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Sammanfattning 
 

Denna studie behandlar sättet som karaktärer gestaltas i bilder för spel och undersöker 

om mottagarens förhållningssätt till karaktären skiljer sig beroende på karaktärens 

kön. Det som undersöks är ifall karaktärerna tolkas olika även om de är menade att 

representera samma egenskap, samt ifall tolkningen av karaktärerna förändras när 

dessa samspelar med en annan karaktär i samma bild. 

För att undersöka detta skapades bilder av manliga och kvinnliga karaktärer samt en 

karaktär vars kön inte gick att urskilja. Alla karaktärer gestaltades med tre olika 

varianter på representation: dominans, undergivenhet och likgiltighet. Utöver dessa 

bilder skapades även fyra olika varianter av reklambilder för att undersöka ifall 

tolkningen av karaktärerna påverkas av att dessa samspelar med en annan karaktär i 

samma bild. Undersökningen utfördes genom en webbenkät med slutna och öppna 

frågor om vad den svarande ansåg att karaktärerna representerade. 

Nyckelord: Karaktärsskapande, reklam, genus, poser, stereotyper 
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1 Introduktion 

Det har alltid fascinerat mig hur en berättare kan lyckas skapa en karaktär som känns så 

verklig att det nästan känns som att man är karaktären själv. I dataspel sker detta på en 

ytterligare nivå. Tack vare interaktiviteten kan man som spelare ta del av händelserna i 

berättelsen mer direkt än genom att enbart skapa sig en bild av det som sker. Karaktärens 

utformning påverkar spelupplevelsen, eftersom det är genom den som spelaren upplever 

spelvärlden. Mitt spelande började genom spel med kvinnliga huvudkaraktärer, eftersom 

dessa kändes lättast att identifiera sig med. I övergången till mer actionfyllda spel insåg jag 

dock snabbt att jag behövde bryta mig ur min vana. Inom dessa spel var nämligen 

avsaknaden av kvinnliga karaktärer i huvudroller märkbar. Med tiden började jag undra 

varför det var så. Jag undrade också varför manliga karaktärer så ofta var i dominerande 

roller medan de kvinnliga karaktärerna oftast inte ens existerade i sammanhanget. Och när 

de väl gjorde det, varför var de så ofta porträtterade som en motpol till den starka, manliga 

karaktären?   

Dessa frågor har fortsatt att intressera mig i studierna kring dataspelsutveckling, eftersom de 

är av stor relevans för ett framtida yrke inom området. I skapandet av karaktärer har man 

nämligen stor nytta av kunskap om hur olika sätt att gestalta uppfattas av mottagaren. Man 

kan anta att bredare kunskap om hur sättet att gestalta påverkar mottagarens uppfattning av 

karaktären även ger en bredare kunskap om hur karaktärer kan gestaltas på ett intressant 

och nyskapande sätt. En medvetenhet om den växelverkan som finns mellan stereotyper i 

samhället och stereotyper i media är också viktig för att kunna lära sig att i 

karaktärsskapandet både bryta mot stereotyperna och använda sig av dem till sin fördel. 

En reklam- eller omslagsbild för ett spel är oftast den första kontakten man har med ett spel 

och dess karaktärer. Därmed ligger fokus i detta arbete på att undersöka hur karaktärer 

gestaltas i bilder, samt hur de tolkas av mottagaren. En fråga som undersöks är ifall normer 

för hur karaktärer av olika kön gestaltas i spel påverkar mottagarens tolkning av 

karaktärerna. Något som bör tas i beaktande är dock att även spel ingår i ett större 

sammanhang som kan påverka gestaltningen av karaktärerna. Samhället speglas ständigt i 

media, och mediers påverkan speglas i sin tur i samhället. Därmed kan även könsroller som 

finns i samhället speglas i hurdana roller karaktärerna har i spel. Denna växelverkan 

beskrivs mer ingående i kapitlet ”Bakgrund” genom att redogöra för begreppet genus, samt 

genom att beskriva resultat från tidigare undersökningar kring stereotyper i samhället, deras 

representation i spel, samt hur dessa två förhåller sig till varandra.  

I kapitlet ”Problemformulering” beskrivs frågeställningen och metoden för undersökningen 

mer ingående. Även vetenskapligt material om de poser som undersöks i studien (dominans, 

undergivenhet och likgiltighet) finns i kapitlet. Därefter följer kapitlet ”Projektbeskrivning” 

som beskriver arbetsprocessen kring bilderna som skapades för denna studie. Inom 

arbetsprocessen ingår både analyser av de genrer som karaktärerna gestaltades i samt en 

dokumentation av arbetsprocessen kring skapandet av materialet för undersökningen. 

 

 



 2 

2 Bakgrund 

Denna studie går ut på att undersöka eventuella skillnader i hur en person tolkar en karaktär 

beroende på karaktärens kön, samt ifall personens eget kön påverkar tolkningen. I detta 

kapitel beskrivs därmed artiklar som anknyter denna studie till tidigare forskning och skapar 

en grundförståelse för det större sammanhanget som studien befinner sig i. 

Det bör nämnas att en liknande undersökning gjordes år 2011. Niklas Tammpere använde i 

sitt examensarbete ”Karaktärsdrag och genus” effort shapes, vilka används för att beskriva 

en karaktärs rörelsemönster. Dessa kopplade Tammpere till digital animation för att 

undersöka ifall försökspersonernas kön påverkade deras uppfattning och bedömning av 

karaktärsdrag. Detta examensarbete skiljer sig dock från Tammperes examensarbete på ett 

antal punkter. Till skillnad från Tammperes arbete, där animationer bedömdes, används i 

detta arbete målade bilder för att bedöma karaktärernas egenskaper. Tammperes arbete 

fokusera på att undersöka hur försökspersonernas kön påverkar deras uppfattning av 

karaktärerna. Detta arbete tar även försökspersonernas kön i beaktande, men skiljer sig på 

den punkten att fokus främst ligger på att jämföra hur skillnader i karaktärernas kön 

påverkar uppfattningen av deras egenskaper. Även vad som undersöks varierar mellan dessa 

arbeten. Tammpere undersöker vilka egenskaper försökspersonerna uppfattade i olika 

rörelsemönster, medan detta arbete undersöker hur egenskaperna dominans och 

undergivenhet uppfattas i olika karaktärer. 

För förståelse av varför en person tolkar saker på ett visst sätt bör man ta i beaktande att det 

utöver personens individuella egenskaper finns normer och stereotyper i samhället som kan 

påverka individens attityder. Normer och stereotyper är dessutom aldrig helt konstanta. I 

och med att de speglar kulturen de existerar i förändras normerna när samhället de speglar 

förändras. Eftersom syftet med denna studie är att granska skillnader som har med både 

karaktärens och försökspersonens kön att göra fokuserar detta kapitel främst på artiklar som 

handlar om genus, samt hur normer och stereotypier i samhället kan speglas i dataspel. 

Genus är ett begrepp som står för den sociala konstruktionen av könsroller: vilka roller och 

beteendemönster som anses tillhöra en person av ett visst kön. Eftersom dessa roller och 

beteendemönster är socialt konstruerade och anknutna till den kultur de existerar i kan 

sättet de tar sig i uttryck variera stort mellan kulturer. Kay Bussey och Albert Bandura 

skriver i texten Social Cognitive Theory of Gender Development and Differentiation (1999) 

ur ett socialkognitivt perspektiv om konstruktionen av genus och dess påverkan på en 

individs utveckling. De använder en teori där psykologiska och sociostrukturella faktorer 

integreras, och beskriver därmed hur könsroller kan påverkas av sociala faktorer. Enligt 

Bussey och Bandura kan även media påverka vilka roller och beteendemönster som en 

person lär sig tillhör dennes genusidentitet. 

The extent to which egalitarian roles are modeled varies in different societies 

and subgroups within them. In most societies, high social differentiation 

between the sexes makes differences in gender-typed behavior readily 

observable. Although the immediate models that observers are exposed to can 

exert considerable impact, televised modeling has vastly expanded the range 

of models available to children and adults alike. As will be shown later, not 

only are the sexes sharply differentiated in the media, but their roles tend to 

be even more traditional than is actually the case (Bussey & Bandura 1999:17). 
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Genom att kalla genusidentitet för en form av utförande belyser Judith Butler ytterligare hur 

genus kan anses vara socialt konstruerat: ”(…)There is no gender identity behind the 

expressions of gender; that identity is performatively constituted by the very ‘expressions’ 

that are said to be its results” (1990:25). Butler beskriver även genom Simone de Beauvoirs 

tankar en problematik inom genus:  

For Beauvoir, the ‘subject’ within the existential analytic of misogyny is 

always already masculine, conflated with the universal, differentiating itself 

from a feminine ‘Other’ outside the universalizing norms of personhood, 

hopelessly ‘particular’, embodied, condemned to immanence (1990:11).  

Tankesättet att ett av könen är normen för en person är även närvarande i samband med 

dataspel, eftersom spelandet har ansetts vara en aktivitet som män ägnar sig åt i större 

utsträckning än kvinnor. Diane Carr skriver att de flesta spel skapas av en manlig 

spelindustri mot en manlig målgrupp (2006:169). Detta har lett till en mängd nya frågor 

med anknytning till genus som forskare har försökt besvara. En fråga som har undersökts är: 

Vad kännetecknar ett spel som är skapat med en manlig målgrupp i åtanke? Denna fråga är 

intressant eftersom den säger mer om vad spelskaparna förväntar sig att en man vill ha i spel 

än vad en man kanske i verkligheten vill ha. Bo Bergström skriver i sin bok Effektiv Visuell 

Kommunikation (2009) om olika strategier som kan användas för att skapa reklambudskap 

som går fram hos mottagaren. Bergströms bok kan inte anses ha särskilt akademisk tyngd, 

men eftersom Bergström har arbetat inom reklambranschen under flera år samt fungerar 

som kommunikationskonsult och lärare inom reklamskapande ger hans bok en inblick i hans 

erfarenhet inom området. Därmed är boken ett bra verktyg i bildskapande samt ger en 

förståelse om faktorer som påverkar hur budskap tolkas av mottagaren. Bergström skriver 

att undersökningar kring mottagaren för en produkt ofta ger upphov till att en 

schablonmässig bild skapas (2009:82). Eftersom generalisering är nödvändigt för att kunna 

avgränsa smaken hos individerna i målgruppen är det nämligen omöjligt att ta i beaktande 

alla skillnader mellan individerna. Detta leder till användning av stereotyper.  

Utöver att spelproducenter skapar en stereotyp bild av målgruppen, används stereotyper 

även ofta i skapandet av karaktärerna i spelet. Isbister beskriver stereotyper på följande sätt: 

”(…) schemas or prototypes in your memory that associate a pattern of cues with a typical set 

of qualities in a person” (2006:12). Att använda sig av stereotyper i skapandet av 

spelkaraktärer kan ha både för- och nackdelar. Isbister skriver att stereotyper används i spel 

för att en spelare lättare ska kunna bilda sig en uppfattning om karaktärens personlighet 

samt för att snabbt kunna tolka vilken roll karaktären har i spelet. Stereotyper minskar 

därmed mängden tid och ansträngning som krävs av en spelare att fatta ett beslut om hur 

denne ska interagera med en ny karaktär som dyker upp på skärmen (2006:13). Nackdelen 

med användandet av stereotyper är dock att det i värsta fall kan ge upphov till rasistiska 

föreställningar och könsdiskriminering. När väl en stereotyp har förankrats i en persons 

sinne tenderar denne nämligen att hellre se de egenskaper som passar in på den stereotypa 

bilden, vilket gör att personen undermedvetet kan undvika att se sådana egenskaper hos 

personen som denne inte tycker passar in på stereotypen (2006:12). James L. Hilton och 

William Von Hippel diskuterar i artikeln ”Stereotypes” kring forskningslitteratur om 

stereotyper med fokus på kognitiva faktorer och motivfaktorer som påverkar uppkomsten av 

stereotyper. De förklarar fenomenet på följande sätt: “Stereotypes make information 

processing easier by allowing the perceiver to rely on previously stored knowledge in place of 

incoming information” (1996:238).  
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Begrepp som hyperfemininitet och hypermaskulinitet bör även nämnas i sammanhanget, 

eftersom dessa begrepp exemplifierar vad de stereotypa bilderna av kvinnlighet och 

manlighet i media kan innefatta. Scharrer beskriver vilka egenskaper som kan förknippas 

med hypermaskulinitet: 

An HM inventory (HI) was designed by Mosher and Sirkin (1984) to measure 

the macho personality constellation, comprising three components: Callused 

sex attitudes, danger as exciting, and violence as manly. Thus, characteristics 

of the hypermasculine orientation are a lack of empathy or sensitivity 

especially in regard to sex; the pursuit of excitement, adventure, and 

sensation; and the belief that physical violence is normative for men 

(2004:397).  

En ytterligare egenskap som förknippas med hypermaskulinitet är tuffhet som ett sätt att 

kontrollera sina känslor (Scharrer 2004:397). Scharrer sammanfattar även ett index för att 

beskriva hyperfemininitet:  

Similarly, an HF index was developed by Murnen and Byrne (1991) to 

describe individuals' adherence to a stereotypical and exaggerated feminine 

gender role idealization that emphasizes dependence, passivity, and a view of 

women as sexual objects (2004:397).  

Dessa begrepp visar hur starkt polariserade de stereotypa bilderna av manlighet och 

kvinnlighet kan vara i förhållande till varandra. Bryce, Rutter och Sullivan beskriver en 

problematik med att polarisera kvinnlighet och manlighet: ”The problem with such an 

approach is that although it adds social factors to biological ones it still reproduces a male-

female opposition which allows no room for change, negotiation or resistance” (2006:187). 

