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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka om man med utgångspunkt i Steampunk-

genren inom datorspel, kan göra en implementation av stereotypa High fantasy-

element och hur det kommer att uppfattas av Steampunk-entusiaster. Kommer de 

överhuvudtaget att märka skillnaden och om så är fallet, hur pass stor inverkan tycker 

de att implementationen har? 

För att undersöka detta så skapades två karaktärskoncept, en man och en kvinna.  

Dessa karaktärer utrustades sedan med fyra uppsättningar karaktäristiska kläder och 

föremål från Steampunk-genren. Sedan lade jag till två stereotypa detaljer från High 

fantasyn på varje karaktär. Dessa koncept presenterades sedan för ett antal 

informanter som var insatta i ämnet Steampunk, i form av semistrukturerade 

intervjuer.  

Nyckelord: Genre, Karaktärskoncept, Steampunk, High fantasy, Gemenskapskultur. 
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1 Introduktion 

Att tala om genrer när det kommer till datorspel kan vara en intressant process. Precis som 

med film och böcker så förekommer det ofta sammanslagningar av olika genrer, vilket kan 

göra det svårt att sätta in ett verk i ett speciellt fack när det gäller genre. Ofta kan man ändå 

se vissa genretypiska drag och återkommande element som kan ge en bild av vilken genre 

det rör sig om. Exempelvis så kan man argumentera för att ett svärd är ett vanligt 

förekommande föremål i en fantasymiljö, dels som vapen men också ofta som en symbol 

eller en central del i ett narrativ, som svärdet Ashbringer i World of Warcraft (2004). 

Svärdet kan därför anses vara en stereotyp inom genren. Slänger man sedan in en robot eller 

liknande i samma miljö så kan man däremot urskilja ett antal intressanta problem, eller 

möjligheter om man så vill, att arbeta med. 

Inom datorspel och även annan media har det länge funnits exempel på genreblandningar. 

Om man tar Steampunk som exempel, så innehåller denna genre föremål från flera olika 

tidsåldrar. Steampunken bygger i grunden på en alternativ historia, där den industriella 

revolutionen under 1800-talet inte ägt rum, så ångan är den främsta källan till energi. Denna 

utveckling har även bidragit till att äldre teknik fortfarande används. Man kan se 

bröstharnesk i stil med 1600-talets karoliner tillsammans med ångdrivna kanoner och 

luftballonger, som visar på mer futuristiska drag, i samma miljö. Detta skapar enligt mig en 

intressant blandning av två helt skilda tidsepoker men som samspelar med varandra på ett 

förvånansvärt bra sätt. Allt som verkar krävas för ett framgångsrikt koncept av den här typen 

verkar vara en bra historia och en hel del fantasi. 

I detta arbete så har jag försökt att tillföra ytterligare en aspekt till Steampunken, som redan 

i sig är en hybrid av genrer. Detta för att se vad Steampunk-entusiaster skulle tycka om en 

sådan implementation och om det skulle kunna leda till att tillföra nya egenskaper till 

genren. Jag valde Steampunk som mottagare för implementationerna främst för att det är en 

relativt ny genre med intressanta möjligheter till utveckling och nytänkande. Den genre jag 

valt att tillföra i min undersökning är High fantasy, som ofta används i episka rollspel eller 

RPG's (Role-playing Games). Anledningen till att jag tror att den här kombinationen av 

genrer kan fungera är att de båda bygger på någon form av fantasivärld, fast på lite olika sätt, 

då Steampunk, som flera andra science fiction-genrer, grundar sig mer på realism. För att 

genomföra denna implementation har jag sammanställt en lista på artefakter som kan anses 

vara stereotypiska för High fantasy och sedan applicerat dem på Steampunk-koncept i olika 

konstellationer, på två karaktärer som jag själv designat. 

Undersökningen har sedan genomförts med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer där materialet visats upp för informanter som varit insatta i ämnet Steampunk. 

Syftet med undersökningen är att ge mig en klarare bild av om ett sådant här projekt skulle 

fungera både estetiskt och spelmekaniskt. Jag ville även få mer ingående information om hur 

informanterna tolkade materialet och se hur denna typ av studie tas emot av gemenskapen 

inom genren. 
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2 Bakgrund 

Går det att tillföra en ny typ av artefakter i en redan utpräglad genre, utan att tappa 

immersionen? Skulle någon som är insatt i Steampunk lägga märke till implementationen av 

exempelvis magi eller ett svärd och skulle det i så fall tillföra en ny aspekt till Steampunken? 

För att ta reda på detta har jag skapat karaktärer i olika Steampunk-munderingar, med High 

fantasy-detaljer, för att se vad de intervjuade anser om detta. 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom de teorier jag grundat mitt arbete på och börja med 

att definiera begreppet genre inom datorspel som beskrivs av Joyce G. Saricks i Readers' 

Advisory Service in the Public Library (2005), samt Andrew Burn och Diane Carr i kapitlet 

Defining Game Genres i Computer Games: Text, Narrative and Play (2006) och Espen 

Aarseth i kapitlet Forskning på spel: Metodologiska ansatser till spelanalys i 

Datorspelandets Dynamik (2007). 

Efter det kommer jag att diskutera olika aspekter av begreppet genre i media, med hjälp av 

Henry Jenkins syn på transmedialitet i Konvergenskulturen. Där gamla och nya medier 

kolliderar (2008). 

Sedan kommer jag att gå igenom beskrivningar av genren Steampunk, av Margaret Rose i 

Extraordinary pasts: steampunk as a mode of historical represenataion (2009), publicerad i 

Journal of the Fantastic in the Arts och Neil Hollands, bibliotekarie på Williamsburg 

Regional Library, i SF/Fantasy's Epic Journey (2011). 

Ytterligare beskrivningar kommer även att läggas fram med hjälp av texter av antropologen 

Cynthia J. Miller och vetenskapsforskare A. Bowdoin Van Riper i Blending Genres, Bending 

Time: Steampunk on the Western Frontier (2011), publicerad i The Journal of Popular Film 

and Television. Efter det kommer jag att definiera High fantasy med hjälp av Paul Martin, 

spelforskare vid Brunel University, i The Pastoral and the Sublime in Elder Scrolls IV: 

Oblivion (2011), publicerad i Game Studies. 

2.1 Genre 

För att kunna genomföra min studie så måste begreppet genre definieras. Det finns många 

olika definitioner av ordet, vilket ofta påverkas av området vilket man talar om. Exempelvis 

så kan ordet ha en betydelse när det gäller musik, men en helt annan när det kommer till 

spel eller litterära verk. Nationalencyklopedin (Nätversion, 2013.02.01) definierar en genre 

som en "...konstnärlig framställning med vissa gemensamma drag", det vill säga att de verk 

som anses höra till samma genre har något gemensamt, vare sig det gäller litteratur, film 

eller andra media. Saricks (2005) ger en liknande beskrivning och menar att begreppet genre 

inom skönlitteraturen grundar sig i en större grupp författare eller specifika titlar som delar 

karaktär och dragningskraft. De följer även särskilda mönster som är typiska för respektive 

genre (Saricks, 2005, s.11-12). 

Det finns även andra sätt att se på begreppet genre. Dessa tas i denna undersökning inte upp 

i någon större utsträckning, men behöver ändå diskuteras för att få en helhetsbild av ordets 

betydelse. Eftersom den här studien handlar om spel så tar jag här upp en annan definition 

som behandlar de mer tekniska aspekterna av ordet genre.  
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2.1.1 Genre som spelstruktur 

Burn & Carr (2006) beskriver en annan typ av genredefinition som är inriktad på spel. Här 

menar författarna att spel först och främst är regelbaserade system, eller spelstrukturer. 

Därför så definieras spelets genre till stor del av sina regler. De visar exempelvis att genrer 

som datorbaserade RPG-spel har sina rötter i brädspelsvarianter som Dungeons & Dragons 

(1974), med det rundbaserade systemet och skapandet av karaktärer. Reglerna som finns i 

spelet styr förloppet, då det är turbaserat. Karaktärsskapandet bidrar även till att olika 

karaktärstyper uppstår, vilket påverkar striders utgång (Burn & Carr, 2006).  

Aarseth (2007) har också uppmärksammat det faktum att regler styr spel. Han menar att 

strukturen i spelgenrer som exempelvis äventyrsspel sett likadan ut mycket länge. 

Spelmomenten har alltså inte förändrats mycket under åren. Strukturen ser ofta ut på 

samma sätt och börjar med att spelaren först påbörjar ett uppdrag, genomför det, lämnar in 

ett bevis på att uppdraget är utfört och får en belöning. Sedan upprepas proceduren. Det som 

enligt Aarseth (2007) lyckats hålla spelarna kvar i genren är istället spelvärldarna man 

befinner sig i. Med den snabba utvecklingen inom spelgrafik och de ökade budgetarna för 

spel så har industrin klarat av att fortsätta att förtrolla sin publik. Hade denna grafiska 

förbättring inte skett så hade den här typen av spel upphört att sälja (Aarseth, 2007). Detta 

är såklart bara en faktor som spelar in när det gäller konsumtion av spel och annan media, 

men den är viktig att ta i beaktande.  

2.1.2 Spel som en del av ett transmedialt fenomen 

Trots att det alltså finns ett antal utpräglade genrer inom litteratur, spel och film, så kan det 

ändå vara svårt att sätta in ett verk i enbart ett fack. Henry Jenkins (2008) menar att spel är 

en del av ett transmedialt fenomen. Jenkins beskriver fenomenet The Matrix (1999) som ett 

exempel på en transmedial berättelse som "... sträcker sig över flera olika medieplattformar 

och varje del utgör en distinkt och värdefull del av helheten" (Jenkins, 2008, s. 101). För att 

man skall kunna uppskatta ett verk i ett visst media så krävs det dock att verket kan stå för 

sig självt och att det inte är beroende av att man skall ha tagit del av andra aspekter av verket 

innan. Viktigt är också att olika innehåll tas upp i de olika medierna för att undvika att 

publiken blir trött på materialet (Jenkins, 2008). 

Ett annat exempel på ett transmedialt fenomen som gått ifrån att från början bara vara ett 

brädspel, men som nu ses allt oftare i digital form och även i ett stort antal romaner och 

serietidningar är Warhammer Fantasy Battle (1983). Brädspelet erbjuder chansen att 

uppleva de slag som beskrivs i detalj i romanerna. Denna relation mellan spel och litteratur 

fungerar för att de individuella verken och inte är beroende av varandra. Man behöver med 

andra ord inte spela spelet för att uppskatta litteraturen och vice versa, men för att få 

helhetsbilden så bör man fördjupa sig i båda delarna. 

Det finns en del naturliga svårigheter med att digitalisera ett turbaserat brädspel, då det låga 

tempot måste motverkas. Fokus flyttas därför från de slumpartade spänningsmomenten som 

tärningskast erbjuder, till stridsscenerna som utspelar sig från spelpjäsernas perspektiv. 

Detta medför ännu en aspekt som måste tas i beaktande när man bestämmer genre. 
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2.1.3 Val av genredefinition 

Det finns med andra ord anledning att betrakta ett verk ur flera perspektiv än ett och man 

får vara försiktig med att bestämma genren på ett verk i förtid. Bara för att ett spel innehåller 

drakar, vilket kan anses som en stereotyp inom fantasygenren, så innebär det väl inte att 

spelet inte kan innehålla högteknologiska artefakter som stridsvagnar eller rymdfärder, 

element som vanligtvis inte hör hemma i denna miljö? Steampunken är ett exempel på att 

liknande genreblandningar är möjliga att genomföra. Genren innehåller futuristiska science 

fiction-element blandade med lågutvecklade tekniker och material. På hemsidan 

www.steampunk.com (2013.02.12) kan man läsa att genren kan beskrivas som en alternativ 

historia i en annan värld, men som påminner om 1800-talets viktorianska Storbritannien, 

där de tekniska förutsättningarna för petroleum och elektricitet inte existerar, utan ångan 

står i centrum för avancerad mekanisk teknologi.  Det övernaturliga förekommer även ofta i 

litteraturen, såsom magi och vidskeplighet1.  

Det finns däremot inom olika genrer av spel en mängd stereotypa element. Detta innefattar 

bland annat artefakter, miljöer och spelmekaniker. Eftersom denna studie fokuserat på 

karaktärsdesign så lades fokus på det visuella, det vill säga munderingar och utrustning. 

Trots att denna studie alltså berör spel så har jag ändå valt att inrikta mig på en 

genredefinition kopplad till skönlitteratur och film, med fokus på tematik och tidsepoker. 

Detta för att den tekniska definitionen inte passar in i den typ av arbete jag genomfört. 

Eftersom den praktiska delen av arbetet behandlar den visuella delen av spel och inte 

spelmekaniken i sig, så har jag använt mig av den mer konstnärliga, litterära definitionen för 

att få det underlag som krävts.  

Vad som även bör nämnas när man talar om begreppet genre är på vilket plan man befinner 

sig i diskussionen. Man kan dels se fantasy och science fiction som två genrer inom fiktion, 

med deras olika innehåll, tematik, grafiska utformning och utgångspunkt historiskt, men 

man kan även göra en uppdelning på ett högre plan. Man kan exempelvis göra en 

genrebeskrivning som grundar sig i realism kontra ickerealism. Med denna utgångspunkt så 

skulle både fantasy och science fiction hamna inom samma genre, eller snarare kategori, 

inom fiktion. Vivian Sobchack (1998) beskriver i Screening space: the American science 

fiction film, en kombination av de båda inom filmen, den så kallade science fantasyn. Denna 

hybrid av genrer använder sig av ikonografin från science fiction, men försöker inte fastställa 

någon form av realistisk utgångspunkt. Ett framstående exempel inom denna genre är Star 

Wars (1977). 

Man kan alltså se att begreppet genre inte alltid är lätt att definiera. Det är viktigt att vara 

tydlig med vilket synsätt man vill utgå ifrån. Denna studie behandlar High fantasy och 

Steampunk, vilka kan betraktas som subgenrer till varsin huvudgenre av fiktion, det vill säga 

fantasy och science fiction, men samtidigt även som delar av en ickerealistisk kategori. Om 

man utgår från det sistnämnda sättet att se på genre så består min undersökning av att 

implementera detaljer från en subgenre till en annan inom samma kategori. En viktig faktor 

att ta i beaktande när jag gjort valet av föremål som skall implementeras är att de inte i 

någon större utsträckning redan får förekomma i den genre som mottar föremålen, då 

informanterna antagligen skulle ha svårigheter med att urskilja dem. En faktor som enligt 

mig är avgörande är hur jag valt att utforma de detaljer jag valt att implementera.  

