2006) tankar om att de flesta karaktärer i spel ofta framställs som tilltalande och behagliga. 

Vanställda element bör således användas med försiktighet. 

 

Figur 3 I kronologisk ordning från vänster till höger går det att se hur den 
manliga 3D-skulpturen formgavs med underlag i stereotypa element. 

För att i större utsträckning återkoppla skulpturen till de fem olika stereotypa punkterna, 

skulpterades även ett vapen. Detta vapen fick bli i form av ett slagträ och tanken var att dess 

visualisering skulle tyda på en rå och våldsam personlighet i enlighet med Adams (2007) 

tankar om hur en karaktärs vapen kan personifiera ett sinnelag. 

Efter slutförandet av skulpteringen kunde textureringsarbetet påbörjas. Som tidigare nämnts 

togs det inspiration från stiliserade handmålade texturer. Således målades samtliga delar av 

skulpturen för hand. När ett textureringsarbete inleds finns ofta valet att förstärka vissa 

delar av skulpturens yttre genom att texturera in detaljer på den skulpterade ytan. Detta 

gjordes genom att smutsa ner karaktärens kläder och ge dem ett mer actionbetonat intryck. 

Även stänk från blod och lera användes i en något subtil form och då framförallt på vapnet 

för att förstärka den underförstådda våldshandling som många gånger går att urskilja på 

spelomslag inom actiongenren.   
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Figur 4 En central del i arbetet med den manliga 3D-skulpturen var 
detaljer, asymmetri och posering i ansiktet. 

Efter att textureringsarbetet avslutats kunde karaktärens posering påbörjas. Här var det 

viktigt att hållningen utformades utefter en actionposering och fick således bli i form av en 

rörelse framåt samt ett något nerböjt huvud. Även karaktärens min var av vikt och gjordes 

därför subtilt aggressiv med något nedåtgående ögonbryn men också ett tvivelaktigt leende 

på läpparna. Detta kompletterades också med att blicken fokuserades på betraktaren vilket 

är tänkt symbolisera en mer handlingskraftig personlighet och en karaktär med stor 

beslutsamhet. Tillsammans med posering tillfördes även material till de olika delarna av 

skulpturen för att göra den mer verklighetstrogen samt en uppsättning av ljus för att skapa 

en mer estetiskt tilltalande bild.  

När samtliga delar färdigställts kunde skulpturen sparas ut i ett antal bilder som senare 

fördes samman i Photoshop CS6 (2012). Detta arbete genomfördes med hjälp av handboken 

Photoshop for 3d Artists: Enhance Your Renders! - Previz, Texturing and Post Production, 

Volume 1 som fokuserar på hur man fördelaktigt kan använda 2D-grafik för att förstärka 3D-

modeller. Förmånen med att rendera skulpturen i flera delar, eller ”passes” som det ofta 

kallas för, är att till exempel skuggor och ljus kan användas i separata lager. På detta sätt går 

det att kontrollera specifika element i bilden utan att påverka kringliggande beståndsdelar 

(Korcsok, Ragonha, Sykut & Tilbury, 2011). I detta fall tillfördes även handmålade element i 

form av gnistor och smuts som diskret blåser förbi karaktären. Detta för att öka den 

stereotypa actionbetonade känslan. 

Mot slutet togs även ett antal nyckelord fram som var tänkt att symbolisera de element och 

tankegångar som använts i arbetet med det manliga omslaget. Dessa var "a male character", 

"a violent character", "a weapon", "an implied act of violence", "blood or dirt",  "characters 

clothing" och "the pose of the character". Dessa nyckelord användes även i arbetets 

kvantitativa undersökning (Appendix D) för att försöka finna indikationer beträffande om 

omslagets designval upplevts som intresseväckande hos respondenten. 
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4.4.2 Det kvinnliga omslaget 

Som tidigare nämnts var det kvinnliga omslaget således tänkt att utformas som en motsats 

till det manliga omslaget. Trots detta var arbetsprocessen förhållandevis lik mellan dem 

båda. Även här inleddes arbetet med att blocka ut de grundläggande dragen. Skillnaden med 

denna skulptur var dock att det fanns betydligt färre element att arbeta med eftersom 

skulpturen var planerad att göras i ett bystformat. Eftersom fokus skulle ligga på karaktärens 

ansikte och känslouttryck behövdes följaktligen inte resterande delar av kroppen. Ett annat 

designbeslut som tidigt togs var karaktärens avsaknad av hår. Enligt historien som 

karaktären grundar sig på har hon nyligen rymt från ett koncentrationsläger och designades 

därför med rakat huvud. Detta innebar att karaktärens ansikte blev en central del i 

utformandet av det feminina. Till en början upplevdes skulpturen som en äldre person vilket 

inte var speciellt passande. Detta började dock ändras ett par dagar in i arbetet då ansiktet 

formades mer runt och barnaliknande. Desto mer ansiktets drag började göras mjuka desto 

mer kunde man se hur den eftersträvade personligheten och känslan började gestaltas. 

Dessa drag kan liknas vid vad Isbister (2006) väljer att kalla för ”babyface”-drag, vilket 

innebär karaktärsdrag som kan uppfattas som mjuka och varma i form av till exempel stora 

ögon och en mjuk haka. Dessa ”babyface”-drag är något som ofta går att se på spelkaraktärer 

föreställandes barn.  

När textureringsarbetet inleddes började de avslutande visuella dragen falla på plats och 

utseendet började mer likna det eftersträvade målet. Textureringen inleddes med att måla 

lätt rosa kinder tillsammans med mjuka och varma drag innehållandes ljusa nyanser. 

Därefter tillsattes fräknar för att få karaktären att se mer barnaliknande och oskyldig ut, 

vilket hjälpte till att förstärka den grundläggande visuella idén om en ung kvinna/tonåring.  

För att fortfarande få karaktären att passa in i en actionorienterad miljö beslutades det dock 

senare att även tillsätta smuts och små skråmor. Detta blev såldes ett komplement till den 

eftertraktade föreställningen om både övergivenhet och utsatthet. 

 

Figur 5 I kronologisk ordning från vänster till höger exemplifieras hur den 
kvinnliga 3D-skulpturen utformats utan några generaliserande element. 

Eftersom den kvinnliga skulpturen bestod av endast ett fåtal beståndsdelar var posering 

något som ansågs centralt för det slutgiltiga helhetsintrycket. Likväl var det en utmaning då 

det fanns få element att jobba med. Utan rätt posering skulle inte den tänkta känslan kunna 

representeras och detta skulle i slutändan leda till att det avsedda målet med omslaget 

kunnat gå förgäves. För att undvika detta togs ett beslut om att inte låta karaktären möta 

mottagarens blick. Istället poserades huvudet snett vinklat uppåt som om att karaktären 
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blickar upp mot himlen längtandes efter frihet. Även ögonfransar lades till vilket bidrog till 

det feminina yttre utan att riskera någon form av hypersexualisering. Det slutgiltiga arbetet 

med material, ljussättning och rendering kunde den här gången återanvändas genom att 

studera tidigare använda element från den manliga skulpturen. 

Som i arbetet med det manliga omslaget användes även här ett antal nyckelord som kunde 

symbolisera omslagets olika element samt användas i arbetets kvantitativa undersökning. 

Dessa var "a female character", "a sad or anxious character", "facial expression" och "the 

pose of the character".  

4.4.3 Det neutrala omslaget 

Det neutrala omslaget handlade till skillnad från de två övriga om att försöka lyfta fram båda 

karaktärerna utan att i själva verket visa upp någon av dem visuellt. Att skapa något som 

fortfarande kändes actionorienterat utan att utnyttja några av de tidigare nämnda 

generaliserande elementen. En lösning på detta blev att använda sig av en hand som håller 

ett halsband med de båda karaktärernas namn. Tack vare att handen gjorts mycket noggrant 

till den första skulpturen kunde den nu återanvändas. Den här gången krävdes det endast att 

små detaljer justerades. Till exempel poserades handen annorlunda och något mer 

avslappnad. En första idé var att forma handen som en knytnäve men detta valdes senare 

bort eftersom en knytnäve i högre grad kändes inriktad på en våldshandling. Även fler 

detaljer kunde förstärkas genom ytterligare arbete med texturering. Till exempel gjordes 

knogarna röda för att mer likna en trött och sliten del av kroppen.  

Därefter påbörjades arbetet av halsbandet. Inledningsvis modellerades halsbandets olika 

delar med hjälp av Maya 2012 (2012) för att därefter tillföras detaljer med hjälp av de olika 

skulpteringsverktygen. Halsbandet blev i form av så kallade identitetsbrickor som användes 

av soldater under andra världskriget. Eftersom Christa inte är en soldat vore det orimligt att 

hon haft tillgång till ett eget halsband likt detta. Därför illustrerades hennes del med en 

bricka likt Donnies, fast där Christas namn istället är inristat i metallen. Detta var såldes 

tänkt att illustrera hur halsbandet var ”egen gjort”. 

 

Figur 6 Progressionsexempel från den neutrala 3D-skulpturen. Denna 
gång innebar utmaningen att placera halsbandet på ett intressant sätt. 
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Beträffande textureringsarbetet på identitetsbrickorna valdes det att göra dessa slitna, 

smutsiga och subtilt blodiga vilket tydliggör att spelet är actionbetonat och utspelar sig 

under en period av krigstillstånd. Mot slutet av arbetet uppenbarade sig de största 

utmaningarna. Till exempel att finna ett bra sätt för halsbandet att vara placerat runt 

handen. Tre olika varianter av halsbandet testades. I slutändan blev det dock den inledande 

versionen som valdes då den upplevdes som mest intressant att se på. Som helhet kändes 

även bilden något riktad åt spelets manliga karaktär och därför användes en röd kulör över 

Christas namn i hopp om att låta den bli mer av en kontrast till resterande element. Även 

valet av att låta identitetsbrickorna vara lodrätt vända bedömdes som ett intressant 

designbeslut då det kan leda till att betraktaren orienteras mot denna utmärkande punkt av 

bilden för att enklare kunna tyda informationen. Förhoppningen var att små designval likt 

dessa skulle öppna upp ett intresse att vilja veta mer om spelets innehåll. Avslutningsvis 

valdes även ett nyckelord för omslaget som fick bli "portraying both female and male 

characters together". 

4.4.4 Produktion av gemensamt omslag 

När samtliga skulpturer färdigställts påbörjades arbetet med det gemensamma omslaget. 

Tidigt beslutades det att arbeta efter PC som plattform för spelet eftersom det kändes som 

det mest neutrala alternativet i form av att de flesta kan relatera till en dator till skillnad från 

en spelkonsol. Fokus låg även på att bestämma vilka kulörer som kändes relevant att 

använda sig av. Inledningsvis användes kraftfulla bakgrundsfärger. Detta ändrades senare 

till lite mer blygsamma färgskiftningar i form av svart, rött, brunt och beige. Dessa valdes att 

arbetas med eftersom de kändes relevanta till andra världskriget i form av att fungera väl 

tillsammans med äldre material som ska upplevas som nergångna och slitna. Således blir 

spelets krigstema tillsammans med färgval en visuell kommunikationskanal som Bergström 

(2001) nämner som ett betydelsefullt attribut för att attrahera och skapa stämning inom 

bilden. Därefter handmålades bakgrunden eftersom det bedömdes fungera väl tillsammans 

med skulpturernas stiliserade texturer. 

 

Figur 7 En tidig version av det gemensamma omslaget. 



 26 

Till detta tillfördes grafiska element så som spelets titel och en fiktiv företagslogotyp. Titeln 

till spelet – My War – betraktades som extra viktig och därför valdes den att formges i stort 

format och med en gul-orange nyans, vilket ledde till både en kontrast i form av storlek och 

färg. På detta sätt kunde det visuella budskapet ytterligare förstärkas och i viss mån 

behandlades den synliga typografin som en egen karaktär med personlighet. Kontraster likt 

dessa hjälpte till att poängtera omslagens relevans till actiongenren och blev även ett 

hjälpmedel för att ytterligare underlätta för betraktaren att guida blicken i det visuella 

arrangemanget (Bergström, 2001). Även utmärkande information så som streckkod, 

åldersrekommendation och systemkrav var viktigt att innefatta då det bidrog till omslagets 

autentiska känsla samt ytterligare stärkte det actionorienterade innehållet.   

När ovan nämnda grundläggande delar kommit på plats inleddes arbetet med att placera 

belysande text och bild på omslagets baksida. Beträffande val av text gick detta arbete 

förhållandevis enkelt då historien till spelet tidigare skrivits ner och kunde därför direkt 

återanvända delar från denna. Ett problem som istället uppstod blev det bildmaterial som 

ofta går att urskilja på baksidan av ett omslag. Inom spel är detta i stort sett alltid framställt 

med hjälp av bilder från det faktiska spelet som beskriver olika scenarion. Den ursprungliga 

idén var därför att använda bildmaterial från redan existerande spel. Efter en tids 

reflekterande ansågs detta dock inte vara en bra idé då det skulle leda till material som 

säkerligen vissa respondenter kan identifiera sig med och därmed också reducera fokus på 

det fiktiva spelet och dess syfte. Istället letades bildmaterial upp från en reklamfilm med 

andra världskriget-tema. Dessa bilder användes som mallar för att göra ”paintovers” som i 

sin tur fick illustrera ett spel. Därefter användes olika filter som finns att tillhandahålla i 

Photoshop CS6 (2012) för att få en mer egen estetisk stil. Bilderna i sig är förhållandevis 

anonyma i form av att de innehåller karaktärer men inga detaljer som gör att det går att 

urskilja vilka dessa är. Dessutom gjordes valet av nyanser på ett sätt som gör att de vävs 

samman lagom mycket med omslagets resterande grafiska element och inte drar till sig 

någon omotiverad uppmärksamhet.  

 

Figur 8 De två originalbilderna som användes på omslagets baksida.  

Efter att omslagets grafiska element visualiserats på ett korrekt sätt kunde de tidigare 

renderingarna tillföras. Detta arbete handlade mestadels om att få bilderna att passa väl in 

med omslaget. För att lyckas med detta gjordes olika justeringar av kulörer och kontraster 

för att få de olika grafiska elementen att fungera som en helhet. Mot slutet arbetades det 

ytterligare med att försäkra att de grundläggande principer som gäller för bildkomposition 

uppnåtts. Inom omslagen har till största del en symmetrisk komposition använts som 

medför att de dominerande beståndsdelarna i omslagen placerats centralt i bilden. Även 

linjering av text- och bildelement har setts över vilket innebär att grafiska element i 

omslagen ligger i samma höjd oavsett vilken sida av bilden som betraktas. Eftersom 
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omslagen innehåller olika typer av visuella element ansågs detta lämpligt då det skapar en 

balans och ordning som är lätt för mottagaren att orientera sig inom (Bergström, 2001). 

 

Figur 9 Slutgiltig version av det manliga omslaget. 

 

 

Figur 10 Slutgiltig version av det kvinnliga omslaget. 
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Figur 11 Slutgiltig version av det neutrala omslaget. 

Högupplösta versioner av de slutgiltiga omslagen finns tillgängliga i Appendix C.   

4.4.5 Reflektioner kring arbetsprocessen 

Viktigt att diskutera är det slutgiltiga resultatet av det manliga och det kvinnliga omslaget. 