Även om denna polarisering har fått stor kritik av modernare forskning (2006:187) kan de 

stereotypa bilderna för manlighet och kvinnlighet fortfarande vara starkt polariserade, inte 

minst i dataspel. 

Undersökningar kring stereotyper i dataspel har visat att rollerna för karaktärerna och sättet 

de gestaltas på varierar stort beroende på vilket kön karaktären representerar. En del 

undersökningar har visar att kvinnliga karaktärer förekommer mer sällan än manliga 

karaktärer i dataspel (Beasley & Stanley 2002; Burgess & Stermer & Burgess 2007; Ivory 

2006; Rutter & Bryce & Sullivan 2006; Scharrer 2004). Undersökningar har även visat att 

när kvinnliga karaktärer väl är närvarande gestaltas de oftare på ett stereotypt sexualiserat 

sätt än manliga karaktärer (Beasley & Stanley 2002; Jansz & Raynel 2003; Mou & Peng 

2009; Rutter & Bryce & Sullivan 2006; Scharrer 2004). Man bör dock påpeka att resultaten 

inte kan anses representera alla dataspel, eftersom undersökningarna främst fokuserade på 

de mest kommersiellt framgångsrika spelen. Men att majoriteten av de kommersiellt 

framgångsrika spelen hade så tydliga skillnader mellan manliga och kvinnliga karaktärers 

representation kan ses som talande för vad som anses vara ett (kommersiellt) vinnande 

koncept i dataspel. Carr sammanfattar det på följande sätt:  

Different, cumulative historical and economic factors have contributed to the 

construction of maleness as the default gender for computer games and 

gamers. The gender bias has become ingrained in games production and 

reception. Over time it has become self-perpetuating and self-fulfilling, with 

the result that developers who attempted to remedy this imbalance by 
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deliberately targeting female consumers were often less than successful 

(2006:169). 

Att spelen som riktar sig mot en manlig målgrupp innehåller mer stereotypa 

representationer av kvinnliga karaktärer än manliga är inte överraskande i sig, eftersom det 

anses att stereotyper bildas främst om de grupper en person inte tillhör själv. Enligt Hilton 

och Von Hippel orsakar ovetskapen om individerna i en annan grupp att man ser alla 

individer i den främmande gruppen som en homogen enhet. Detta gör att en person när 

denne möter en person som tillhör en främmande grupp först ser personen som en 

representant för egenskaperna denna anser tillhör den främmande, homogena gruppen 

(1996:247). Om man använder sig av detta tankesätt i analyserandet av spel skapade av män 

för män är det inte så konstigt att karaktärer som inte är män tenderar att stereotypiseras i 

större utsträckning än manliga karaktärer.  

Man bör dock ha i åtanke att dataspel inte existerar i ett skilt universum utan någon yttre 

påverkan. Även dataspel ingår i ett större sammanhang som påverkar utformningen av 

karaktärerna. Samhällets normer och stereotyper speglas ständigt i olika former av media, 

och i sin tur förstärker användandet av dessa stereotyper deras förankring till samhället. Att 

kvinnliga och manliga karaktärers roller skiljer sig så mycket i spel kan därmed också ses 

som en spegling av vilka roller som uppfattas tillhöra vilket kön i samhället.  

Enligt Jeroen Jansz och Raynel G. Martis har det efter 90-talet skett en förändring i sättet 

som kvinnliga och manliga karaktärer gestaltas i dataspel. Jansz och Raynel beskriver denna 

förändring genom att jämföra resultat från olika undersökningar som jämförde 

karaktärernas roller på omslag till olika spel. Ur en undersökning från 90-talet framgår det 

att inga kvinnliga karaktärer gestaltades som dominanta, medan inga manliga karaktärer 

gestaltades som undergivna (2003:262). En liknande undersökning som gjordes år 2002 

visar däremot att 50% av kvinnliga karaktärer gestaltades som dominanta, och att det även 

fanns en liten andel manliga karaktärer som gestaltades som undergivna. Det bör dock 

nämnas att mängden manliga karaktärer som gestaltades som dominanta fortfarande var 

större än mängden kvinnliga karaktärer som gestaltades som dominanta (2003:263). Jansz 

och Martis utförde även en egen undersökning där de undersökte i vilka roller manliga och 

kvinnliga karaktärer gestaltades i spelets introsekvens samt hur de var representerade på 

omslaget till spelet. De karaktärer som de undersökte var huvudkaraktären, samt vilken roll 

bikaraktären hade i förhållande till huvudkaraktären, som genomgående gestaltades som 

dominant. Deras resultat visade att inga kvinnliga karaktärer gestaltades i undergivna roller, 

medan ett fåtal manliga karaktärer gestaltades i undergivna roller. Dessutom fanns en jämn 

fördelning för kvinnliga och manliga huvudkaraktärer (2003:266).  

Ett problem med att jämföra olika undersökningars resultat sinsemellan är att såväl 

tillvägagångssättet som spelkulturen de förekommer i kan variera mellan undersökningarna. 

Jansz och Martis anser att ett problem med att jämföra undersökningar är att vissa 

undersökningar fokuserar endast på spel som finns till spelkonsoler, medan andra 

undersökningar även inkluderar spel till datorer. Vissa spel skapas endast till konsolorer och 

vissa spel skapas endast till datorer och därmed varierar urvalet av spel mellan 

undersökningarna beroende på vilken plattform man fokuserat på. Dessutom kan det ha gått 

flera år mellan undersökningarna vilket även gör att urvalet av spel som undersöks varierar 

(2003:263).  
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Något som bör nämnas är att dataspel är ett medium som kan utvecklas och förändras i 

väldigt snabb takt. Eftersom ingen av de undersökningar som beskrivs ovan har gjorts under 

de senaste åren bör man vara försiktig med att dra slutsatser om hur spel ser ut idag 

grundade på undersökningarna ovan. Funktionen med att beskriva undersökningarna i detta 

kapitel är dock främst att ge läsaren en inblick i vilka normer och stereotyper som existerat 

för karaktärer i spel, hur dessa har undersökts, samt hur de stereotypa rollerna kan 

förändras i takt med att stereotyper i samhället förändras. Texterna ger därmed en 

grundförståelse för det sammanhang som denna studie existerar i. Påverkar dessa normer 

och stereotyper hur mottagaren tolkar karaktärens egenskaper? Frågeställningen beskrivs 

mer ingående i följande kapitel. 
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3 Problemformulering  

Syftet med denna studie är att undersöka ifall vissa normer lättare förknippas med en 

karaktär av ett visst kön. Detta utförs genom att jämföra om en karaktär tolkas på olika sätt 

beroende på vilket kön den representerar, även om karaktären är menad att representera 

samma egenskap som karaktären av motsatt kön. En central fråga i studien är ifall 

karaktärerna lättare tolkas i enlighet med stereotyper och normer. Tolkas en kvinnlig 

karaktär lättare som undergiven än en manlig? Och när en manlig karaktär gestaltas som 

undergiven, tolkas den även så, eller som något annat? En ytterligare fråga är: om man 

skapar skepnader som representerar en dominant och en undergiven karaktär, vilken av dem 

förknippas lättare med manlighet och vilken förknippas lättare med kvinnlighet?  

Om vi är vanare att se en karaktär av ett visst kön representera en viss norm, är vi då mer 

benägna att tolka denna norm som en representation för könet? Påverkar normerna för hur 

karaktärer gestaltas i spel hur karaktärerna tolkas? Begreppen hypermaskulinitet och 

hyperfemininitet, som beskrevs i föregående kapitel, kan användas som exempel över vilka 

stereotyper för kvinnlighet och manlighet som existerar inom media. Enligt begreppen 

förknippas hypermaskulinitet med mer dominanta drag medan hyperfemininitet förknippas 

med mer undergivna drag. Det finns flera andra aspekter som även kunde ha undersökts, 

som exempelvis hur sexualiserad gestaltning tolkades av mottagaren. Dominans och 

undergivenhet är dock intressanta i sammanhanget eftersom de bildar ett så tydligt 

motsatsförhållande. Ett liknande motsatsförhållande har nämligen även funnits i 

polariseringen av stereotyperna för kvinnlighet och manlighet. Därmed är det intressant att 

jämföra ifall dessa motsatsförhållanden även existerade i mottagarens attityder.  

Tidigare forskning tyder på att manliga karaktärer i dataspel oftare gestaltats som 

dominanta, medan kvinnliga karaktärer oftare gestaltats som undergivna. Senare forskning 

har dock visat att det har skett en förändring: kvinnliga karaktärer gestaltas allt oftare även i 

dominanta roller, och även manliga karaktärer kan gestaltas i undergivna roller. Denna 

förändring kan ha gett upphov till att det inte längre spelar lika stor roll vilket kön 

karaktären är för hur dess egenskaper tolkas. Undersökningen går således ut på att ta reda 

på försökspersonernas tolkningar och attityder: hur tolkas karaktärerna? Varierar 

tolkningen beroende på karaktärens kön? Varierar tolkningen beroende på försökspersonens 

kön? Förändras tolkningen av karaktärernas egenskaper om karaktärerna gestaltas i samspel 

med varandra? Eller, spelar det inte någon roll vilket kön karaktären är för hur den tolkas? 

3.1 Dominanta, undergivna och likgiltiga poser 

För att undersöka ifall tolkningen av karaktärernas egenskaper varierar beroende på 

karaktärens kön gestaltas olika karaktärer med tre olika variationer av egenskaper. De 

egenskaper som undersöks är dominans, undergivenhet och likgiltighet. För att försäkra att 

karaktärerna gestaltas i enlighet med de egenskaper som undersöks används 

forskningslitteratur som beskriver hurdana poser som förknippas med de egenskaper som 

undersöks i denna studie.  

Så här skriver Isbister om vad som är kännetecknande för dominans: ”A dominant person 

takes up more physical space – for example, sitting with their limbs spread out. They may 

also require more physical space around them. They may sit or stand at a physically higher 

level than others” (2006:31). Isbister beskriver ytterligare att den dominanta karaktären har 
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en öppen och avslappnad hållning (2006:32). Vad som är kännetecknande för en undergiven 

karaktär beskriver Isbister på följande sätt: “Nervous, closed stance; may frequently touch 

self (hair, face, etc.); may keep head lower” (2006:32).  

För att ytterligare beskriva hur dominanta och undergivna egenskaper kan gestaltas i bild 

används i denna studie även definitioner på dominanta och undergivna poser som användes 

i en forskning som visade att en person känner sig mer dominant/undergiven om denne står 

i en typiskt dominant/undergiven pose under en viss tid (Carney, Cuddy & Yap 2010). 

Carney, Cuddy och Yap använder sig av begreppen ”high power” och ”low power”. Eftersom 

Isbisters beskrivningar av dominanta och undergivna poser är så snarlika definitionerna för 

”high power”-poser och ”low power”-poser används i denna studie begreppet dominant pose 

för att beskriva en ”high power”-pose, och beteckningen undergiven pose för att beskriva en 

”low power”-pose. Att endast använda begreppen dominans och undergiven har även som 

syfte att undvika förvirring över vad som menas i studien. Så här beskriver Carney, Cuddy 

och Yap dominanta (”high power”) och undergivna (”low power”) poser:  

It is unequivocal that power is expressed through highly specific, evolved 

nonverbal displays. Expansive, open postures (widespread limbs and 

enlargement of occupied space by spreading out) project high power, whereas 

contractive, closed postures (limbs touching the torso and minimization of 

occupied space by collapsing the body inward) project low power. All of these 

patterns have been identified in research on actual and attributed power and 

its nonverbal correlates (2010: 1364).  

Utöver den dominanta och den undergivna posen skapas även en likgiltig pose för alla 

karaktärer. Isbister skriver om likgiltighet i samband med fientlighet och vänskaplighet 

(2006:29) men en karaktär med en likgiltig pose är intressant att undersöka även i samband 

med dominans och undergivenhet, eftersom likgiltighet kan anses befinna sig både 

någonstans mellan dominans och undergivenhet samt totalt utanför sammanhanget. Till 

skillnad från en dominant karaktär, som anses befinna sig ovanför en icke-dominant 

karaktär, kan en likgiltig karaktär både befinna sig under och ovanför den dominanta 

karaktären eftersom den är likgiltig till var den befinner sig. Detta stämmer även i samband 

med den undergivna karaktären. Så här beskriver Isbister likgiltighet: ”Closed, relaxed 

stance; may stand further away and lean away” (2006:29). I en likgiltig karaktär kombineras 

därmed den undergivna karaktärens instängdhet med den dominanta karaktärens 

avslappnade hållning. 

3.2 Metodbeskrivning 

De olika aspekterna i frågeställningen undersöks i två delar. Den första delen går ut på att 

undersöka ifall vissa sätt att gestaltas anses vara mer utmärkande för en kvinnlig respektive 

manlig karaktär, samt att undersöka ifall karaktärens kön påverkar tolkningen av dess 

egenskaper. Den andra delen går ut på att undersöka ifall karaktärerna tolkas olika när de 

samspelar med varandra i samma bild.  