                                                        
1  Informationen i detta stycke är hämtad från en community-sida om Steampunk skapad av 
entusiaster. 
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Ett förtydligande exempel på detta skulle kunna vara svärdet som föremål. Inom High 

fantasyn är svärdet en vanlig företeelse som används i en mängd sammanhang, vilket gör att 

den kan anses vara en stereotyp inom genren. Däremot så finns det även inom science fiction 

olika exempel på svärd. Inom Steampunken så är det inte ovanligt att en officer inom armén 

bär en sabel eller liknande. Detta gör dock inte svärdet till en stereotyp på samma sätt som 

inom High fantasy, vilket enligt mig gör en betydande skillnad. Om svärdet sedan skulle ges 

magiska egenskaper, vilka visualiseras på koncepten, så anser jag att man kan påvisa 

skillnaderna mellan de båda subgenrerna, även om de båda innehåller de föremål som 

diskuteras. 

2.2 High fantasy 

En vanligt förekommande skådeplats för RPG-spel sedan länge är i en fantasymiljö av något 

slag. Inom fantasygenren finns det ett stort antal subgenrer vilka alla ger sin egen version av 

vad fantasy är. Vad de alla har gemensamt är dock den starka kopplingen till det 

övernaturliga och mystiska. Magi och mytologiska monster är exempel på ständigt 

återkommande element. Detta är kanske inte så konstigt, eftersom en stor del av den fantasy 

som finns idag grundar sig på gamla sagor och berättelser. I Nationalencyklopedin 

(Nätversion, 2013.02.02) så beskrivs fantasy som "...litteratur, film och annan konst som 

varken är mimetisk, dvs. verklighetsefterbildande, eller försöker rationellt övertyga om 

realismen i sitt spekulativa innehåll". Dagens fantasy bygger ofta på tolkningar och 

berättelser av J.R.R. Tolkien, som med sina stora verk The Hobbit (1937), The Lord of the 

Rings (1945-55) och The Silmarillion (1977), lade grunden för den subgenre som denna 

uppsats delvis kommer att behandla, nämligen High fantasy. 

Den vanligaste typen av fantasy, som många förknippar med hela genren idag, är just High 

fantasy. Denna typ av fantasy beskriver ofta den episka striden mellan gott och ont i en 

lågteknologisk värld, ofta en alternativ medeltid, där magi flödar och hjältar slåss mot 

ondskan. Paul Martin (2011) beskriver High fantasyn man kan se i Elder Scrolls IV: Oblivion 

(Bethesta Game Studios, 2006): 

Like much high fantasy, Oblivion is set in a world, constructed from a highly 

wrought set of fictional histories, myths and cultures, which acts as the venue 

for a simple moral tale of good and evil. ... The treatment of good and evil is a 

staple of the modern fantasy genre, a genre that derives much of its stock of 

themes and imagery from the work of Tolkien. 

(Martin, 2011) 

Exotiska raser som orcher, alver, drakar och troll hör till vanligheterna i denna typ av 

berättelser. På senare år så har Peter Jacksons filmatiseringar av Tolkiens böcker väckt dessa 

övernaturliga väsen till liv, vilket gjort att High fantasyn blomstrar som aldrig förr. Exempel 

på spel som också har sin grund i denna subgenre är brädspel som Dungeons & Dragons 

(1974) och Warhammer Fantasy Battle (1983), samt datorspel som Diablo (1996) och 

World of Warcraft (2004). 

2.2.1 World of Warcraft 

World of Warcraft (2004), skapat av Blizzard Entertainment, är ett MMORPG (Massive 

Multiplayer Online Role-playing Game) som utspelar sig i en färgstark fantasymiljö. 

Spelaren tar kontrollen över en karaktär som man själv utformar efter den spelstil man gillar 
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och utforskar sedan spelvärlden Azeroth. Tillsammans med andra spelare så utför man 

uppdrag och dödar monster av alla de slag.  Ju mer man spelar desto starkare blir man inom 

det område man valt, exempelvis närstrid eller trollformler. Detta balanseras ut av att även 

fienderna blir starkare allt eftersom man tar sig in i nya områden. 

Spelet är ett typiskt exempel på High fantasy. Här finns allt som man kan förvänta sig 

genren. Man kan utforska den enorma världen och hitta gömda skatter, man kan slåss mot 

farliga monster med hjälp av magi eller vapen av alla de slag samt skapa egna föremål genom 

exempelvis smide eller läderarbete. Besegrar man de farligaste monstren blir man dessutom 

belönad med guld och magiska föremål som gör karaktären starkare, som glödande svärd 

eller rustningar som ökar motståndskraft mot magi. Detta kan relateras till Aarseth (2007) 

och hans genrebeskrivning. Figur 1 visar ett exempel på ett karaktärskoncept från World of 

Warcraft (2004). Karaktären är en så kallad Warrior, eller krigare, som generellt sett bär de 

tyngsta rustningarna och de starkaste närstridsvapnen i spelet. Omgivningen i bilden 

beskriver det klimat som finns i spelet, där strid i storslagna miljöer alltid är ett faktum. 

 

Figur 1 Karaktärskoncept från World of Warcraft (2004). Hämtad på officiella 
hemsidan www.battle.net. 
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2.3 Steampunk 

En genre som på senare tid blivit alltmer populär är Steampunken. Genren har på senare år 

blivit omskriven både i Svenska Dagbladet (Leandoer, 2012) och Göteborgs-Posten (Magnå, 

2013). Steampunk har sina rötter i flera olika genrer av litteratur, såsom science fiction, 

fantasy och skräckhistorier. William Gibson och Bruce Sterlings The Difference Engine 

(1990) anses av många vara det litterära verk som fick Steampunk att bli så populärt som det 

är idag (Rose, 2009). Miller och Van Riper (2011) menar dessutom att: 

Although the concept itself is a product of literary genre-blending in the late 

1980s, steampunk’s reach extended back in time, enfolding earlier works in 

literature and television such as Michael Moorcock’s novel The Warlord of the 

Air (1971), the television series The Wild, Wild West (CBS, 1965–69), and 

Walt Disney Studios’s production of Jules Verne’s 20,000 Leagues under the 

Sea (1954), which showcased fantastic technology-out-of-time long before its 

association with an identifiable subgenre or “aesthetic.” 

(Miller & Van Riper, 2011) 

Generellt sett så utspelar sig Steampunken under ett alternativt 1800-tal som grundar sig i 

hur människor skulle kunnat föreställa sig framtiden. I Nationalencyklopedin (nätversion, 

2013.02.01) kan man läsa att begreppet myntades första gången 1987 av den amerikanske 

författaren K.W Jeter. Han beskriver Steampunken som "... ickerealistisk litteratur som 

utspelas i en tänkt alternativ historisk, nutida eller framtida värld där ångkraft snarare än 

elektricitet utgör den huvudsakliga energikällan" (Nationalencyklopedin, nätversion, 

2013.02.01). Steampunken bygger i grunden på att kombinera magi, viktoriansk teknologi, 

antiauktoritära värderingar och en våghalsig byggarglädje. (Hollands, 2011).   

Som namnet antyder så ligger ångan i centrum för denna genre, vilken ytterligare förtydligar 

kopplingen till dåtid (Rose, 2009). Språkbruket i de skönlitterära texterna som skrivits inom 

genren är även ofta gammalmodigt, för att få läsaren att känna att man rest tillbaka till det 

viktorianska Storbritannien (Rose, 2009). Det är dock inte bara inom litteratur och spel som 

Steampunken gjort stora genombrott nyligen. Många filmer har på senare år inspirerats av 

genren, bl.a. The League of Extraordinary Gentlemen (2003) och Sherlock Holmes (2009).  

2.4 Steampunk inom spel 

På senare år har Steampunken spridits från litteraturen, filmen och konsten till 

spelindustrin. Jag kommer här att ta upp ett par exempel på spel vars grafiska stil och 

konceptbilder legat till grund för inspirationen till de koncept jag själv skapat under 

projektet.  

2.4.1 BioShock 

BioShock (2007) är ett FPS (First-person shooter) utvecklat av Irrational Games. Spelets 

skådeplats är staden Rapture, som är nedsänkt i havet. Spelaren antar rollen som Jack, som 

försöker slå sig igenom stadens försvarssystem och ta sig ut. Till sin hjälp har han olika typer 

av vapen och genetiska modifikationer. 
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En av de fiender som kommit att symbolisera den grafiska designen i BioShock är en så 

kallad Big Daddy, en genmodifierad människa sammanfogad med en sorts atmosfärisk 

dykardräkt, bestyckad bl.a. med en stor borr, raketgevär eller laserkanoner. Denna fiende 

har starka kopplingar till Steampunkens grafiska stil (även om spelet i sig inte uttalat tillhör 

Steampunk-genren), med en blandning av inspirationer från dels gammalmodig teknik som 

tungdykningshjälmen i mässing från mitten av 1800-talet och högteknologiska laservapen. 

Figur 2 visar ett exempel på en Big Daddy från spelets uppföljare, BioShock 2 (Irrational 

Games, 2010).  

 

Figur 2 Big Daddy från Bioshock 2 (2010). Hämtad på en fan-site. 

 

2.4.2 Guns of Icarus Online 

Guns of Icarus Online (2012) är ett Steampunk FPS utvecklat av Muse Games. Spelet går ut 

på att ta kontrollen över ett luftskepp och med hjälp av sina medspelare sänka 

motståndarnas skepp. Spelets grafiska stil är inspirerad av Steam- och Dieselpunkgenrerna2, 

och utspelar sig i en postapokalyptisk värld. 

Fokus i spelet ligger alltså inte på karaktärerna, även om det på utvecklarnas hemsida finns 

flera exempel på karaktärskoncept. Vad man istället först kommer i kontakt med är 

luftskeppen. Det finns ett antal olika modeller av skepp med olika bestyckning och 

flygegenskaper. Alla skepp har dessutom ett mycket unikt utseende. Figur 3 visar ett 

exempel på ett par av luftskeppen i spelet. 

Eftersom utvecklarna själva påstår att spelet tillhör Steampunk-genren så tog jag inspiration 

från spelet i mitt praktiska arbete med karaktärsdesignen. Några element som ständigt 

förekommer inom Steampunken är ångdrivna maskiner, men också synliga kugghjul, 

mässingsdetaljer, skinnklädda stolar och vackert snidade trädetaljer. När jag själv provade 

att spela Guns of Icarus Online (2012) så tog det inte lång tid att hitta dessa stereotypa 

element, som var synliga på alla de luftskepp som gick att flyga.  

                                                        
2 Dieselpunken är en annan typ av genre inom science fiction som till stor del liknar Steampunken 
rent grafiskt, men som istället utspelar sig mellan första och andra världskrigen och grundar sig i 
litteratur som skrevs under den perioden. 
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Även de karaktärer som fanns att spela som hade detaljer som anses tillhöra Steampunken, 

bland annat de runda glasögonen, även kallade "aviator goggles", som än idag används av 

piloter som flyger plan med öppen cockpit. Figur 4 visar en strålkastare ur spelet som 

innehåller flera av de stereotypa Steampunk-element som tagits upp, bland annat 

kugghjulen och mässingsdetaljerna. 

 

 

Figur 3 Luftstrid från Guns of Icarus Online (2012). Hämtad från spelets 
officiella hemsida www.gunsoficarus.com. 

 

Figur 4 Strålkastare från Guns of Icarus Online (2012). Hämtad från spelets 
officiella hemsida www.gunsoficarus.com. 
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3 Problemformulering och metodbeskrivning 

3.1 Problemformulering 

Ett exempel på en hybrid av genrer inom spel, film och litteratur är Steampunken, som 

blandar inslag från flera olika historiska tidsepoker, som det viktorianska Storbritannien och 

dess påhittade framtidsvision med alternativa tekniska möjligheter än de vi historiskt sett 

upplevt. Steampunken har blivit så populär att den nu av många anses som en egen genre i 

sig.  

Detta arbete går ut på att göra en implementation av High fantasy-element i en Steampunk-

miljö, för att se om de accepteras av Steampunk-entusiaster och om man i så fall kan tillföra 

genren något. 

3.1.1 Frågeställning 

Om man med utgångspunkt i Steampunk-genren inom datorspel gör en implementation av 

stereotypa High fantasy-element, hur kommer det då att uppfattas av Steampunk-

entusiaster? Kommer de överhuvudtaget att märka skillnaden och om så är fallet, hur pass 

stor inverkan tycker de att implementationen gör och ser de detta som ett problem och ett 

eventuellt genrebrott, eller som en möjlighet till att tillföra nya egenskaper till genrens 

ideologi? Jag vill alltså veta om detta accepteras i genrens gemenskapskultur. 

3.2 Metodbeskrivning 

För att genomföra min undersökning så skapades två karaktärskoncept, en man och en 

kvinna. Detta för att få ett större utbud av klädesplagg och föremål. Dessa karaktärer 

utrustades sedan med fyra uppsättningar karaktäristiska kläder och föremål från 

Steampunk-genren. Sedan lade jag till två stereotypa detaljer från High fantasy på varje 

karaktär. Detta resulterade i fyra unika konceptbilder. Jag har under projektet haft kontakt 

med Mikael Widegren, koncepttecknare och matte painter inom film-, spel och 

reklambranschen. Han har beskrivit sin arbetsprocess när det gäller konceptteckning och då 

också karaktärskoncept. Denna process har jag sedan använt i mitt eget arbete. Därefter 

visade jag upp mina koncept för informanterna i samband med intervjuerna och 

frågeformuläret. 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökning för att undersöka mitt problem, i 

form av semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Anledningen till att jag 

valt att använda mig av denna metod är att jag vill få data som är lätthanterlig och som kan 

analyseras, men samtidigt så vill jag få fram en djupare diskussion för att komma närmre 

inpå problemet. Anledningen till att jag valt semistrukturerade intervjuer för den kvalitativa 

undersökningen är att jag vill ha kontroll över ämnet på frågorna som ställs, men samtidigt 

kunna diskutera svaren på ett naturligt sätt för att få mer flöde i intervjun, samt att kunna 

ställa följdfrågor. 

Den kvalitativa undersökningen, här i form av intervjuer, har ett par fördelar, jämfört med 

exempelvis en kvantitativ enkätundersökning. Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland 

och Leif Ove Larsen (2003) menar att denna typ av intervju ger tillgång till svårnådd 

information, som i mitt fall innebär personliga preferenser hos den intervjuade angående 

deras syn på både Steampunk och High fantasy. Jag ville exempelvis veta hur de själva 
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tolkade genrernas budskap och visuella utformning, men också om de påverkat deras sätt att 

uttrycka sig själva, exempelvis genom grafiskt material, med genrerna som utgångspunkt. 

Man kan också få kommentarer på de frågor som ställts och man kan se reaktioner på de 

implementationer jag gjort direkt och få en bild av hur de tagits emot. Vidare så ger den 

kvalitativa undersökningen möjligheten att ställa följdfrågor som kan vara till nytta för 

forskaren. 