Utformningen av det manliga omslaget var genom större delen av arbetsprocessen alltid 

självklar. Här arbetades det med vanligt förekommande generalisering i form av element 

som ofta går att skåda på omslag inom actionspel. När det kommer till det kvinnliga 

omslaget bör det dock reflekteras över hur stor skillnaden egentligen blev mot det manliga 

omslaget. Den ursprungliga idén var att göra något avvikande och i efterhand råder det 

ingen tvekan om att det kvinnliga omslaget förmodligen är det mest alternativa och 

experimentella av dem. Naturligtvis hade det hade gått att utforma den kvinnliga karaktären 

mer lik den manliga genom att ändra hennes posering och ansiktsuttryck. Till exempel hade 

det fungerat att illustrera henne som arg och våldsam. Ett sådant visuellt uttryck valdes dock 

bort med anledningen att det ansågs vara för likt det manliga omslagets generaliserande 

element. Hade det kvinnliga omslaget formgivits på detta sätt hade det enbart blivit en 

annorlunda variant av det manliga omslaget och detta ansågs inte vara det optimala för att 

finna intressanta svar i samband med frågeställningen. Då detta inte var vad som önskades 

valdes det att istället arbeta mot element som ansågs vara mer alternativa och avvikande.  

Att driva det kvinnliga omslagets element till sin spets, det vill säga att göra de i hög grad 

annorlunda, var sedan arbetets början alltid det huvudsakliga målet. Förvisso kan diskuteras 

om det kvinnliga omslaget blev en motsats till det manliga då de båda visualiserats genom 

karaktärsgestaltningar. Däremot bör det inte råda någon tveksamhet kring det faktum att 

omslagens element frånskiljer sig varandra då det kvinnliga omslaget fullständigt saknar 

några stereotypa element. I slutändan finns det nog dock en risk att kvinnan endast 

uppfattas som ett offer på grund sin utformning, vilket förmodligen kan få en del 

respondenter att tappa intresset medan andra får ett ökat intresse. Samtidigt som det är 
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oförutsebart hur en betraktare reagerar på omslaget är det dock tack vare avvikelser likt 

dessa som förhoppningarna blivit större om att det med förhållandevis enkla medel skulle 

kunna gå att få svar på en del av arbetets frågeställning, det vill säga att få indikationer på 

vilka element som fungerar bra eller mindre bra att använda sig av inom omslagsdesign för 

actionspel. 

Även valet av att låta karaktärernas blickar återspegla deras personligheter ses i efterhand 

fortfarande som ett bra beslut eftersom det underlättade att framföra den känsla som verken 

ville förmedla. På det manliga omslaget valdes en blick direkt kopplad till betraktaren för att 

visa på en mer beslutsam personlighet till skillnad från det kvinnliga omslaget som använde 

en i högre grad sorgsen blick riktad från betraktaren. Med dessa resultat i efterhand anses 

valet av annorlunda element ha fungerat väl i enlighet med vad som ursprungligen 

planerades. Detta då den huvudsakliga tanken var att det manliga omslaget skulle uppfattas 

som stereotypt av betraktaren och det kvinnliga som så pass annorlunda att det blev ett 

blickfång, samtidigt som de båda givetvis också skulle fungera som omslag för ett actionspel.  

En relevant del av det grafiska arbetet som dock inte riktigt blev som det inledningsvis 

planerats var det neutrala omslaget. Den ursprungliga idén handlade om att formge ett 

omslag som fokuserade på båda karaktärerna utan att visuellt formge dem. I efterhand kan 

det dock reflekteras över om det verkligen blev så. Exempelvis går handen som syns på 

omslaget att relativt enkelt identifiera som en manlig hand. Detta leder således till att 

överliggande fokus hamnar på den manliga karaktären till skillnad från den kvinnliga. Även 

de två olika identitetsbrickorna skiljer sig till viss del åt. Den främre brickan innehåller den 

manliga karaktärens namn och har ett typsnitt som enkelt går att läsa. Den bakre brickan 

innehåller den kvinnliga karaktärens namn och kan förmodligen ses som något svårare att 

tyda. På grund av detta upplevdes omslaget som mer riktat åt den manliga karaktärens håll 

vilket inte var den ursprungliga idén. För att försöka neutralisera omslaget mer fylldes därför 

det kvinnliga namnet i med en utmärkande röd kulör. Förhoppningen blev således att 

kontrastskillnaden lättare skulle orientera mottagarens blick mot denna specifika punkt och 

understödja den önskade neutraliseringen. I efterhand bedömdes denna del av 

arbetsprocessen ha varit något mer problematisk och eventuellt inte till fullo realiserats 

enligt ursprungsidén.  

Likaså utformningen av spelmanuset var av betydelse att formge på rätt sätt. Inledningsvis 

skrevs den som om att endast Donnie var en spelbar karaktär. Detta ledde således till att 

spelets manliga karaktär per automatik blev spelets huvudkaraktär och Christa istället mer 

av en medhjälpare. Efter en viss tids reflekterande ansågs inte detta vara det optimala valet 

för att finna svar på arbetets frågeställning och därför skrevs spelmanuset om till att även 

innehålla Christa som en spelbar karaktär. Efter detta beslut ansågs spelets grundläggande 

historia mer neutraliserad. Tack vare att spelmanuset utformats på detta sätt blev det inte 

bara enklare att arbeta efter alternativa visuella element utan det stärkte också 

möjligheterna att kunna svara på arbetets frågeställning. Hade spelets historia utformats på 

ett annorlunda sätt, exempelvis innehållandes endast en manlig karaktär, hade det blivit 

betydligt svårare att identifiera element att arbeta efter som inte klassificerades som 

genremässigt stereotypa.  

Samtidigt bör det reflekteras över hur den kvinnliga karaktären inom spelmanuset 

framställts. Då historien om den kvinnliga karaktären skrevs i ett tidigt skede fungerade den 

därefter som en grundmall för den kvinnliga utformningen och följdes därefter genom hela 



 30 

arbetsprocessen. Kanske skulle man i detta stadium ha utformat den kvinnliga karaktärens 

roll på ett annat sätt för att få henne ännu mer neutraliserad åt det manliga hållet. 

Exempelvis genom att ändra den unga kvinnans roll till en något äldre person med vana av 

krigsföring. Detta skulle exempelvis ha kunnat skapa bättre möjligheter att öka en 

betraktares intresse av det kvinnliga omslaget oavsett målgrupp.  

Värt att nämna är också den historiska tidpunkt som spelet utspelar sig under. Eftersom 

andra världskriget valdes som ett tema blev det betydligt enklare att formge det 

gemensamma omslaget på ett sätt som fick det att snabbt kunna relateras till ett spel inom 

actiongenren. Då omslaget även användes som bakgrund till samtliga tre skulpturer 

underlättade det att få annorlunda element att fortfarande upplevas som actionbetonade. Ett 

bra exempel på detta är det kvinnliga omslaget som tack vare det gemensamma omslagets 

actionbetoande utformning både utmärker sig genom annorlunda visuella element men 

fortfarande kan relateras till ett actionspel. Med visuella element menas i detta fall det 

faktum att kvinnan var av sorgsen karaktär och att hennes yttre visuella drag formades 

annorlunda mot hur kvinnliga karaktärer vanligtvis framställs. Exempel på detta är att 

karaktären saknar hår och har smuts och skador i ansiktet. Dessa visuella val är naturligtvis 

något som ska representera en tragisk värld fylld av krigsföring men det är möjligt att dessa 

val också kan ha bidragit till att göra den kvinnliga karaktärens yttre mer pojkliknande. 

Dessa tankar är något som uppkommit i efterhand och var inte något som planerades från 

början. På ett sätt blir de utmärkande visuella dragen sådana som kan relateras till män 

inom actiongenren då avsaknad av hår och ett smutsigt yttre är mer frekvent på manliga 

karaktärer än kvinnliga. Kanske finns det på grund av detta en möjlighet att acceptansen för 

den kvinnliga karaktären som ensam gestaltning på omslaget blir större för en manlig 

målgrupp tack vare att många av hennes drag kan liknas vid en pojke/man. Kanske finns det 

också en risk att en kvinnlig målgrupp inte finner det kvinnliga omslaget lockande på grund 

av att karaktärens avvikande element kan liknas vid en maskulin karaktär. Återigen hade det 

kanske av den anledningen varit bättre att formge karaktären som mer kvinnlig och i viss 

mån med stereotypa element för att säkerställa ett lika stort intresse från både en manlig och 

kvinnlig målgrupp.  
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5 Utvärdering 

För att undersöka arbetets problemformulering gällande om det finns utrymme för mer 

okontroversiella lösningar inom design av spelomslag där kreativiteten inte är begränsad av 

stereotypa förväntningar, utformades en enkät som publicerades via webben. Enkäten 

publicerades till en början på de svenska forumen Loading.se och Gameplayer.se. Dessa 

forum vänder sig först och främst till spelintresserade människor även om de olika ämnen 

som diskuteras ofta är av varierande sort. Tanken var att dessa forum skulle underlätta 

lokalisering av en huvudmålgrupp för actionspel (killar i tonåren och yngre män med 

spelvana) samtidigt som enkäten då tilläts att nå ut till respondenter utanför 

huvudmålgruppen. Därefter publicerades enkäten även på forum via Polycount.com och 

Deviantart.com som är webbsidor där det går att diskutera olika kategorier av konst/digital 

konst. Dessa forum ansågs passande att använda sig av för att finna respondenter i en 

internationell skala och inte bara nationellt. Till sist vände undersökningen sig även till 

Familjeliv.se för att skapa en större möjlighet för respondenter utanför huvudmålgruppen 

att svara på frågorna. Totalt sett fanns enkäten tillgänglig via webben i tre dygn.    

5.1 Utformning av enkät 

Enkäten (Appendix D) bestod av totalt åtta frågor och kompletterades även med tre bilder i 

form av de spelomslag som utformades under kapitel 4. Projektbeskrivning. Inledningsvis 

presenterades det skapade spelmanuset och det poängterades även för respondenterna att 

denna text var viktig att läsa innan de efterföljande frågorna började besvaras. Om 

respondenterna inte läste denna text var chansen stor att svaren som gavs skulle vara 

missvisande. Därför markerades texten med ett tjockare typsnitt. Därefter ställdes fyra 

inledande frågor som behandlade kön, ålder, spelvana och val spelgenre. Med avseende på 

Østbye m.fl. (2008) beskrivning av hur kontrollfrågor likt dessa kan vara viktiga att ställa, 

beslutades det att använda dessa för att i ett senare skede kunna identifiera vilka de olika 

respondenterna var men också ge möjlighet till att kategorisera insamlad data. Samtliga 

frågor var slutna med undantag för ett alternativ på frågan angående val av spelgenre som 

lämnades öppen för respondenten att fylla i om så önskades. Därefter presenterades 

bildmaterialet till de olika omslagen i följande ordning:  

 ”Cover 1” (det kvinnliga omslaget). 

 ”Cover 2” (det manliga omslaget). 

 ”Cover 3” (det neutrala omslaget). 

Namngivelsen (cover) på omslagen valdes för att respondenten på ett så neutralt sätt som 

möjligt skulle reflektera över dem. Även bildernas ordning försökte neutraliseras i den 

bemärkelsen att det manliga omslaget placerades mellan de två övriga. På detta sätt blev 

dess generaliserande och stereotypa element inte det första som respondenten fick se. Efter 

detta ställdes en sluten fråga som behandlade vilket omslag som bäst representerade spelets 

beskrivning, det vill säga dess genre och handling. Denna fråga gick att besvara genom att 

välja ett av följande fem alternativ:  

 ”Cover 1”. 

 ”Cover 2”. 

 ”Cover 3”. 

 ”All three covers represent the game well”. 
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 ”Neither one fits the description”. 

Därefter användes en öppen fråga som handlade om att få respondenten att utveckla sitt svar 

och mer ingående redogöra för vad som bidragit till det valda omslaget/omslagen. Denna 

fråga var likt de andra obligatorisk vilket innebar att någon form av svar krävdes för att 

respondenten skulle kunna slutföra enkäten. Eftersom enkäten endast innehöll en öppen 

fråga ansågs det dock inte vara någon större risk att respondenten skulle valt att inte slutföra 

enkäten endast på grund av denna anledning. I första hand bedömdes den öppna frågan som 

en viktig komponent vilket exemplifieras av Østbye m.fl. (2008) som beskriver hur dessa kan 

användas för att reflektera över djupgående och oväntade synvinklar i svaren samtidigt som 

det bidrar till att minska risken för en monoton utvärderingsprocess. 

Efter detta ställdes på nytt en sluten fråga som handlade om vilket omslag som respondenten 

upplevde som mest intresseväckande, det vill säga om något av dem hade förmågan att 

attrahera. Följande fem svarsalternativ gick att välja mellan: 

 ”Cover 1”.  

 ”Cover 2”.  

 ”Cover 3”.  

 “All three covers would make me interested”.  

 “Neither one would draw my attention”.  

För att runda av undersökningen ställdes mot slutet en avslutande fråga huruvida 

respondenten ansåg att det fanns några specifika element på samtliga tre omslag som 

bidragit till ett intresse för spelet. Denna fråga var utformad som ett flervalsalternativ och 

därför gick det att välja flera element som ansågs intresseväckande. Alternativen som gick att 

välja mellan byggde på de nyckelord som togs fram i kapitel 4.4 Arbetsprocess och utöver 

dessa lades ytterligare två svarsalternativ till som var följande; "the description of the game" 

och "none".  Frågan kompletterades även med ett alternativ som var öppet där respondenten 

kunde specificera egna element eller utveckla sina tankar. Följande svar fanns att tillgå: "A 

female character", "A male character", "A sad or anxious character", "A violent character", "A 

weapon", "An implied act of violence", "Blood or dirt", "Characters clothing", "Facial 

expressions", "Portraying both female and male characters together", "The description of the 

game", "The pose of the characters", "Other (please specify)", "None".  

5.1.1 Pilotstudie 

Innan enkäten publicerades utfördes även en pilotstudie på åtta olika respondenter. 

Pilotstudiens huvudsakliga syfte var att försöka identifiera eventuella brister i frågorna och 

dess upplägg innan den slutgiltiga enkäten publicerades. Den pilotstudie som 

respondenterna fick ta del av bestod av totalt åtta frågor där de första fyra var kontrollfrågor. 

Därefter ställdes två slutna frågor som handlade om vilket omslag respondenterna främst 

alternativt minst ansåg passa in på spelets beskrivning. De två slutna frågorna 

kompletterades även med varsin öppen fråga. Dessa frågor var obligatoriska och krävde ett 

svar från respondenten. Efter att de olika respondenterna slutfört enkäten kommenterades 

ett par punkter som senare skulle bidra till en bättre utformning. Dessa synpunkter handlade 

bland annat om att:  

 Tydliggöra att man i det fiktiva spelet kan spela som både en manlig och en kvinnlig 

karaktär.  
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 Komplettera enkäten med en fråga där respondenten får granska samtliga tre omslag 

och välja ut specifika element som de finner intressanta. 

  

 Fler svarsalternativ till de slutna frågorna.   

 

 Försöka begränsa de öppna frågorna. Eftersom de öppna frågorna var obligatoriska 

borde de användas med försiktighet för att undvika att respondenten känner sig 

tvingad att svara och eventuellt inte slutför enkäten.  