Alla delar av undersökningen genomförs med en kvantitativ metod genom ett frågeformulär 

med både slutna och öppna frågor. Denna metod valdes för att underlätta sammanställandet 

av svaren samt för att den kvantitativa metoden lämpar sig väl för denna undersökning, 

eftersom syftet är att undersöka ifall det finns skillnader i hur en person tolkar de olika 

karaktärernas egenskaper beroende på karaktärernas kön och representation samt 
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försökspersonens kön. Därmed ger undersökningen ett resultat med ett antal variabler som 

kan sammanställas enligt den kvantitativa metoden. Om undersökningens fokus hade legat 

på att forska i de djupgående orsakerna till varför en person tolkar karaktärerna på ett visst 

sätt skulle en kvalitativ forskningsmetod ha varit mer relevant. Även om denna studie även 

ämnar ta i beaktande bakgrundsorsaker till en viss grad ligger fokus främst på att undersöka 

vad försökspersonerna anser att karaktärerna representerar, vilket gör att den kvantitativa 

metoden fungerar bättre i denna undersökning. 

Eftersom studien kretsar kring genus är urvalet för undersökningen ämnat att bestå av en 

jämn fördelning manliga och kvinnliga försökspersoner. En fråga om hur stor erfarenhet 

försökspersoner har av dataspel inkluderas för att undersöka ifall försökspersonernas åsikter 

påverkas av detta. En tanke är att jämföra eventuella skillnader mellan attityder hos 

personer som studerar olika ämnen, exempelvis en grupp som studerar humaniora, och en 

annan grupp som studerar data/IT. Därmed ska enkäten spridas till både personer som 

studerar på humanistiska utbildningar och personer som studerar data/IT. 

3.2.1 Förknippas vissa egenskaper med ett visst kön? 

För undersökningen av den första delen skapas tre olika mänskliga karaktärer med tre 

varianter på representation: en dominant, en undergiven och en likgiltig. Sammanlagt alltså 

nio olika karaktärer. Den första karaktären gestaltas på ett sådant sätt att dess kön inte går 

att urskilja. Denna karaktär används för att undersöka ifall något av varianterna lättare 

anses representera en manlig respektive kvinnlig karaktär. Frågorna består då i denna del av 

slutna frågor där försökspersonen får ta fasta på vilket kön den anser att karaktären är, samt 

öppna frågor på vilken egenskap karaktären representerar. En ytterligare funktion för denna 

karaktär är att fastställa om försökspersonerna tolkar de olika varianterna av karaktärerna 

som dominant, undergiven eller likgiltig. Om de tolkar dessa framställningar som något helt 

annat påverkas nämligen även resultaten för de senare delarna av undersökningen av detta. 

3.2.2 Varierar tolkningen av karaktärens egenskaper beroende på dess kön? 

De två andra karaktärerna är en kvinnlig samt en manlig karaktär, med samma tre 

variationer på representation som nämns ovan: en dominant, en undergiven och en likgiltig. 

Undersökningen med de kvinnliga och manliga karaktärerna innehåller öppna frågor där 

försökspersonerna fritt får beskriva vilka egenskaper de anser att karaktärerna 

representerar. Syftet med denna del är att undersöka ifall karaktärens kön påverkar hur 

försökspersonen tolkar karaktärens egenskaper, samt ifall försökspersonens eget kön 

inverkar på tolkningen.  

3.2.3 Tolkas karaktärens egenskaper olika om den samspelar med en annan 
karaktär? 

Den andra delen av undersökningen går ut på att ta reda på ifall karaktärernas egenskaper 

tolkas olika om dessa samspelar med en annan karaktär i samma bild, och om tolkningen 

påverkas av att det finns en karaktär av ett annat kön med andra eller samma egenskaper. 

Förstärks då rollen för den manliga/kvinnliga karaktären, eller sker det motsatta? Denna del 

undersöks genom att skapa olika varianter på en reklambild för ett påhittat spel där de olika 

varianterna på representation samspelar. Undersökningen består av fyra olika varianter av 

reklambilder: en reklambild med en dominant manlig karaktär och en undergiven kvinnlig 

karaktär, en reklambild med en dominant kvinnlig karaktär och en undergiven manlig 

karaktär, en reklambild med en dominant manlig karaktär och en dominant kvinnlig 

karaktär, samt en reklambild med en undergiven manlig och en undergiven kvinnlig 
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karaktär. Det som frågas i denna del är hur försökspersonerna tolkar karaktärernas 

egenskaper i sammanhanget, samt hur försökspersonerna anser att bildens karaktärer 

förhåller sig till varandra.  

Utöver dessa reklambilder kunde man undersöka hur en person tolkar egenskaperna ifall 

bilderna består av två karaktärer av samma kön men med olika egenskaper. Detta skulle 

dock rikta bort fokus från att jämföra hur karaktärer av olika kön i samma bild påverkar 

tolkningen. Att det i varje bild förekommer endast en manlig och en kvinnlig karaktär har 

som syfte att lägga karaktärerna i det motsatsförhållande som även existerar i polariseringen 

av begreppen kvinnlighet och manlighet.  

Reklambilden skapas som en reklambild för ett påhittat spel. Det påhittade spelet är ämnat 

att representera ett tämligen generiskt och kommersiellt västerländskt spel i genren science 

fiction-action. Denna typ av spel valdes eftersom det är de mest kommersiella spelen som 

anses ha mest skillnader mellan hur karaktärer av olika kön gestaltas. Kommersiella spel 

riktas också främst mot en manlig målgrupp. Denna spelgenre ämnade således fungera som 

en schablonbild över ett typiskt kommersiellt spel. I detta sammanhang är det därmed 

intressant att undersöka ifall det fanns skillnader i hur karaktärerna uppfattas beroende på 

ifall de förekommer i sådana roller som de oftare har i spel av liknande genrer, eller i roller 

som de inte lika ofta har i sammanhanget. Undersökningen skiftar därmed från att 

undersöka hur försökspersonen tolkar karaktärens egenskaper till att undersöka hur 

försökspersonen tolkar att karaktärens egenskaper är eller bör vara i sammanhanget.  

3.3 Problematik 

Det finns en hel del aspekter som är viktiga att tänka på för att eliminera så mycket mätfel 

som möjligt. Det är exempelvis viktigt att se till att inte små detaljer påverkar tolkningen av 

karaktären allt för mycket. Alla karaktärer följer samma tema i sin klädsel: de gestaltas i en 

rymddräkt som inte skiljer sig i sin utformning beroende på karaktärens kön. Strävan till 

neutralitet i klädseln har som funktion att rikta fokus på karaktärernas ställningar och 

uttryckssätt, vilket är den röda tråden i undersökningen.  

Ett problem är att avgöra vad neutralitet i klädsel egentligen är. Hur ska karaktären i klädsel 

och utformning kännas neutral medan man tydligt ska kunna urskilja ifall det är en manlig 

eller en kvinnlig karaktär? Därmed används vissa stereotyper till sin fördel. Karaktärernas 

ansikten gestaltas på ett stereotypiserat sätt eftersom det är viktigt för undersökningen att 

det i de manliga och kvinnliga versionerna går att urskilja vilket kön karaktären 

representerar. 

En risk med användning av stereotyper är dock att försökspersonerna eventuellt bygger sin 

uppfattning på existerande stereotyper istället för att endast se till hur karaktärerna gestaltas 

i denna studie. Något som tål att tänkas på är dock att det är högst troligt att försökspersoner 

bygger sin tolkning av karaktärerna på stereotyper oavsett hur karaktärerna gestaltas.  

Det finns även saker som måste tas i beaktande i skapandet av den neutrala karaktären, som 

varken ska vara tydligt manlig eller tydligt kvinnlig. Denna karaktär gestaltas iklädd samma 

dräkt som de kvinnliga och manliga versionerna, men med en hjälm som döljer ansiktet. På 

grund av detta finns dock en risk för att försökspersoner bygger tolkningen på hurdana 

personer de förknippar med en rymddräkt istället för karaktärens pose. Det kan dock även 



 11 

vara intressant att undersöka vilken sorts karaktär som försökspersoner förknippar med en 

karaktär iklädd rymddräkt.  

Det är även viktigt att tänka på kulturella aspekter, som exempelvis hudfärg på karaktären. 

Eftersom denna undersökning undersöker skillnader mellan könen men inte skillnader 

mellan kulturella aspekter gestaltas alla karaktärer med samma hudfärg, så att inte 

undersökningens fokus skiftas.  

Den kvantitativa forskningsmetoden ger även upphov till en del frågor som behöver tas i 

beaktande. Å ena sidan ger denna metod resultat som kan sammanställas tydligt, å andra 

sidan går man miste om en djupare förståelse om grunderna till försökspersonernas 

tolkningar och attityder. Man bör även ha i åtanke att individuella skillnader mellan 

försökspersonerna inte kommer fram när man använder den kvantitativa metoden. Därmed 

blir sammanställandet av svaren något av en balansgång mellan generalisering och 

ifrågasättande. Utformningen av frågorna är även av ytterst stor vikt för att undvika 

missförstånd. I de öppna frågorna ställs stora krav på kodningen av svaren för att tolka 

försökspersonernas svar på ett korrekt sätt.  

Något som även bör påpekas är att information om försökspersonerna (som exempelvis kön) 

inte kan fastställas med säkerhet då frågeformuläret publiceras på internet och alla svar är 

anonyma. Å andra sidan kan det dock även vara intressant att fråga sig varför en person i så 

fall skulle ljuga i frågeformuläret. Även ett felaktigt svar kan ses som ett sorts svar. Men 

eftersom det är omöjligt att veta ifall försökspersoner ger felaktig information tolkas svaren 

enbart efter den information som finns att tillgå från frågeformulären. 
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4 Projektbeskrivning 

Till denna studie skapades bilder av karaktärer med olika varianter på representation samt 

reklambilder för ett påhittat spel där de olika varianterna av karaktärerna ingick. Den genre 

som karaktärerna gestaltades i är en blandning av action och science fiction med 

kommersiellt fokus. För att kunna utforma bilderna konsekvent med genrerna utfördes en 

förstudie om action och science fiction samt om normer för hur olika karaktärer gestaltats i 

genrerna. 

4.1 Förstudie 

För att beskriva utmärkande drag för genrerna action och science fiction utfördes 

genreanalyser av dessa genrer. För analyserna användes främst litteratur inom filmanalys, 

vilket kan ses som problematiskt i sammanhanget eftersom det som skapades var bilder för 

karaktärer i spel. Geoff King och Tanya Krzywinska skriver nämligen att ett spel inte kan 

undersökas på exakt samma sätt som en film eftersom en sådan metod inte tar i beaktande 

skillnaderna mellan filmer och spel (2006:112). King och Krzywinska påpekar dock även att 

filmstudier kan vara användbara i samband med analys av spel eftersom spel kan låna 

egenskaper från filmmediet:  

New media such as digital games do not exist in isolation. They offer 

distinctive characteristics of their own, but also draw on the qualities of 

existing media, a process encapsulated in David Bolter and Richard Grusin’s 

(2000) concept of remediation (2006:112). 

King och Krzywinska skriver även att spel skiljer sig från filmer främst på grund av sin 

interaktiva karaktär (2006:126). Eftersom det som skapades i denna studie saknar 

interaktivitet och istället fokuserar på de representativa faktorerna hos spelkaraktärerna 

kunde filmanalys användas för att ge en grundförståelse i hur normer för representation 

inom genrerna kan påverka karaktärernas representation. King och Krzywinska påpekar 

även att flera spel lånar ikonografi från filmgenrer som exempelvis skräck och science fiction 

(2006:119). Därmed kan man anta att analyser av normer för representationer inom science 

fiction- och actionfilm kan vara användbara för att ge en grundförståelse av normerna för 

representationer i spel av motsvarande genrer.  

Det bör påpekas att analyserna av genrerna på intet sätt är uttömmande. Kunskap om dessa 

genrer fungerade främst som ett hjälpmedel till skapandet av karaktärerna, samt för att i ett 

senare skede ge en grundförståelse i hur dessa normer kan påverka försökspersoners 

attityder om och tolkning av karaktärernas representation. 

4.1.1 Genreanalys av science fiction 

Science fiction är en intressant genre eftersom den kan vara så svår att definiera. Inom 

begreppet science fiction kan det nämligen förekomma verk som skiljer sig stort från 

varandra. Keith M. Johnston beskriver i Science Fiction Film: A Critical Introduction (2011) 

att ett problem med att försöka definiera science fiction som genre är att den ofta kan 

överlappa med en hel del andra genrer (2011: 24). Därmed kan olika verk som alla ses som 

science fiction variera stort sinsemellan beroende på vilka andra genrer som samspelar i 

verket. Johnston skriver även hur en alltför strikt definition enbart skulle begränsa genrens 

möjligheter: 
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Setting a strict definition for the science fiction film works to limit the 

possibilities of the genre: not because the films do not draw from a common set 

of similarities and ideas, or even because audiences have differing opinions of 

what science fiction film is, but because the genre is constantly shifting and 

adapting (2011:25). 

Utöver att science fiction kan ses som en genre vars verk kan variera stort sinsemellan kan 

det inom ramen för ett verk förekomma väldigt fantasifyllda och nyskapande element. Det 

kan antas att skildringar av framtidsscenarier och alternativa verkligheter ger utrymme att 

skapa samhällen som skiljer sig stort från verkligheten, men genom påhittade, förmodat 

alternativa verkligheter som gestaltas i science fiction-filmer speglas även ofta verkliga 

samhällssystem och maktrelationer på ett eller annat sätt. Därmed används analyser av 

science fiction-filmer ofta som ett verktyg för att beskriva och problematisera attityder och 

maktrelationer i det verkliga samhället.  