Den kvantitativa metoden kan å andra sidan vara till nytta på andra sätt. Man kan genom ett 

frågeformulär nå ut till ett stort antal informanter för att sedan skapa en tabell med svaren, 

detta för att få en överblick över arbetet i stort (Østbye m.fl. 2003). Man skall dock vara 

försiktig med hur man genomför en sådan undersökning. (Østbye m.fl. 2003, s. 157) menar 

att "Slutresultatet kan ändå aldrig blir bättre än grundmaterialet tillåter." Detta innebär att 

de frågor som ställs måste vara relevanta för undersökningen, om man vill få ett mätbart 

resultat. 

Jag ville i min undersökning ta reda på vad Steampunk-gemenskapen tycker om min 

implementation, så frågorna som ställdes hade att göra med deras generella syn på genren 

och på vilket sätt den tilltalade och påverkade dem på ett djupare plan, vilket gjort att jag valt 

den kvalitativa undersökningsmetoden framför den kvantitativa. 

3.2.1 Urval  

Dessa två metoder har alltså två olika syften, men jag anser att den kvalitativa 

undersökningen är mer lämpad för att ge svar på min frågeställning. Jag har valt att i min 

undersökning fokusera på informanter som har erfarenhet och intresse av Steampunk-

genren. Detta för att få så bra svar som möjligt. Risken med att intervjua utomstående skulle 

kunna vara att de kanske inte är så insatta i ämnet vilket skulle kunna resultera i att 

irrelevanta frågor måste ställas, vilket skulle försvåra sammanställningen. 
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4 Tidigare forskning 

4.1 Arbetsdefinition  

Det finns olika sätt att se på denna studie, vilket inledningsvis gjort det svårt att definiera 

den. Flera olika aspekter har spelat in i min arbetsprocess, bland annat olika definitioner av 

genre och hur de kan användas i media och framförallt spel. Dessutom så har jag diskuterat 

vad som menas med de så genrer jag studerat, det vill säga Steampunk och High fantasy och 

hur de skulle kunna förhålla sig till varandra. Detta har försvårat arbetet med att hitta en 

gemensam nämnare att grunda arbetet på. Eftersom arbetet handlar om genreblandningar 

och deras grafiska utformning så kan man tänka sig att man är inne på ämnet perception, 

eftersom jag var ute efter att ta reda på informanternas sinnesstämning och tankar kring den 

genomförda implementationen. Vad jag ville få ut av mitt arbete var att ta reda på om 

entusiaster inom Steampunken skulle märka om en ny aspekt tillfördes till genren och hur 

de skulle uppfatta detta. Däremot så har målet inte varit att på något sätt skapa en ny genre, 

utan skapa en debatt om vilka möjligheter som finns med att tillföra en etablerad genre 

något nytt. 

4.2 Gemenskapsstudie 

Man kan även se arbetet som en gemenskapsstudie. Det finns inom alla litterära genrer 

hängivna entusiaster eller fans, som själva skapar sig en bild av hur deras favoritgenre skall 

vara utformad. Mitt arbete har på ett sätt utgått ifrån tanken på att skapa oreda inom en 

etablerad gemenskap, det vill säga Steampunk-entusiasterna, för att sedan läsa av resultatet. 

Studien är dock inte tänkt att på något sätt vara provokativ, utan snarare ett sätt att kanske 

upptäcka nya möjligheter. 

Henry Jenkins (2008) har gjort en studie inom en gemenskapskrets, eller fanbase. I denna 

diskuteras reality-programmet Survivor (2000) och den mystik som byggs upp i 

fankretsarna. Eftersom stora delar av programmet måste hållas hemliga, exempelvis 

inspelningsplatser och resultat i röstningar, så har de mest hängivna fansen tillsammans 

börjat försöka lista ut hur det fungerar, för att kanske kunna få tag i denna information före 

alla andra. Alla hjälper till på sitt sätt med att få tag på relevant information som kan leda till 

ett avslöjande. Dessa fans, så kallade spoilers, uppskattas dock inte av alla i gemenskapen. 

Många vill ha kvar mystiken och vill inte få reda på något i förväg, utan vill själva försöka 

gissa sig till hur det kommer att sluta. Den här typen av gemenskap har dock visat sig vara en 

kraft att ta i beaktande, då den haft framgång både för Survivor-spoilers och även många 

andra typer av intressegrupper inom andra ämnen. 

Den kollektiva intelligensen, som Jenkins (2008) beskriver fenomenet, har stort inflytande 

på exempelvis internetforum. Alla bidrar med sin kunskap, vilket gör helheten rikare. 

Utbytet av kunskap gör att de bidragande entusiasternas intresse bibehålls och de känner sig 

delaktiga i utvecklingen.  
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4.2.1 Spel som gemenskap 

Den allmänna åsikten har på senare tid uppmärksammats allt mer av spelföretagen. 

Spelutvecklare sitter ofta på sådana här internetforum för att få en bild av hur deras senaste 

produktioner tas emot av spelarbasen. Finns det ett stort allmänt missnöje så kan detta leda 

till att spelmoment görs om i efterhand i en senare version av spelet. 

Ett exempel på spel som till stor del styrs av sin spelargemenskap, eller sitt community, är 

EverQuest (1999). Spelet är ett MMORPG utvecklat av Verant Interactive och utspelas i en 

fantasymiljö. Precis som i de flesta spel av den här typen så går spelet ut på att utveckla sin 

avatar genom att genomföra uppdrag och döda monster. Eftersom spelet nu funnits relativt 

länge på marknaden så är det viktigt för utvecklarna att se till spelarnas önskemål och behov 

för att hålla spelet vid liv. Detta har gjort att spelet övergått till att vara en form av 

community. Utvecklarna av EverQuest har enligt juridikprofessor Greg Lastowka (2009) 

gett sin spelarbas ett större ansvar när det gäller innehåll i spelet och därigenom större 

friheter för de mest entusiastiska och hängivna spelarna att själva skapa den bästa 

spelupplevelsen. Spelets skapare menar också att de medvetet implementerat spelmoment 

som tvingar spelarna att kommunicera med varandra för att nå sina mål (Lastowka, 2009).  

4.2.2 Gemenskapen inom Steampunk 

Även inom sociala subkulturer så är gemenskapen en viktig beståndsdel. Eftersom 

Steampunkens ideologi till stor del bygger på visuella företeelser, vilka jag nämnt i tidigare 

kapitel, så finns det naturligtvis en community som vill uppleva Steampunken själva och inte 

bara läsa om den. Zoe Caramitsou-Tzira beskriver i The Steampunk Society: a community 

focused on commemoration (2012), publicerad i Ethnographic Encounters, hur entusiaster i 

hennes hemstad St. Andrews har bildat ett slags samhälle där de har en stark gemenskap och 

klär sig i stereotypa Steampunk-dräkter som korsettklänningar och topphatt. De utsmyckar 

även sina hem med föremål som liknar de som beskrivs i litteraturen.  Caramitsou-Tzira 

(2012) beskriver också att de Steampunk-fans hon intervjuat i staden har haft varierade 

anledningar till att ha gått med i gemenskapen. Vissa brinner för do-it-yourself-konceptet, 

vilket innebär att man tillverkar det man kan själv istället för att köpa nytt på varuhusen. 

Andra anser att det som lockat dem mest är själva rollspelandet, där de drömmer sig bort till 

en tid som fascinerar dem, men som ingen tidigare upplevt exakt på det viset Caramitsou-

Tzira (2012). Gemensamt för alla entusiasterna i samhället som beskrivs verkar ändå vara 

kreativiteten, som ligger till grund för hela genren.  

Jag anser att den här typen av gemenskapskultur kan kopplas till den studie jag själv 

genomfört. De entusiaster som finns inom Steampunken har tillsammans bildat sig en 

uppfattning om hur genren skall se ut och fungera. Den har sakta men säkert vuxit fram och 

utvecklats till vad vi kan läsa och se idag. Det råder inga tvivel om att genren kommer att 

utvecklas med tiden, eller kanske utmynna i andra, nya genrer. Min studie skulle kunna ses 

som ett sätt att utforska möjligheterna för Steampunkens framtid.  
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5 Genomförande 

5.1 Bakgrund 

Karaktärskoncept är en process som används i inledningsfasen av ett projekt för att få en 

övergripande känsla för färg, mönster och form på karaktärer som skall finnas med i 

exempelvis ett spel eller en film. Man skulle kunna säga att resultatet av konceptfasen är ett 

antal skisser som ger uppdragsgivaren till projektet en bild av vad han/hon kan förvänta sig 

av slutprodukten. Jag kommer här att gå igenom den process jag använt mig av i projektet 

för att skapa mina karaktärskoncept. 

Syftet med att använda mig av karaktärer i studien är för att Steampunk-genren till stor del 

grundar sig på det visuella uttrycket och karaktärerna besmyckas därför ofta med 

genretypiska föremål eller kläder. Syftet med karaktärskoncept är att man snabbt ska få en 

känsla för vad det är för typ av karaktär man har att göra med. Beroende på vad det är för typ 

av karaktär man arbetar med så kan det finnas olika kriterier som måste uppfyllas. Detta kan 

vara en viss klädsel, en viss typ av kroppsbyggnad eller till och med ett visst sinnelag hos 

karaktären. Under projektet så har jag haft kontakt med Mikael Widegren, koncepttecknare 

och matte painter inom film-, spel och reklambranschen. De metoder han använder för att 

skapa koncept har inspirerat mig under denna del av arbetet.  

5.2 Skapandet av karaktärskoncepten 

I början av konceptfasen så måste man fastställa vad det är för typ av projekt man kommer 

att utföra. Man försöker utröna vad verket har för skådeplats och vilka karaktärer som skall 

finnas med. Man inleder nu en process som brukar kallas art direction. Med detta menas att 

man, utifrån relevant material som manus eller storyboard, väljer vilka vägar man vill gå 

rent grafiskt och vilka tekniska metoder som är mest lämpade för projektet. Hur bildens 

komposition skall vara upplagd och vad vill man berätta med sin bild är frågor som skall 

besvaras i detta stadie i processen. 

För detta projekt så gällde det att skapa två karaktärer iförda fyra olika typer av kläder som 

kan relateras till Steampunk. Eftersom karaktärerna i sig inte är det viktiga i undersökningen 

så valde jag att skapa en komposition med avslappnade poser och en neutral bakgrund. 

Detta för att inte leda fokus mot irrelevanta delar av bilden. 

5.2.1 Konceptstadiet 

Innan jag började skissa så studerade jag referenser. Dessa bilder användes för att hämta 

idéer och inspiration. Figur 5 visar några av de bilder som jag utgått ifrån i skapandet av 

mina karaktärer. Dessa bilder har sitt ursprung i ett antal olika sammanhang. Den övre 

raden av bilder visar entusiaster som klätt ut sig i Steampunk-munderingar. Jag anser att det 

är viktigt att här använda mig av andra typer av media än bara spel, då Steampunken inte 

bara är en spelgenre, utan även en gemenskapskultur dit folk söker sig för att delta aktivt och 

själva sätta sig in miljön eller i sin rollfigur genom exempelvis rollspel och dylikt. Ett par 

föremål som jag tagit inspiration från i dessa bilder är den mekaniska armen, 

pilotglasögonen, olika bältesspännen, skinnklädseln samt klänningen.  
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Bilden nere till vänster föreställer en karaktär ur spelet BioShock Infinite (2013). Från denna 

bild har jag hämtat inspiration till främst militär klädsel samt färgpaletten. Bilden nere till 

höger är ett koncept skapat av en Steampunk-entusiast. Från denna bild har jag tagit 

pistolen, verktygsbältet samt klädseln på överkroppen. 

 

Figur 5 Referenser för Steampunk-koncept. Övre raden visar utklädda 
entusiaster och de nedre bilderna visar en skärmdump från BioShock Infinite (2013) 

(n.v.) samt ett koncept skapat av en entusiast (n.h.). 

När jag bildat mig en uppfattning om hur karaktärerna skulle se ut så gick jag vidare med att 

börja skissa själv. Figur 6 visar några tidiga skisser i blyerts. Utifrån dessa skisser valde jag 

sedan ut de jag ansåg bäst representera Steampunk. Jag försökte hela tiden ha i åtanke att 

karaktärerna skulle vara avsexualiserade för att inte leda informanterna in i irrelevanta 

tankebanor, så flera av skisserna avfärdades eller omformades på grund av detta.  

Jag skapade sedan profilskisser för att få en känsla för karaktärens form och drag utan att gå 

in på detaljnivå. Sedan utgick jag ifrån dessa för att skapa detaljer och bestämma färgpalett. 

Även detta moment i processen utgår ifrån en snabb skiss. För att få en enhetlig känsla på 

bilden så använde jag mig inte av ett alltför stort antal färger, då detta kan störa 

helhetsbilden. Figur 7 visar på progressionen från profilskiss till färgkoncept.  

När dessa stadier färdigställts så inledde jag arbetet med att skapa den färdiga bilden. De val 

av färg och form jag gjorde påverkades av flera faktorer. Dels så spelade det insamlade 

referensmaterialet en viktig roll, men även den uppfattning jag själv bildat mig i och med 
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mina egna erfarenheter av Steampunken, framförallt grundat i det jag sett på film. Jag har 

använt mig av vanligt förekommande material inom Steampunk, som läder, mässing och 

silke, samt kakifärgade uniformer vilket bidragit till en nedtonad färgpalett med mestadels 

naturfärger som inte står ut för mycket och drar till sig oönskad uppmärksamhet. 

När jag skapade grunden till mina koncept så ville jag hålla karaktärernas ställning neutral, 

för att dels försöka få bort fokus från karaktärens hållning i sig och istället rikta blickarna 

mot karaktärernas utstyrsel samt föremålen som implementerats vilket är det väsentliga, 

men även för att inte försvåra informanternas uppgift i onödan. Jag ville inte heller att 

karaktärernas fysiska utseende skulle ta för mycket plats i tankegångarna, så jag valde att 

skapa karaktärer med en neutral kroppsform och ett avslappnat minspel. Jag har även låtit 

ljuset landa på karaktärerna från ungefär samma vinkel, då ljuset kan spela en stor roll när 

det kommer till att dramatisera en bild. 

 

Figur 6 Tidiga skisser på karaktärskoncept. 
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Figur 7 Profilskiss samt färgkoncept för karaktärer. 

5.2.2 Renderingsstadiet 

När jag kände mig nöjd med paletten, karaktärens hållning samt eventuella föremål så 

började renderingsfasen. Jag blockade ut grundfärgerna i bilden, samt avgjorde varifrån 

ljuset faller på bilden. Detta är viktigt att tidigt i processen ta i beaktande då ljuset måste 

målas ifrån samma håll på alla delar av karaktären, annars kan det ske en störning i 

intrycket. När grundfärgerna var på plats och ljusriktningen etablerats så inledde jag arbetet 

med att i lager för lager applicera ljusare färg på bilden, främst där ljuset faller, för att skapa 

en tredimensionell effekt. Figur 8 visar hur färger gradvis lades till för att skapa önskad 

effekt. Jag valde att rendera en del av karaktären i taget för att sedan gå vidare till nästa, men 

såg hela tiden till att ljuset föll från samma håll och att kontrasten mellan ljus och mörker är 

genomgående. 
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Figur 8 Renderingsstadiet med ljussättning. 