Efter att dessa synpunkter skedde en omarbetning av enkätens utformning. Till en början 

ändrades spelets beskrivning och tydliggjordes genom att i enkäten göras mer visuellt tydlig 

och på detta sätt förstärka dess blickfång. Den första slutna frågan kompletterades nu istället 

med fem svarsalternativ istället för tre. Detta tillät nu respondenterna att inte tvingas välja 

ett omslag som de ansåg vara passande. Nu gick det även att välja att samtliga tre omslag 

passade eller att inget av dem vore lämpligt att representera beskrivningen. De frågorna som 

behandlade vilket omslag respondenten ansåg vara minst passande, togs nu helt bort. Istället 

bedömdes det att respondenternas tankar kring detta skulle komma fram i och med den 

första öppna frågan. Som alternativ lades istället en större flervalsfråga till där 

respondenterna kunde specificera element som ansågs intressanta (element som arbetats 

efter i kapitel 4.4. Arbetsprocess). Ett av dessa alternativ lämnades även öppet vilket bidrog 

till att respondenten nu kunde utveckla sitt svar ytterligare. Utöver detta visade pilotstudien 

på ett positivt resultat då samtliga respondenter ansåg att undersökningen var både lagom 

lång, enkel att förstå och tillräckligt intressant för att orka genomföra. 

5.2 Respondenter och bortfall 

 

Tabell 1 Svar från enkätens inledande frågor visar på hur en majoritet av 
respondenterna består av yngre män i åldern 16-30 år.  

Totalt sett svarade 64 respondenter på enkäten. I utvärderingen har dock endast 61 av 

svaren evaluerats då tre av svaren som kom in inte ansågs vara av uppriktig karaktär. Dessa 

svar innehöll, både på de slutna och de öppna frågorna, uttryck och kommentarer som inte 
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gick att ta på allvar. Av den anledningen räknas tre av svaren som bortfall. Av de sextioen 

svaren är 23 % kvinnor (fjorton personer) och 77 % män (fyrtiosju personer). Åldersmässigt 

var 29 % av respondenterna (femtiosex personer) mellan sexton till trettio år, 7 % (fyra 

personer) mellan trettiofyra till fyrtiosex år och 2 % (en person) mellan fyrtiosju till sextioen 

år.   

 

Tabell 2 Respondenternas vana av digitala spel är förhållandevis stor då 
den övervägande delen spelar digitala spel minst ett par gånger om året.  

 

Tabell 3 Många av respondenterna föredrar att spela digitala spel inom ett 
flertal olika genrer. Likväl kan man utläsa hur genrer med betoning på 
action eller innehållandes actionelement är mest frekvent valda.  

När det gäller respondenternas vana av digitala spel är den förhållandevis varierad. Dock är 

det endast 2 % (en person) av respondenterna som anger att de aldrig spelar spel. 27 % av 

respondenterna (sjutton personer) spelar digitala spel ett par gånger om året upp till varje 

månad. Resterande 70 % (fyrtiotre personer) spelar digitala spel varje vecka upp till varje 

dag. Respondenternas val av genre är också varierande. Då denna fråga var en flervalsfråga 

gick det att välja obegränsat bland vilka genrer som man föredrog. Flest val har ”action-
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adventure” där hela 77 % av respondenterna (fyrtiosju personer) föredrar genren. Nära inpå 

kommer ”RPG” där 66 % av respondenterna (fyrtio personer) även föredrar denna genre. 

Därefter kommer ”FPS” med 57 % (trettiofem personer) och ”survival horror” med 39 % 

(tjugofyra personer). Bland de genrer som minst antal respondenter föredrar hamnar 

”racing” med 18 % (elva personer), ”simulation” med 15 % (nio personer) och ”sports” med 

10 % (sex personer). 2 % av respondenterna (en person) har valt att skriva in en egen genre – 

”strategy”.   

Av den totala andelen respondenter identifierades även de som föll inom kategorin 

huvudmålgrupp. Att göra detta var viktigt då den frågeställning som arbetet bygger på har 

som huvudsakligt syfte att se vad huvudmålgruppen anser om omslagen. Av den 

anledningen valdes ett antal punkter ut som respondenten skulle kategorisera sig inom för 

att kunna klassificeras som en del av huvudmålgruppen. Dessa var följande: Manligt kön, 

trettio år eller yngre, åtminstone någon form av spelvana och ett gillande av minst en av 

följande spelgenrer – ”action-adventure”, ”FPS”, ”RPG” eller ”survival horror”. Detta innebar 

att 67 % av respondenterna (fyrtioen personer) kategoriserade sig inom huvudmålgruppen.      

5.3 Utvärdering av omslagens relevans till spelets beskrivning 

 

Tabell 4 Majoriteten av respondenterna anser att det neutrala omslaget är 
bäst lämpat att representera spelets genre och dess handling. 

På fråga 5 ”Which cover do you consider most beneficial to represent the game in terms of 

its description?” fann majoriteten av respondenterna det neutrala omslaget (cover 3) bäst 

passande att representera spelet då hela 72 % av respondenterna (fyrtiofyra personer) valde 

detta alternativ. Resterande fyra svarsalternativ skiljer sig också åt dock inte i samma 

utsträckning. På andra plats hamnar ”neither one fits the description” med 13 % av 

respondenternas röster (åtta personer). Tätt inpå hamnar det kvinnliga omslaget (cover 1) 

med 8 % av respondenternas röster (fem personer). En liten skara respondenter fann dock 

alla tre omslagen värdiga spelets beskrivning då 5 % av respondenterna (tre personer) angett 

”all three covers represent the game well”. Det omslag som respondenternas ansåg vara 

minst passande att representera spelet blev det manliga omslaget (cover 2) där endast 2 % av 

respondenterna (en person) valt detta alternativ. 

För att få en djupare förståelse för respondenternas tankar bakom deras val följdes fråga 5 

upp av en öppen fråga (fråga 6) som löd: ”What contributes to you making this choice?”. 

Även om denna fråga var obligatorisk hade dock sju respondenter valt att inte svara något 

utan lämnat fältet tomt innehållandes endast ett tecken eller liknande för att kunna slutföra 

enkäten. Femtiofyra respondenter valde dock att svara på den öppna frågan. Vissa mer 
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utförligt än andra. Samtliga svar finns tillgängliga i Appendix E där de är strukturerade efter 

respondenternas val av svarsalternativ. Nedanför följer ett urval av de åtskilliga svar som 

anses lämpliga att representera varför respondenterna gjort sina val.14  

När det gäller det kvinnliga omslaget (cover 1) valde samtliga fem respondenter att utveckla 

sina svar. En genomgripande del av respondenternas svar tenderar att handla om en 

framställd emotionell känsla som med hjälp av den kvinnliga karaktärens utseende blivit 

extra tydlig. Detta verkar också vara den övergripande anledningen till att respondenterna 

tycks finna det kvinnliga omslaget bäst passande för spelet. Dessa element tycks vara 

uppskattade i den formen att de vågar vara originella och i synnerhet avviker från det 

manliga omslagets generaliserande attribut. Nedanför följer två svar som beskriver hur 

respondenterna resonerat: 

“It is easier for me to identify with the close-up of the face, rather than the full 

body shot of the man. Also, the first cover suggests that the storyline will 

contain some emotional depth, while the second cover points more in the 

direction of a mindless action game, which does not appeal to me.”  

“It's the best out of the three. The other two doesn't actually tell me that 

something horrible has happened (the war) whilst the first cover expresses a 

lot of feelings in one simple image. The other two looks very generic while the 

first one looks quite original.” 

Eftersom endast en respondent angett det manliga omslaget (cover 2) på fråga 5 som mest 

representativt, fanns det endast ett fördjupande svar att tillgå gällande det manliga omslaget. 

Här anser respondenten att omslaget helt enkelt passar spelets beskrivning främst istället för 

det tredje neutrala omslaget som enligt respondenten hade passat bättre till ett FPS-spel. 

Svaret löd på följande sätt:  

 “Fits the description. Last one looks more like random FPS. 

Gällande det neutrala omslaget (cover 3) valde hela fyrtiotvå av fyrtiofyra respondenter att 

fördjupa sina svar. Om man reflekterar över samtliga respondenters svar går de att finna tre 

huvudsakliga beståndsdelar i det neutrala omslaget som verkar ha varit bidragande faktorer 

till respondenternas val. Det första är att en större del av respondenterna anser det vara 

positivt att omslaget framställer spelets båda huvudkaraktärer tillsammans. Några av 

respondenterna nämner också att detta leder till att man bättre förstår det känslomässiga 

band som finns mellan karaktärerna såväl som den personliga och dramatiska resa de går 

igenom. En stor andel av respondenterna anser också att det neutrala omslaget tydliggör det 

faktum att spelet utspelar sig under ett krigstillstånd och därmed också poängterar den 

actionbetonade känslan. Samtidigt tycker ett flertal att halsbanden representerar ett 

personligt kämpande och att detta gynnar förståelsen för krigets inverkan. Enligt ett flertal 

respondenterna resulterar detta även i att halsbandet bidrar till att man enklare kan tolka i 

vilken typ av miljö spelet utspelar sig.  

En genomgående kommentar i och med det neutrala omslaget är även att ett flertal av 

respondenterna fann omslaget ”mystiskt”. Den största bidragande faktorn till detta verkar 

vara halsbanden och avsaknaden av ett visuellt framställande av spelets huvudkaraktärer. 

Omslagets element verkar således ha fått respondenterna att ställa sig fler frågor om spelets 

                                                        
14 Stavningen har i samtliga citat normaliserats. 
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handling och karaktärer. Att döma av kommentarerna verkar detta ha bidragit till att 

respondenterna fått ett större intresse för spelet och en lust att vilja veta mer.  

Även om de flesta kommentarerna var positiva kom även ett par kommentarer med av något 

med kritisk natur. Dessa handlade bland annat om att karaktärsmodellerna på de övriga 

omslagen såg stela eller konstiga ut. Ett fåtal respondenter nämnde även att de kände att 

karaktärerna saknade personlighet men att det neutrala omslaget vägde upp för detta. Två av 

respondenterna valde också att väldigt ingående förklara varför de inte fann de resterande 

två omslagen passande. När det gäller det kvinnliga omslaget var de båda kritiska till att 

karaktären inte var poserad på något speciellt sätt vilket i sin tur resulterade i att det indirekt 

inte berättade något om spelets miljö eller historia. När det gäller det manliga omslaget fann 

de detta mer passande på grund av karaktärens posering och att han höll i ett vapen. Men 

eftersom hans utformning var väldigt stereotypisk, det saknades någon kringliggande miljö 

och hans kläder inte tenderade att inte vara av spionliknande karaktär, föredrog de inte 

heller detta. Det fanns således element som ansågs vara intresseväckande men som trots 

detta inte räckte hela vägen. Nedanför citeras ett antal av de representativa svar som inkom: 

“The first two are nice but don't create a mood that matches the description. 

The third one is visually interesting and is made up of different visual 

elements that draw in the eye. This is important for a game cover as it is the 

first thing the buyer will see, and will attract them. It also adds mystery and 

implies some deep story that is not necessarily character driven.”  

“The third one has a slight mystery to it with not showing any faces and the 

dog tags makes a good representation of the setting and theme.” 

“The third cover because it doesn't spoil any characters like the first two but 

still gives a good representation about the genre of the game, its setting etc.” 

“Cover three includes both protagonists, and gives the viewer the feeling of 

the bond shared between the two.” 

”With a beaten hand it implies the brutality of war, but the image itself is 

more serene and emotional, revealing the duplicity of the story.” 

På svarsalternativet ”all three covers represent the game well” kommenterade två av tre 

respondenter sina val. En av respondenterna ansåg likt många andra att det neutrala 

omslaget innebar en mystik som skapade ett intresse att vilja veta mer om spelets karaktärer. 

Angående det manliga omslaget kommenterades det att omslaget var generaliserande och 

kanske något mindre intressant men fortfarande passade bra för ett actionspel. 

Respondenten lämnade dock inte någon utförlig kommentar kring det kvinnliga omslaget 

men avslutade svaret med att beskriva tre nyckelord som kunde beskriva de olika omslagen; 

desperation, determination och mystery. Den andra respondenten valde att kommentera sitt 

svar något kortare men även här genom att nämna nyckelord. Dessa var ”victim”, 

”vengeance” och ”violence”. Förklaringarna löd på följande sätt: 

“The third picture has a more indirect approach, and depicts a for me 

anonymous hand, with a dogtag mentioning the two main characters of the 

game. This picture is more mysterious than the other two, and leaves me 

wondering more about the characters and their struggle. This picture may 

however be best suited for a puzzle or slow-paced game. The second cover has 

the well established "man walking towards the screen"-motive, which could be 
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- if yet less interesting per se - a more suitable one for a FPS or Action-based 

game. It has much to do with context, and what you want to show - 

desperation, determination or mystery.” 

“Cover one: victim, cover two: vengeance, cover three: violence.” 

De respondenter som valt det sista svarsalternativet “neither one fits the description” var 

totalt åtta. Av dessa åtta hade fem personer valt att utveckla sina tankar. En av 

respondenterna ansåg att inget av omslagen var speciellt lämpligt eftersom spelets 

beskrivning handlar om en hämndaction. Visserligen ansågs det manliga omslaget 

representera temat men då det endast innehöll en av karaktärerna fann respondenten inte 

det speciellt passande. Ytterligare en av respondenterna kommenterade att inget av 

omslagen var lämpligt då inget av dem innehöll båda karaktärerna tillsammans.  En annan 

respondent tyckte att samtliga tre omslag alla var generaliserande och att inget av dem 

utförligt berättade vilket typ av spel som de representerade. Enligt respondenten innebar det 

neutrala omslagets halsband visserligen någon form av berättande men inte tillräckligt 

mycket för att anses representativt för spelets genre eller historia.  

En liknande kommentar kommer även från ytterligare en respondent som anser att inget av 

omslagen berättar vad för typ av spel de är tänkt att representera. Respondenten ansåg att 

det kvinnliga omslaget mest kändes svårt att tyda samtidigt som det manliga omslaget 

representerade en mer oseriös karaktär som hade passat bättre i en annan typ av spel. 

Respondenten nämnde även att det neutrala omslaget mest kändes som ett visuellt 

framställande av döden och hade passat bättre till ett spel inom skräckgenren. Ytterligare en 

respondent upplyser om att det kvinnliga omslaget inte är tillräckligt uttrycksfullt för att 

berätta något samtidigt som det manliga omslaget tenderar att vara tråkigt. Återigen anses 

det neutrala omslaget var mer intressant men inte tillräckligt för att berätta en historia. 

Nedanför följer tre av respondenternas förklaringar: 

“I didn't think that neither one really fit the description very good. The whole 

theme of revenge only really got across in the second picture and there it felt 

strange that only Donnie (I guess that's him) were presented.” 

“They are all generic and none of them accurately tell me what kind of game I 

will be playing. The third one has the dog tags which lets me know half the 

story but doesn't tell me enough.” 

“Imo I'd say a cover should speak to the viewer regarding what the game is 

about. With these covers I cannot get the feeling of just what the game is 

about. Since it is an action game, I don't get that feeling at all, there is no 

action. First cover: I don't get any impression from this one, I find it hard to 

actually understand what it is. Second cover: This one gives me the 

impression of a GTA-ish game since he is using a bat and coming towards me. 

I get the feeling of the game is a very unserious one. Third cover: Death, all 

about death. When I see the hand downwards it resembles a dead body. 

Seems more of a horror game.” 
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5.4 Utvärdering av respondenternas intresse för omslagen 

 

Tabell 5 Över hälften av respondenterna fann det neutrala omslaget mest 
intresseväckande samtidigt som en tredjedel av respondenterna ansåg att 
det kvinnliga omslaget var mest fängslande. 