Något som bör nämnas i sammanhanget är dock att tankesättet att filmerna speglar 

samhällets attityder även kan ses som problematiskt. En film kan inte enbart ses som en 

direkt reflektion av samhället, eftersom även skapandet av en film är en process. Johnston 

beskriver det på följande sätt: ”Film analysis necessarily accepts that film has a relationship 

with world issues, societal concerns and cultural totems, but that relationship includes a 

complex process of construction and representation, not a simple reflection” (2011:29). 

Därmed bör man ta i beaktande att skapandet av ett verk är en aktiv process där 

övervägningar om hur man väljer att representera verkligheten ingår. Detta utesluter dock 

inte att verket kan anses reflektera attityder i verkligheten, men det är värt att ta i beaktande 

att reflektionen kan utgöras av komplexa processer som påverkar hur representativa faktorer 

tar sig i uttryck. 

Adalifu Nama beskriver i boken Black Space: Imagining Race in Science Fiction Film 

(2008) hur attityder om etniska minoriteter har speglats i filmmediet. Genom sina analyser 

av representationer av etniska minoriteter i science fiction-filmer från olika tidsperioder har 

Nama ämnat beskåda hur rasism och diskriminering har genomsyrat det amerikanska 

samhället genom tiderna. För denna sorts analys är en viktig teoretisk utgångspunkt att 

samhällets attityder kan speglas genom filmerna. Nama betonar också att science fiction-

film speglar sin samtid: “Arguably, SF films have a creative mandate to represent any kind of 

character or imagine any type of social system within their narratives. In spite of this creative 

latitude, SF films have repeatedly engaged contemporary social issues” (2008:2). Nama 

beskriver även fenomenet på följande sätt: “As a result, the SF film genre is not merely an 

imaginative medium primarily focused on the future. SF film is also a powerful lens by which 

to observe the collective racial desires, constructs, fantasies and fears circulating throughout 

American society” (2008:2). 

Även om Nama främst fokuserar på att analysera hur attityder om etniska minoriteter 

speglas i science fiction kan citaten ovan även ses som beskrivande över hur andra sorters 

maktförhållanden har speglats i filmer.  

I ett genussammanhang är science fiction en intressant genre eftersom den har setts som 

riktad till en maskulin målgrupp, medan en stor del av de akademiker som forskat om 

genren är kvinnliga (Johnston 2011:28). Å andra sidan kan just det att genren setts som 

maskulint inriktad ha gett upphov till att kvinnliga akademiker har intresserat sig för att 

studera science fiction. En av orsakerna till detta kan vara att den maskulina traditionen 
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inom genren gett upphov till att jämlikhetsfrågor kan analyseras på olika sätt. Johnston 

skriver nämligen att kvinnliga forskare genom att tillämpa olika forskningsmetoder på 

science fiction-film (som exempelvis psykoanalytiska och feministiska metodologier) har 

sökt en djupare förståelse i jämlikhetsfrågor och händelser i samhället som de anser kan 

speglas i diskursen som filmerna ger upphov till (2011:28).  

Anne Cranny-Francis beskriver i Feminist Futures: A Generic Study (1990) hur science 

fiction är en genre som erbjuder möjligheter att skapa samhällskritiska, feministiska texter. 

Hon beskriver två olika diskurser som kan användas i science fiction. Den dominanta 

diskursen beskriver hon som en patriarkal diskurs som innehåller följande drag: ”(…) high-

tech science fiction of the first part of this century, enamoured of the power of whizz-bang 

technology and devoid of any concern with its social implications” (1990:220). I motsats till 

denna diskurs kan den andra diskursen enligt Cranny-Francis användas för att skapa verk 

som granskar samhället ur ett kritiskt perspektiv (1990:220). Cranny-Francis beskriver 

dessa diskurser främst i samband med litterära verk inom genren science fiction, men drag 

från dem finns även i nyare former av media, som filmer och spel. De drag som enligt 

Cranny-Francis tillhör den första diskursen kan kopplas till science fiction-verk med inslag 

av action, men man bör ha i åtanke att action nödvändigtvis inte utesluter samhällskritiska 

element. 

Filmen Alien (Ridley Scott 1978) är en science fiction-film som har gett upphov till analyser 

ur feministiska perspektiv. Judith Newton anser att det konventionsbrytande faktumet att 

filmens huvudkaraktär är en självständig kvinna gör att filmen kan läsas både som en 

utopisk representation av framtiden, samt som en reflektion av ängslan som kan förknippas 

med denna framtidsbild (1990:87). 

J. P. Telotte beskriver i boken Science Fiction Film hur science fiction som genre speglar 

samhällets attityder om teknik och vetenskap. Han binder även användandet av teknik i 

science fiction till feministiska texter:  

Given the genre’s fundamental concern with science and technology, with the 

sort of controlling concepts and technologies that feminist criticism has 

usually linked to the dominating structures of a patriarchal culture – and 

often taking the distinctly phallic shape of rocket ships, ray guns, tunneling 

devices, and light sabers – science fiction cinema has provided a fertile 

ground for exploring a genre dynamic in which, most often, men do while 

women watch appreciatively (2001:49).  

Telotte påpekar dock därefter att det har skett en förändring i denna dynamik under de 

senaste åren eftersom det uppkommit en del filmer där även kvinnliga karaktärer 

porträtterats i roller som teknologiskt skickliga (2001:49). Detta fenomen finns även i 

dataspel. Ett exempel är spelet Enslaved: Odyssey to the West (Ninja Theory, 2010) där den 

fysiskt starka manliga huvudkaraktären kontrolleras av en fysiskt svagare men teknologiskt 

kunnigare kvinnlig karaktär. Tack vare sin teknologiska förmåga har den kvinnliga 

karaktären modifierat ett elektroniskt pannband med vilket hon kan kontrollera den manliga 

karaktären och tvingar honom att hjälpa henne ta sig genom en post-apokalyptisk värld. 

Spelet exemplifierar därmed ett intressant maktförhållande: den manliga karaktären har 

mer fysisk styrka, men denna styrka kontrolleras av en kvinnlig karaktär på grund av styrkan 

hon tilldelas genom sin teknologiska förmåga.  
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Om karaktärerna endast tolkas enligt hur de gestaltas på omslaget till spelet presenteras 

dock maktförhållandet mellan karaktärerna inte riktigt på samma sätt. Den manliga 

karaktärens styrka tar sig nämligen tydligare i uttryck på ett visuellt sätt än den kvinnliga 

karaktärens styrka, representerad genom karaktärens muskulösa kroppsbyggnad. Detta är 

även något som är kännetecknande för genren action, som ofta spelar på att karaktärens 

muskler representerar dess fysiska styrka. Även den kvinnliga karaktären har en funktion i 

sammanhanget: genom sin betydligt mindre muskulösa kropp fungerar hon som en motpol 

som förstärker betydelsen av den manliga karaktärens fysiska styrka. 

 

Figur 1 Omslag för spelet Enslaved: Odyssey to the West (Ninja Theory, 2010)  

4.1.2 Genreanalys av action 

Action är en genre som kan anses genomsyras av en starkt maskulin tradition. Därmed är det 

intressant att undersöka hur olika slags representation av både kvinnliga och manliga 

karaktärer tolkas i ett actionsammanhang.  

Yvonne Tasker analyserar i boken Spectacular Bodies: Gender, Genre and the Action 

Cinema (1993) gestaltning av stereotyper för manliga och kvinnliga karaktärer inom 

actionfilm. Eftersom Tasker enbart beskriver filmer fram till 1993 bör man vara försiktig 

med att generalisera även dagens actionfilm enligt hennes antaganden. Men i denna 

genreanalys av action används boken inte heller som beskrivande av dagens actionfilm utan 

främst för att ge exempel över stereotyper för manliga och kvinnliga karaktärer i actionfilm 

genom tiderna. 

Tasker skriver att visuellt spektakel har så stor fokus inom actiongenren att det kan ses som 

en egenskap som definierar genren (1993:6). Hon anser att även huvudkaraktärens kropp 

kan ses som en form av visuellt spektakel i en actionfilm: 

Along with the visual pyrotechnics, the military array of weaponry and 

hardware, the arch-villains and the staggering obstacles the hero must 
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overcome, the overblown budgets, the expansive soundtracks, is the body of 

the star as hero, characteristically functioning as spectacle (1993:76). 

Att använda en manlig karaktärs kropp som en form av spektakel kan dock te sig 

problematiskt inom actiongenren, eftersom rollen som passiv och betraktad är något som 

oftast förknippats med femininitet medan stereotypen för en manlig actionhjälte tenderar att 

bygga på karaktärens aktivitet och maskulinitet (Tasker 1993:77). Tasker beskriver vidare att 

denna paradox mellan feminina och maskulina stereotyper i den manliga actionhjälten har 

gett upphov till ett behov av att kompensera karaktärens maskulinitet exempelvis genom 

action (1993:77). 

Behovet att betona en manlig huvudkaraktärs maskulinitet kan även diktera i vilka roller en 

kvinnlig karaktär förekommer i en actionfilm. Tasker beskriver att en vanlig roll för en 

kvinnlig karaktär i en actionfilm är att erbjuda en motpol till den manliga karaktären 

(1993:16). Att gestalta en kvinnlig karaktär vid sidan om den manliga kan därmed ha som 

funktion att femininiteten som antyds i att den manliga actionhjälten betraktas som ett 

spektakel istället riktas mot den kvinnliga karaktären. På detta vis förstärks stereotypen av 

maskulinitet för den manliga karaktären. 

Något som bör påpekas är att även om stereotypen för maskulinitet främst tilldelas manliga 

karaktärer kan även kvinnliga karaktärer inom action gestaltas i stereotypt maskulina roller. 

Detta går åt båda hållen – ibland gestaltas nämligen även en manlig karaktär i en stereotypt 

feminin roll, som en svag karaktär som behöver räddas av huvudkaraktären (Tasker 

1993:17). Det intressanta är dock hur polariseringen av stereotyperna spelar in på skillnader 

i hur karaktärerna gestaltas. Eftersom maskulinitet är stereotypen för en manlig karaktär, 

och femininitet är stereotypen för en kvinnlig karaktär kan det vara problematiskt att 

gestalta en karaktär i en stereotyp roll som ter sig inkompatibel med karaktärens kön. 

Därmed menar Tasker att man i actionfilm ämnar kompensera med rollerna som hänger 

ihop med karaktärens kön så att de motsägelsefulla rollerna balanseras ut:  

In crude terms, if images of men have often needed to compensate for the 

sexual presentation of the hero’s body through emhasising his activity, then 

images of women seem to need to compensate for the figure of the active 

heroine by emphasising her sexuality, her availability within traditional 

feminine terms (1993:19). 

Action är en intressant genre att använda sig av i denna studie eftersom den innehåller en 

maskulin tradition och en stark polarisering av manlighet och kvinnlighet. Ett intressant 

element inom action är att karaktärer även kan förekomma i roller som går mot den 

stereotypa rollen som karaktärens kön dikterar, medan detta i sin tur kan ge upphov till en 

strävan att kompensera för motstridigheten på olika sätt. Lara Croft i spelet Tomb Raider 

(1996) är ett tidigt exempel av detta fenomen i spel. Lara Croft var en av de första kvinnliga 

huvudkaraktärerna inom actiongenren, och hon anses även vara gestaltad på ett stereotypt 

sexualiserat sätt.  

En annan orsak till karaktärerna gestaltades inom genren action i denna studie är att det kan 

argumenteras för att action är en av de genrer som är starkast närvarande i den 

kommersiellt inriktade spelindustrin. När action sedan kombineras med science fiction 

skapas en intressant helhet. I likhet med action kan science fiction anses följa en stereotypt 

maskulin tradition och den ses även som en genre som är vanlig inom spelindustrin. Det 

intressanta med science fiction som genre är dock hur tudelad den kan vara: science fiction 
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anses vara öppen för alternativa verkligheter samtidigt som den anses spegla samtiden. 

Därmed kan man fråga sig ifall karaktärer som gestaltas inom genren science fiction tolkas 

enligt den verklighet som genren anses spegla, eller som den alternativa, fiktiva verkligheten 

som spelvärlden representerar. Science fiction utgjorde därmed en intressant grund för 

skapandet av karaktärerna. Möjligheterna för representation som variationen inom genren 

erbjöd ger en förutsättning att skapa karaktärer i en miljö där nästan vad som helst är 

möjligt, samtidigt som denna miljö även kunde tolkas som en spegling av verkligheten, där 

en hel del normer och stereotyper förekommer.  

4.1.3 Omslag för spel inom genrerna action och science fiction 

Den genre som spelkaraktärer förekommer i kan anses diktera sättet som karaktärer 

gestaltas på. Jag gjorde en förstudie om en mängd omslag för spel som kan kategoriseras 

inom genrerna action och science fiction för att undersöka hurdana normer det fanns för 

karaktärernas representation på omslagen. Vidare ville jag se ifall det fanns ett samband 

mellan karaktärerna på spelomslagen och den tradition av representation som följer 

genrerna action och science fiction som beskrivits ovan. Dessa analyser var väldigt 

subjektiva, eftersom funktionen med dem främst är att ge inspiration till mitt eget skapande 

av karaktärerna och reklambilderna i denna studie. Eftersom detta arbete gick ut på att 

skapa bilder tog jag heller inte i beaktande vilka roller karaktärerna har i spelen utan 

fokuserade enbart på hur de gestaltades på omslagen. De omslag jag analyserade var till 

följande spel: Deus Ex: Human Revolution (Eidos Montreal, 2011), Halo 4 (343 Industries, 

2012), Mass Effect 3 (BioWare, 2012) och Metroid Prime 3: Corruption (Retro Studios, 

2007). Dessa spel valdes eftersom de alla är relativt välkända spel med viss kommersiell 

framgång som innehåller drag från action och science fiction. Dessutom hade alla dessa 

omslag en gestalt som kunde tolkas som mänsklig, och mänskliga gestalter var också det som 

skapades i denna studie. Jag valde även omslag där nästan hela karaktären syns tydligt, så 

att även karaktärens pose kunde avläsas. 