5.2.3 Justerings- och färdigställandefasen 

I de sista faserna av konceptmåleriet så färdigställde jag alla delar av bilden genom att 

justera områden där helhetsintrycket stördes av enstaka detaljer. Detta innefattade bland 

annat inställningar av färgmättnad och opacitet. När jag var klar med det första konceptet så 

började jag om från början igen och skapade de resterande tre bilderna med hjälp av samma 

metod. 

För den här studien ligger vikten på att informanterna snabbt skall kunna skapa sig en 

helhetsbild genom att titta på de bilder som skapats. Detta innebär att det färdiga resultatet 

inte nödvändigtvis måste innehålla stora mängder detaljer för att budskapet skall nå fram. 

Hade konceptet däremot legat till grund för exempelvis en kostym i en filmproduktion så 

hade en annan typ av koncept behövt framställas, med mer djupgående information om 

vissa delar. Det viktiga är med andra ord att kunna skapa ett relevant och tydligt koncept 

som är användbart för den produktion som efterfrågas.  

5.3 Genomgång av karaktärstyper och munderingar 

För att genomföra denna studie har jag valt att skapa två karaktärer, en man och en kvinna, i 

fyra olika Steampunk-munderingar. De klädval jag gjort på koncepten grundar sig på vanligt 

förekommande karaktärstyper inom genren. Jag har främst utgått ifrån de visuella uttryck 

som hittas i spel och film, men även till viss del från litteratur, där karaktärers klädsel 

nämns. Anledningen till att jag valt att skapa flera olika uppsättningar av uniformer är dels 

för att skapa omväxling och undvika att informanterna tappar intresset, men också för att få 

möjlighet till att utöka variationen på de föremål som implementeras. Vissa föremål kan 

exempelvis anses fungera bättre i en specifik mundering eller ett särskilt sammanhang. Jag 

kommer här att gå igenom de olika karaktärstyper jag valt att porträttera, samt varför jag 

tycker att de är relevanta som representanter för Steampunk-genren. 



 19 

5.3.1 Militärofficer 

Inom flera verk som utspelar sig i en Steampunk-miljö finns det en bakomliggande konflikt 

som handlingen baseras på. Detta är vanligt inom den typ av film, litteratur eller spel där 

intrigen spelar en viktig roll. I många fall så handlar det inom Steampunken om stridigheter 

inom klassamhället, där de fattiga gör uppror mot överheten, eller där inbördeskrig härjar i 

landet, vilket är fallet bland annat i mangaserien Fullmetal Alchemist (2001) skapad av 

Hiromu Arakawa. Makthavarna tar ofta hjälp av militären för att lösa konflikter, vilket gör 

armén till ett återkommande element inom genren. Av denna anledning har jag valt att som 

första karaktärskoncept skildra en officer inom militären.  Figur 9 visar en militärofficer med 

ett par detaljer som förekommer inom Steampunken, en mekanisk armprotes i koppar, 

bältesspännen på uniformsjackan och en luftballongssymbol på hatten, vilka dels visar på 

kopplingen till dåtid, dels till den alternativa och avancerade tekniska utvecklingen. 

 

Figur 9 Karaktär 1 - Militärofficer. 
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5.3.2 Mekaniker 

Som jag nämnt i tidigare kapitel så är skaparglädjen och den tekniska påhittigheten starkt 

förankrad i Steampunken. I nästan alla verk inom genren så porträtteras någon form av 

ingenjör, vetenskapsman eller mekaniker, ofta som en av huvudkaraktärerna, såsom i filmen 

The League of Extraordinary Gentlemen (2003) eller den tecknade serien Last Exile (2003). 

Denna typ av karaktärs starkaste attribut är uppfinningsrikedom och intellekt, vilket ger ett 

spännande bidrag till handlingen. Här kan skaparna låta fantasin flöda och uppfinnaren gör 

kopplingen till tekniken till en naturlig del av Steampunken. Figur 10 visar mitt andra 

karaktärskoncept. Mekanikern har en mindre strikt klädsel på grund av det smutsiga och 

slitsamma yrket, med en uppsättning exotiska verktyg för att laga alla möjliga maskiner och 

fordon som skulle kunna förekomma. Både de rika och de fattiga tar på olika sätt hjälp av 

denna typ av karaktär för att nå sina mål, fast givetvis på lite olika sätt. 

 

Figur 10 Karaktär 2 - Mekaniker. 
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5.3.3 Aristokrat 

Klassamhället under senare delen av 1800-talets Storbritannien är en viktig del av 

Steampunken och det förekommer ofta konflikter mellan rika och fattiga. Även konflikter 

mellan olika nationer är vanligt. Det hör även till vanligheten att konflikter uppstår inom de 

högre samhällsskikten, vilket gör att aristokratin ofta är inblandad i händelseförloppet, vilket 

exempelvis kan påträffas i nyinspelningen av The Three Musketeers (2011).  

Figur 11 visar mitt tredje koncept, som porträtterar en adelsdam. Dessa skildras ofta med 

böljande balklänningar eller krinolinkjolar, med korsett och fina hattar. Klädseln är inte på 

något sätt tänkt att vara praktisk, utan är endast en statussymbol för att skilja kvinnan från 

de fattigare. Dyra smycken och detaljer i guld förstärker även karaktärens tillhörighet i de 

rikare kretsarna. Dessa karaktärer deltar nästan aldrig själva i stridigheterna, utan håller sig 

på behörigt avstånd från konflikter hemma på sina slott och gods. Detta gör att de inte har 

någon användning av några maskiner eller andra tekniska detaljer, utan låter tjänstefolket 

utföra vardagliga sysslor. 

 

Figur 11 Karaktär 3 - Aristokrat. 
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5.3.4 Upprorsmakare 

Mitt fjärde och sista karaktärskoncept inriktar sig mot den motståndsrörelse som ofta bildas 

då de fattiga och utsatta kommer i kläm under överklassens förtryck och stridigheter. 

Rebeller har ofta en central roll i en Steampunk-miljö, oftast som "the good guys" som 

försöker befria folket från den onda och själviska överklassens tyranni. Några vanliga 

kännetecken för upprorsmakaren är att han/hon härstammar från en familj med låg social 

status och att de har dåligt med pengar, men med hjälp sina kamrater och av listiga knep och 

manövrar lyckas övervinna de svårigheter som denne ställs inför.  

Figur 12 visar mitt fjärde koncept. Karaktärens kläder är smutsiga och trasiga för att 

förstärka kopplingen till fattigdom. Som protagonist så beskrivs den här typen av karaktär 

ofta som viljestark och stolt över sin härkomst och besitter en beslutsamhet som gör att 

karaktären kan anses stark och handlingskraftig trots begränsade medel. Karaktären kämpar 

mot orättvisorna som uppstår i samhället på grund av bland annat ekonomiska och sociala 

orsaker. Upprorsmakaren lockar även till sig alla möjliga typer av anhängare, bland annat 

mekaniskt kunniga, vilka hjälper till att skapa fantastiska maskiner för att beskydda de 

nödställda ifrån överhetens förtryck. En karaktär med liknande drag kan påträffas bland 

annat i spelet Dishonored (2012). 

 

Figur 12 Karaktär 4 - Upprorsmakare. 



 23 

5.4 Implementationen 

Eftersom den praktiska delen av denna studie är fokuserad runt genreblandning och 

implementationen av High fantasy-objekt i Steampunk-koncepten, så måste även de 

implementerade objekten diskuteras. För att informanterna överhuvudtaget skall kunna 

göra en bedömning av karaktärernas utformning och märka av eventuella störande detaljer 

så krävs det att man har tydliga stereotypa objekt som hör till den ena genren, men inte den 

andra. Detta gör att det här momentet är en avgörande del av arbetet då hela intervjudelen 

grundas på antaganden som görs här. Jag kommer att beskriva de objekt jag valt att 

implementera samt varför jag anser dem vara stereotypa för High fantasy. 

5.4.1 Utgångspunkt och tillvägagångssätt 

Eftersom studien främst riktar sig mot spel, så har jag valt att bara använda mig av spel som 

referenser i den här delen av arbetet. Anledningen till det är att det blir lättare att porträttera 

något som redan finns i visuell form, istället för att använda mig av text, samt för att 

begränsa området. Alla de objekt jag beskriver nedan kan hittas i en mängd spel, men jag har 

valt att utgå ifrån ett fåtal som har, eller har haft, ett stort antal spelare världen över och 

därför kan anses representera genren på ett bra sätt. 

De spel jag valt att använda mig av är World of Warcraft (2004), Dungeons & Dragons 

Online (2006) och The Elder Scrolls V: Skyrim (2009). Alla dessa har stark koppling till 

High fantasyn och den oupphörliga kampen mellan det goda och det onda, dess fantasifulla 

och innovativa landskap och arkitektur samt den stora variationen av arter och invånare. 

För att få ett tydligt och mätbart resultat så krävs det att de implementerade objekten tydligt 

tillhör High fantasyn. Detta har gjort valet av föremål mycket viktigt. Det finns dock en 

balans som måste upprätthållas. Om föremålen är alltför tydliga så finns risken att 

koncepten och objekten inte alls passar ihop som det är tänkt och man kan därför tappa 

helhetskänslan. För att undvika detta så har jag valt att låta föremålen gå i färger som 

matchar de färgkombinationer som karaktärskoncepten givits. Varje karaktär har fått två 

objekt implementerade vardera då jag anser att detta är ett lämpligt antal för att kunna se 

skillnaderna och ge ett bra resultat. Används ett alltför stort antal föremål så finns risken att 

karaktärskoncepten blir obemärkta, men använder man däremot för få så kan det bli svårt 

att se implementationen. En annan faktor som spelat in är att jag dels ville ha föremål i form 

av kläder och dels i form av vapen eller verktyg, vilket gjort det naturligt att ha mer än ett 

föremål på varje karaktär. 

5.4.2 Implementerade föremål 

Det första jag gjorde, innan jag började skapa mina koncept, var att välja vilka föremål som 

skulle inkluderas samt hitta referenser från de spel jag anser representerar genren. Figur 13 

visar några bilder från de spel jag valt att använda mig av som innehåller de föremål jag valt. 

De är dels hämtade direkt ifrån spelen i form av skärmdumpar, men också koncept- och fan 

art. Vissa av dessa föremål skulle möjligen kunna finnas representerade i Steampunken 

redan, men jag anser att inga av dem har en såpass viktig roll att de kan anses vara en 

stereotyp eller ett vanligt förekommande element inom genren. 

Från den första bilden (uppe till vänster) har jag valt att använda staven samt tiaran. Dessa 

föremål används ofta av så kallade spellcasters, vilka kastar destruktiva besvärjelser på 

fiender, eller beskyddande trollformler på sina allierade.  
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Från den andra bilden (uppe i mitten) har jag tagit skölden och axelplåtarna. Skölden 

representerar ridderlighet och bärs ofta i syfte att skydda både bäraren själv, men också de 

runtomkring, från de farligaste varelserna. De stora axelskydden har på senare tid blivit en 

vanligare syn i främst Fantasy RPG-spel. "Ju större desto bättre" är en vanlig uppfattning 

inom såväl spelutvecklarkretsar som konsumenter när det gäller sådana detaljer. Axelskydd 

av denna typ bär ofta en symbol för att fastställa bärarens trohet, exempelvis sin herres sigill, 

i form av en örn, ett lejon eller liknande.  

Den tredje bilden (uppe till höger) innehåller svärdet och manteln. Svärdet är ett ständigt 

återkommande föremål inom genren, bland annat som vapen och maktsymbol. Det kan 

visualiseras på lika många sätt som det finns karaktärer att bära dem, vilket ger skaparen 

stor frihet att anpassa föremålet efter ändamålet. Manteln är en mer universell företeelse och 

kan bäras av nästan vem som helst. Jag anser trots detta ändå att den hör hemma inom 

fantasyn som en symbol på karaktärens sociala status och betonar dennes status som 

exempelvis protagonist eller antagonist. 

Från den fjärde och sista bilden (nedre) har jag slutligen valt ut draken och elden. Drakar i 

alla de former har sedan länge haft en etablerad plats inom fantasyn. Draken brukar tillhöra 

de svåraste utmaningarna att överkomma i många RPG-spel, exempelvis Nefarian i World of 

Warcraft (2004). Drakar beskrivs som en uråldrig ras som besitter stor vishet och kunskap 

om världen och alla dess företeelser. De är även nära förknippade med magi och mystiska 

krafter som andra vill åt, vilket gör att de har en benägenhet att hamna i konflikter. Elden 

ligger nära till hands när man talar om drakar. De flesta drakar har förmågan att spruta 

magisk eld eller något liknande över sina fiender och denna kunskap har även intresserat 

olika typer av trollkarlar, vilka använder sig av elden som ett vapen. 

 

Figur 13 Referenser till implementerade föremål. Hämtade på hemsidorna 
www.elder-scrolls-5.fr (ö.v.), eu.battle.net (ö.h.) och www.ddo.com (n.m.), samt en 

egen skärmdump från World of Warcraft (2004) (ö.m.). 
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5.4.3 Skapandet av de implementerade föremålen 

Processen för att skapa High fantasy-föremålen liknar den som användes till att skapa 

karaktärskoncepten. Skillnaden ligger dock i att dessa föremål skall ligga i fokus. vilket gör 

att deras utformning blir lite annorlunda, samt att ljussättningen ändras en aning. Däremot 

så måste en balans fortfarande bibehållas för att föremålen skall passa in i bilden. Figur 14 

visar alla de implementerade föremålen som jag skapat. Eftersom jag använde två föremål 

per karaktär så var jag tvungen att dela upp dessa i de par som nämns i kapitlet 

Implementerade föremål ovan. Tanken när jag parade ihop föremålen grundar sig på vilka 

klasser eller raser i spelen som oftast använder sig av just den kombinationen av föremål. 

Exempelvis så bär en krigarklass ofta en sköld och tung rustning, vilket gör skölden och 

axelplåten till en naturlig kombination. En liknande metod användes sedan för att välja 

vilken av karaktärerna som skulle få vissa föremål. Jag försökte hitta likheter mellan 

karaktärernas roll i Steampunken och föra över liknande egenskaper till High fantasyn, även 

om det finns naturliga svårigheter med detta. 

 

Figur 14 De implementerade High fantasy-föremålen jag skapat. 

5.4.4 Kombination av karaktärskoncept och föremål 

Den sista delen av det praktiska arbetet var att kombinera karaktärskoncepten med de 

implementerade föremålen. Detta medförde att jag i vissa fall fick göra en helt ny version av 

föremålet för att passa på karaktären då perspektivet annars hade blivit inkonsekvent. 