På fråga 7 ”Which cover makes you the most interested in the game? For example; if you 

would have seen all three covers on a shelf in a store. Which one would you most likely take 

interest in?” har återigen den större andelen respondenter svarat det neutrala omslaget 

(cover 3). Hela 52 % (trettiotvå personer) anser att detta omslag är mest intresseväckande 

och skulle bli det största blickfånget om det skymtades som ett omslag i en butik. Därefter 

anser 33 % av respondenterna (tjugo personer) att de finner det kvinnliga omslaget (cover 1) 

mest intressant medan 8 % (fem personer) anser att inget av omslagen drar till sig deras 

uppmärksamhet. Minst antalet röster hamnar både på det manliga omslaget (cover 2) och 

svarsalternativet ”all three covers would make me interested” som vardera fått 3 % av 

respondenternas röster (två personer per svarsalternativ).  

Intressant att notera är hur denna fråga fått ett större antal av respondenterna att välja det 

kvinnliga omslaget som mest intresseväckande till skillnad från fråga 5 där de flesta ansåg 

att det kvinnliga omslaget inte var bäst lämpat att representerade spelet. Således har många 

respondenter svarat att de anser att det neutrala omslaget är bäst passande att representera 

spelet men att det kvinnliga omslaget har en större möjlighet att bli ett blickfång. I 

jämförelse med fråga 5 har även antalet respondenter minskat som svarat att alla omslagen 

skulle kunna representera spelet eller att ingen av dem passar att göra detta, vilket kan ses 

som ett resultat av det ökande intresset för det kvinnliga omslaget. Samtidigt har intresset 

för det manliga omslaget ökat med en respondent till skillnad från fråga 5 där endast en 

respondent ansåg att omslaget passade in på spelets beskrivning.   
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Tabell 6 Majoriteten av omslagens element ansågs till synes intressanta. 
Utmärkande är dock det låga antalet respondenter som svarat att ett flertal 
av de mest generaliserande elementen inte bidrar till ett ökat intresse. 

På fråga 8 ”Taking all three covers into account, which elements on the covers makes you 

interested in the game? (You can choose more than one).” fick respondenterna kryssa i 

element från samtliga tre omslag som de ansåg ha bidragit till deras intresse för spelet. 

Denna fråga var obegränsad i den formen av att respondenten hade möjlighet att välja ett 

valfritt antal alternativ. Ett alternativ lämnades även öppet för att ge respondenterna 

möjlighet att nämna fler element som de fann intressanta.  

Här kan man se att de flesta element som användes i skapandet av omslagen upplevts 

intressanta även om vissa verkar ha varit en större bidragande faktor än andra. Det finns 

således inget alternativ som helt blivit utan någon röst. Flest respondenter anser dock att 

karaktärernas ansiktsuttryck varit ett viktigt element då 41 % (tjugofem personer) valt att 

kryssa i detta alternativ. Strax efter detta kommer ett flertal element som enligt 

respondenterna också fungerat som blickfång och mängden respondenter som kryssat i 

dessa alternativ är till antalet förhållandevis lika; ”a female character” med 30 % (arton 

personer), ”portraying both female and male characters together” med 28 % (sjutton 

personer), ”the discription of the game” med 28 % (sjutton personer), ”a sad or anxious 

character” med 26 % (sexton personer) och ”the pose of the characters” med 26 % (sexton 

personer). Även om resultaten varit spridda utmärker sig ett par element på grund av dess 
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låga frekvens. Dessa är ”a male character” som endast fått 2 % av respondenternas röster (en 

person) och ”a violent character” med 8 % (fem personer). Strax efter kommer även 

alternativet ”a weapon” med 13 % av respondenternas röster (åtta personer). En liten del av 

respondenterna menade även att omslagen inte innehöll några element som kunde anses 

intressanta och därför har 8 % (fem personer) valt att kryssa i ”none”. Utöver detta har 13 % 

av respondenterna (åtta personer) valt att även kryssa i svarsalternativet ”other” för att 

utöka sina svar. Några element som nämndes var; ”some symbol of struggle”, ”emotion”, 

”environment”, ”good art”, och ”great composition”. Samtidigt hade några av 

respondenterna utvecklat sina svar i något längre form. Dessa löd på följande sätt:  

“Any well designed cover that dares to be different would make me intrested. I 

think the three different heavy rain covers they did for some good examples 

on what to do/what not to do.”  

“Would prefer to not see the characters on the cover. The N7 edition of Mass 

Effect 3 is a damn near perfect one. Makes you wonder what it actually is then 

just some dirty girl or gritty guy with a weapon.”  

“The sad/scared female is something you don't often see, plus the 

minimalistic cover conveys that this game might be unique. The other two 

covers look very generic.”  

“Something interesting and unique that works well on an artistic and design 

level.”  

“The overall theme, colour settings, anything that shows what the game is 

actually about.”  

5.5 Analys av undersökningen 

I följande avsnitt analyseras resultaten från undersökningen. Därefter hamnar fokus även på 

den andel respondenter som föll inom kategorin huvudmålgrupp. Detta var centralt att göra 

då den frågeställning som arbetet bygger på har som huvudsakligt syfte att se hur 

huvudmålgruppen resonerar kring omslagen.  

 

Figur 12 Framsidorna till de omslag som låg till grund för undersökningen. 
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5.5.1 Analys av tabell 1-6 

I tabell 1-3 går det tydligt att se hur majoriteten av respondenterna har en vana av digitala 

spel samt föredrar många av de mest allmänna genrerna. Därav kan man dra slutsatsen att 

åtminstone en större del av respondenterna har erfarenhet av actionbetonade element i spel 

och förmodligen även blivit exponerade för actionspelens omslag och dess genretypiska 

beståndsdelar.  

Med tanke på att majoriteten av respondenterna är yngre män med spelvana inom 

actiongenren eller dess subgenrer är resultatet från tabell 4 i relation till de manliga 

omslaget (cover 2) mycket intressant. Detta då omslaget som formgavs specifikt efter vad 

som bör attrahera huvudmålgruppen för actionspel, av majoriteten uppfattades som alldeles 

för generaliserbart och många gånger ointressant. Det finns en möjlighet att det låga antalet 

respondenter som fann det manliga omslaget lämpligt kan bero på att omslagets utformning 

fokuserat alldeles för mycket på generaliserande och stereotypiska element. Något som 

enligt ett antal respondenter resulterat i ett ointressant och alldeles för generaliserande 

uttryck. Indikationer till detta ges i respondenternas svar i samband med den öppna frågan. 

Det finns en möjlighet att omslaget vunnit på att även tillföra mer alternativa element som 

inte anses lika generaliserande. Isbister (2006) beskriver hur det kan vara till fördel att 

använda sig av stereotyper men att man ska försöka undvika att gå till överdrift. Av den 

orsaken kan det ibland vara bra att tillföra element som bryter av de stereotypa elementen. I 

efterhand kunde detta möjligtvis ha varit en bra idé att använda sig av och något som fått fler 

respondenter att finna omslaget passande för spelets beskrivning. 

Gällande det kvinnliga omslaget finns det även där en möjlighet att fler respondenter funnit 

omslaget passande att representera spelet om den kvinnliga karaktären utformats 

annorlunda. Samtidigt hade då risken för att färre respondenter svarat att det kvinnliga 

omslaget var mest intressant (fråga 7) varit större eftersom de sällsynta element som 

uppenbarligen fungerat som ett blickfång då hade saknats. Frågan man kan ställa sig blir 

således om det hade varit värt att förändra elementen till något med mer fokus på action för 

att tillfredställa en större skara eller att behålla kvinnans utformning som den är och därmed 

lyckas fånga uppmärksamheten från de som uppskattar något radikalt annorlunda. Det är 

möjligt att fler respondenter svarat det kvinnliga omslaget (cover 1) eller ”all three covers 

represent the game well” om de ”babyface”-drag som Isbister (2006) nämner, hade brutits 

av med något enskilt generaliserande element. 

I många av respondenternas svar till den öppna frågan ges det även tydliga antydningar till 

varför det neutrala omslaget bör vara det mest representativa omslaget till spelet. Det 

påtagligaste är att ett flertal av respondenterna anser det vara positivt att omslaget 

framställer spelets båda huvudkaraktärer tillsammans. Att använda halsband som är vanliga 

under krigstillstånd verkade också positivt då det enligt många av respondenterna snabbt 

etablerade en genre. Även designval som att ha karaktärernas namn på halsbanden och inte 

visa upp dem visuellt uppfattades av ett flertal som väsentligt eftersom det innebar en större 

mystik och en lust att upptäcka mer om spelet och dess karaktärer.  

På fråga 7 med tabell 5 som grund går det tämligen enkelt finna en stark indikation om att 

kvinnliga gestaltningar är ett intresseväckande element att använda sig av på spelomslag för 

actiongenren. Detta då en tredjedel av respondenterna anser att omslagets element bidrar 

till att fånga intresset. Även om en del av respondenterna i takt med att de svarade på den 

öppna frågan beskrivit hur de velat se en annorlunda representation av det kvinnliga 
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omslaget, har den kvinnliga gestaltningen blivit ett intresseväckande blickfång på grund av 

sina avvikande element. Detta kan förmodligen bero på den stora avsaknad som råder inom 

kvinnlig karaktärsgestaltning på spelomslag inom actiongenren vilket återigen kan relateras 

till Near (2012) och Burgess m.fl. (2007) studier om tydlig brist på alternativa och icke 

generaliserande element.  

I tabell 6 kan man även se starka indikationer på vilka designelement som fungerat bra eller 

mindre bra. Intressant att notera är dock några av de element som enbart använts på det 

manliga omslaget så som en manlig gestaltning, en våldsam karaktär eller ett vapen. Där kan 

man se att några av de mest generaliserande och stereotypa elementen inte varit särskilt 

frekvent bidragande faktorer när det gäller att öka respondenternas intresse. I många fall 

verkar de istället haft en motsatt effekt i den form av att de upplevs som så allmänna att de 

helt förlorar sinn roll som blickfång. Detta kan sannolikt relateras till att en majoritet av 

västervärldens actionspel representeras av omslag som utseendemässigt ofta kan relateras 

till varandra och på så sätt blir en monoton upplevelse, vilket är något som även Burgess 

m.fl. (2007) studier visade exempel på. 

5.5.2 Analys av målgrupper 

En central del av arbetet var även att identifiera huvudmålgruppen och specifikt se om 

resultatet från dessa skiljde sig från övriga respondenter. Med huvudmålgrupp menas i detta 

fall de respondenter som är det grundläggande målet för actionspel, vilket kan relateras till 

både Near (2012) och Burgess m.fl. (2007) studier som visar på att spelutvecklare ofta 

formger spelomslagens element utefter vilket kön och ålder majoriteten av spelarna har. De 

som föll inom huvudmålgruppen valdes ute efter antal specifika punkter vilket 

exemplifierades i avsnitt 5.2. Respondenter och bortfall. Av den totala andelen respondenter 

bestod huvudmålgruppen av 67 % och de som föll utanför huvudmålgruppen av 33 %.  

 

Tabell 7 Resultat från fråga 5. Huvudmålgruppen i förhållande till övriga 
respondenter.15 

När det gäller fråga 5 har majoriteten av huvudmålgruppen svarat att det neutrala omslaget 

(cover 3) bäst passar att representera spelet. Hela 78 % av huvudmålgruppen har valt detta 

svarsalternativ till skillnad från de fyra övriga svarsalternativen som är betydligt mindre 

frekventa. På delad andra plats hamnar både det kvinnliga omslaget (cover 1) och ”neither 

one fits the description” som båda har 10 % av rösterna. 2 % av respondenterna verkade 

                                                        
15 Svarsalternativen ”all three covers represent the game well” och ”neither one fits the description” 
har inom figuren kortats ner för att skapa mer plats. 
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finna alla tre omslagen passande och ingen av respondenterna inom huvudmålgruppen fann 

det manliga omslaget värdigt att representera spelet. 

Övriga respondenter tycks ha resonerat snarlikt huvudmålgruppen även om det finns 

mindre marginella skillnader i svaren. Det neutrala omslaget (cover 3) är fortfarande mest 

frekvent som svarsalternativ med 60 % av respondenternas röster. På andra plats hamnar 

dock det ”neither one” med 20 % av respondenternas röster. Därefter har 10 % svarat ”all 

three covers represent the game well”. Minst värdiga att representera spelet anser 

respondenterna vara både det kvinnliga omslaget (cover 1) och det manliga omslaget (cover 

2) som endast fått 5 % av rösterna vardera. 

Intressant att notera är att huvudmålgruppen på fråga 5 utmärker sig på ett antal oväntade 

punkter. Till exempel anser samtliga respondenter att det manliga omslaget (cover 2) inte är 

lämpligt att representera spelet, vilket bör ses som intressant då detta omslag formgavs 

specifikt för att tilltala huvudmålgruppen. Den låga frekvensen gäller dock även för de 

respondenter som faller utanför huvudmålgruppen då endast en person valt det manliga 

omslaget.  Samtidigt har fyra respondenter i huvudmålgruppen svarat att det kvinnliga 

omslaget bäst representerar spelet. Ett omslag som formgetts med alternativa element i 

jämförelse med det manliga omslagets generaliserade beståndsdelar. Huvudmålgruppen 

som inte innehåller några kvinnliga respondenter finner således det kvinnliga omslaget mer 

passande att representera spelet än vad övriga respondenter gör. Återigen ett oväntat 

resultat. Inom huvudmålgruppen har även fyra respondenter svarat att inget av omslagen är 

lämpligt att representera spelet vilket är procentuellt hälften så många i jämförelse med 

övriga respondenters val. Ännu en gång ett tänkvärt resultat med tanke på vad 

huvudmålgruppen för actionspel statistiskt sett brukar vilja se och som tydligt visar på 

indikationer om hur omslag som formgetts med genretypiska element nödvändigtvis inte är 

mest lämpligt att representera ett spel inom actiongenren. 

 

Tabell 8 Resultat från fråga 7. Huvudmålgruppen i förhållande till övriga 
respondenter.16 

På fråga 7 är det återigen det neutrala omslaget (cover 3) som majoriteten av 

huvudmålgruppen svarat. 54 % anser att det neutrala omslaget har störst möjlighet att väcka 

deras intresse. Även det kvinnliga omslaget (cover 1) verkar ha varit ett bra blickfång då 37 % 

av respondenterna uppfattar dess element som mest fängslande. Övriga omslag verkar dock 
                                                        
16 Svarsalternativen ”all three covers would make me interested” och "neither one would draw my 
attention" har inom figuren kortats ner för att skapa mer plats. 
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inte ha bidragit något speciellt till huvudmålgruppens intresse då väldigt få respondenter 

valt något av respektive svarsalternativ. 5 % av huvudmålgruppen anser att inget av 

omslagen fångar uppmärksamheten då de svarat ”neither one”. 2 % av huvudmålgruppen 

har även svarat att samtliga tre omslag bidrar till ett intresse samtidigt som det manliga 

omslaget återigen verkar locka minst antal respondenter med endast 2 %.   

Övriga respondenter verkar ha haft ungefär samma synsätt på omslagen dock med ett fåtal 

marginella skillnader. Återigen är det neutrala omslaget (cover 3) mest intresseväckande, 

denna gång då 50 % av respondenterna angett svarsalternativet. Näst mest intressant anses 

även här det kvinnliga omslaget vara då 25 % svarat ”cover 1”.  15 % av övriga respondenter 

anser att inget av omslagen väcker något intresse samtidigt som det manliga omslaget (cover 

2) och samtliga omslag (all three covers) endast fått 5 % vardera av respondenternas svar.    