 

Figur 2 Till vänster: Omslag för spelet Deus Ex: Human Revolution (Eidos Montreal, 2011) 

Figur 3 Till höger: Omslag för spelet Halo 4 (343 Industries, 2012) 
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Figur 4 Omslag för spelet Metroid Prime 3: Corruption (Retro Studios, 2007) 

Det som är gemensamt för spelens omslag är att alla karaktärer har någon slags skyddsdräkt 

på sig. Karaktären på pärmen till Deus Ex: Human Revolution har inte en lika utmärkande 

dräkt som karaktärerna på de andra omslagen, men materialet på överdelen liknar något 

som kunde finnas på en skottsäker väst och kan därmed liknas vid en skyddsdräkt, om än en 

mer diskret sådan. En orsak till att karaktärerna gestaltas med en skyddsdräkt är att spelets 

narrativ utgör förutsättningar som kräver detta: eftersom alla spel innehåller drag av action 

går spelen till stor del ut på att slåss mot fiender på ett eller annat vis. Skyddsdräkterna har 

dock även en rent visuell funktion: de kan ses som en representation av karaktärernas 

uthållighet och styrka. Stereotypen av en stark och uthållig huvudkaraktär är också ett viktigt 

element inom actiongenren, som beskrevs tidigare. Alla karaktärer har även poser som 

kännetecknar dominans: hållningen är relativt avslappnad och karaktärerna står brett med 

armarna åt sidan. Alla karaktärer håller också i någon slags vapen, som kan ses som en 

symbol som ytterligare förstärker karaktärernas dominanta roll. 

Av dessa spelomslag finns den enda kvinnliga karaktären på pärmen till spelet Metroid 

Prime 3: Corruption. Hon är en intressant karaktär eftersom hon är en av få kvinnliga 

huvudkaraktärer i spel inom genrerna action och science fiction. Hon går även mot normen 

om en stereotypt sexualiserad kvinnlig karaktär i sin representation eftersom hon likt de 

manliga karaktärerna gestaltas i en skyddsdräkt. Hennes skyddsdräkt är dock så döljande att 

man kan fråga sig ifall en person skulle tolka karaktären som kvinnlig eller manlig. Något 

som bör påpekas är att detta omslag, - det enda omslaget med en kvinnlig karaktär - är det 

enda omslaget där karaktären gestaltas ur ett fågelperspektiv: med kameran ovanför 

karaktären. Bo Bergström skriver i Effektiv Visuell Kommunikation att detta perspektiv får 

en karaktär att verka mindre betydelsefull (2009:195). Eftersom perspektivet gör att man ser 

ner på karaktären kan den verka mer underlägsen än en karaktär som gestaltas ur 
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grodperspektiv, där man ser upp på karaktären, som exempelvis karaktären på pärmen till 

Halo 4.  

En intressant detalj är att det för spelet Mass Effect 3 även existerar en annan version av 

omslaget som har en kvinnlig version av huvudkaraktären. Hon gestaltas i samma ställning 

som den manliga karaktären, men med attribut som kan kopplas till en kvinnlig stereotyp: 

långt hår, smink, samt något mjukare anletsdrag iklädd en dräkt som följer en stereotypt 

kvinnlig kroppsform. Denna kvinnliga version är en intressant kontrast till karaktären på 

omslaget till Metroid Prime 3: Corruption (2007). Båda karaktärerna är kvinnliga, men 

sättet de gestaltas på varierar på den punkten att man integrerat stereotypt kvinnliga attribut 

hos karaktären till Mass Effect 3, medan det inte ens är självklart att karaktären på pärmen 

till Metroid Prime 3: Corruption tolkas som en kvinna. 

 

Figur 5 Till vänster: Omslag för spelet Mass Effect 3 (BioWare, 2012) 

Figur 6 Till höger: Kvinnlig version av karaktären på omslaget för spelet Mass Effect 3 
(BioWare, 2012) 

4.2 Arbetsprocess 

I arbetsprocessen kring skapandet av karaktärerna och reklambilderna strävade jag efter att 

gestalta karaktärerna så att de passade in på undersökningens syfte så bra som möjligt. På 

grund av detta blev förutsättningarna för arbetet väldigt annorlunda än för arbete kring 

bilder skapade mot ett företag. Istället för att främst fokusera på det visuella var det 

nämligen viktigt att skapa bilderna så att de stämde överens med vad som beskrivits i 

problemformuleringen och metodbeskrivningen. 

Poserna var viktiga i detta arbete eftersom det var de som kännetecknade vad karaktären 

representerar. Karaktärernas representation var också kärnan i själva undersökningen. 
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Därmed var det viktigt att de skapades i enlighet med de element som beskrivits tillhöras 

dominans, undergivenhet och likgiltighet. Jag påbörjade arbetsprocessen genom att skissa 

på idéer till hur de olika varianterna av karaktärer kunde se ut. Som hjälpmedel använde jag 

mig av definitionerna på dominanta, undergivna och likgiltiga poser som beskrevs i 

föregående kapitel. Eftersom det var viktigt att uppnå poser som var så tydliga och läsbara 

som möjligt fokuserade jag först på själva poserna, och lämnade eventuell klädsel och 

detaljer till ett senare skede. 

4.2.1 Skisser över poserna för undergivenhet, dominans och likgiltighet 

De första skisserna tecknades snabbt för att testa att visualisera definitionerna av dominans 

och undergivenhet i några poser.  

 

Figur 7 Tidiga skisser över poser som ska representera dominans (till vänster) och 
undergivenhet (till höger) 

Jag tyckte dock att en större variation av poser behövdes, och började leta efter inspiration 

till poserna. Jag mindes då att jag i någon kurs sparat länken till en sida på internet som 

innehåller referensbilder för poser: www.posemaniacs.com. Denna sida visade sig vara 

inspirerande eftersom det fanns en så stor variation poser att välja från. Dessutom var 

bilderna på sidan ett bra hjälpmedel till att få karaktärernas anatomi korrekt, då de 

gestaltades med tydlig muskelvävnad. Till skisserna har jag använt både bilder med manliga 

och kvinnliga karaktärer som referenser, men jag valde att fokusera främst på poserna, och 

undvek därmed att ta med tydliga detaljer som signalerar om karaktären är kvinna eller 

man.  

Jag strävade efter att välja en jämn fördelning av poser där olika drag som kännetecknar 

dominans, likgiltighet och undergivenhet ingick. Sammanlagt blev det 18 skisser: 6 skisser 

över dominanta poser, 6 skisser över undergivna poser och 6 skisser över likgiltiga poser. I 

vissa poser kombinerades flera element i en och samma pose, så nästa del i arbetsprocessen 

gick ut på att välja ut element från olika poser som tydligt kunde anses signalera någon av 

dessa roller och sätta ihop dessa element till de tre olika varianterna av poser. Skissandet 

gjordes i programmet Photoshop CS6 (Adobe Systems Inc., 2012) eftersom programmet 

erbjuder funktionalitet som underlättar arbetet en hel del. Ett exempel på hjälpsam 

funktionalitet är lagerfunktionen, som möjliggör att man kan måla på olika lager som man 

kan aktivera och avaktivera. När ett lager aktiveras är det synligt, och när det avaktiveras är 

det osynligt. Detta kan vara till stor hjälp när man exempelvis endast vill fokusera på ett 

lager. De lager jag målade i var ett lager där jag snabbt skissade karaktärens pose och 

uppbyggnad i enkla former som cirklar och streck, samt ett lager med linjeteckning där 

posen och silhuetten syns mer tydligt. Jag lade sedan till ett lager med linjer som skulle 

http://www.posemaniacs.com/
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fungera som hjälpmedel till att ge en överblick av kroppens vinkel i posen, samt hur stor 

plats karaktären tar upp och hur den står. 

 

Figur 8 Skiss av karaktärens pose och grunduppbyggnad i enkla former 

 

Figur 9 Linjeteckning som visar posernas silhuetter tydligare 
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Figur 10 Alla lager av skisser i samma bild. Linjeteckning i svart, skiss av grunduppbyggnad i 
blått och hjälplinjer över vinklar och upptagen yta i rött. 

Bilderna ovan visar de olika lagren med skisser. Skisserna är sammanställda på följande sätt: 

skisserna till vänster är poser som främst ämnar representera dominans, skisser till höger är 

poser som främst ämnar representera undergivenhet och skisserna i mitten ämnar 

representera likgiltighet. Det bör dock påpekas att detaljer som representerar olika 

egenskaper även kan kombineras i en och samma pose. I vissa fall har jag lagt en pose i en 

kategori enbart på grund av att jag anser att den innehåller en detalj som tydligt kan 

förknippas med kategorin, även om den skulle innehålla andra element som går emot 

kategorin. För att förtydliga detta skapade jag en bild där detaljer som kan förknippas med 

olika egenskaper är ringade in i olika färger på karaktärerna. 

 

Figur 11 Bild som exemplifierar vilka element som kan förknippas med dominans (röd ellips) 
och undergivenhet (blå ellips)  
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I föregående kapitel beskrevs vilka detaljer som kan vara kännetecknande för dominans, 

undergivenhet och likgiltighet. Jag använde mig av dessa beskrivningar för att kategorisera 

vissa element i skisserna. Elementen är inringade i rött och blått där rött står för element 

som förknippas med dominans och blått står för element som förknippas med 

undergivenhet.  

Inom kategorin för de dominanta elementen finns exempelvis de poser där karaktären står 

brett isär och tar upp mycket plats (röd ellips kring fötterna), står med armarna åt sidan (röd 

ellips kring armarna), har en öppen och avslappnad hållning (röd ellips kring axeln), samt 

med ansiktet riktat direkt mot betraktaren (röd ellips runt huvudet). Utöver dessa element 

har jag även ringat in en knuten näve som ett dominant element, eftersom den kan anses 

representera beslutsamhet och fysisk styrka, vilka är egenskaper som kan förknippas med 

dominans.  

Inom kategorin för de undergivna elementen finns de poser där karaktären står med benen 

tätt intill varandra och endast upptar en liten yta (blå ellips kring fötterna), har armarna tätt 

intill kroppen (blå ellips kring armarna), samt har en instängd hållning och håller huvudet 

nere eller ser bort (blå ellips kring huvudet).  

De likgiltiga poserna innehåller element som kan tolkas i samband med både undergivenhet 

och dominans: står brett men har även armarna tätt intill kroppen eller står på en liten yta 

men har armarna utåt. Ett problematiskt element inom en likgiltig pose är posen där 

karaktären har armarna i kors eftersom den kan tolkas som undergiven i och med att 

armarna är tätt mot kroppen, medan detta samtidigt kan vara ett element som förmedlar en 

känsla av beslutsamhet och kontroll vilket lättare förknippas med dominans. Detta 

exemplifierar en problematik med att tolka poser som kännetecknande för något enbart efter 

en specifik detalj: sammanhanget kan påverka vad detaljen står för. Därmed bör man alltid 

ta i beaktande helhetskänslan som förmedlas genom posen. Det är även viktigt att påpeka att 

dessa poser kan tolkas som något helt annat än dominans, undergivenhet eller likgiltighet, 

och att det även inom dessa kategorier kan existera egenskaper med stor variation. Därmed 

behövde posen överdrivas genom att undvika att använda element som var otydliga och 

kunde stå för olika saker och sträva till att försäkra sig om att posen främst innehöll detaljer 

som lättare ansågs höra till den egenskap som posen var menad att representera.  

Av de 18 skisserna ovan valde jag ut element som jag ansåg kunde kopplas tydligast som 

kännetecknande för dominans, undergivenhet samt likgiltighet enligt Isbisters (2006) och 

Carney, Cuddy och Yaps (2010) definitioner. Dessa element kombinerade jag i 6 nya skisser 

över poser: 2 dominanta, 2 likgiltiga samt 2 undergivna. Bild av skisserna finns på följande 

sida. Skisserna till vänster representerar dominanta poser, skisserna i mitten representerar 

likgiltiga poser och skisserna till höger representerar undergivna poser. I de dominanta 

poserna kombineras element som kan kopplas till dominans: karaktärerna står stadigt med 

benen brett isär, upptar mycket plats, har öppen hållning samt, riktar ansiktet rakt mot 

betraktaren och står med armarna utåt. I de likgiltiga poserna står karaktärerna inte riktigt 

lika brett, med armarna mer åt sidan och ansiktet riktat bort från betraktaren medan de har 

en relativt öppen hållning. I de undergivna poserna har karaktärerna en mer instängd 

hållning, håller huvudet nere, upptar en liten yta, står inte lika stadigt och har armar och ben 

tätt intill kroppen.  
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Figur 12 Skisser där element från de tidigare skisserna kombinerats för att skapa poser som 
tydligare ska representera dominans, likgiltighet och undergivenhet 

Av de två versionerna för varje pose valdes den skiss som tydligast representerade någon av 

poserna. Detta var ganska svårt eftersom det kan vara väldigt subjektivt hur man tolkar en 

pose.  