Ljusriktningen var även en faktor som spelade in i valet av hur föremålen visualiserades på 

karaktärerna. En annan faktor som kom att spela in då jag implementerade föremålen på 

koncepten var att jag ville försöka bibehålla den starka känslan av fantasy, men att den inte 

fick ta över bilden helt och hållet. Detta problem blev uppenbart i fallet med draken, som i 

originalkonceptet ovan är rött. Då jag senare sammanförde denna med konceptet så passade 

den inte in och jag fick göra modifikationer för att integrera den bättre i konceptet, 
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exempelvis genom att ändra färgen på fjällen till svart, samt ögat till rött för att stämma 

överens med övriga element i bilden. Jag valde även att göra den till en del av klädseln, vilket 

bidrog till att den blev en mer naturlig del av konceptet. Bilaga I. II, III samt IV i Appendix A 

visar de färdigställda karaktärskoncepten med implementerade föremål som visades för 

informanterna i undersökningen. 

5.5 Färdiga koncept 

Figur 15 visar de färdiga Steampunk-koncepten med implementerade föremål från High-

fantasy. Tanken från början var att implementationen skulle vara subtil, vilket har påverkat 

mina val när jag applicerade föremålen på karaktärerna. Däremot så ville jag inte försöka 

anpassa föremålen för koncepten allt för mycket, då jag fortfarande ville behålla känslan av 

fantasy. Hade jag fokuserat mer på att skapa föremål som passar bättre in på en viktoriansk 

1800-talsmiljö så hade studien möjligtvis fått ett annat resultat, men figuren visar alltså 

resultatet av de val jag gjort för att genomföra just denna undersökning. Eftersom studien 

fokuserar på blandningen av Steampunk och High-fantasy så finns det naturligtvis en del 

problem som kan uppstå då de båda genrerna i grunden har stora visuella skillnader, men 

det är just det som studien handlar om, var gränsen går för vad som anses vara Steampunk. 

 

Figur 15 Färdiga koncept med implementerade föremål. 

5.6 Koppling till gemenskapskulturen 

Med denna studie ville jag ta reda på hur en sådan här genreöverskridande implementation 

tas emot av entusiaster inom området. Tycker Steampunk-entusiaster att en sådan här 

implementation av High fantasy stör genrens etablerade ideologi, eller accepteras denna typ 

av förändring? 

Den styrande kraften inom en genre som Steampunk är till stor del dess gemenskapskultur. 

Henry Jenkins (2008) beskriver den kollektiva intelligensen, där entusiaster samlas och 

tillför sina tankar och åsikter för att tillsammans skapa något större än vad individen själv 

klarar av. Steampunken bygger på denna princip, vilket gör att entusiasterna på ett sätt 

själva är de som avgör vad som fungerar och inte när det kommer till nya intryck och idéer.  

Greg Lastowska (2009) beskriver hur detta fenomen kan kopplas till gemenskapen inom 

spel. Han menar att gemenskapen inom vissa spel, exempelvis EverQuest (1999), styr dess 

utveckling mer än vad skaparna själva gör. Spelindustrin har på senare år lärt sig att lyssna 
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på sina fans och ta till sig av den insamlade informationen och förbättra sina spel utifrån 

spelarbasens behov och intressen. I EverQuest (1999) kan man bland annat se hur skaparna 

tvingar spelarna att kommunicera och samarbeta för att nå sina mål, samt att spelarna aktivt 

bidrar med idéer på framtida spelmoment. Denna kommunikation mellan producent och 

konsument har bidragit till fördjupad förståelse för båda parter. 

Sammanhållningen inom gemenskapen är viktig för att bibehålla balansen mellan vad som 

accepteras eller inte. Zoe Caramitsou-Tzira (2012) betonar skaparglädjen och de fantasifulla 

inslagen inom Steampunken och att genren hela tiden utvecklas. Detta är den främsta 

orsaken till att jag valt att använda just denna genre som mottagare för implementationen, 

då det finns plats gott om plats för nytänkande och innovativa lösningar för att utveckla 

genren. Kanske kan jag med hjälp av min studie tillföra något som kan ge Steampunken nya 

egenskaper? Accepteras implementationerna av gemenskapen eller anses de vara ett oönskat 

tillskott? Detta är de frågor som ligger till grund för den undersökning jag genomfört inom 

gemenskapen, enligt min frågeställning i kapitel tre. 
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6 Utvärdering 

Denna studies frågeställning har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Syftet med undersökningen har varit att se hur de 

karaktärskoncept jag skapat uppfattas av människor som ingår i gemenskapen inom 

Steampunk. Jag ville ta reda på om de implementationer av High fantasy-föremål jag gjort 

skapar nya möjligheter för Steampunkens ideologi, eller om de ses som ett genrebrott och 

därigenom eventuellt ett problem. 

Informantgruppen består av två kvinnor (informant 2 och 5) samt tre män (informant 1, 3 

och 4), alla mellan 20 och 30 år. Att gruppen fick den sammansättningen beror på att 

representation från båda könen är att föredra då detta eventuellt kan skapa intressanta 

resultat när det gäller skillnader i informanternas syn, både på studien och på Steampunken 

i sig. Anledningen till att antalet informanter är ojämnt beror till stor del på att tiden inte 

räckte till för att hitta en sista kvinnlig informant, efter ett sent avböjande. 

För att genomföra denna undersökning så skapades fyra karaktärskoncept som visades upp 

för informanterna i samband med intervjuerna. Eftersom min studie går ut på att ta reda på 

om gemenskapskulturen inom Steampunken inte bara skulle acceptera de implementerade 

föremålen, utan om man överhuvudtaget skulle märka av dem, så valde jag att inte 

informera de intervjuade om implementationen på förhand. Anledningen till detta var att jag 

dels ville få möjligheten till en djupare diskussion, men också för att se hur känsliga 

entusiasterna faktiskt är när det gäller nya tillskott till genren.  

Eftersom de implementerade föremålen och karaktärerna de applicerats på skiljer sig såpass 

mycket från varandra så är det svårt att komma ifrån det faktum att vissa av 

implementationerna kan anses vara mer tydliga än andra. Jag har strävat efter att försöka 

skapa såpass diskreta implementationer att helhetsintrycket inte blir lidande, bland annat 

genom färgjusteringar, men samtidigt försökt få med den distinkta grafiska stilen från High 

fantasyn. Denna balansgång visade sig svår att bemästra och resultatet i studien skulle 

möjligen kunnat se annorlunda ut om karaktärerna eller de implementerade föremålen 

representerats på ett annorlunda sätt. 

Oavsett hur informanterna skulle reagera på frågorna så klargjorde jag att det inte fanns 

några felaktiga svar, utan att deras svar istället skulle ge mig klarhet i hur de uppfattar 

genren. Intervjuerna genomfördes över Skype och spelades in för att jag i efterhand skulle 

kunna göra en grundlig genomgång av materialet. Informanternas svar och reflektioner har 

därefter sammanställts nedan. Efter att utvärderingen av informanternas svar genomförts så 

har jag analyserat svaren i förhållande till min problemformulering, samt mina egna 

iakttagelser under arbetsprocessen. 

Varje karaktär presenterades för sig för informanterna, som fick berätta vad de tyckte om 

bilderna i relation till Steampunken. Eftersom karaktärerna skiljer sig mycket från varandra 

så valde jag att ge varje karaktär ett varsitt kapitel där alla informanternas tankar om 

karaktären i fråga sammanställts.  
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Under intervjuerna så ställdes följande frågor till alla informanterna angående deras relation 

till Steampunk-genren samt de fyra karaktärskoncepten: 

Fråga 1: Vad innebär Steampunk-genren för dig? 

Fråga 2: Vad anser du om karaktärens utformning utifrån ett Steampunk-perspektiv? 

Fråga 3: Vilken miljö eller sammanhang kan du tänka dig att karaktären befinner sig i? 

Fråga 4: Vilken roll skulle karaktären ha i ett Steampunk-narrativ? 

Eftersom informanterna inledningsvis fick mycket lite information om motivet med studien, 

så valde jag att ställa endast ett fåtal frågor i den grundläggande intervjuguiden, för att sedan 

utifrån informanternas respons istället ställa följdfrågor för att nå fram till de slutgiltiga 

svaren. Med följdfrågorna ville jag få mer djupgående tankar om varför informanterna svarat 

som de gjort. Jag frågade även i slutskedet av intervjun om informanten kunde gissa sig till 

studiens syfte. Detta för att ta reda på hur uppenbart motivet blir efter att ha introducerats 

till studiens grafiska material. 

6.1 Informanternas syn på Steampunk 

Innan jag gick in på utvärderingen av karaktärerna så frågade jag om informanternas egen 

relation till Steampunk och hur de tolkade genren. Detta var en viktig utgångspunkt för 

sammanställningen av intervjuerna då jag kunde få en bättre bild av vad de ansåg tillhöra 

genren och inte. Tabell 1 nedan visar resultatet från intervjuernas första del, där jag bad 

informanterna beskriva vad de ansåg tillhöra Steampunken. 

Tabell 1 Denna tabell visar en sammanställning av några direkt citerade ord och fraser som 

informanterna använde sig av under intervjuerna för att beskriva Steampunk-genren. 

Informant Beskrivning 

1 "Läder", "ren olja, smuts och mekanisk kraft", "kugghjul" 

2 "1800-tal", "gamla London", "metalldetaljer", "mörka gator och 

järnstängsel" 

3 "Alternativ tolkning på framtiden", "mekanik", "brittiska, viktorianska 

samhället", "äldre" 

4 "Glorifierad 1800-talsmiljö", "brittiskt", "teknologi" 

5 "Kugghjul och ångmaskiner", "alternativ verklighet", "tekniken har 

utvecklats på ett annat sätt" 
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Samtliga fem informanter menade att de förstod Steampunken som en alternativ tolkning av 

framtiden. Informant 3 beskrev genren som "Någon form av tolkning där vissa saker 

uppfanns innan det egentligen kom på riktigt, till exempel ångmaskinen är ju en väldigt 

viktig detalj". Informant 5 menade att Steampunken utspelar sig i en alternativ verklighet 

som ändå är förankrad i vår och att tekniken utvecklats på ett annat sätt. 

Samtliga fem informanter var överens om att det mekaniska ligger i fokus inom genren och 

flera av dem tog kugghjulet som ett exempel på vanligt förekommande element. Tre av 

informanterna menade även att den viktorianska eran i Storbritannien under 1800-talet är 

en viktig utgångspunkt i ett Steampunk-narrativ. Informant 3 betonade vikten på kultur, 

kläder och arkitektur. Informant 4 menade även att det är skönt att det finns en fantasy-

genre som inte utspelar sig på medeltiden, utan snarare i en "glorifierad 1800-talsmiljö i 

brittisk stil". 

Informanterna beskrev alltså Steampunken ungefär likadant och de fokuserade på de mer 

visuella och påtagliga elementen inom genren, som den teknologiska utvecklingens roll och 

det alternativa 1800-talet med dess, för den tiden, futuristiska inslag. Den sociala strukturen 

som jag beskrivit tidigare, med konflikter inom klassamhället, nämndes inte av någon 

informant då frågan ställdes och inte heller i någon större utsträckning senare under 

intervjuerna.  

6.2 Utvärdering av Karaktär 1 - Militärofficer 

 

Figur 16 Karaktär 1 - färdigt koncept 
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Tabell 2 Denna tabell visar en sammanställning av några direkt citerade ord och fraser som 

informanterna använde sig av under intervjuerna för att beskriva karaktär 1. 

Informant Generell 

uppfattning 

Karaktärens roll  Tillhörighet/Miljö 

1 "Passar i 

Steampunk", 

"mekanisk funktion", 

"skölden motverkar", 

"lejon symboliserar 

ofta någon med 

makt" 

"Militär", "högt 

uppsatt", "medaljer", 

"luftskeppskapten" 

"Ready to fight", "ett 

steg tillbaka i tiden" 

2 "Robotarm, fast den 

ser sci-fi aktig ut", 

"varför han har en 

sköld vet jag inte 

riktigt", "inga andra 

vapen", "känns mer 

medeltid", "bryter 

färgschemat", "lejon 

står för mod" 

"Luftskeppskapten", 

"högt uppsatt 

militär", "badges", 

"maktposition" 

"Luftskepp", "1800-

talskläder" 

3 "Funkar ganska 

okej", "jag gillar inte 

skölden riktigt", 

"sköld men inget 

vapen?", "arm som är 

ganska avancerad" 

"Pilot eller någon 

form av kapten", 

"förmodligen 

militär", 

"gradsymboler och 

sådär på bröstet" 

"Luftskepp", "deltar i 

strider" 

4 "Följer Steampunk 

relativt bra", 

"teknologiskt i 

sekelskiftet 17–1800-

talet", "skölden är 

väldigt 

intetsägande", 

"kontrast", "paladin-

aktig World of 

Warcraft shoulder" 

"Militär", 

"flygarjacka", 

"underofficer", "inte 

han som är kapten" 

"Glorifierat 1800-tal, 

alltså brittiskt", 

"zeppelinare", 

"BioShock -känsla", 

"fantasy möter 

högteknologiskt", "i 

action" 

5 "Skölden förvirrar 

mig lite, men lägger 

väl till lite i 

krigarbliden", "blivit 

av med en arm" 

"Militär", "kapten", 

"officer", "hög rang" 

"Luftskepp", 

"krigare" 
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Tabell 2 ovan visar vad informanterna använde för ord och fraser under intervjuerna för att 

beskriva den första karaktären. Den uppfattning som samtliga fem informanter delade 

angående karaktärens utformning var att han passade bra in i en Steampunk-miljö under 

1800-talet. Den mekaniska armen ansågs även av samtliga informanter passa in i deras bild 

av genren och detta gällde även klädselns utformning. Det som stack alla informanter i 

ögonen var skölden. De ansåg inte att den hade någon praktisk funktion på karaktären och 

den kändes gammalmodig i jämförelse med resten av karaktärens föremål. Axelskyddet med 

lejonet nämndes av tre av informanterna, vilka tyckte att det passade bra in som en symbol 

för makt, styrka och hög status. Informant 4 tyckte att den kändes "väldigt fantasy" men att 

den passade in. 

När det gällde karaktärens roll i ett Steampunk-narrativ så var informanterna överens om att 

karaktären hörde hemma i en militär situation, antingen som kapten på ett luftskepp eller 

som underofficer. Det rådde delade meningar om hur pass högt uppsatt karaktären är i den 

militära hierarkin, då fyra av informanterna ansåg att karaktären har en mycket hög status 

som kapten, medan informant 4 ansåg att karaktären vistas längre ner i kedjan som 

underofficer, tillsammans med sina soldater. 

Det var ibland svårt att särskilja svaren på roll och miljö då de ofta flöt ihop, men samtliga 

informanter var överens om att karaktären hör hemma på ett luftskepp eller liknande, i en 

dyster stridsmiljö. Informant 4 påpekade också att känslan av fantasy fanns närvarande, 

mycket beroende på skölden, samt att karaktären hörde hemma i en glorifierad version av 

1800-talets Storbritannien. 