Även fråga 7 öppnar upp för en intressant utvärdering av huvudmålgruppens svar. Ännu en 

gång går det att notera hur det manliga omslaget inte väcker något intresse hos 

huvudmålgruppens respondenter likväl som hos övriga respondenter. Huvudmålgruppens 

intresse för det neutrala omslaget är fortfarande störst med över hälften av svaren vilket 

även gäller för övriga respondenter. Likväl anser återigen huvudmålgruppen att det 

kvinnliga omslaget skapar ett intresse då en större andel av respondenterna kryssat i 

alternativet ”cover 1”. Ökningen från vad huvudmålgruppen tyckte kunna representera spelet 

kontra vilket omslag som är mest intressant är således mest påtagligt när det gäller det 

kvinnliga omslaget. Detta innebär att ännu en gång visar huvudmålgruppen upp ett 

intressant och något oväntat svar där det minst generaliserande omslaget trots allt har en 

möjlighet att bli ett blickfång.  

Övriga respondenter anser även de att det kvinnliga omslaget är intressant men andelen är 

denna gång endast en fjärdedel av de totala svaren (25 %) till skillnad mot 

huvudmålgruppens 37 %. Det verkar således som att det inte spelar någon roll vilket kön 

respondenten har i jämförelse med element på omslagen som är bundna till ett specifikt kön. 

Snarare verkar element som sällan används vara något som har en större dragningskraft. 

Inom övriga respondenter är även andelen som svarat att de inte finner något omslag 

intressant, betydligt större än inom huvudmålgruppen. Det verkar med andra ord vara något 

svårare att identifiera element att arbeta efter som upplevs som intressanta för de som 

vanligtvis inte placerar sig inom huvudmålgruppen för actionspel. 
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Tabell 9 Resultat från fråga 8. Huvudmålgruppen i förhållande till övriga 
respondenter. 

På fråga 8 går det att se hur huvudmålgruppen har ett förhållandevis stort intresse för de 

olika element som användes i skapandet av omslagen. Samtliga svarsalternativ har fått en 

röst även om vissa element verkar ha varit större bidragande faktorer till intresset än andra. 

Det element som till största del verkar ha varit en bidragande faktor till respondenternas 

intresse är karaktärernas ansiktsuttryck som fått 49 % av respondenternas röster. Därefter 

anses både en kvinnlig karaktär och karaktärernas posering vara intresseväckande då både 

dessa svarsalternativ fått 32 % av rösterna vardera. Flera av svarsalternativen anses av 

huvudmålgruppen intressanta men de element som utmärker sig mest är de som fått 

markant minst röster, så som ”a male character” med 2 %, ”a violent character” med 10 %, ”a 

weapon” med 15 % och ”none” med 5%. Nämnvärt är även att 17 % inom huvudmålgruppen 

har valt att kommentera egna element. 

Övriga respondenter tycks ha resonerat ungefär likadant som huvudmålgruppen då samtliga 

svarsalternativ blivit valda förutom ”a male character” som inte fått någon röst. Inom övriga 

respondenter är även svarsalternativen något mer spridda och till skillnad från 

huvudmålgruppen är inte ”facial expressions” mest intressant utan istället ”portraying both 

female and male characters” som 40 % av respondenterna svarat. Tätt inpå hamnar 

alternativen ”the description of the game” med 35 %, ”a sad or anxious character” med 30 %, 
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”a female character” med 25 % och ”facial expressions” med 25 %. Det går även att utläsa hur 

vissa element tycks ha varit betydligt mycket mindre intressanta. Som nämndes tidigare har 

exempelvis ”a male character” inte fått någon röst men även ”a violent character” (5 %), ”a 

weapon” (10 %) och ”characters clothing” (10 %) utmärker sig genom förhållandevis låg 

svarsfrekvens. Inom övriga respondenter har även 15 % valt alternativet ”none”, som 

indikerar att de inte funnit några element intresseväckande.  

Likaså fråga 8 framhåller ett något oväntat resultat från huvudmålgruppen där det återigen 

går att se hur ett antal av de mest generaliserande elementen är de som befarats vara minst 

intressanta. Exempelvis är det endast ett fåtal respondenter som svarat att de fått ökat 

intresse för omslagen på grund av en manlig karaktär, en våldsam karaktär eller ett vapen. 

Detta låga intresse är även något som övriga respondenter tycks hålla med om. Samtidigt 

finns det några element som använts med grund i generaliserande attribut, och som 

förväntades uppskattas av huvudmålgruppen, som tycks ha bidragit till det ökade intresset 

inom huvudmålgruppen. Svarsalternativet ”blood or dirt” är ett bra exempel på detta där 

åtminstone 22 % av huvudmålgruppen svarat att detta är något som ökat deras intresse. 

Intressant att notera är även hur denna siffra är något högre inom övriga respondenter där 

hela 25 % svarat att de finner detta intressant. Således verkar det inom samtliga 

respondenter fortfarande finnas en möjlighet att använda sig av generaliserande element för 

att kunna skapa ett intresse.  

Ytterligare ett element som är värt att notera och som användes i samband med det kvinnliga 

omslaget är ”facial expressions” som upplevdes betydligt mer intressant av 

huvudmålgruppen till skillnad från övriga respondenter. Inom huvudmålgruppen ansåg 

nästan hälften av respondenterna att detta var viktigt till skillnad från övriga respondenter 

där endast en fjärdedel svarat att detta bidragit till ökat intresse. Några av de minst 

generaliserande elementen och som endast varit representerade på det kvinnliga omslaget 

upplevdes även inom huvudmålgruppen som intressanta. Det tydligaste exemplet på detta är 

”a female character” där 32 % inom huvudmålgruppen svarat att detta bidragit till deras 

intresse. Detta är således något högre än inom övriga respondenter där svarsfrekvensen är 

25 %. Samtidigt har svarsalternativet ”a sad or anxious character” upplevts som mer 

intressant av övriga respondenter där 30 % valt svarsalternativet till skillnad från 

huvudmålgruppens 24 %.  

Således finns det svar inom huvudmålgruppen som kan anses vara både väntade och 

oväntade. Som gått att utläsa av de tidigare frågornas resultat (fråga 5 och fråga 7) upplever 

huvudmålgruppen några av de minst generaliserande attributen som bidragande faktorer till 

ett ökat intresse. Samtidigt ges det indikationer om att element, så som att porträttera både 

manliga och kvinnliga karaktärer på omslaget tillsammans, inte är nämnvärt bidragande till 

ett intresse då endast 22 % inom huvudmålgruppen svarat detta alternativ till skillnad från 

övriga respondenter där svarsfrekvensen ligger på 40 %. Nämnvärt är även hur färre inom 

huvudmålgruppen kontra övriga respondenter svarat att omslagen inte innehåller några 

intresseväckande element. Detta tycks återigen, precis likt svaren från fråga 7, vara en 

indikation på hur det är något enklare att finna intressanta element att arbeta efter som 

uppskattas av personer med spelvana inom actiongenren.  

Totalt sett visar huvudmålgruppen på många oväntade svar som nödvändigtvis inte 

överrensstämmer med Near (2012) och Burgess m.fl. (2007) studier. Det mest utmärkande 

är att stereotypa eller generaliserande drag inte tycks ha någon direkt positiv inverkan, 



 48 

varken när det gäller i form av att fungera som representativa omslag eller ur en mer 

intresseväckande synvinkel. Det är inte förrän på fråga 8 (tabell 9) som det går att utläsa 

några som helst indikationer på att de nyckelord/element som användes i skapandet av det 

manliga omslaget bidrar till ett intresse. Vissa respondenter inom huvudmålgruppen har 

svarat att element så som ”blood or dirt” eller ”a weapon” är av intresse men svarsfrekvensen 

på dessa är betydligt mycket lägre än många av de element som användes på det kvinnliga 

omslaget.  

En del av huvudmålgruppen verkar även ha något mer kritiska åsikter om det kvinnliga 

omslaget och dess representation för spelet, men nämner samtidigt att omslagets element är 

så pass ovanliga bland dagens aktuella actionspel och att det därför automatiskt blir ett 

blickfång. En respondent valde att utveckla sitt svar på följande sätt: 

I choose Cover 1, and only because it is a female character. This is the only 

thing that makes it interesting. The cover having a female portrait is not 

interesting in itself, but because of the lack of female protagonists in games in 

general, it would stand out. Regarding question 8: I find it interesting that 

you added the element of “portraying” both characters together” as an answer. 

Reading the description, their working together seems to be a big part of the 

game, so I definitely think that both of them being on the cover would be 

rather telling. If you manage to put them both on the cover, giving them both 

equal action and not placing her behind him, then you surely will have my 

attention at least.”17  

Detta ger en bra indikation om vad huvudmålgruppen anser kan vara ett både representativt 

och intresseväckande val av omslag. Om ett av omslagen utformats på detta sätt finns det 

säkerligen en chans att betydligt fler respondenter, åtminstone inom huvudmålgruppen, 

hade svarat ”cover 1” (det kvinnliga omslaget) eller ”all three covers would make me 

interested”. Lägg även märke till del av respondentens svar som beskriver hur det är av vikt 

att placera den kvinnliga karaktären framför den manliga karaktären. Små neutraliserande 

detaljer likt dessa verkar således vara uppskattade och kan i sig vara en indikation om vad 

som kan representera ett framgångsrikt omslag. Detta kan återigen relateras till Isbisters 

(2006) tankar då hon beskriver att stereotypa element kan brytas av med alternativa 

element. Att formge ett omslag med den stereotypa manliga karaktären tillsammans med 

den icke generaliserbara kvinnliga karaktären skulle således kunna bli en annorlunda 

omslagsdesign och något som får omslaget att bli ett positivt blickfång tack vare att det 

hamnar utanför sin normala generaliserbara kontext. 

Värt att nämna kan även vara spelets beskrivning. I tabell 9 går det att se att en fjärdedel av 

respondenterna från huvudmålgruppen har valt att svara ”the description of the game” vilket 

visar på ett förhållandevis stort intresse för spelets handling. Samtidigt går det inte i någon 

av kommentarerna till den öppna frågan att tyda någon respondent som uttrycker missnöje 

över handlingen och dess utformning. Detta kan med andra ord ses som en antydan om att 

berättelsen och dess karaktärer formgavs på rätt sätt för att representera ett västerländskt 

actionspel.  

                                                        
17 Citatet har kortats ner. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

I kapitel 3. Problemformulering utformades en frågeställning som löd: ”Går det att utifrån en 

bildanalytisk metod formge spelomslag som är representativa genremässigt för actiongenren 

och som attraherar dess tänkta huvudmålgrupp, utan att innehålla genremässiga 

stereotyper? Kan man finna indikationer på vilka designelement som i så fall bör användas 

eller undvikas, för att på bästa sätt fånga betraktarens intresse för spelomslagen?”  

Av den anledningen lutade arbetat sig mot forskning kring stereotyper som visade på att det 

inom begreppet finns en innebörd av både för- och nackdelar i relation till dataspelsdesign. 

Till exempel kan spelutvecklare använda stereotypa och generaliserande element till sin 

fördel för att introducera ny information kring en karaktär för att denne lättare ska bli 

ihågkommen så väl som att öka chanserna för att locka en specifik huvudmålgrupp. 

Samtidigt kan detta leda till en problematik i form av hur stereotyper inom spel oftast tolkas 

negativt på grund av en generaliserande utformning. Således kan stereotypa och 

generaliserande element ofta få varierande betydelser hos människor vilket ofta bidrar till 

skilda åsikter. Därför är det intressant att se hur mindre generaliserande element uppfattas 

när de blir en del av spelomslag som vanligtvis förhåller sig inom en förväntad generaliserad 

inramning. Av den orsaken ställdes tre omslag med grund i ett och samma spel mot varandra 

i en enkät innehållande ett antal frågor för att på så vis försöka finna svar på 

frågeställningen. Eftersom det var en mindre grupp respondenter som svarade på arbetets 

undersökning och de undersökta omslagen endast var tre till antalet, bör det dock 

poängteras att resultatet inte är generaliseringsbart även om det fortfarande visade på ett 

flertal intressanta indikationer.  

Den inledande delen av frågeställningen som löd; ”går det att utifrån en bildanalytisk metod 

formge spelomslag som är representativa genremässigt för actiongenren”, sökte svar på om 

det gick att använda en bildanalytisk metod för att formge spelomslag utan genremässiga 

stereotyper men som trots detta fortfarande skulle kunna representativa actiongenren. Till 

denna del användes därför inledningsvis den ikonografiska metod som beskrevs under 

rubriken 2.5. 1. Ikonografisk metod, i form av en bildanalys av tre aktuella spelomslag inom 

actiongenren. Metoden fungerade väl att använda sig av då det enkelt gick att identifiera och 

analysera gemensamma stereotypa element inom samtliga omslag och därefter göra 

kopplingar i samband med den teoretiska grund som togs upp i kapitel 2. Bakgrund. Med 

hjälp av Eriksson & Göthlund (2004) i avsnitt 2.5.1. Ikonografisk metod kunde fem 

stereotypa faktorer identifieras som låg till grund för omslagen som användes i samband 

med arbetets undersökning. Bildanalysens huvudsakliga syfte var även att fastställa 

ytterligare element att arbeta med som inte ansågs generaliserande, samtidigt som de 

fortfarande var representativa genremässigt för actiongenren. Metoden visade sig fungera 

bra då den del av frågeställningen som behandlade huruvida spelomslagen var 

representativa genremässigt visade på ett större accepterande av de omslag som formgetts 

utan element med fokus på stereotyper. Förvisso bör man dock ta med i beräkningen det 

faktum att det manliga omslaget bestod av en överdriven stereotyp där ett flertal 

generaliserande element blandats med varandra och dramatiserats, vilket naturligtvis är 

något som kan ha påverkat att intresset för omslaget blivit mindre än för de två övriga. Ett 

resultat av det manliga omslaget som överdriven stereotyp blir således också att 
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huvudmålgruppen som medveten spelkonsument förmodligen problematiserat omslaget i 

större utsträckning än om de fått se omslaget i en butik under andra omständigheter.  

Även om svaren på denna del av frågeställningen visade på ett varierande resultat gick det 

tydligt att se hur respondenterna ansåg att de två omslag som formgetts utan genremässiga 

stereotyper fortfarande var mer lämpliga att representera spelets genre och historia i 

jämförelse med det stereotypa. I en öppen fråga angav ett stort antal av respondenterna 

anledningar till varför de ansåg att det stereotypa omslaget var mindre representativt för det 

fiktiva spelets genre och handling. En återkommande anledning bland de som kommenterat 

det stereotypa omslaget (det manliga omslaget) var att dess element var alldeles för 

generaliserande och ointressanta. Trots att omslaget formgetts för att attrahera 

huvudmålgruppen för actionspel ansågs motivet så pass allmänt förekommande att det 

enligt de flesta respondenter förlorade sin mening. Istället menade en del av 

respondenterna, även om andelen fortfarande var förhållandevis liten, att det omslag 

innehållande minst generaliserande element, det vill säga det kvinnliga omslaget, istället var 

bättre lämpat att representera spelets genre och beskrivning. Ett antal av respondenterna 

inom huvudmålgruppen uttalade sig om att den kvinnliga gestaltningens utseende bidrog till 

en mer djupare känslomässig beskrivning av spelets händelseförlopp och hur detta 

representerade spelet på ett mer originellt sätt än övriga omslag. Samtidigt fanns det dock en 

nackdel i att använda så pass avvikande designelement då ett antal av respondenterna 

kommenterande karaktärens utseende som en grundläggande anledning till varför de valt 

bort omslaget. Enligt somliga bidrog omslaget istället till förvirring om vad spelet i själva 

verket ville representera.   