I slutändan valdes följande skisser av karaktärerna i Figur 12: (numrering från vänster till 

höger) 2, 3 och 5. Den dominanta posen valdes eftersom karaktären har en öppen och 

avslappnad hållning, står brett isär med knutna nävar och armarna utåt, samt riktar ansiktet 

direkt mot betraktaren. De knutna nävarna samt armarnas böjning utåt gör att karaktären 

kan tolkas som handlingskraftig och bestämd, vilket kan förknippas med dominans. Den 

likgiltiga posen valdes eftersom den ter sig väldigt neutral och intetsägande, och befinner sig 

därmed som ett mellanting till den dominanta och undergivna karaktären. Dessutom riktar 

karaktären blicken bort, vilket ytterligare förstärker dess likgiltighet. För den undergivna 

karaktären gjorde jag en del förändringar, för att förtydliga dess uttryck. I den undergivna 

karaktären kombineras följande element som kan förknippas med undergivenhet: 

karaktären står med benen tätt ihop, med armarna intill kroppen, håller huvudet nere samt 

har en instängd hållning. Figur 13 visar på nästa sida de slutgiltiga poserna för dominans (till 

vänster), likgiltighet (i mitten) samt undergivenhet (till höger). 
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Figur 13 Slutgiltiga poser 

4.2.2 Skisser över klädsel 

Jag hade tidigare haft en idé att alla karaktärer skulle ha samma klädsel för att rikta fokus på 

poserna. En ytterligare funktion för klädseln var att etablera karaktärerna i deras 

sammanhang: ett spel inom genrerna action och science fiction. Analyserna av omslagen för 

spel inom dessa genrer visade att en skyddsdräkt av något slag var en norm för 

karaktärernas klädsel. Dessutom fanns en del varianter av detta: dräkter som tog i beaktande 

karaktärens kroppsform och eventuellt förstärkte denna, samt dräkter som dolde 

kroppsformen. Eftersom det var viktigt att poserna syntes tydligt kunde inte dräkten jag 

använde vara alltför döljande, men jag ville inte heller att den skulle förtydliga kroppsformen 

alltför mycket, eftersom jag då kunde använda samma dräkt för alla karaktärer, oberoende 

av deras kön. Därmed påverkade inte heller karaktärens fysik tolkningen, utan poserna var 

det som främst kännetecknade vad karaktärerna representerade.  

För karaktären vars kön inte gick att urskilja fanns olika sätt att gestalta som skapade olika 

förutsättningar för karaktärens tolkning. En idé för denna karaktär var att endast använda 

en stiliserad silhuett för att försäkra sig om att det främst var posen som tolkades. Däremot 

hade genreanalyserna fått mig att se på detta från en annan synvinkel. Eftersom jag även 

ville undersöka hur karaktärerna tolkades i förhållande till den genre de presenterades i 

kunde det nämligen vara intressant att undersöka hur en karaktär vars kön inte går att 

urskilja tolkas inom genren beroende på dess pose, samt vilket kön poserna anses 

representera. Att karaktären skulle vara iklädd en dräkt hade därmed en viktig funktion. 

Utöver att dräkterna etablerade karaktärerna i genrerna action och science fiction skapades 

ett intressant förhållande mellan dräkterna som följde genretraditioner och poserna som 

inte gjorde det. Att genrerna action och science fiction har en maskulin tradition var även 

intressant att tänka på i sammanhanget. Hur skulle poserna som inte följde den maskulina 

normen tolkas i förhållande till de genrer som dräkterna representerade? 
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Genom att använda poserna jag tecknat innan som grund skissade jag upp en första skiss på 

en dräkt som skulle dölja särdrag för karaktären, medan posen ändå syntes tydligt. Jag valde 

en pose över varje egenskap för att se ifall dräktens utseende påverkades av vilken pose den 

gestaltades på. Skisserna kring klädsel skapades innan de slutgiltiga poserna hade bestämts, 

så av en slump använde jag de poser som sedan inte blev valda. Detta påverkade dock inte 

arbetet så mycket eftersom jag tänkte mig att jag ändå skulle få göra en ny och bättre version 

av dräkten till den slutgiltiga karaktären. Tack vare detta beslut kunde jag nämligen testa 

olika versioner utan att haka upp mig på utförandet alltför mycket. Jag gestaltade karaktären 

med en hjälm på huvudet för att se ifall den neutrala versionen av karaktärerna kunde 

fungera genom att helt enkelt dölja ansiktet.  

Jag gjorde även ett antal varianter på dräkten för att göra den mer visuellt intressant: två 

varianter med någon slags utsmyckning och två varianter med ytterligare skyddslager. 

 

Figur 14 Den första skissen av karaktärens dräkt 
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Figur 15 Olika varianter av dräkten 

Bilden nedan visar den slutgiltiga versionen av dräkten med de valda poserna. Denna dräkt 

valdes eftersom jag ansåg att något slags skyddslager var bra att ha på dräkten för att 

ytterligare binda karaktärerna till action-temat. Jag tyckte dock att den andra versionen av 

dräkt med skyddslager (nere till vänster på Figur 15) hade något för militaristiskt utseende, 

samt att formen på elementen fick karaktärens kropp att se något maskulin ut. Den dräkt 

som valdes har till fördel plåtar som inte följer någon kroppsform, utan tillåter att 

karaktären bakom dräkten kan vara vem som helst. Dessutom finns det likheter till en 

astronauts utstyrsel, vilket även binder dräkten till science fiction-temat.  
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Figur 16 Slutgiltig version av dräkt med de valda poserna 

4.2.3 Skisser över ansikten 

När poserna och dräkterna var bestämda påbörjade jag arbetet kring karaktärernas ansikten. 

De versioner där karaktärens kön inte kunde urskiljas skulle ha en hjälm där inget ansikte 

kunde urskiljas, men för de manliga och kvinnliga versionerna av karaktärerna var ansiktet 

det enda stället där man såg vilket kön karaktären representerade. Därmed var det 

nödvändigt att använda sig av stereotypt manliga och kvinnliga attribut i skapandet av 

karaktärernas ansikten. Något som var viktigt att ta i beaktande var dock att även 

ansiktsuttrycket påverkar hur karaktärerna tolkas. Om en dominant karaktär exempelvis har 

ett osäkert ansiktsuttryck kommer detta givetvis påverka hur hela karaktären tolkas. Därmed 

var det viktigt att uttrycket på ansiktena följde det de var menade att representera. 

Stereotypt maskulina/feminina attribut skulle därmed användas främst som hjälp till att 

visualisera vilket kön karaktären representerade, medan stereotyper över karaktärernas 

egenskaper skulle undvikas eftersom dessa kunde krocka med de roller som karaktärerna 

gestaltades i. För att exemplifiera: enligt den hyperfeminina stereotypen är en kvinnlig 

karaktär passiv. Om det kvinnliga ansiktsuttrycket för den dominanta karaktären skulle följa 

stereotypen på den punkten skulle detta krocka med att karaktären är menad att gestaltas 

som dominant. Därmed skissade jag grundelement för ansiktets uttryck på ett lager, och 

ovanpå detta lager skissade jag de första versionerna av stereotypt kvinnliga och manliga 

ansikten. Att ha samma grundlager (det blåa ansiktet på bilden nedan) för båda versionerna 

hjälpte att se till att karaktärernas ögon, näsa och mun var placerade på samma ställe, samt 

att karaktärerna hade liknande böjning på ögonbrynet. Det var viktigt att dessa element var 

så lika som möjligt på de båda versionerna eftersom ändringar i små detaljer kan påverka 

hela ansiktets uttryck. 
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Figur 17 Skiss över kvinnliga och manliga ansikten för den dominanta karaktären 

Eftersom karaktärerna gestaltades inom genrerna action och science fiction var det viktigt 

att även ansiktets utseende följde normer och stereotyper för utseendet inom dessa genrer. 

Det kunde ha varit intressant att gestalta karaktärernas ansikten med ett utseende som 

skiljde sig från stereotyperna, men då skulle fokus ha riktats från poserna till att även 

undersöka hur utseendet på karaktärernas ansikten påverkar tolkningen.  

Som hjälp till att skapa ansikten som följde stereotyper för spelkaraktärer inom genrerna 

action och science fiction såg jag åter till de spel jag analyserat innan. Främst bilderna för 

Mass Effect 3 var till hjälp eftersom de så tydligt visar skillnader i normer för gestaltning av 

kvinnliga och manliga karaktärers ansikten. Båda karaktärerna har rätt symmetriska 

ansikten, raka näsor och höga kindben, men den kvinnliga karaktärens drag är en aning 

mjukare än den manliga karaktärens. Hon har också en mindre näsa, fylligare och grannare 

läppar, ljusare hy, och större ögon (eller så ser de större ut på grund av smink som hon 

verkar ha runt ögonen). Hon har även längre hår, men eftersom karaktärerna jag skapat 

gestaltas i hjälm syns inte deras hår. Därmed var det allt viktigare att dragen i ansikten 

gestaltades enligt stereotyper som lättare kan förknippas till manlighet/kvinnlighet.  
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Figur 18 Ansikten för karaktärer i Mass Effect 3 (BioWare, 2012) 

Jag skapade några varianter på ansikten, först ansikten som var ganska neutrala men följde 

normerna som beskrevs innan för karaktärerna till Mass Effect 3 (rad 1 och rad 3 på bilden 

nedan). Därefter skapade jag varianter där jag lade till stereotypa attribut som ytterligare 

kunde förstärka kopplingen till det kön karaktärerna skulle representera (rad 2 och rad 4 på 

bilden nedan). De attribut jag lade till var skägg för den manliga karaktären, samt färg på 

läpparna för den kvinnliga karaktären. 

 

Figur 19 Olika varianter av ansikten för karaktärerna 

Sedan målades även skuggor in i ansiktena för att skapa lite djup i bilden och förtydliga 

uttrycket. Jag bestämde mig för att använda de versioner som hade stereotypa attribut som 
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skägg och färg på läpparna, eftersom dessa skulle förtydliga karaktärerna ytterligare. En risk 

fanns förstås att försökspersoner kunde basera sin tolkning av karaktärerna på dessa 

stereotypa detaljer, men jag var trots allt ute efter ett utseende som liknade de stereotypa 

utseenden karaktärer inom genrerna hade, och då var attribut som dessa vanliga i 

gestaltandet (se Figur 18). Dessutom skapades ett intressant motsatsförhållande ur 

kombinationen av stereotypt gestaltade ansikten och ovanliga poser (exempelvis den 

undergivna) för karaktärer inom genren.  

 

Figur 20 Slutgiltiga ansikten med skuggning 

4.2.4 Detaljarbete kring dräkterna 

För att skapa djup och göra karaktärerna mer visuellt intressanta målades även skuggning på 

dräkterna. Jag målade även hjälmar som döljer ansiktet för versionerna där det inte ska gå 

att urskilja om karaktären är man eller kvinna.  

Jag funderade sedan över ifall dräkterna behövde färg för att göra dem intressantare att se 

på, men bestämde att gråskala räcker för ändamålet. Jag hade dessutom haft en idé att 

bakgrunden till de reklambilder som ska skapas skulle vara en vy över rymden för att 

ytterligare etablera karaktärerna i en science fiction-miljö. Rymden kunde då ha stjärnor och 

planeter i ett antal färger, och om karaktärerna höll sig till gråskala skulle de sticka ut från 

bakgrunden. På detta vis skulle fokus riktas mot karaktärerna. Jag bestämde mig därför för 

att använda gråskala, men tyckte att dräkterna behövde ha någon detalj som skilde sig från 

allt det vita i dräkten. Jag testade därmed olika nyanser av grått i olika sammansättningar på 

dräkten.  
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Figur 21 Skuggning på dräkterna och hjälmar som döljer ansiktet 

 

Figur 22 Olika versioner av grått på dräkterna 
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När jag testat olika versioner tyckte jag dock att alltför många gråa nyanser inte riktigt 

fungerade.  De mörka nyanserna arbetade också mot idén med att fokus skulle riktas mot de 

ljusa karaktärerna. Jag valde därmed att hålla grunden till dräkten vit och ha detaljer i 

ljusgrått eftersom de ljusa nyanserna skulle sticka ut mot en mörk stjärnhimmel bättre än 

mörka nyanser. Glans lades även till på de gråa detaljerna för att ge dräkten lite mer liv.  

 

Figur 23 Den valda versionen av dräkten 

4.2.5 Reklambilderna 

Det första arbetet kring reklambilderna gick ut på att måla bakgrunden. Jag hämtade åter 

inspiration från spelomslagen jag analyserat innan till skapandet av reklambilderna. Två av 

omslagen har en vy över rymden som bakgrund till karaktärerna, och det var en liknande 

bakgrund jag tänkte använda i reklambilderna. Färgerna i bakgrunden skulle också få de 

ljusa karaktärerna att sticka ut. Det som var bra med att ha en rymdvy som bakgrund var 

också att rymden kunde erbjuda en tomhet och öppenhet som gjorde att fokus riktades mot 

karaktärerna. 

Bilden på följande sida visar arbetsprocess kring bakgrunden för reklambilden (från vänster 

till höger, rad ett till rad två). Det första jag gjorde var att välja format. Eftersom A-formatet 

är vanligt använt i affischer valde jag att arbeta i det formatet. I undersökningen kommer ett 

A4- eller A5-format fungera bäst eftersom dessa format är tillräckligt små för att fungera bra 

på en skärm, samt tillräckligt stora för att viktiga detaljer (exempelvis karaktärernas 

ansikten) ska synas tydligt. Jag tecknade dock i ett större format, A3, eftersom det för det 
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mesta är bättre att jobba från större till mindre. Om man arbetar i ett större format kan man 

alltid förminska bilden om det behövs, medan bilden lättare blir pixlig och suddig om man 

förstorar en liten bild till större.  