6.3 Utvärdering av Karaktär 2 - Mekaniker 

 

Figur 17 Karaktär 2 - färdigt koncept 
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Tabell 3 Denna tabell visar en sammanställning av några direkt citerade ord och fraser som 

informanterna använde sig av under intervjuerna för att beskriva karaktär 2. 

Informant Generell 

uppfattning 

Karaktärens roll  Tillhörighet/Miljö 

1 "Gritty", "smutsigt", 

"bort med kronan så 

smälter hon in 

bättre" 

"Mekaniker", 

"support", "kastar 

magi", "Svårt att 

placera" 

"Steam-fantasy", 

"subgenre till 

Steampunk", "ett 

luftskepp", "fit for 

fight" 

2 "Stor kontrast", 

"svårt att få det att... 

make sense", "känns 

som en blandning" 

"kronan och staven 

känns som de hänger 

ihop" " vad är hon 

egentligen?" 

"Mekaniker", "någon 

form av magiker", 

"praktikalitet", "dirty 

work", "mörda folk" 

"Jag skulle gissa att 

hon är ifrån 

nutiden", 

"kunglighet" 

3 "Många element 

inslängda", 

"korsetten och tröjan 

och så, det tycker jag 

om väldigt mycket", 

"shortsen känns för 

modernt", "mer 

tekniska grejer" 

"Engineering combat 

mage", "blandning 

mellan magiker och 

engineer", "lika 

mycket av båda" 

"Svårt att placera, 

henne" 

4 "Bara hennes 

klädesval... det är 

Steampunk", "Varför 

en stav?", "känns 

konstigt i 

sammanhanget", 

"lagar både 

människor och 

maskiner" 

"Skeppsmekaniker", 

"greasemonkey", 

"helar folk", "dubbel 

roll", "magiska 

influenser", "alkemi" 

"Skepp", "sekelskiftet 

18-1900" 

5 "Kompetent", "duktig 

på maskiner", "hon 

har nåt som inte är 

jättetypiskt för 

Steampunk", "Dom 

sticker ut lite, hennes 

tiara och hennes 

magikerstavstav" 

"övernaturligt" 

"Mekaniker", 

"magiker", "multi-

class" 

"Steampunk och 

fantasy" 
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Denna karaktär var enligt flera av informanterna svår att tolka utifrån ett Steampunk-

perspektiv. Samtliga informanter ansåg att det fanns stor kontrast mellan de olika föremålen 

och klädesplaggen och att de tillhörde olika tidsepoker. Flera av informanterna var överens 

om att karaktären i grund och botten kunde höra till Steampunk, men att det fanns problem 

med att hitta en lämplig roll. Informant 4 menade att karaktären kanske är "mekaniker på 

dagtid och på kvällen så är hon en präst som helar folk". Informant 3 påpekade att 

karaktärens klädsel var alldeles för modern och att byxorna inte passade in tidsmässigt. 

Staven var något som flera av informanterna inte riktigt förstod i sammanhanget. Tre av 

informanterna kände att staven skapade en slags hybrid av roller för karaktären som var svår 

att ta till sig. Informant 1 menade även att kronan gjorde att man förlorade helhetsintrycket 

och känslan för Steampunk. Informant 3 menade att "Steampunk för mig ska ha väldigt lite 

magi, men det kan säkert finnas med ibland. jag föredrar när det är mer techno-baserat". 

Informant 5 menade också att färgen på staven och tiaran skar sig med den övriga 

färgpaletten. 

Samtliga informanter menade att karaktären skulle passa som någon form av mekaniker 

eller ingenjör och beskrevs som praktiskt lagd. Karaktären ansågs som en arbetare som 

hjälpte till att laga saker och som inte var rädd att smutsa ner sig. Efter det gick åsikterna 

isär en aning. Två av informanterna tyckte att karaktären även skulle passa i rollen som 

helare, utöver sin roll som mekaniker, med kopplingar till alkemi. De övriga ansåg att 

karaktären var mer inriktad på strid och att kasta magi på fiender. 

Att sätta in karaktären i en miljö var också enligt flera av informanterna svårt. Två av dem 

beskrev karaktären som en blandning av Steampunk och fantasy, men att den inte riktigt 

hörde hemma i någon av dem, utan att karaktären istället skulle kunna tillhöra någon typ av 

subgenre eller en helt annan typ av miljö. Tre av informanterna kunde se karaktären arbeta 

på någon typ av luftskepp eller flygplan i rollen som support. 
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6.4 Utvärdering av Karaktär 3 - Aristokrat 

 

Figur 18 Karaktär 3 - färdigt koncept 

Tabell 4 Denna tabell visar en sammanställning av några direkt citerade ord och fraser som 

informanterna använde sig av under intervjuerna för att beskriva karaktär 3. 

Informant Generell 

uppfattning 

Karaktärens roll  Tillhörighet/Miljö 

1 "Kan ta hand om sig 

själv", "skulle inte 

säga att det är 

Steampunk", 

"fantasy-gren", "för 

mycket magi" 

"Slagfältet", "steam-

magic", 

"borgmästare", 

"stadens beskyddare" 

"Rikemansfamilj", 

"tycker om att gå på 

fester", "hemligt 

dubbelliv", 

"superfancy 

mansion" 

2 "Inte så otrolig i en 

Steampunk-miljö", 

"kläder stämmer 

med Steampunk", 

"draken är lite 

konstig" 

"Ansiktet ser gott ut", 

"hjälper äventyrare", 

"adelsdam", 

"definitivt magiker" 

"Gamla London", 

"mörka gator", 

"mansion" 

3 "Steampunk-

necromancer", 

"element", "det 

viktorianska är 

väldigt synligt" 

"Adelsdam", "ond 

dam", "drake på 

axlarna", "aggressiv 

pose", "magisk 

förmåga", "visar 

kanske inte att hon 

"Känns Steampunk", 

"håller i fester", "rik" 
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är magiker", "mer 

passiv" 

4 "Stor del av genren... 

blandning mellan 

teknologi, fantasi och 

övernaturligt" 

"Baronessa", "magi, 

som brukar vara en 

del av Steampunk" 

"Adlig", "magi ger 

makt", "tidigare 

1800-tal" 

5 "Skulle definitivt 

kunna finnas i en 

Steampunk-miljö", 

"element av fantasy", 

fantasy-detaljerna är 

mer integrerade i 

karaktärsdesignen", 

"anpassade efter 

övriga färgschemat" 

"Magiker", "skulle 

vilja ha en förklaring 

till hur det funkar... 

med tekniken kontra 

det övernaturliga", 

"kanske en av få som 

kan magi" 

"Hög klass", 

"viktoriansk fantasy" 

 

Denna karaktär ansågs av fyra informanter tillhöra Steampunk, trots inslag av fantasy. 

Informant 5 menade att fantasyn smälte in bra i känslan överlag då färgpaletten inte stördes. 

Informant 1 tyckte att karaktären snarare hörde hemma enbart i fantasy och inte alls i 

Steampunk. Karaktären beskrevs av informant 1 som självständig och att hon kan ta vara på 

sig själv. Karaktären ansågs av samtliga informanter ha någon form av magiska krafter, men 

två informanter menade att hon håller sina talanger hemliga för omvärlden. Informant 4 

påpekade även att karaktären kunde ha koppling till det övernaturliga. Informant 5 menade 

att karaktärens användning av magi antagligen är ovanlig i världen hon befinner sig i, då 

man annars kanske inte skulle fokuserat så mycket på tekniken. 

Informanterna var till en början enhälliga i sin uppfattning om karaktärens roll. Karaktären 

ansågs tillhöra överklassen, vara mycket rik, bo på en herrgård och delta i festligheter. 

Karaktären ansågs även av samtliga informanter inneha en sorts maktposition i samhället. 

Därefter så menade två av informanterna att karaktären var "god" och hjälpsam och att hon 

använde sin magi för att hjälpa andra. Två informanter noterade nyckeln och påpekade att 

karaktären kanske är någon typ av borgmästare eller "head mistress" Informant 3 menade 

att karaktären möjligen hade onda avsikter och ansågs ha en aggressiv hållning. Två 

informanter kunde inte svara på om karaktären var god eller ond. 

Karaktären ansågs av informant 1 leva ett dubbelliv, där hon å ena sidan lever i lyx på sin 

herrgård, men samtidigt smyger ut och befinner sig ibland i stridigheter. Informant 2 

menade att karaktärens klädsel gjorde att man kunde koppla henne till 1800-talets London. 



 37 

6.5 Utvärdering av Karaktär 4 - Upprorsmakare 

 

Figur 19 Karaktär 4 - färdigt koncept 

Tabell 5 Denna tabell visar en sammanställning av några direkt citerade ord och fraser som 

informanterna använde sig av under intervjuerna för att beskriva karaktär 4. 

Informant Generell 

uppfattning 

Karaktärens roll  Tillhörighet/Miljö 

1 "La pirato!", "kan 

vara med i många 

genrer", "Det är 

Steampunk över 

honom", fighter, "ärr 

över ögat", "biker", 

"svärdet är lite för 

guldigt" 

"Protagonist", 

"räddar dagen och 

sen försvinner han", 

"mystic", "rogue-

aktig" 

"Jobbigt förflutet", 

"dyker upp och gör 

coola saker", "varit 

med i strid", "lone 

wolf", "flyger nåt 

Steampunk-skepp" 

2 "Ärr", "söndriga 

byxor", "svärd som 

sticker ut", "typisk 

drakskatt", "ser 

väldig fantasy ut", "i 

övrigt en ihophållen 

design" 

"Lönnmördar folk", 

"svartmuskig", 

"motpol till 

luftskeppskaptenen", 

"flygplansfarare" 

"Varit i strid 

mycket", "typisk 

badguy i Steampunk" 

3 "Inte Steampunk alls 

faktiskt", 

"Cyberpunk","det här 

känns som Mad 

Max", "mörka 

"Utbygdsjägare", 

"bounty hunter", 

"smyga" 

"Fantasy-

postapokalysm typ", 

"fattiglapp som lever 

någonstans på 

gränsen", "trasiga 
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goggles", "läderjacka, 

väldigt 70–80-tal", 

"fantasy-svärd" 

kläder och ärr", 

"berest" 

4 "Mantel, det är 

liksom Darth Vader" 

"ärrad", "pistoler inte 

det vanligaste... 

reserverat till de mer 

exklusiva 

karaktärerna" 

"Antagonist", 

"badguy", 

"ondskefull". "inte 

huvudhotet", "en av 

apostlarna"  

"Färdas runt i luften" 

"zeppelinare" 

5 "Ser mer modern ut", 

"svärdet sticker ut 

ganska mycket, det 

ser typiskt High-

fantasy ut", "hans 

mantel passar inte 

riktigt med jackan" 

"Äventyrare", 

"krigare", "jagar 

artefakter" 

"Resande" 

 

Två av informanterna tolkade denna karaktär som ond. De var överens om att ärret över ögat 

stärkte denna syn på karaktären. Informant 4 påpekade att manteln även gav "Darth Vader-

vibbar". Dessa informanter tyckte även att karaktären såg ut att tillhöra eliten av de onda 

antagonisterna, men förbryllades av de trasiga kläderna vilka inte ansågs tyda på att 

karaktären var högt uppsatt. Informant 1 menade att karaktären istället var en slags pirat 

och ledde sitt eget gäng. Flera av informanterna ansåg att karaktären skulle kunna tillhöra 

Steampunk, men informant 3 menade istället att karaktärens klädsel är alldeles för modern 

och att den istället passar bättre i en mer futuristisk Cyberpunk-miljö likt Mad Max, i och 

med skinnjackan och de mörka detaljerna. Informant 5 ansåg också att kläderna såg 

moderna ut och att de skar sig med manteln. 

Karaktärens roll ansågs av flera informanter vara som antagonist eller någon form av lömsk 

lönnmördare alternativt prisjägare. Informant 1 menade dock tvärtom att karaktären skulle 

passa som en mystisk protagonist som räddar dagen i sista stund för att sedan försvinna 

utan spår. Informant 5 såg karaktären som en neutral artefaktjägare som håller sig för sig 

själv. Fyra av informanterna var överens om att karaktären har en viktig roll i narrativet. 

Informant 4 menade att pistolen kändes som ett exklusivt vapen i en Steampunk-miljö och 

att karaktären därför skulle vara högt uppsatt oavsett tillhörighet. 

När det gällde karaktärens tillhörighet så hade informanterna svårt att placera karaktären i 

en miljö. Flera ansåg att karaktären kommer från en lägre samhällsklass och fattigdom, men 

att han är berest och kunnig. Informant 3 tyckte att karaktären tillhörde någon slags 

postapokalyptisk värld där han lever på gränsen. Tre informanter menade även att 

karaktären är en ensamvarg som åker runt i sitt skepp och dyker upp lite överallt. 
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6.6 Informanternas tankar om studiens syfte 

Efter att informanterna svarat på de frågor jag hade i min intervjuguide angående 

karaktärerna så frågade jag även vad de trodde att studien gick ut på, då jag tidigare 

hemlighållit detta. Det visade sig att de flesta av informanterna tidigt förstod att det fanns 

någon koppling till genreblandningen mellan Steampunk och fantasy. Informant 2 menade 

att "Det måste ha något med fantasy versus Steampunk att göra, alltså till exempel hur väl 

det skulle passa in med fantasyelement i en Steampunk... liksom, inte miljö, men story." 

Flera av informanterna nämnde tidigt att många föremål kändes inklippta och att de kanske 

inte riktigt hörde hemma i sammanhanget. Informant 4 beskrev sin tankegång om motivet 

med studien:  

Du ville kolla om folk har samma uppfattning som du har, när du ritar 

karaktärerna och se om det som du har planerat för dessa karaktärerna... att 

det är samma som... att folk tror samma som du vill att dom ska tro. Du vill se 

så att vi har tolkat karaktären på det sättet som du vill att de skall tolkas. 

Informant 1 menade även att alla karaktärerna kan platsa i Steampunk i och med deras 

klädsel men att föremål lagts till, vilket för tankarna mer mot fantasy än Steampunk. 

Informanten menade också att det inte skulle kunna vara den ena genren eller den andra 

utan istället en ny typ av genre som skulle kunna kallas "Steam-fantasy". 

Flera informanter menade att om inslagen av fantasy inte varit så iögonfallande, utan att 

man istället försökt att konstruera dem för att passa in i Steampunken, exempelvis genom 

att använda ånga istället för eld som grund för magin och att tillföra mer mekaniska detaljer 

på föremålen, så hade de passat in mycket mer än vad de gör. Informant 5 påpekade även att 

om andra färgval gjorts så hade kanske föremålen passat in bättre. 

 



 40 

7 Analys 

I detta kapitel kommer resultatet från undersökningen att analyseras utifrån min 

frågeställning samt mina egna tankar under skapandeprocessen. Varje karaktär kommer här 

att diskuteras var för sig, för att sedan diskuteras som en helhet i resultatsammanfattningen. 