Något som majoriteten av respondenterna dock höll med om var att det neutrala omslaget 

som använts att föra samman element från spelets båda karaktärer hade störst befogenhet 

att representera spelet. Den största anledningen till detta tycks vara att omslaget framställer 

spelets båda huvudkaraktärer tillsammans även om det inte visar upp de båda karaktärerna 

visuellt.  Samtidigt användes element (så som halsband från andra världskriget) som ansågs 

bidra till ett etablerande av spelets genre och ett förtydligande av dess fokus på action. Dessa 

designval tycks ha bidragit till en större mystik samtidigt som det ansågs vara representativt 

för genren. Trots detta fanns det en liten skara respondenter som ansåg att omslaget inte var 

passande då de båda karaktärerna inte hade illustrerats kroppsligen. Det fanns således en 

önskan om att mer konkret visa upp karaktärerna tillsammans för att på så sätt förtydliga 

spelet och dess beskrivning. Dessa respondenter gav dock indikationer på element som de 

uppfattade som positiva, till exempel halsbandet, men förklarade att detta enbart inte var 

tillräckligt för att kunna representera spelets genre eller historia.   

Eftersom den senare delen av frågeställningen löd: ”och som attraherar dess tänkta 

huvudmålgrupp” fortsatte sökandet med att försöka finna svar på vilka omslag som inom 

huvudmålgruppen skulle kunna uppfattas som attraherande, det vill säga skapa ett intresse 

att vilja veta mer. Även denna del av frågeställningen visade på ett varierande resultat gick 

det återigen att finna ett par dominanta faktorer där svaren var som mest frekventa. Detta 

innebar ännu en gång att de två omslag som formgetts utan några genremässiga stereotyper 

var de som ansågs mest intresseväckande. Således gick det återigen att se indikationer på att 

spelomslag inom actiongenren nödvändigtvis inte behöver innehålla genremässiga 

stereotyper för att attrahera. Även om många respondenter ansåg att det kvinnliga omslaget 

inte var lämpligt att representera spelets beskrivning blev intresset för omslaget däremot 

betydligt större då över en tredjedel fann omslaget både intresseväckande och attraherande. 
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Det största intresset riktades dock mot det neutrala omslaget då över hälften av 

respondenterna inom huvudmålgruppen betraktade omslaget som intresseväckande. Detta 

innebar återigen att det stereotypa omslaget fick minst intresse från respondenterna som 

ansåg att precis som omslaget inte var speciellt lämpligt att representera spelets beskrivning 

var det inte heller en bidragande faktor till ett ökat intresse. 

Den sista delen av frågeställningen ställde frågan: ”Kan man finna indikationer på vilka 

designelement som i så fall bör användas eller undvikas, för att på bästa sätt fånga 

betraktarens intresse för spelomslagen?” och behandlade huruvida det fanns möjlighet att 

finna ytterligare indikationer kring vilka designelement som kan ha varit bidragande 

faktorer till ett ökat eller minskat intresse. I samband med frågeställningens tidigare delar 

gick det att se ett antal grundläggande indikationer om varför respondenterna svarat som de 

gjort. Detta handlade bland annat om att en kvinnlig karaktär fungerade bra som ett 

blickfång samtidigt som ett porträtterande av en manlig och en kvinnlig karaktär 

tillsammans upplevdes som positivt. Den avslutande delen av frågeställningen gav dock 

större möjlighet att finna fler element som varit bidragande faktorer till ett intresse. 

Respondenternas svar på detta var dock relativt spridda då många element som 

respondenterna svarat fick en jämn svarsfrekvens. Högst svarsfrekvens hade dock elementet 

”facial expressions” vilket åtminstone ger an indikation om att ansiktsuttryck oavsett 

karaktär, manlig eller kvinnlig, är ett användbart designelement då man vill fånga ett 

intresse. Utöver detta kan det på grund av den jämna svarsfrekvensen vara svårt att på 

djupet utvärdera några element som utmärkte sig genom att vara speciellt intresseväckande. 

Däremot kan man av svaren utläsa element som enligt majoriteten av respondenterna inte 

verkade vara speciellt bidragande faktorer till intresset. Dessa var ”a male character”, ”a 

violent character” och ”a weapon”. Således beståndsdelar som endast använts på det 

stereotypa omslaget i hopp om att specifikt attrahera och intresse huvudmålgruppen. 

Kortfattat kan man beskriva arbetets genomförande tillsammans med dess frågeställning 

som intressant och de svar och kommentarer som kommit in i samband med utvärderingen 

har varit överraskande. Med grund i Near (2012) och Burgess m.fl. (2007) studier bedömdes 

det inledningsvis att det manliga omslaget åtminstone enligt huvudmålgruppen skulle anses 

vara det mest representativa omslaget för spelets genre och handling samtidigt som dess 

motiv skulle ha störst möjlighet att attrahera. Resultatet blev dock helt motsatt och tack vare 

de två omslagen som formgavs med underlag i bildanalysen kunde alternativa element 

identifieras som huvudmålgruppen för actionspel inte förväntade sig se på ett omslag till ett 

västerländskt actionspel. Även om alla element inte föll alla respondenter i smaken, oavsett 

om de var inom huvudmålgruppen eller utanför, var majoriteten av respondenterna 

enhetliga i sina svar om att de hellre såg två icke stereotypa eller generaliserande omslag 

representera ett actionspel istället för en genremässigt stereotyp. Detta betyder följaktligen 

att det utifrån en bildanalytisk metod fungerar bra att formge spelomslag som är 

representativa genremässigt för actiongenren. 

Likaså resonerade majoriteten av respondenterna att de två avvikande omslagen hade störst 

möjlighet att attrahera. Det gavs även starka indikationer om att generaliserande element 

ofta upplevdes som ointressanta och uttjatade och man kan därför dra slutsatsen att dessa 

bör undvikas eller åtminstone användas med försiktighet. Samtidigt kan man finna 

indikationer om vilka element som upplevts som mer intressanta. En andel av 

respondenterna verkade uppskatta den annorlunda utformningen av den kvinnliga 

gestaltningen och menade att detta i sig blev ett blickfång. Att använda en kvinnlig 
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gestaltning verkar således haft en positiv inverkan tack vare att dessa ofta saknas på 

spelomslag. En majoritet av respondenterna ansåg även att fokus på båda karaktärerna var 

absolut viktigast eftersom spelets handling kretsar kring de två olika karaktärernas relation 

till varandra. Ett flertal av respondenterna ansåg därför att en utformning med dem båda 

tillsammans kan leda till ett mer neutralt omslag med möjlighet att inkludera både en 

stereotypisk design och samtidigt bryta av dess generaliserande element med en mer 

alternativ formgivning. På så sätt finns det möjlighet att inkludera samtliga omslags 

grundläggande element samtidigt som den fundamentala utformningen fortfarande kan 

kännas unik. Om man sammanställer samtliga svar och kommentarer ges det således tydliga 

bevis på att det finns god möjlighet att attrahera en huvudmålgrupp för actionspel utan att 

nödvändigtvis behöva använda genremässiga stereotyper. 

6.2 Diskussion 

Eftersom många människor dagligen utsätts för media och olika samhällen uppfattar och 

tolkar dess budskap annorlunda, hade det även varit intressant att försöka få 

respondenterna att granska arbetets undersökning ur ett konsumentperspektiv. Tanken med 

var att respondenterna skulle betrakta undersökningen ur en konsuments ögon och granska 

omslagen som om de varit stående i en butikshylla. Detta poängterades aldrig i enkätens 

inledande informationsdel och kan därför ses som något av en miss. Undersökningen hade 

förmodligen gynnats om detta betonats istället för att endast illustreras i fråga 7. Då hade 

troligtvis chanserna ökat för svar ur ett konsumentperspektiv där intressanta reflektioner 

kunnat baseras på hur människor ofta tenderar att urskilja media/reklam på olika sätt. 

Likväl hade samhällets intryck av media ytterligare kunnat diskuteras om man sökt 

respondenter inom/alternativt kompletterat med intervjuer från den traditionella 

reklambranschen och reklambyråer som arbetar med datorspelsföretag. 

Likväl bör det framhållas att det finns stora skillnader i tankesätten mellan att granska 

omslag i en undersökning över internet och att faktiskt konsumera ett spel från en butik. Till 

exempel är huvudmålgruppen för actionspel ofta medveten om att det finns en problematik 

när det gäller genremässiga stereotyper på omslag. Det bör därför poängteras att 

huvudmålgruppen som analyserats inom detta arbete är en medveten skara 

spelkonsumenter som ofta är kritiska i sitt resonemang. Av den anledningen finns det en 

möjlighet att när respondenterna utförde undersökningen via Internet har de 

problematiserat omslagens inverkan betydligt mer än om de sett omslagen i en faktisk butik. 

Samtidigt har förmodligen huvudmålgruppen en annorlunda dragningskraft till populära 

spel än personer som inte är insatta i en specifik genre eller spelserie och eftersom 

respondenterna varit medveta om att undersökningen inte handlar om ett riktigt spel som 

ska konsumeras har de troligtvis också blivit mer öppna för att problematisera skillnaderna 

och betydelserna mellan de olika omslagen.  

Trots att detta arbete gav en indikation om att stereotypa omslag eller generaliserande 

element inte verkade uppskattas finns det tydliga bevis på att spel som använder 

genremässigt stereotypa omslag fortfarande säljer bra. Vad detta beror på har förmodligen 

med en mängd kringliggande faktorer att göra. Det kan bland annat handla om att ett spel 

inköpes på grund av att användarens vänner sedan tidigare har spelet. Även recensioner 

spelar en viktig roll och om ett spel får bra kritik blir det en stark bidragande faktor till att 

köpa spelet. Det kan också handla om att spelet är en del i en populär spelserie och att spelet 

därför konsumeras på grund av att de tidigare spelen har varit underhållande att spela. Det 
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är således viktigt att vara medveten om att förutsättningarna för spel är olika på grund av 

kringliggande omständigheter likt dessa. Man ska därför ta med i beräkningen att när 

faktorer som dessa har en betydande roll finns det en risk att omslagen förlorar sitt tänkbara 

inflytande på medvetna spelkonsumenter eftersom vana spelare vet att ett omslag i 

slutändan inte är något som kommer påverka den faktiska spelupplevelsen. Säkerligen är 

detta även något som spelutvecklare är medvetna om (se exemplet med Bioshock Infinite 

kapitel 2. Bakgrund) och av den anledningen väljer de att fortsätta generalisera omslag med 

förhoppningen att sälja till nya konsumenter trots att det finns risk för kritik från medvetna 

spelkonsumenter.  

Även om detta arbete är förhållandevis litet och inte kan stå grund för något 

generaliseringsbart resultat, kan delar av resultatet vara förebyggande indikationer på 

värdefulla element att använda sig av på spelomslag. Som det här arbetet visat på kan allt för 

många generaliserande och stereotypa element resultera i ett ointressant resultat och 

behöver nödvändigtvis inte vara något som attraherar en huvudmålgrupp. Istället går det att 

se ett oväntat resultat när det gäller kvinnliga gestaltningar och hur dessa kan bli ett 

blickfång. I Nears (2012) studie som undersökte eventuella orsaker till varför en 

spelutvecklare ofta väljer att gestalta ett specifikt kön på spelomslag, visade resultatet tydligt 

på att manliga karaktärer allt oftast får gestalta omslag i form av att det tenderar att 

resultera i störst ekonomisk förtjänst. Om resultatet från detta arbete är indikation om vad 

olika målgrupper finner mest intressant på spelomslag betyder det snarare att en karaktärs 

genus/könsroll inte är någon fundamental orsak till vad som får ett spel att sälja mest. 

Istället är det karaktärens förhållningssätt till spelets genre och historia som har mening 

likväl som de tänkbara kringliggande faktorer som nämndes i föregående stycke.  

Inom spelbranschen går det att se tendenser på utvecklare som försöker vara annorlunda, till 

exempel på omslagen spelen till The Last of Us (2013), Mirror’s Edge (2008), och Beyond: 

Two Souls (2013) där spelens kvinnliga huvudkaraktär är tydligt utformade på omslagens 

framsidor utan några generaliserande eller hypersexuella element. Trots detta är det 

fortfarande få företag som verkar vara villiga att äventyra konsumenternas uppfattning och 

när de väl gör det blir kvinnliga karaktärer ofta representerande i en hypersexualiserad form. 

Problemet bottnar även i att när spelutvecklare väljer att utforma sina omslag på ett 

generaliserande sätt så avskräcker de kvinnliga spelare från spelupplevelser som de 

eventuellt sett kunde ha funnit intresseväckande. Detta är mycket egendomligt då 

spelutvecklare borde vara intresserade av att locka så många kunder som möjligt men istället 

tar de beslut som leder till ett uteslutande av en stor och växande målgrupp.  
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Figur 13 The Last of Us (2013), Mirror’s Edge (2008) och Beyond: Two 
Souls (2013) är exempel på spelomslag som inom den västerländska 
actiongenren vågar skilja sig från mängden. 

Samtidigt bör man inte peka ut alla spelutvecklare som generaliserande utan designval beror 

många gånger även på den genre som spelen utvecklas inom. Exempelvis kan det vara 

förståeligt att spelutvecklare väljer att dra element inom actiongenren till sin spets då 

stereotyper och hypersexualisering är så allmänt förekommande inom genren att det 

förmodligen med tiden fått en form av acceptans hos många spelare. Eftersom actiongenren 

historiskt sett många gånger bygger på hjältar och hjältinnor med exceptionella förmågor 

och glamourösa utseenden är det möjligt att den kulturella acceptansen för generaliserande 

element hos konsumenter är större än inom andra genrer och eventuellt något som leder till 

att spelutvecklare tror att de förväntas använda sig av genretypiska designval. Det här 

arbetet ger dock en indikation om att acceptansen för alternativa designformer i aktuell tid 

har blivit större och att spelare många gånger letar efter upplevelser som vågar sticka ut från 

mängden. Men den indikationen kan man hoppas på att spelutvecklare i framtiden inte ska 

vara rädda för alternativa designval utan att de istället ska ha som mål att urskilja sig från 

mängden. För det här arbetet kanske det därför hade varit mer värt att utforma det kvinnliga 

omslaget som något mer generaliserande eftersom man då hade lyckats att bli både ett 

blickfång och samtidigt haft en utformning som bättre representerat actiongenrens 

extraordinära attribut.  

Spelbranschen skulle förmodligen ha mycket att vinna genom att reflektera över etiska val 

och observera problematiken som generaliserande designval medför. Detta har till viss del 

uppmärksammats under det gångna året då det i april 2013 blev känt att spelutvecklarna 

Naughty Dog hade problem med att få kvinnliga spelare till den fokusgrupp som skulle testa 

deras spel The Last of Us (2013).18 Detta berodde på att företaget som arbetade med att 

anordna fokustester endast hade manliga spelare i grupperna. Fokusgrupper är något som 

inom spelbranschen används för att ett spel på bästa sätt ska kunna marknadsföras så 

framgångsrikt som möjligt och för Naughty Dog var denna händelse häpnadsväckande då de 

personligen senare uttalade sig om att tankesättet var förlegat och något som de hoppades på 

snart skulle försvinna. Händelsen kan upplevas som något märklig då man antar att alla 

företag borde ha som mål att deras spel ska tilltala en så stor skara potentiella kunder som 

möjligt. Ur ett etiskt perspektiv känns det bra att veta att aktuella spelföretag som utvecklar 

                                                        
18 http://www.ign.com/articles/2013/04/09/the-last-of-us-developer-had-to-request-female-testers 
[Hämtad 13.05.09] 

http://www.ign.com/articles/2013/04/09/the-last-of-us-developer-had-to-request-female-testers
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AAA-spel19 har ett medvetande om att kvinnor är en stor potentiell marknad likväl som att 

deras åsikter kan hjälpa till att formge designelement bättre. Samtidigt inser man då att 

branschen fortfarande har en lång väg att gå innan den helt vågar acceptera ett alternativt 

formspråk där kvinnliga spelare är en del av huvudmålgruppen.    