Arbetsprocessen kring bakgrunden började med att jag valde en mörkblå nyans för himlen. 

Därefter målade jag grunden för en blå planet samt vita detaljer som ska föreställa moln och 

atmosfär. Jag lade karaktärer på ett separat lager ovanför bakgrunden för att se till att 

bakgrundens komposition fungerade med karaktärerna utan att stjäla för mycket 

uppmärksamhet av dem. Jag ville även försäkra mig om att karaktärerna faktiskt stack ut så 

mycket från bakgrunden som jag tänkt mig vid arbetet kring klädseln. Jag arbetade sedan in 

lite mer färg i bilden, som en skiftning från rött till blått på skenet kring planeten. Jag lade 

även till en skugga över planeten bakom karaktärerna för att de skulle sticka ut ännu mer. 

Jag tecknade in stjärnor och färgskiftningar i himlen bakom planeten och för att skapa mer 

dynamik i bilden tecknade jag in glödande meteorer. De raka linjerna i meteorerna krockade 

med planetens böjda form på ett sätt som skapar dynamik.  

 

Figur 24 Arbetsprocess kring reklambilderna 

Jag testade även ett typsnitt som skulle användas för att beskriva namnet för det påhittade 

spelet. Typsnitt testades med ett påhittat namn för spelet: PLANET XZ700. Detta typsnitt 

valdes eftersom det har en känsla av både fart och stabilitet som förstärker action-

stämningen.  
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Även ett annat namn för det påhittade spelet testades: SPACE BATTLE. Detta namn binder 

ytterligare spelet till action-temat, och namnet SPACE BATTLE skapar även ett intressant 

sammanhang för karaktärerna i reklambilden. Betydelsen för ordet Battle kan nämligen 

tolkas väldigt olika beroende på ifall man ser till den dominanta eller undergivna karaktären 

i bilden. Bo Bergström skriver om disharmoni och harmoni mellan text och bild. Han 

beskriver disharmoni som ett sätt att skapa dynamik genom att text och bild samspelar på 

ett motsägelsefullt sätt (2006:289). Det motsägelsefulla uppstår i dessa reklambilder mellan 

den undergivna karaktärens försiktiga pose och ordet Battle, medan den dominanta 

karaktären kan anses förhålla sig i harmoni till ordet. Därmed uppstår även en intressant 

spänning mellan karaktärerna på grund av deras olika förhållanden till reklambildens 

sammanhang. Något som däremot kan vara problematisk med att använda namnet SPACE 

BATTLE i detta sammanhang är att detta skiftar undersökningens fokus en aning. Även om 

det kan vara intressant att undersöka hur namnet skapar ett motsatsförhållande mellan 

karaktärerna motverkar detta syftet med denna del av undersökningen: Från att främst 

undersöka hur karaktärerna tolkas i förhållande till varandra finns nämligen en risk att 

fokus skiftas till att undersöka främst hur karaktärerna förhåller sig till spelets namn. Det 

kunde vara intressant att undersöka hur olika namn påverkar tolkningen av en bild, men i 

denna undersökning ligger fokus främst på karaktärerna och poserna. Därmed valdes 

namnet PLANET XZ700. Fördelen med detta namn är att det ger mer öppenhet för 

betraktaren att bilda sig en egen uppfattning om sammanhanget, medan det också binder till 

science fiction-temat. Namnet syftar inte heller direkt till en strid eller en kamp på samma 

sätt som namnet SPACE BATTLE. Därmed tilldelas inte heller roller till karaktärerna 

beroende på hur de kopplas till spelets namn, utan de tolkas eventuellt främst i förhållande 

till den andra karaktären och poserna. 

Jag fortsatte arbetet med reklambilderna genom att lägga till alla slutgiltiga karaktärer som 

skulle användas i reklambilderna på separata lager. Karaktärerna var då fortfarande helt och 

hållet i gråskala, och när de placerades mot en färggrann bakgrund såg de lite onaturliga ut 

med ansikten vita som lakan. Jag målade därför färg på karaktärernas hud. Även om 

karaktärer i dagens spel kan ha en stor variation av hudfärger kan en ljusare hudfärg 

fortfarande ses som en norm i en stor majoritet av spelen. Denna hudfärg är också vanligare 

för karaktärer inom genrerna action-science fiction, och eftersom jag strävade efter att skapa 

karaktärer med ett utseende som skulle följa stereotyper inom dessa genrer gestaltades 

karaktärerna med ljus hudfärg. Till karaktärernas lager lade jag även till en skuggnings-

effekt som gör att karaktären sticker ut ur bakgrunden ännu mer. Jag skapade även en ikon 

med texten PC-DVD ROM för att förtydliga att reklambilden handlar om spel.  

Därefter funderade jag över hur karaktärerna skulle vara placerade på bilderna. Även 

placeringen av karaktärerna kan nämligen påverka hur de tolkas. I bilderna med både 

dominanta och undergivna karaktärer var placeringen av den dominanta/undergivna 

karaktären alltid samma oavsett karaktärens kön, men detta var inte möjligt för de andra 

varianterna, eftersom de skulle innehålla enbart dominanta och undergivna karaktärer. Det 

kan vara möjligt att en person läser bilden från vänster till höger, vilket gör att blicken först 

faller på karaktären till vänster. Ifall detta påverkar hur karaktärerna tolkas (och i så fall på 

vilket sätt) är dock omöjligt att veta. Detta kan dessutom variera från person till person. 

Därmed var det omöjligt för mig att bestämma vilken karaktär som skulle vara placerad på 

vilken sida i dessa bilder. För att skapa kontinuitet valde jag att placera karaktärerna som 

representerar samma kön på samma sida av bilden i de undergivna och dominanta 

varianterna. Man kan också anta att försökspersoner ser bilden som en helhet, och att svaren 
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inte skulle påverkas nämnvärt av på vilken sida karaktären står, men detta kan ändå vara en 

detalj som tål att tänkas på i sammanställandet av svaren. 

Bilden nedan visar de olika versionerna av reklambilden: en reklambild med en undergiven 

kvinnlig karaktär och en dominant manlig karaktär uppe till vänster samt reklambild med en 

undergiven manlig karaktär och en dominant kvinnlig karaktär uppe till höger. I 

reklambilden nere till vänster har både den manliga och kvinnliga karaktären gestaltats som 

dominanta, och i reklambilden nere till höger har de båda gestaltats som undergivna. 

 

Figur 25 De olika versionerna av den slutgiltiga reklambilden 
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5 Utvärdering 

För att undersöka hur karaktärernas egenskaper tolkades skapades en webbenkät där bilder 

av karaktärerna visades med tillhörande frågor. Enkäten innehöll slutna frågor om vilket kön 

försökspersoner ansåg att karaktärer vars ansikten var dolda representerade samt öppna 

frågor för alla karaktärer. I de öppna frågorna fick försökspersoner beskriva med egna ord 

vilka egenskaper de ansåg att karaktärerna hade. Svaren sammanställdes sedan enligt 

kvantitativ metod till stapeldiagram som visar vilka ord som användes oftast i samband med 

karaktärerna. Genom att jämföra olika diagram kan skillnader i beskrivningarna för de olika 

varianterna skådas. 

5.1 Pilottest 

Innan skapandet av den slutgiltiga enkäten utfördes ett pilottest som hjälp till utformandet 

av enkäten. I pilottestet testades två olika sätt att besvara frågorna: flervalsfrågor samt frågor 

som bestod av en textruta där försökspersonen fick skriva svar med egna ord. 

Flervalsfrågorna innehöll ett antal ord som kunde kopplas till de tre egenskaperna 

dominans, undergivenhet och likgiltighet och försökspersonen skulle sedan välja ut det ord 

som denne tyckte bäst passade in på karaktären. I frågorna där försökspersonerna fick 

beskriva karaktärerna med egna ord fanns endast instruktionen att dessa beskrivningar 

skulle vara ett till tre ord långa.  

Pilottestet visade att flervalsfrågorna gav upphov till väldigt liknande svar från 

försökspersonerna, medan det fanns en större variation i svaren när försökspersonerna fick 

beskriva karaktärerna med egna ord. Fördelen med flervalsfrågorna var att dessa svar var 

lätta att sammanställa, men en stor nackdel var att flervalsfrågorna var väldigt ledande. Att 

försökspersonerna fick välja ut ett ord av ord som presenterades för dem gjorde nämligen att 

undersökningen inte längre handlade om försökspersonernas egna attityder, vilket var den 

röda tråden i undersökningen. En nackdel med frågorna där försökspersoner fick beskriva 

med egna ord var att svaren skulle vara svårare att sammanställa på grund av den stora 

friheten i hur karaktärernas egenskaper kunde beskrivas. Det var dock även denna frihet 

som var fördelen med frågorna. Detta gav upphov till större variation i svaren och mer 

material att analysera. Dessutom var det viktigt att försökspersonerna skulle få beskriva 

karaktärerna med egna ord eftersom det trots allt var deras tolkning som var vad som 

undersöktes. Frågorna där försökspersoner fick beskriva karaktärerna med egna ord valdes 

därför att användas i den slutgiltiga undersökningen. Även om detta gjorde processen med 

att sammanställa och analysera svaren mer komplicerad skulle detta ge intressantare och 

mer givande svar. 

5.2 Enkätinnehåll 

Enkäten utformades som en webbenkät vars länk skickades via e-post samt lades upp på ett 

forum till försökspersonerna. Exempel på hur enkäten såg ut finns i Bilaga 1.  

På enkätens inledande sida beskrevs kort att undersökningen handlade om attityder om 

karaktärers gestaltning. För att undvika att ge alltför ledande instruktioner nämndes det inte 

att undersökningen handlade om att se ifall karaktärernas kön påverkade tolkningen av 

deras egenskaper. De enda instruktionerna som gavs var att betrakta bilder av karaktärer 

och besvara tillhörande frågor. Dessa instruktioner räckte också för att undersökningen 
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kunde genomföras. På den inledande sidan besvarade försökspersonerna även frågor om sig 

själv. Frågorna handlade om försökspersonens kön, utbildning samt hur mycket erfarenhet 

försökspersonen hade av data-/Tv-spel.  

Efter den inledande sidan klickade försökspersoner vidare till kommande sida. Enkäten 

skapades på ett sådant sätt att försökspersoner endast såg en bild samt tillhörande frågor åt 

gången och fick klicka vidare till nästa sida när sidans frågor var besvarade. Detta för att 

undvika att en jämförelse mellan karaktärer var alltför tydlig, och att försökspersoner 

fokuserade på att tolka endast en bild åt gången. Det bör dock påpekas att det är högst troligt 

att det ändå skedde en jämförelse mellan karaktärer och att även ordningen som 

karaktärerna förekommer i kan ha påverkat resultaten. Detta var dock ett problem som inte 

kunde undvikas. De olika egenskaperna av de olika versionerna av karaktärerna var alltid 

placerade i samma ordning för att skapa så likadana förutsättningar för tolkningen som 

möjligt. 

Sidorna efter inledningen innehöll bilder av karaktären vars kön inte gick att urskilja 

(karaktären med hjälm som dolde ansiktet). Varje variant av karaktären visades på en egen 

sida i följande ordning: likgiltig, dominant och undergiven. För varje variant av karaktären 

fanns en sluten fråga där försökspersoner fick ta fasta på vilket kön denne förknippade mest 

med karaktären (kvinna/man) samt en öppen fråga där försökspersonen fick beskriva med 1-

3 ord vilka egenskaper denne ansåg att karaktären hade.  

Efter de olika varianterna av karaktären vars kön inte gick att urskilja visades de olika 

varianterna av karaktären som gestaltats med ett stereotypt kvinnligt ansikte, och därefter 

visades de olika varianterna av karaktären som gestaltats med ett stereotypt manligt ansikte. 

Även varianterna av dessa karaktärer visades på olika sidor i samma ordning som 

varianterna av karaktären vars kön inte gick att urskilja (likgiltig, dominant, undergiven). 

För dessa karaktärer fanns endast en öppen fråga där försökspersonen fick beskriva med 1-3 

ord vilka egenskaper denne ansåg att karaktären hade. 

De sista sidorna av enkäten innehöll reklambilderna där syftet var att undersöka ifall 

karaktärerna tolkades annorlunda när dessa samspelade med en annan karaktär i samma 

bild. Alla fyra varianter av reklambilder visades på skilda sidor i följande ordning: 

reklambild 1 (dominant manlig karaktär och undergiven kvinnlig karaktär), reklambild 2 

(dominant kvinnlig karaktär och undergiven manlig karaktär), reklambild 3 (båda 

karaktärer gestaltades som dominanta) och reklambild 4 (båda karaktärer gestaltades som 

undergivna). För reklambilderna fanns två öppna frågor där försökspersonen fick beskriva 

med 1-3 ord vad denne ansåg att karaktärerna hade för egenskaper samt en öppen fråga där 

försökspersonen fritt fick beskriva hur denne ansåg att karaktärerna förhöll sig till varandra. 

5.2.1 Ojämn fördelning mellan svarande 

Enkäten skickades till fem olika högskolor inom Sverige. För varje högskola skickades 

enkäten till ett program med fokus på dataspel/IT samt ett program med fokus på 

humanistiska ämnen. Sammanlagt skickades enkäten alltså till tio olika program. Detta hade 

som funktion att jämföra ifall programmets inriktning hade en inverkan på 

försökspersonernas attityder om karaktärernas egenskaper. Senare skickades enkäten även 

genom forumgrupper till fler individer för att få bättre statistik. 