7.1 Analys av Karaktär 1 - Militärofficer 

Denna karaktär skapades med en militär luftskeppskapten i åtanke. Detta lyckades jag att 

förmedla då samtliga informanter beskrev karaktären på ungefär samma sätt. De tolkade 

karaktären som en högt uppsatt militärofficer, vilket jag hoppades på. De detaljer som jag 

främst ansåg tillhöra Steampunk på konceptet var den mekaniska armen, bältesspännena 

samt luftskeppet på hatten. Informanterna lade märke till armen och hatten, men spännena 

var möjligtvis en aning för diskreta för att märkas. Utöver de detaljer jag själv tyckte stod ut 

så påpekade flera informanter att medaljerna och kråsskjortan även bidrog till Steampunk-

känslan. Att karaktären kunde ha en plats i en Steampunk-miljö rådde det inga tvivel om 

enligt informantgruppen. Informanterna var även eniga när det gällde miljön som 

karaktären skulle kunna tänkas vistas i. De menade alla att eftersom han har ett luftskepp på 

hatten så lär han ju höra hemma på ett luftskepp. Jag inser i efterhand att jag kanske hjälpte 

informanterna på traven här, men jag anser ändå att detaljen tillför något till bilden. 

Informanterna var även överens när det gällde karaktärens koppling till en stridsmiljö. 

När det kom till de implementerade objekten så var informanterna inte lika säkra längre. 

Samtliga informanter ansåg att skölden inte riktigt passade in. Informanterna beskrev den 

med ord som "förvirrande" och "inklistrad" och menade på att de inte riktigt såg syftet med 

den. 

Intervju 4 

Informant 4: Jag tycker skölden är väldigt sådär intetsägande. Alltså, vad ska 

han med en sköld till? ... jag tycker inte den passar in i detta sammanhanget. 

Karlsson: Varför inte? 

Informant 4: Nej, för att hela själva Sterampunk-eran, då kommer man ju 

med både ångdrivna kanoner och allt sånt där och skjutvapen i övrigt och då 

tycker jag att en liten träsköld skyddar liksom inte mot en kanon. 

Det andra implementerade objektet, axelskyddet med lejonet, mottogs av informanterna på 

lite olika sätt. Tanken när jag skapade föremålet var att det skulle stärka karaktärens status, 

vilket informant 1 och 2 också påpekade. De tyckte att föremålet passade in i sammanhanget 

och bidrog till Steampunk-känslan på ett bra sätt. Informant 1 menade att "Om han inte är 

kapten så är han en väldigt högt uppsatt kille, just med guldlejonet. Lejon symboliserar ju 

ofta någon med makt och kraft". Informant 4 menade att föremålet kändes som ett fantasy-

inslag och beskrev det som en" paladin-aktig World of Warcraft shoulder" och syftade då på 

klassen Paladin som i spelet ofta använder utsmyckade plåtrustningar. De resterande två 

informanterna nämnde inte föremålet överhuvudtaget, utan menade att klädseln som helhet 

fungerade i ett Steampunk-koncept. 

Överlag så var informanterna positivt inställda till karaktären och hans roll i ett Steampunk-

narrativ. Det som skapade problem var skölden, som ansågs mer som en onödig och en 
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aning gammalmodig detalj för just den typen av karaktär, än som ett objekt som inte hörde 

hemma i miljön. Informanterna var alltså inte eniga om att det var ett fantasy-inslag. Detta 

resultat är enligt mig ett tecken på att de föremål jag implementerat i denna bild på ett sätt 

accepteras av gemenskapen, men att situationen och den grafiska utformningen var det som 

skapade problem mer än själva objektet i sig. 

7.2 Analys av Karaktär 2 - Mekaniker 

Denna karaktär var tänkt att illustrera en mekaniker som skulle symbolisera skaparglädjen 

och uppfinningsrikedomen i Steampunken. Jag ville att klädseln skulle vara mindre strikt för 

att lättare förankra karaktären i hennes roll som arbetare samt i en smutsig och slitsam 

miljö. De Steampunk-relaterade element jag tillfört är främst verktygsbältet, skiftnyckeln 

samt den slitstarka klädseln.  

Samtliga fem informanter var överens om att karaktären skulle passa in i rollen som 

mekaniker i en Steampunk-miljö. De använde ord som "gritty", "greasemonkey" och 

"engineer", vilka alla fungerar väl med den ursprungliga tanken jag hade.  

De implementerade föremålen skapade på denna karaktär en rad frågetecken. 

Informanterna hade problem att koppla staven och tiaran till karaktärens roll och de ansåg 

att karaktären tappade mycket av den enhetliga känslan som de kände inför resten av 

konceptet. Informant 2 beskrev att det var svårt att få de olika stilarna att fungera 

tillsammans och menade att "Det som slår mig är att hon har en stav och så en krona, vilket 

pekar på att hon skulle kunna vara någon typ av magiker eller kunglighet". Även de 

resterande informanterna hade liknande formuleringar som pekar på att karaktären har 

magiska egenskaper, både i destruktivt och konstruktivt syfte. Informant 1 påpekade att 

karaktären kändes som "Steampunk blandat med fantasy". Även informant 3 betonade att 

karaktären hörde hemma i någon form av genreblandning och att det fanns svårigheter med 

att placera karaktären i ett Steampunk-sammanhang. Informant 3 menade även att klädseln 

kändes för modern. Min tanke när jag skapade konceptet var att kläderna skulle ge 

karaktären en möjlig militär tillhörighet, men mönstret ansågs alltså av informanten en 

aning modernt vilket jag till viss del kan hålla med om och jag hade möjligen kunnat hitta ett 

bättre sätt att förmedla känslan på. 

Intervju 3 

Informant 3: Jag måste fundera lite. Det är ganska många element som är 

inslängda i den här samtidigt. ... Sen vet jag inte vad jag ska säga om 

magikersakerna, tiaran och spiran. Det sticker ut lite för mig... Det är svårt att 

placera henne. 

Karlsson: Så du har svårt att sätta in henne i en miljö? 

Informant 3: Ja, tyvärr. 

Flera av informanterna försökte att hitta en lösning på problemet. De försökte hitta ett bra 

ord eller uttryck för karaktärens roll, bland annat så nämndes "support" och "engineering 

combat mage". 

Detta karaktärskoncept visade på tydliga problem när det gällde Steampunk-känslan. 

Samtliga informanter tyckte till stor del om grunden till konceptet, men att kopplingen 

mellan magiker och mekaniker var underlig och de fantasy-relaterade föremålen togs emot 
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med skepsis. De hade även problem med att hitta en lösning på problemet, utöver att 

informant 1 påpekade att karaktären istället skulle kunna tillhöra "en subgenre till 

Steampunk". Informant 3 menade även att om föremålen varit av mekanisk natur så hade 

kopplingen varit mer naturlig. 

Denna implementation hade en stor inverkan på informanterna. De såg föremålen som ett 

problem som förstörde känslan i bilden och skapade förvirring. Det hade varit intressant om 

jag i en senare studie istället fokuserat på att försöka få föremålen att smälta in bättre i 

konceptet, till exempel genom att tillföra mer mekaniska lösningar och att tona ner fantasyn, 

för att se om jag kunde få ett annorlunda resultat. Även om informanterna på ett sätt även 

tyckte att magi skulle kunna vara en del av Steampunken så känns det ändå som att just den 

här karaktärstypen var en olämplig mottagare, på grund av gemenskapens tydliga bild av 

mekanikerns roll. 

7.3 Analys av Karaktär 3 - Aristokrat 

Denna karaktär var tänkt att representera överklassen i Steampunken, där klasskampen är 

ett återkommande tema. Målet var att förmedla karaktärens tillhörighet till en rikare krets 

som inte själva deltar i stridigheterna som de utsätter folket för. Karaktären var tänkt att 

höra hemma på ett gods eller herrgård. De föremål som skulle symbolisera Steampunken är 

klänningen, hatten samt de stora guldsmyckena. 

Fyra av de fem informanterna kunde se karaktären i en Steampunk-miljö. Informant 2 

menade att hennes "kläder stämmer med Steampunk". Informant 3 påpekade även att "det 

viktorianska är väl synligt". Karaktärens tillhörighet i överklassen var något som samtliga 

informanter var eniga om och de beskrev karaktären med ord som "adelsdam", "baronessa" 

och "rik". Karaktären beskrevs av informant 3 som en "ond dam" i och med draken på 

axlarna samt att hon har en mörk färgpalett. Informanterna 1 och 2 menade istället att 

karaktären tvärtom är hjälpsam och beskyddar folket. Det var här intressant att se 

kontrasten i svaren, då jag inledningsvis inte funderat så mycket på karaktärens tillhörighet 

på det sättet. 

Samtliga informanter menade även att karaktären visade inslag av fantasy. De beskrev 

karaktären som inriktad på magi istället för teknik, men hade i allmänhet inga större 

problem med detta på detta koncept. Informant 5 menade att om man fick magins ursprung 

förklarat på ett bra sätt så skulle den vara okej att använda i Steampunk. Informant 4 

menade även att "magi ger mer makt", vilket tycktes styrka hennes position i samhället 

ytterligare. Informant 5 påpekade också att magi inte är uteslutet i en Steampunk-miljö, men 

att den heller inte hör till vanligheterna.  

Intervju 5 

Informant 5: Jag tänker mig att om alla kunde magi och kunde göra vad som 

helst med magi så skulle dom kanske inte "lalla runt" lika mycket med teknik, 

så att på något sätt kanske hon är en av få som kan magi. 

Flera av informanterna var alltså positivt inställda till användningen av magi i Steampunk, 

men i små mängder. En av faktorerna till framgången med implementationerna på den här 

karaktären verkar vara att fantasy-detaljerna är mer nedtonade än på karaktär 2 och att 

denna typ av "mer passiv" framställning av magiska inslag föll informanterna i smaken. 

Detta var ett resultat som jag hoppades på och som speglar att det finns plats för magi i 
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Steampunk men då i mindre kvantitet. Det mekaniska skall enligt informanterna fortfarande 

vara den huvudsakliga aspekten av genren, vilket jag håller med om. 

En detalj som jag inte funderade så mycket på under skapandeprocessen, men som två 

informanter lade märke till på karaktären var nyckeln i bältet. Informant 1 tolkade detta 

objekt som en symbol för att karaktären hade en hög social status, möjligen som 

"borgmästare". Informant 2 delade denna syn och beskrev karaktären som en "head 

mistress" som har makt över andra. Jag tyckte om denna oväntade association då den 

verkade betona karaktärens tillhörighet i de högre samhällsskikten ytterligare . 

Överlag så kände informanterna alltså att karaktären hörde hemma i Steampunk. 

Anledningen till att denna karaktär hade större framgång än karaktär 2 beror nog på de mer 

subtila fantasy-inslagen som ansågs väl integrerade i konceptet, mycket beroende på val av 

färg och komposition, samt att den mottagande karaktärens roll inte var lika fastslagen från 

början, vilket ökade spelrummet för att tillföra nya egenskaper.  

7.4 Analys av Karaktär 4 - Upprorsmakare 

Mitt sista karaktärskoncept var tänkt att porträttera en protagonist och ledare för en 

motståndsrörelse inom Steampunken. Karaktären skulle enligt mig anses som fattig och 

härstamma från en familj med låg social status, men ändå kämpa mot förtrycket från 

överheten. 

Det visade sig att informanterna hade lite olika uppfattningar om karaktären. De var ändå 

alla överens om att karaktären verkade berest och erfaren i stridssituationer, så det lyckades 

jag förmedla väl. Informant 1 var den ende som tolkade karaktären som en protagonist, fast 

en mer mystisk variant än den jag själv hade i åtanke. 

Intervju 1 

Informant 1: Jag skulle sätta honom som den här mystiska personen, eller 

protagonisten, som ... kommer och räddar dagen. Han bara dyker upp och så 

gör han en massa coola saker och sen så försvinner han. 

Informanterna 2 och 4 hade en helt annan syn på karaktären. Informant 2 beskrev 

karaktären som en stridslysten lönnmördare och en "typisk badguy i Steampunk" på grund 

av sitt "svartmuskiga" utseende och den mörka klädseln. Informant 4 menade att 

karaktärens roll var som en av huvudantagonisterna då han ansågs ha exklusiva vapen. 

Däremot så kände informanten att karaktärens skitna kläder talade emot detta en aning. De 

resterande två informanterna nämnde inte någon tillhörighet på samma sätt, utan att 

karaktären håller sig för sig själv. Informant 3 såg karaktären i en postapokalyptisk miljö där 

han följer sin egen väg och "lever någonstans på gränsen" ute i vildmarken som 

"utbygdsjägare". Informant 5 menade att karaktären är en "äventyrare" som "jagar 

artefakter" och sällsynta föremål på egen hand och därför reser runt mycket, vilket enligt 

informanten gjorde det svårt att sätta in karaktären i en specifik miljö. Jag tror att 

färgpaletten var en bidragande orsak till att informanterna överlag inte uppfattade 

karaktären som en protagonist, en lärdom som jag kommer att ta i beaktande i framtiden när 

jag skapar karaktärskoncept. 

De implementerade föremålen mottogs även de på lite olika sätt av informanterna. Flera av 

dem kunde tänka sig karaktären i en Steampunk-miljö, men informant 5 menade att " hans 
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mantel passar inte riktigt med jackan" och att det blev en slags krock mellan olika 

tidsepoker. Informant 4 menade att manteln betonade karaktärens roll som antagonist. 

Informant 3 menade att karaktären inte alls hörde hemma i Steampunk, utan istället i 

Cyberpunk-genren, vilken är en mer futuristisk inriktning av science fiction. Samtliga 

informanter var överens om att svärdet möjligen kan ha en plats i genren, men att det stack 

ut och hade en stark känsla av fantasy.  

Intervju 2 

Informant 2: Jag tror att svärd kan passa in i Steampunk, men inte den 

designen som det har, för det är väldigt så här, ja det ser ut som en typisk 

drakskatt... med hela den här smala klingan ... och det guldiga. Det ser väldigt 

fantasy ut och det bryter även mot hans färgschema. 