6.3 Framtida arbete 

På kort sikt skulle arbetet kunna kompletteras med en reflektion kring ett reklamperspektiv 

där man tar in teorier från medie- och kommunikationsvetenskap i relation till 

reklamproduktion. Eftersom reklamområdet utvecklar uttryck och kommunikation till stora 

delar i samklang med sin samtid vore det intressant att se om samma trender gäller för 

spelomslag och i sådana fall granska vad det är som skiljer i utformning och innehåll likväl 

vad som kan vara bidragande faktorer till detta. Det skulle då vara intressant att försöka 

urskilja hur reklamspråket genom tiden utvecklats för att se vilka kopplingar det kan finnas 

till utformandet av aktuella spelomslag. Kanske skulle man då kunna se mönster och trender 

inom actiongenren så väl som en förändring av generaliserande och stereotypa element med 

grund i kulturella förväntningar. Reklamperspektivet skulle då även kunna kompletteras 

med en mer utförlig bildanalys där den ikonografiska metoden anpassats på omslagens mer 

fundamentala regler om effektiv komposition. Detta skulle således kunna göras med 

underlag i Bergströms (2001) exempel på metoder inom komposition som effektivt går att 

använda för bilder skapade med syftet att fungera som reklam.  

Man skulle även med förhållandevis små medel kunna tillföra illustrationerna från 

omslagens framsidor till någon av de andra omslagens baksidor, för att kombinera de olika 

elementen. Exempelvis att det manliga omslagets framsida placerats på det kvinnliga 

omslagets baksida, eller att det kvinnliga omslagets framsida placerats på det neutrala 

omslagets baksida. På så sätt skulle man bättre kunna neutralisera varje omslag och se om 

detta påverkar respondenternas svar. Även det spelmanus som skapades skulle kunna 

revideras för att på ett tydligare sätt poängtera de olika karaktärernas egenskaper. Till 

exempel har karaktären till det kvinnliga omslaget visualiserats som utsatt och nedstämd 

samtidigt som dessa karaktärsegenskaper förmodligen inte poängterats tillräckligt i spelets 

manus. Om dessa skulle skrivas om för att bättre passa omslagets visuella element vore det 

intressant att se om respondenternas åsikter förändrades i samband med att det kvinnliga 

omslaget och dess relevans till spelets beskrivning blivit förtydligat. Man skulle då även 

kunna komplettera arbetet med en kvalitativ undersökning, exempelvis några 

semistrukturerade intervjuer, där man går in mer på djupet och ser hur ett fåtal 

respondenter från reklamområdet diskuterar omslagens olika element och hur de 

kombinerats. Detta skulle tillsammans med den kvantitativa undersökningen kunna tillföra 

ytterligare en dimension till utvärderingen och analysen. Omslagen skulle då även kunna 

visas upp i fysiska exemplar för respondenten så att denne skulle kunna relatera till dem i sin 

rätta kontext. 

På längre sikt skulle arbetets teoretiska utgångspunkt kunna tillföras ytterligare en 

dimension genom att undersöka hur olika kulturer upplever stereotypa element. Detta skulle 

således kunna relateras till den socialpsykologiska forskning som beskriver stereotypens 

koppling till kringliggande kulturella aspekter (Hinton, 2003). Likväl stärks detta även av 

hur innehåll i spel ofta förändras beroende på var ett spel är tänkt att distribueras. Eftersom 

                                                        
19 Spel med hög utvecklingsbudget. 
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marknader lockas och attraheras av olika visuella element är annorlunda versioner av de 

omslag som representerar ett spel en naturligt följd av hur kulturer skapar nya element som 

förväntas attrahera en specifik marknad (Carr, 2006). I detta arbete har fokus varit riktat 

mot den västerländska marknaden för actionspel. I relation till den västerländska 

marknaden skulle till exempel den sydöstasiatiska marknaden kunnat ha varit en del av 

avgränsningen för att på så sätt finna nya samband och skiljaktigheter inom stereotypa och 

generaliserande element med grund i annorlunda kulturella förväntningar. För att göra detta 

skulle nya varianter av bildanalys, omslag och spelmanus behöva tillföras för att ligga till 

grund för alternativa och kulturbundna beståndsdelar. 

Man skulle likaså kunna placera arbetet i en större kontext genom att se hur de 

generaliserande element som inom arbetet identifierats, fördelaktigt kan vara till hjälp vid 

skapandet av karaktärer inom spel. Som resultatet av arbetets undersökning visat på 

behöver generaliserande eller stereotypa element inte vara något som nödvändigtvis ökar 

intresset hos en betraktare, oavsett om denne tillhör spelets specifika huvudmålgrupp eller 

inte. Man skulle av den anledningen kunna applicera dessa lärdomar på framställandet av 

karaktärer inom utvecklingen av ett spel och då mest fördelaktigt i ett konceptstadie. Detta 

skulle kunna skapa en möjlighet att i ett tidigt stadium förebygga att karaktärer designas 

med allt för stor fokus på stereotypa element och minska chansen för att utvecklare formger 

spelomslag som utesluter potentiella framtida konsumenter. Tillvägagångssättet skulle i 

sådana fall vara att man samarbetar med en konceptgrafiker för att försöka undvika element 

på karaktärer som i onödan kan relateras till stereotypa och generaliserande beståndsdelar i 

en betraktares ögon. Inom ett tidigt stadium i spelets utveckling skulle man då kunna 

jämföra olika konceptskisser på karaktärer med hjälp av en bildanalys för att säkerställa att 

generaliserande element bryts av med alternativa element. Något som skulle kunna leda till 

ett underlättande av neutralisering samtidigt som spelet får en möjlighet att attrahera en 

större målgrupp. 
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Appendix A -  Analys av aktuella spelomslag 

I följande avsnitt kommer tre spelomslag analyseras för att försöka identifiera stereotypa 

element på några av förra årets största speltitlar. Det är även av intresse att granska 

huruvida resultaten från Near (2012) och Burgess m.fl. studier (2007) går att relatera till 

bildernas innehåll.  Omslagen till spelen som är valda att titta närmre på kommer från Mass 

Effect 3 (2012), Battlefield 3 (2011) och Assassin’s Creed 3 (2012). Dessa är utsedda med 

hänsyn till populäritet bland spelare och positiv kritik från recensenter men framförallt för 

att de är med bland år 2012 största försäljningsmässiga framgångar. Genremässigt placerar 

omslagen sig alla inom den västerländska actiongenren och ses därför också som relevanta 

för den avgränsning som arbetet håller. Omslagen innehåller således illustrationer som 

exponerats för en stor publik.  

Analysen bygger på den ikonografiska metod som beskrevs under rubriken 2.5. 1. 

Ikonografisk metod och koncentrerar sig i första hand på metodens två senare delar; 

ikonografisk analys och ikonologisk tolkning. Detta för att största fokus ligger på att 

identifiera bildernas stereotypa element och därefter göra kopplingar i samband med den 

teoretiska grund som togs upp under rubriken 2 Bakgrund, samt utifrån en historisk kontext 

(Eriksson & Göthlund, 2004). Ytterligare en anledning att använda sig av den ikonografiska 

metoden är att den är väl anpassad för reklam, vilket bör ses som relevant med tanke på den 

kommersiella utgångspunkt spelomslag har (Near, 2012). Då detta arbete inte för någon 

grundläggande teoretisk diskussion kring färg och komposition anses metodens första del 

pre-ikonografisk beskrivning vara av mindre betydelse. Eftersom det även är påtagligt att 

bilderna är spelomslag som i sin tur verkar som reklam/vardagsgrafik1 för spelet läggs det 

inte heller någon större vikt vid semiotikens teorier angående i vilket sammanhang eller 

syfte bilderna presenteras (Wærn m.fl. 2004). 

  

                                                        
1  Vardagsgrafik: ett begrepp som syftar på en bilds avsikt att göra en produkt mer åtråvärd i 
betraktarens ögon trots en mängd likartade produkter. Begreppet relateras många gånger även till 
reklam.  
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Mass Effect 3 

 

Figur 1 Omslaget till Playstation 3-versionen av Mass Effect 3 (2012). 

Omslagets framsida framställer tydligt en vit man med en bestämd aggressiv blick. Han är 

poserad på ett sätt som gör att han upplevs som om han vore i rörelse framåt. I de båda 

händerna finns tydliga vapen – ett skjutvapen och ett futuristiskt vapen. Karaktären är klädd 

i en futuristisk rustning som täcker allt med undantag av ansiktet.  Det finns inget som tyder 

på några dramatiserade fysiska attribut så som överdriven muskulatur. Det finns likväl inte 

heller något som tyder på att mannen inte är i god form. Omslagets baksida innehåller även 

den en illustration som speglar den manliga protagonisten. Här är karaktären framställd i ett 

mer profilliknande perspektiv med en avspänd hållning och en blick riktad upp mot himlen. 

I denna del av bilden går det dock att finna ett större vapen placerat i karaktärens hand. Det 

går också att finna ytterligare detaljer i bakgrunden till karaktären då det både på omslagets 

framsida och baksida går att tyda rök, glödande partiklar och explosioner.   

Omslaget till Mass Effect 3 (2012) är ett lämpligt omslag att börja med analys av då spelet är 

2012 största försäljningsframgång. De vapen som går att finna inom bilden är element som 

tyder på någon form av underförstådd våldshandling. Detta är något som exemplifieras både 

på omslagets framsida och baksida vilket gör att tolkningen om en våldshandling kvarstår 

oavsett var man orienterar blicken. Den underförstådda våldhandlingen stämmer således väl 

överens med Burgess m.fl. (2007) studier om våldsamma generaliserande element på 

spelomslag. Likväl har karaktärens rustning har en underliggande betydelse i form av dess 

utformning som förhöjer de delar av den manliga kroppen som ofta objektifieras så som 

armar, axlar, bröst och mage. Även om rustningen döljer karaktärens kropp lyckas den tack 

vare sin utformning representera styrka och blir således ett attribut till den objektifiering och 

hypersexualisering som ofta förekommer i samband med bland annat överdriven 

muskulatur (Adams, 2007). Både framsida och baksida är utformade på ett sätt som gör det 

väldigt påtagligt att spelet är actionfokuserat. Omslaget förhåller sig således i hög grad till 

många av de stereotypa inslag som kom fram i Near (2012) och Burgess m.fl. (2007) studier 
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av spelomslag och kan därför ses som en form av mall för hur ett stereotypt spelomslag i 

dagsläget ofta utformas. 

Battlefield 3 

 

Figur 2 Omslaget till Playstation 3-versionen av Battlefield 3 (2011). 

På omslagets framsida går det att urskilja en central manlig gestaltning och även här är 

karaktären poserad i vad som kan ses som en rörelse framåt. Karaktären är behärskad i sin 

kroppshållning men också bestämd. Tydligt går det att urskilja placeringen av ett vapen i 

karaktärens högra hand. Karaktären är också klädd i typisk soldatmässig klädsel vilket leder 

till att det inte går att säkerställa någon specifik kroppsform eftersom kläderna är löst 

sittande och täcker samtliga delar förutom ansiktet. Här finns det också intressanta element 

i form av kringliggande beståndsdelar. I bakgrunden finns flera liknande karaktärer samt 

fordon i form av flygplan, pansarvagnar och helikoptrar. Omgivningen är typiskt rökig och 

som helhet är det lätt att förstå kopplingen till spelets titel. Omslaget ger också en känsla av 

att den centralt placerade karaktären är förhållandevis anonym och en i mängden av flera då 

hans ansikte till viss del är dolt av den klädsel han bär. Likaså gäller tolkningen av 

karaktärernas anonymitet på omslagets baksida där flera snarlika karaktärer syns.  

Omslaget till Battlefield 3 (2011)  har även det en stereotypisk utformning. Många av de mest 

frekventa inslagen på omslaget är precis likt Mass Effect 3 (2012)  fokuserade kring en 

central manlig karaktär. Även om karaktären är behärskad i sin kroppshållning finns det 

element som tyder på en underförstådd våldshandling. Ett av dessa element är den tydliga 

placeringen av ett vapen i karaktärens högra hand. Viktigt att notera är att det inte finns 

någon påtaglig dramatiserad muskulatur likt de objektifierande och sexualiserande inslag 

som kom fram i Burgess m.fl. (2007) studie av spelomslag. Omslagets tydliga markering av 

karaktärer i stridsuniformer med tillhörande vapen är i hög grad lika de generaliserande 

karaktärer som fanns tillgängliga i spelet Terrorist Hunt (Brenick m.fl. 2007) och kan därför 

ses som ett bra exempel på stereotyper. Isbisters (2006) tankar om att stereotyper kan vara 

till hjälp då det handlar om en snabb förståelse för karaktärers avsikter bör ses som särskilt 



 IV 

relevant när det kommer till omslaget av Battlefield 3 (2011). Detta då det tack vare 

stereotypa inslag inte råder någon osäkerhet kring att spelets fokus kretsar kring krigsföring 

och våldshandlingar. Således har utvecklarna effektivt lyckats förmedla relevanta 

beståndsdelar av spelet och dess genre endast genom ett fåtal element.   

Assassin’s Creed 3 

 

Figur 3 Omslaget till Playstation 3-versionen av Assassin’s Creed 3 (2012). 

En central gestaltning av en manlig karaktär går även att finna på omslaget till Assassin’s 

Creed 3 (2012). Här finns tydliga skillnader mot de två föregående omslagen i form av 

kraftfullt uppenbara våldsinslag. Karaktären, som sitter gränsle över en mer anonym 

karaktär, är poserad i en snabb rörelse med en uppenbar avsikt att skada karaktären under 

honom. Den högra handen är placerad runt halsen på den andra karaktären samtidigt som 

den vänstra handen svingar en yxa. Omslagets centrala karaktär bär en särskiljande klädsel 

som täcker de flesta delarna av kroppen, även större delen av ansiktet. I bakgrunden finns 

även flera karaktärer där bilden av historisk krigsföring äger rum. Omslagets baksida visar 

även det på samma slag av actionbetonade beståndsdelar som framsidan då det innehåller 

karaktärer som strider mot varandra.   

Även detta omslag innehåller många stereotypa inslag i likhet med Near (2012) och Burgess 

m.fl. (2007) studier. Precis likt föregående två exempel har utvecklarna enbart genom att 

följa en förväntad stereotypisk mall gett en effektiv bild av spelets karaktärer men också det 

actionbetonade innehåll som förekommer i spelet (Isbister, 2006). Inom denna bild finns 

det ingen underförstådd våldshandling som behöver granskas utan detta illustreras istället 

tydligt med ett direkt användande av en yxa som har för avsikt att ta livet av en sekundär 

karaktär. Således blir det väldigt påtagligt att omslagets centrala karaktär är våldsbenägen 

och väl passar inom actiongenren. Den centrala karaktärens klädsel kan till viss del även 

liknas vid den löst sittande militärklädsel som visualiserades på Battlefield 3-omslagets 

(2011) karaktärer. Till skillnad från det omslaget där de militärklädda karaktärerna (som 

också hade delvis dolt ansikte) kunde upplevas som en liten anonym grupp bestående av 

flera, uppfattas denna karaktär som mer utmärkande tack vare sin särskiljande klädsel i 



 V 

relation till övriga gestaltningar. Även omslagets bakgrunder innehåller direkta 

våldshandlingar i form av karaktärer som bär på vapen. Dessa direkta våldsinslag skapar en 

tydlig bild av spelets innehåll och dess fokus på actiongenren. Såldes går det även här att 

tillämpa Isbisters (2006) tankar om att stereotypa element kan vara till fördel då man vill 

etablera en snabb förståelse för ett spels grundläggande beståndsdelar. 