Eftersom svaren var såpass spridda så är det svårt att ge ett definitivt svar på om 

gemenskapen skulle acceptera karaktärens implementationer. Först och främst så fanns det 

från början enligt informanterna grundläggande problem att sätta in karaktären i 

Steampunk då klädseln ansågs för modern. Tankarna hos informanterna gick istället mot 

andra genrer som jag inte tagit upp i denna studie. Här finns det alltså anledning att se 

tillbaka på konceptfasen av skapandeprocessen för att se om det finns bättre lösningar på 

problemet för att få karaktären att bättre passa in tidsmässigt i genren. Detta innebär att jag 

möjligen borde tänkt över karaktärens klädsel mer noggrant och att jag kanske inte följt de 

normer som gemenskapen anser tillhöra genren. När det gäller de implementerade 

föremålen så ser jag ett par lösningar på problemen som informanterna såg. Svärdet behöver 

helt enkelt bara en ny design för att passa in, då informanterna accepterade svärdet som 

föremål. Manteln hade en lite oväntad reaktion, då den i första hand ansågs styrka 

karaktärens roll som ond snarare än som ett främmande element. Av detta lärde jag mig att 

den starka kopplingen mellan färger på kläder och karaktärens sinnesstämning som finns 

djupt förankrad inom fiktion är svår att komma runt, utan måste tas i beaktande.  
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8 Slutsats 

8.1 Resultatsammanfattning 

Den kvalitativa undersökningen har visat att implementationer av High-fantasy i 

Steampunk-koncept är genomförbara, med vissa begränsningar. Informanternas svar 

pekade på att det finns grundläggande problem med utformningen av fantasy-relaterade 

element som kan vara svåra att applicera i en annan miljö än den de hör hemma i. Jag håller 

delvis med informanterna här. I min mening så finns definitivt möjligheten att tillföra 

element från fantasy in i Steampunk, fast möjligen med en annan grafisk design än den som 

användes för studien. 

Utgångspunkten i arbetet har varit att se vad gemenskapen inom Steampunk anser om 

implementationer från andra genrer, i det här fallet High-fantasy. Jag ville ta reda på om de 

såg detta som ett potentiellt problem eller en möjlighet till utveckling av genren. De tankar 

om den kollektiva intelligensen inom en gemenskapskultur som Henry Jenkins (2008) 

beskriver ligger till grund för studiens utformning. Tanken är att entusiaster inom ett 

område samlas för att tillsammans bilda något större än vad individen klarar av. 

Entusiasterna får chansen att bli integrerade i skapandeprocessen. Av undersökningens 

resultat kan man utläsa att det finns möjlighet och utrymme att utveckla Steampunken, men 

att ett alltför stort kliv framåt kan skapa förvirring och problem. 

När det gäller informanternas förhållande till Steampunk-genren så hade de ungefär samma 

tankar som jag. De menade att den teknologiska utvecklingen låg i centrum och att 

Steampunken oftast utspelar sig i en alternativ tolkning av 1800-talets viktorianska 

Storbritannien. Några djupare tankar och funderingar kring detta fick jag inte under 

intervjuerna, utan mest en generell bild som visade att de var inne på samma spår som jag, 

vilket underlättade arbetet med att tolka informanternas svar i relation till min 

frågeställning samt de koncept jag skapat. 

De olika koncepten togs emot på lite olika sätt av informanterna, när det gällde kopplingen 

till Steampunk. Det första konceptet ansågs vara det som passade in en Steampunk-miljö 

bäst, trots skölden som samtliga informanter kommenterade på. Samtliga informanter lade 

märke till metallarmen och beskrev dess mekaniska funktion som en viktig del inom 

Steampunken. Två av informanterna tolkade denna detalj som futuristisk i förhållande till 

resten av konceptet, vilket de tyckte stämde överens med deras bild av vad genren handlar 

om. Denna detalj, samt luftskeppet på hatten, var de främsta anledningarna att 

informanternas tankar gick mot Steampunk, vilket var min intention under skapandet. 

Koncept 2 fick lite olika kommentarer. Klädseln ansågs vara en aning modern, vilket 

motverkade den känsla jag var ute efter. Jag kan hålla med om att vissa detaljer hade kunnat 

skapas på ett bättre sätt för att undvika detta, exempelvis mönstret på byxorna. Karaktär 3 

ansågs kunna tillhöra Steampunken, men också andra genrer såsom fantasy eller ett narrativ 

grundat i en nutida miljö. Jag anser att konceptet håller sig till genren på ett bra sätt och jag 

hade gjort få ändringar om jag genomfört en ny undersökning. Det fjärde och sista konceptet 

var det som informanterna hade svårast att sätta in i Steampunk. Jag fick alla möjliga svar 

på vad karaktärens tillhörighet och roll skulle kunna vara och vad jag kan tyda från de svar 

jag fick är att jag möjligen behövt tänka om från grunden på denna karaktär. Jag håller med 

om många av de problem som finns med karaktären som representant för genren och hade 

kanske gjort bättre i att hitta andra vägar för att illustrera karaktären. 
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Den bild jag hade under skapandeprocessen av karaktärerna i studien har inte delats av alla 

deltagande informanter då det färdiga resultatet visades. Det uppstod en del debatter 

angående dels de implementerade fantasy-objekten i sig, men också hur kombinationen av 

genrer skapade en problematik med att placera karaktärerna i en viss genre. Samtliga 

informanter var tidigt på det klara med vad studien gick ut på, även om de inte informerats 

på förhand. Slutsatsen jag kan dra av det är att de implementerade föremålen stod ut alldeles 

för mycket, både när det gäller färg och form, men också storleksmässigt. En design som 

lättare kunnat identifieras med originalkonceptet hade möjligen gett ett annat resultat, då 

flera av informanterna påtalade att vissa objekt ändå kunde passa in i Steampunk, just på 

grund av att de tonats ner och integrerats väl i konceptet, samt att valet av färg och form 

överensstämt med deras egen bild av genren. 

Karaktärernas roller var inte heller lätta att förmedla. Det rådde oklarheter om huruvida 

vissa av karaktärer var "onda eller goda". Det visade sig under studiens gång att de 

informanter som deltog och som alltså var insatta i Steampunk också hade erfarenhet av 

fantasy-genren, vilket kan ha påverkat deras svar. Den klassiska kampen mellan det onda 

och det goda som ofta förekommer, exempelvis i ett fantasy-narrativ, präglas av 

användandet av färgkoder. En ond karaktär porträtteras ofta med mörka kläder, medan en 

god bär ljusa. Detta fenomen kan ha bidragit till informanternas inställning till de roller som 

karaktärerna i denna studie kan tänkas ha, då de generellt sett tolkade de karaktärer som bär 

mörka kläder som onda, exempelvis aristokraten (karaktär 3) och upprorsmakaren (karaktär 

4). Vad detta visar på är att färgvalet är viktigare än jag trott och att det påverkat 

informanternas tankegång på ett sätt jag inte räknat med. Hade jag istället skapat koncept 

med en genomgående palett av neutrala färger och tagit avstånd ifrån svart och vitt så 

mycket som möjligt, så hade jag möjligen fått en helt annan typ av diskussion. 

Den sociala strukturen som ofta finns i Steampunk, där de lägre samhällsskikten kämpar 

mot överklassen och militären, var något som informanterna inte diskuterade direkt. Detta 

var intressant då jag anser att detta är en stor del av Steampunken som genre. Anledningen 

till att informanterna inte nämnde detta skulle möjligen kunna vara att frågan om 

karaktärens utformning utifrån ett Steampunk-perspektiv gjorde att de inte satte in 

karaktären i ett större sammanhang, utan utgick enbart ifrån karaktärernas visuella attribut. 

De svar jag fick när det gällde karaktärernas roll förde inte heller informanterna in i dessa 

tankebanor, utan istället in på diskussionen om ont och gott, vilket får mig att fundera över 

om jag kanske borde ställt mer specifika följdfrågor angående detta. 

När det gällde karaktärernas yrke och tillhörighet så visade det sig att informanterna i vissa 

fall hade problem att placera karaktären. Det första konceptet skulle porträttera en militär, 

vilket samtliga informanter var överens om. Det andra konceptet, som skulle föreställa en 

mekaniker i första hand, skapade mer debatt, mest på grund av de tydliga fantasy-föremålen, 

men informanterna kopplade ändå karaktären till den miljö jag tänkt mig. Det tredje 

konceptet hade informanterna relativt lite att säga om, utöver att hon tillhörde överklassen. 

Detta kan bero på att denna typ av karaktär ofta har en passiv roll och att den kanske lätt 

glöms bort. Det fjärde konceptet var det som informanterna hade allra svårast att placera 

och de hade alla olika beskrivningar av karaktärens tillhörighet. Jag tolkar detta helt enkelt 

som ett misslyckande från min sida att förmedla den känsla jag ville och att jag, om jag fick 

genomföra en liknande studie igen, skulle tänka igenom val av föremål, attribut och färg mer 

noggrant. 
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Även om antalet informanter som deltagit i denna studie är för lågt för att kunna dra några 

slutsatser om huruvida en sådan här implementation är genomförbar i praktiken så har jag 

ändå fått en bild av var gränsen skulle kunna gå mellan vad som anses fungera och inte, när 

det gäller att utsätta gemenskapen inom en genre för främmande element. 

8.2 Diskussion 

Jag anser att denna typ av examensarbete kan vara intressant för dataspelbranschen och då 

främst de utvecklare som fokuserar eller funderar på lösningar som rör genreblandningar i 

sina produktioner. Uppfattningar om genrer som finns inom gemenskapskulturer, samt 

spelarbasens roll i skapande- och utvecklingsprocessen inom spel har på senare år 

uppmärksammats av spelutvecklare och visat sig vara en viktig del i utvecklingen mot en mer 

fulländad spelupplevelse. Därför anser jag att det är viktigt att ta reda på vad entusiasterna 

tycker och föra fram deras åsikter för att kunna skapa nya, intressanta spelkoncept. Flera 

speltillverkare har redan tagit fasta på den här typen av utveckling i branschen och ändrat 

innehåll i spel på grund av spelares önskemål. Ett exempel på detta är att den negativa kritik 

som spelet Mass Effect 3 (2012) fick av sina spelare på grund av hur spelet slutade 

resulterade i att ett nytt slut skapades i efterhand för att blidka spelarna. Jag tror att 

speltillverkare i framtiden kommer ha ett ännu starkare samarbete med spelarna redan 

under produktionsstadiet av nya spel. Detta symbiotiska förhållande mellan skapare och 

konsument stämmer även väl in på Jenkins (2008) tankar om den kollektiva intelligensen 

och hur den påverkar spelindustrin.  

Jag tror även att hybrider av genrer är framtiden för spelindustrin och att nya och 

intressanta blandningar kommer att dyka upp mer frekvent. Det är alltså av stor vikt att ta 

reda på vad som fungerar och inte när det gäller genreblandningar, enligt spelarbasen. 

Grafiker inom spel kan även ta lärdom från de resultat jag fått när det kommer till 

användande av färgkoder inom fiktion för att lättare identifiera en karaktärs roll eller 

tillhörighet i narrativet. Att hålla nere antalet färger i paletten för ett karaktärskoncept är 

viktigt för att bibehålla en enhetlig känsla och för att inte enstaka detaljer skall stå ut på ett 

sätt som inte önskas. 

För denna studie har jag använt mig av Steampunken som mottagare av 

implementationerna, detta för att jag anser att det inom genren finns möjligheter till 

utveckling och nytänkande. Genren är också relativt ung, vilket gör den mottaglig för nya 

synsätt och tankar. De implementerade föremålen från High-fantasy visade sig i många fall 

vara alltför olika Steampunken i sin grafiska design, vilket påverkade resultatet. 

Informanterna såg trots detta potentialen att kunna introducera varianter av dem i genren. 

En liknande implementation skulle kunna göras även inom andra genrer med andra resultat, 

vilket gör att denna typ av undersökning har en nästintill gränslös potential att påverka den 

visuella uppfattningen av olika genrer. 

8.2.1 Genus och etnicitet 

Eftersom denna studie innehåller visualiserande av karaktärer så är genusaspekten viktig att 

ha i åtanke. Det har varit ett medvetet val att försöka avsexualisera karaktärerna så mycket 

som möjligt, samt att ge dem en så naturlig hållning som jag kunnat. Valet att använda mig 

av en manlig och en kvinnlig karaktär för att skapa balans mellan könen är också medvetet. 

Detta har gjorts för att inte leda informanterna bort från den huvudsakliga fokuspunkten i 

studien, det vill säga implementationen av föremålen. Inom Steampunken så är 
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hypersexualisering av karaktärer och överdrivna proportioner av kroppar inte heller ett 

etablerat problem. Det essentiella inom genren är istället skaparglädjen och klasskampen, 

vilket gör att genusfrågan inte tas upp i någon större utsträckning i denna studie. 

 

Ett avvikande från stereotypen som jag introducerade i min studie var dock karaktär 2, den 

kvinnliga mekanikern. Jag ville se om den annars typiskt manliga rollen kunde fyllas av en 

kvinna och hur informanterna skulle reagera på detta. Det visade sig att ingen av de fem 

informanterna kommenterade på karaktärens roll som mekaniker eller att det faktum att det 

var en kvinna skulle vara ett problem, vilket styrker påståendet att Steampunken inte har 

några grundläggande problem ur ett genusperspektiv. 

Att använda mig en blandning av både manliga och kvinnliga informanter var viktigt, då det 

möjligen skulle kunnat finnas skillnader i hur de upplevde genren. Jag upplevde under 

intervjuerna att det inte fanns några större olikheter och att informanterna i stort sett 

fokuserade på samma element i bildmaterialet. Möjligen skulle man med ett större antal 

informanter kunna få en bättre bild av helheten. 

8.2.2 Etiska aspekter 

De inspelade samtalen som legat till grund för undersökningen kommer inte att publiceras 

och deltagarna i studien är anonyma. Under de semistrukturerade intervjuerna har jag även 

varit noga med att följdfrågor inte varit ledande eller på något sätt kunnat avslöja vem 

informanten är. Följdfrågorna har endast haft som syfte att fördjupa mig i informanternas 

relation till gemenskapskulturen inom Steampunk-genren och deras förhållningssätt till de 

implementerade föremålen. Exempelvis så har jag inte nämnt något om de implementerade 

objekten om inte informanten själv först påpekat dess förekommande. 

8.3 Framtida arbete 

Det intressanta med resultatet av denna studie är enligt mig det mottagande jag fick av 

informanterna angående implementationerna. Jag var osäker på om de skulle accepteras av 

gemenskapen och risken var stor att resultatet i stort skulle vara negativt. Jag blev positivt 

överraskad när jag under intervjuerna fick höra att implementationerna visserligen inte 

alltid passade in rent grafiskt eller överensstämde med karaktärens roll i Steampunken, men 

att det ändå kanske skulle finnas möjlighet att genomföra en sådan blandning, så länge det 

inledningsvis innebar subtila ändringar eller tillägg. Hade jag haft chansen att arbeta vidare 

med projektet så hade det varit intressant att genomföra en ny undersökning där de 

implementerade objekten anpassats för koncepten till en högre grad för att motverka de 

problem som informanterna fann med den grafiska utformningen. Jag hade även velat 

inkludera ett större antal informanter för att kunna dra bättre slutsatser och därmed få en 

bättre bild av gemenskapens attityd mot förändring. På längre sikt hade det även varit 

intressant att använda de resultat jag kommit fram till för att själv skapa ett spelkoncept med 

genreblandningen i fokus. 
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Karaktär 2 - Mekaniker. 
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Karaktär 3 - Aristokrat. 
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Karaktär 4 - Upprorsmakare. 
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