Sammanfattning 

Analysen visar på tydliga element som återknyter till Near (2012) och Burgess m.fl. (2007) 

studier om vad som kan anses vara vanligt förekommande beståndsdelar såväl som 

utmärkande stereotypa drag. Det mest framträdande element som återkommer på samtliga 

omslag är att dessa kretsar kring en central manlig gestaltning. Intressant att notera är de 

delar av Near (2012) och Burgess m.fl. (2007) studier som tydligt visar på att manliga 

karaktärer har i högsta grad störst chans att förekomma som en central gestaltning på ett 

omslag med hög åldersmarkering. I denna analys har samtliga tre omslag en 

åldersmarkering (18, 16, & M) som ofta riktar sig till pojkar i tonåren eller unga vuxna. Även 

den totala avsaknaden av kvinnor tyder på att Near (2012) och Burgess m.fl. (2007) studier 

är tillämpliga. 

Våld eller våldshandlingar är också ett återkommande inslag på samtliga omslag och 

stämmer väl överrens med Burgess m.fl. (2007) studie. I dessa fall varierar omslagen mellan 

att ha en mer underförstådd våldshandling till att visa på en direkt våldshandling. 

Våldshandlingen handlar ofta om ett eller flera vapen och en actionfokuserad posering som 

tillsammans personifierar karaktären och hans uppsåt. Enligt Adams (2007) är valet av 

vapen något som kan berätta vilken typ av personlighet som hör ihop med karaktären. En 

yxa, vilket förekommer i omslaget till Assassin’s Creed 3 (2012), kan till exempel tyda på en 

rå och våldsam personlighet. Omslagens bakgrunder tenderar även de att fokusera på 

actionbetonade element då de alla illustrerar någon form av krigsföring; både historisk, 

nutida och framtida. En gemensam nämnare är således att alla spelen placerar sig inom 

actiongenren med en åldersrekommendation avsedd för äldre tonåringar eller vuxna vilket 

kan återkopplas till Nears (2012) studie.    

Samtliga omslags karaktärer visar inga tendenser på att ha överdrivna fysiska attribut då 

deras kroppar ofta är täckta helt av kläder. Det enda undantaget är för den manliga 

karaktären på omslaget till Mass Effect 3 (2012) där dräkten i sig själv blir en symbol för 

manlig styrka eftersom den är utformad som en muskulös manskropp. Dessa delar stämmer 

väl överrens med vad Adams (2007) ofta anser vara påtagliga exempel på hypersexualisering 

så som markerade bröst och axlar. Om man dock bortser från denna specifika del är 

majoriteten av de karaktärsgestaltningar som går att finna på samtliga omslag fria från 

någon form av hypersexualisering. Således stämmer Burgess m.fl. (2007) studie väl överrens 

med de tre omslagens avsaknad av generaliserande fysiska attribut på manliga karaktärer.  
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Appendix B -  Det fiktiva spelet: My War 

Detta spelmanus behandlar både spelets genre, dess övergripande handling och dess 

karaktärer. En beskrivning likt denna visade sig vara ett nödvändigt komplement att 

använda sig av för att på bästa sätt kunna producera karaktärerna tillsammans med 

omslagen. Följande text är även tänkt att presenteras tillsammans med arbetets kommande 

kvantitativa undersökning. 

 

My War is a non-linear action game set in a vast open-world with the game's two main 

characters - Donnie and Christa – in the center of it. Throughout the game the player 

controls both Donnie and Christa and you will have to make difficult choices as it is not 

always obvious what is right or wrong. Thus, one can develop the characters by their actions 

and choices in a more personal way.  

Set in a Nazi occupied France during the World War II, the player assumes the identity as 

one of the game’s protagonists, the American soldier and brutal survivor Donnie Williams. 

As a lonely spy Donnie have been assigned the mission to infiltrate France with the main 

objective to assassinate the highest ranking leaders of the Nazi party. During his time in 

France Donnie comes in contact with many interesting personalities. One of these is a young 

Jewish girl named Christa. As a former victim of the internment camps Christa has managed 

to escape and her wisdom and courage quickly turns out to be greater than her young age. 

Soon they both realize the importance of each other and thanks to their big desire for 

revenge they set out to embark on a dramatic journey across France. A journey that will 

change both their lives forever. 
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Appendix C -  Omslag 

 

Figur 1 Slutgiltig version av det manliga omslaget. 
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Figur 2 Slutgiltig version av det kvinnliga omslaget. 
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Figur 3 Slutgiltig version av det neutrala omslaget. 
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Appendix D -  Webbenkät  
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Appendix E -  Svar från fråga 6 (öppen fråga) 

 

Fråga: What contributes to you making this choice? 

Svar där respondenten angett cover 1 (det kvinnliga omslaget). 

“It is easier for me to identify with the close-up of the face, rather than the full body shot of 

the man. Also, the first cover suggests that the storyline will contain some emotional depth, 

while the second cover points more in the direction of a mindless action game, which does 

not appeal to me.”  

“It looks more emotional, more fitting the "captured/ tortured spy etc", and personally 

reminds me of V for Vendetta or Ripley from Alien 3.” 

“The female character is given at least one or two described attributes on the back cover, so if 

any of the two characters should be given the front cover spotlight, it's her. Also, I'm sick to 

death with bland-looking hard-boiled men on video game covers.” 

“Too me Christa seems to be the focus of the story since she's the only emotionally 

interesting character described in the text. Cover 1 makes most sense.” 

“It's the best out of the three. The other two doesn't actually tell me that something horrible 

has happened (the war) whilst the first cover expresses a lot of feelings in one simple image. 

The other two looks very generic while the first one looks quite original.” 

 

Svar där respondenten angett cover 2 (det manliga omslaget). 

“Fits the description. Last one looks more like random fps.” 

 

Svar där respondenten angett cover 3 (det neutrala omslaget). 

”With a beaten hand it implies the brutality of war, but the image itself is more serene and 

emotional, revealing the duplicity of the story.” 

“Best looking cover image. Hand innately has more drama. It's enigmatic.” 

”Instinct.” 

“It doesn't focus too much on either character (even if it that obviously is a man’s hand).” 

“It's about two characters and just putting one on the cover seems odd. The third cover is 

more interesting.” 

“It's the least boring design in my opinion.” 

“It feels personal. It takes you down to details and make you think about what has happened. 

Something has happened-but what? The other ones doesn't feel that detailed and personal.” 
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“The characters lack personality and I don't feel attached to them. The surroundings doesn't 

help either. But with the hand on the other side, nothing else is needed. That simple image 

said it all!” 

“I like the mystery of the cover.” 

“The character models look stiff and rigid. The hand doesn't.” 

“The third one implies violence, but doesn't overdo it. It's also the only one that in some way 

features both characters.” 

“Simple yet stylistic. The dog tags are an association of war and something very personal 

which goes well with the title.” 

“The first is about a victim, the second about a brutal murderer. The third is about war and 

its effects.” 

“It’s more personal you get a better understanding od the relationship between the two 

characters. Cover 1, was a lady in shock about something obviously about this war, however 

her description says she is brave not what the cover portrays and Cover 2 i am not so sure 

who he is.” 

“Dog tags with the name.” 

“The look.” 

“Awkward looking character models.” 

 

“1 Looks like an innocent and frightened.  

2 Looks like an angry villain. 

3 Looks like there's some sort of personal vendetta.” 

“Three seems to be the furthest away from the macho-man slaying cover, and therefore 

closer to the dramatic and adventurous journey they will encounter together.” 

”De andra ser så klassiska ut och kommer smälta in i bakgrunden. Cover 3 är ett måste för 

spelet. Men de är väl det testet går ut på. Eftersom den sista Covern är mer genomarbetat, så 

jag tycker inte det gör helt rättvisa.” 

”Because the hand seems a more dramatic view on a front page of a game. I like all of them 

but cover 3 is more appealing to me than the other 2 covers.” 

“Holding the dogs tag makes me think of loss of life and the damaged hand makes me think 

of pain and determination.” 

The first two doesnt have have any connection to the title. Atleast #3 has some dog tags 

(war) and a reference to some character we'll probably get to see in the game. The first two 

just doesn't tell me anything.  

“Characters look lame.” 

“Cover 3 presents both characters and the danger they are going through. I think it fits with 

the description.” 
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“Cover three includes both protagonists, and gives the viewer the feeling of the bond shared 

between the two.” 

“The third cover because it doesn't spoils any characters like the first two but still gives a 

good representation about the genre of the game, its setting etc.” 

“The third one has a slight mystery to it with not showing any faces and the dogtags makes a 

good representation of the setting and theme.” 

“First one is just at model render, tells no story at all. She looks a little bit scared with the big 

eyes and super tense mouth, but mostly she just has a blank stare. She doesn't DO anything. 

Second one is better, at least there is something going on (walking towards us, holding 

something). This might have worked with some more background worked into it. Third one 

looks like a cover of some horror game, though I can still find it somehow fitting for the 

game.  Regarding question 6: I choose Cover 1, and only because it is a female character. This 

is the only thing that makes it interesting (aside from being a well made sculpt with nice 

texturing which is all fine and dandy, but not enough to sell a game). The cover having a 

female portrait is not interesting in itself, but because of the lack of female protagonists in 

games in general, it would stand out. If there had been more going on in the second cover I 

might have gone with that, but now all I see is stereotypical white dude. Snore. Regarding 

question 7: I find it interesting that you added the element of “portraying” both characters 

together” as an answer. Reading the description, their working together seems to be a big 

part of the game, so I definitely think that both of them being on the cover would be rather 

telling. So I say, put them both on there, but in some kind of pose/action and add a little bit 

of background. Doesn't have to be too fancy.  If you manage to put them both on the cover, 

giving them both equal action and not placing her behind him, then you surely will have my 

attention at least.” 

“It's the only good design. The characters in front of a generic paper image don't do anything 

to give us an impression of the environment of the game, and just look like 3D renders of 

models. The Christa cover doesn't tell us anything about the game. It has a woman in it and 

she is possibly the hero, or some other related character. She's not doing anything so that's 

the only thing we can get from it. She's not in a pose that's dominated by some aggressor, or 

in a pose where she's fighting or in an environment that looks threatening, or any of a 

multitude of things that might tell us about the game. The Donnie cover goes against the 

game's design and shows us a confident, aggressive dude with a melee weapon. This game 

has a spy in it and I wouldn't have chosen this way of conveying his armament and 

demeanor. He's supposed to be a spy, so I'd expect a stealthier approach to enemies (this 

looks like a slow walk rather than a sneak or a quick run) and certainly not an improvised 

weapon that looks like it's been used a lot. Again, there's no sign of the aggressors and the 

relationship between Donnie/Christa and the enemy - who has the power, what is their 

personal attitude to it. The third cover has signs of a personal relationship (the hand-

scrawled name on the dog tags), it indicates the setting using the dog-tags, and it seems to 

say that the heroes are outnumbered, since this looks like the hand of Donnie after failure.” 

“I personally prefer more abstract covers than ones with just character renders on them. 

The third cover allows me to make up a story in my mind over what the plot is about. 

“Most mystical, least common. Coolest.” 
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“The third is a nice balance between the weakness of the female characters expression and 

the arrogance of the males. Both of which I found less appealing than the hand image.”  

“More mysterious, i wonder what it's about instead of generic bad guy, terrorized female.”  

“I find the third more captivating to look at and more mysterious.” 

“The good drawing on the cover and also that it looks so real.” 

“Tyckte ettan såg lite väl koncentrationslägeraktig ut. tvåan såg inte så "militärisk" ut.  

Gillade verkligen omslag 3 helt enkelt.” 

“The cleanliness. Making me want to see what it he is holding, and why.” 

“1. Not enough intrigue, also the game is called "My War" making it feel like it's the player's 

struggle but it features an unknown (just by looking at the cover) female character on the 

cover. 2. Has been done before, many times. 3. Gives the feeling of a struggle.” 

“Cover 1 is very personal and seems to be more of a "flee from the enemy"-game, whilst the 

second seems too "hard", because the battle seems not to be the only thing for these too 

protagonists. The third option shows a hand that seems or injured or having blood on it from 

a fight, but the spectator doesn't know whether it is because the person tried to defend 

him/herself or beat someone up. Also the dogtag with "Christa" and scratches on it catches 

the eye and brings up questions a spectator would like to have answered.” 

“The first two are nice but don't create a mood that matches the description. The third one is 

visually interesting and is made up of different visual elements that draw in the eye. This is 

important for a game cover as it is the first thing the buyer will see, and will attract them. It 

also adds mystery and implies some deep story that is not necessarily character driven.”  

”De två sammanflätade namnbrickorna....” 

 

Svar där respondenten angett “all three covers represent the game well”. 

“The third picture has a more indirect approach, and depicts a for me anonymous hand, with 

a dogtag mentioning the two main characters of the game. This picture is more mysterious 

than the other two, and leaves me wondering more about the characters and their struggle. 

This picture may however be best suited for a puzzle or slow-paced game. The second cover 

has the well established "man walking towards the screen"-motive, which could be - if yet 

less interesting per se - a more suitable one for a FPS or Action-based game. It has much to 

do with context, and what you want to show - desperation, determination or mystery.” 

“Cover one: victim, cover two: vengeance, cover three: violence.” 

 

Svar där respondenten angett “neither one fits the description”. 

“I didn't think that neither one really fit the description very good. The whole theme of 

revenge only really got across in the second picture and there It felt strange that only Donnie 

(I guess that's him) were presented.” 
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“They are all generic and none of them accurately tell me what kind of game I will be playing. 

The third one has the dog tags which lets me know half the story but doesn't tell me enough.” 

 

“The game is about the interaction/joint adventure of both protagonists, so they should both 

be on the cover if it's supposed to represent the game in terms of its description.” 

 

“Imo I'd say a cover should speak to the viewer regarding what the game is about. With these 

covers I cannot get the feeling of just what the game is about. Since it is an action game, I 

don't get that feeling at all, there is no action. First cover: I don't get any impression from 

this one, I find it hard to actually understand what it is. Second cover: This one gives me the 

impression of a GTA-ish game since he is using a bat and coming towards me. I get the 

feeling of the game is a very unserious one. Third cover: Death, all about death. When I see 

the hand downwards it resembles a dead body. Seems more of a horror game.” 

”First is just a head, doesn't tell me anything, second is just a guy (which does happen a lot, 

and tends to be boring) and i just read him more as a guy with a bat, third is closer, because 

of the dog tags, but still doesn't tell me much. i worked on game covers for a living for about 

3 years, each cover has to pertain to whatever audience the game is aimed at and also be able 

to stand out from other games that are in the same genre and just look awesome, they don't 

always tell a story, which is why there is a lot of "guy in the middle standing with a 

background of a city and probably holding a weapon". Best of luck on your project.” 

 

 

 

 

 