Sammanlagt deltog 56 personer i undersökningen. Av försökspersonerna studerade 41 

personer vid program som hade fokus på dataspel/IT medan endast 15 personer studerade 



 39 

vid program som inte hade det. På grund av den ojämna fördelningen gjordes inga 

jämförelser mellan personer som studerade vid olika program. Fördelningen mellan 

kvinnliga och manliga respondenter var dock relativt jämn (31 män samt 25 kvinnor) och en 

jämförelse av svar mellan respondenter av olika kön var därför möjlig.  

Även i frågan om hur mycket erfarenhet personer hade av dataspel fanns en ojämn 

fördelning mellan försökspersonerna. Alla manliga försökspersoner (31) svarade att de hade 

mycket erfarenhet av dataspel medan mindre än hälften av de kvinnliga försökspersonerna 

(11) svarade att de hade mycket erfarenhet av dataspel. 11 kvinnliga försökspersoner svarade 

sig ha lite erfarenhet och 3 kvinnliga försökspersoner svarade sig ha ingen erfarenhet av 

dataspel. Denna ojämna fördelning kan eventuellt bero på att lite över häften av de kvinnliga 

försökspersonerna (14) angav att de studerade vid program som inte hade med dataspel/IT 

att göra. Bland dessa program fanns också en så stor spridning olika program att svaren inte 

kunde generaliseras till specifika program. Olika personer beskrev också programmen på 

olika sätt eftersom frågan var utformad så att försökspersoner fick ange programmets namn 

med egna ord. Därmed sammanställs dessa program inom kategorin ”Andra program” i 

tabellen nedan. Av de manliga försökspersonerna fanns endast en person som inte studerade 

vid program med fokus på dataspel/IT, men även denna person hade mycket erfarenhet av 

dataspel. Procentandelen står för alla respondenter.  

 

Figur 26 Försökspersonernas utbildningsprogram 

 

Figur 27 Försökspersonernas erfarenhet av dataspel 
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5.3 Förknippades vissa varianter lättare med ett visst kön? 

Tabellerna nedan visar vilket kön försökspersonerna mest förknippade med de olika 

varianterna av karaktären vars kön inte gick att urskilja. Till höger finns en bild som visar 

karaktären i fråga.  

 

Figur 28 Kön som förknippades med den likgiltiga karaktären 

 

Figur 29 Kön som förknippades med den dominanta karaktären 

 

Figur 30 Kön som förknippades med den undergivna karaktären 
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Majoriteten av försökspersoner ansåg genomgående att karaktären vars kön inte gick att 

urskilja representerade en manlig karaktär. I den undergivna varianten skedde dock en liten 

förändring: även om karaktären fortfarande tolkades som manlig av majoriteten av de 

svarande ökade siffran för personer som förknippade karaktären med kvinnlighet. Något 

som tål att tänkas på är dock att tolkningen av karaktären kan ha baserat sig mer på 

karaktärens utstyrsel än dess pose. Det är dock även intressant att se att en skyddsdräkt 

lättare förnippades med en manlig karaktär än en kvinnlig, och att detta förhållande 

skiftades en aning för den undergivna varianten.  

5.4 Vilka egenskaper förknippades med de olika varianterna? 

För karaktärerna vars kön inte gick att urskilja frågades vilka egenskaper försökspersonerna 

ansåg att de olika varianterna representerade för att kunna jämföra ifall det skedde någon 

förändring i beskrivningarna när försökspersonerna senare skulle beskriva egenskaper för 

karaktärer gestaltade med stereotypt manliga och kvinnliga ansikten. Eftersom 

försökspersonerna fick beskriva med egna ord fanns det en stor variation i de ord som 

användes för att beskrivna karaktärerna. Att försökspersoner fick använda 1-3 ord för varje 

beskrivning hade som följd att mängden ord var stort, och att det finns stor spridning mellan 

vilka ord som användes. För att kunna ge en bättre överblick av svaren sammanställdes alla 

använda ord i en lista där de ord som använts oftast flyttades högst upp i listan. Ord som 

kunde anses vara synonymer kategoriserades till samma kategori. För att göra svaren mer 

lättöverskådliga sammanställs i denna rapport endast de ord som användes flest gånger för 

att beskriva karaktärerna, men den fullständiga listan över ord finns att tillgå i Bilaga 2.  

Orden som kvinnliga försökspersoner använde mest för att beskriva den likgiltiga varianten 

av karaktären i hjälm handlade om anonymitet och neutralitet. Sammanlagt beskrevs 

karaktären med olika ord för anonymitet 14 gånger (11 gånger av kvinnliga respondenter och 

3 gånger av manliga respondenter). Resten av orden var så utspridda i mängd att ett 

sammanställande av dem kan ge en sned bild. Ord som handlade om karaktären i 

förhållande till rymd-temat (rymddräkt, rymd, astronaut, spaceig, rymdig) var vanligast för 

de manliga försökspersonerna och nämndes sammanlagt 7 gånger. Ord som handlade om 

strid (slåss, stridsredo, soldat) nämndes av manliga respondenter sammanlagt 5 gånger. 

Även om dessa ord var de som nämndes flest gånger sammanlagt bör man vara försiktig med 

att dra slutsatser om dem eftersom deras mängd ändå är relativt liten i förhållande till 

helhetsmängden ord som användes.  

För att beskriva den dominanta varianten av karaktären i hjälm användes oftast ord som 

stod för självsäkerhet (nämndes 19 gånger sammanlagt, 11 gånger av kvinnliga respondenter 

8 gånger av manliga respondenter). Manliga respondenter beskrev karaktären något oftare 

som stark (10 ggr) än kvinnliga respondenter (7 ggr). Andra ord som förekom ofta i samband 

med karaktären var bestämd (nämndes sammanlagt 12 gånger), samt ord som beskrev mod 

och heroism (nämndes sammanlagt 8 gånger). För denna variant användes oftare liknande 

ord för att beskriva dess egenskaper och orden som användes skiljde sig inte lika mycket 

mellan manliga och kvinnliga respondenter som vid beskrivningarna av den likgiltiga 

varianten. 
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Figur 31 Vanligaste beskrivningar av den dominanta karaktären i hjälm 

Den undergivna varianten av karaktären i hjälm beskrevs av kvinnliga respondenter oftast 

som blyg (16 ggr) medan manliga respondenter beskrev karaktären som blyg 9 gånger. 

Blyghet var alltså den egenskap som sammanlagt förknippades mest med karaktären (25 

ggr). De vanligaste orden som manliga respondenter använde för att beskriva karaktären var 

ord som beskrev att karaktären var skadad (12 ggr) samt olika synonymer för svaghet (10 

ggr). Även kvinnliga respondenter använde dessa ord, men i mindre utsträckning. Även 

osäkerhet och rädsla förknippades med karaktären (13 ggr respektive 8 ggr sammanlagt). 

 

Figur 32 Vanligaste beskrivningar av den undergivna karaktären i hjälm 
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utspridda, men en intressant detalj var att de ord som sammanlagt nämndes flest gånger 

handlade om förändringen i karaktärens utseende. Ord som könsneutral/androgyn nämndes 

sammanlagt 4 gånger och kvinna/tjej nämndes sammanlagt 3 gånger. Detta var dock en 

väldigt liten mängd i förhållande till mängden respondenter och generalisering om alla 

svarande utifrån dessa svar bör undvikas.  

 

Figur 33 Vanligaste beskrivningar av den likgiltiga kvinnliga karaktären 

Den manliga likgiltiga varianten tolkades oftast som ointresserad/likgiltig (sammanlagt 17 

gånger). Även för denna karaktär var den vanligaste reaktionen från manliga respondenter 

på karaktärens utseende: karaktären beskrevs som manlig sammanlagt 6 gånger. En 

intressant detalj var att den manliga varianten oftare tolkades som dryg än de andra 
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var också att den manliga varianten oftare beskrevs som uttråkad medan den kvinnliga 

varianten istället beskrevs som fundersam. 

 

Figur 34 Vanligaste beskrivningar av den likgiltiga manliga karaktären 
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5.5.2 Den dominanta varianten 

För den dominanta varianten av den kvinnliga karaktären skiljde sig inte svaren nämnvärt 

från beskrivningarna av karaktären i hjälm. Självsäker och bestämd var ord som nämndes 

flest gånger av både män och kvinnor. En skillnad var att den kvinnliga versionen beskrevs 

som stark färre gånger (6 ggr sammanlagt) än karaktären vars ansikte inte kunde urskiljas 

(17 ggr sammanlagt). Att man såg karaktärens ansikte kan dock vara orsaken till detta: 

ansiktsuttrycket kan ha gjort att respondenter istället beskrev karaktären som bestämd.  

 

Figur 35 Vanligaste beskrivningar av den dominanta kvinnliga karaktären 

Den dominanta manliga varianten beskrevs på ett snarlikt sätt som den dominanta kvinnliga 

varianten: karaktären beskrevs åter oftast som bestämd (sammanlagt 21 gånger) och 

självsäker (sammanlagt 13 gånger). Den manliga varianten beskrevs inte som kaxig lika ofta 

som den kvinnliga, istället beskrevs karaktären som manlig. 

 

Figur 36 Vanligaste beskrivningar av den dominanta manliga karaktären 
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5.5.3 Den undergivna varianten 

Ordningen för oftast nämnda ord skiftades en aning vid beskrivningarna av den undergivna 

kvinnliga karaktärens egenskaper. För karaktären vars ansikte inte urskiljdes var blyghet det 

ord som användes mest för att beskriva den undergivna varianten, men den kvinnliga 

undergivna varianten beskrevs istället oftast som ledsen (sammanlagt 20 gånger). Detta kan 

åter bero på att karaktärens ansikte syntes, och att dess ansiktsuttryck tolkades som sorgset. 

 

Figur 37 Vanligaste beskrivningar av den undergivna kvinnliga karaktären 
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12 gånger) var vanliga. En förändring i beskrivningarna av den manliga karaktären var att 

den endast beskrevs som rädd 5 gånger, medan den kvinnliga beskrevs som rädd 10 gånger. 

 

Figur 38 Vanligaste beskrivningar av den undergivna manliga karaktären 
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5.6 Tolkades karaktärerna olika i samspel med en annan karaktär? 

För att se ifall tolkningen av karaktärernas egenskaper förändrades när dessa samspelade 

med en annan karaktär fick försökspersonerna betrakta reklambilder för ett påhittat spel där 

en kvinnlig och en manlig karaktär samspelade. Frågor som ställdes var åter öppna frågor 

om karaktärernas egenskaper samt en öppen fråga om hur respondenter ansåg att 

karaktärerna förhöll sig till varandra. 

5.6.1 Reklambilder med en dominant och en undergiven karaktär 

Karaktärerna beskrevs oftast med de ord som även använts för att beskriva tidigare 

undergivna och dominanta varianter, så de mest använda orden för att beskriva 

karaktärernas egenskaper var samma som innan. Det intressanta med reklambilderna var att 

förhållandet mellan karaktärerna gav upphov till några nya beskrivningar. Även om dessa 

ord endast användes enstaka gånger är de intressanta att lyfta fram eftersom de belyser hur 

karaktärerna kunde tolkas på ett annat sätt när de betraktades i förhållande till en annan 

karaktär. Några respondenter beskrev den dominanta manliga karaktären med ord som 

”förtryckare”, ”skurk”, ”självisk” och ”idiot” när denna var placerad bredvid en undergiven 

kvinnlig karaktär. I kontrast till detta (och eventuellt även som en följd av det) beskrev några 

kvinnliga respondenter den dominanta kvinnliga karaktären som ”rättvis” placerad bredvid 

den undergivna manliga karaktären.  

 

Figur 39 Reklambild med en dominant manlig och en undergiven kvinnlig karaktär (vänster) 

Figur 40 Reklambild med en dominant kvinnlig och en undergiven manlig karaktär (höger) 
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Den dominanta kvinnliga karaktären beskrevs dock även som ”bitchig”, men inte lika ofta 

som den dominanta manliga karaktären beskrevs med ord som ”skurk”. Att hon beskrevs 

som ”bitchig” kan dock även ses som en följd av att respondenter inte var vana vid att se en 

kvinnlig karaktär som dominant i ett sammanhang där hon enligt stereotyper skulle vara 

undergiven. ”Bitchig” kan nämligen ses som ett ord med upprorisk klang. Ur kontrasten som 

skapades av att den manliga karaktären gestaltats som undergiven förstärktes den kvinnliga 

karaktärens upproriskhet till att hon rentav sågs som ”bitchig”.        

En intressant detalj var också att den undergivna manliga karaktären beskrevs med ord för 

feghet och att den undergivna kvinnliga karaktären inte beskrevs som feg. Den undergivna 

kvinnliga karaktären beskrevs dock något oftare med ord som anspelade på karaktärens 

svaghet och hjälplöshet.  

Frågan om hur reklambildernas karaktärer förhåller sig till varandra gav upphov till en hel 

del intressanta beskrivningar. För bilderna med en dominant och en undergiven karaktär 

handlade majoriteten av beskrivningarna om maktförhållandet mellan karaktärerna. Den 

dominanta beskrevs ofta som en ledare av något slag, medan den undergivna beskrevs som 

en följare. Den dominanta beskrevs också som en beskyddare av den svagare undergivna 

karaktären. Det fanns även mer dramatiska tolkningar av karaktärernas förhållande till 

varandra: den dominanta karaktären beskrevs ibland som en förtryckare/översittare av den 

undergivna karaktären. Några respondenter beskrev också våld i samband med 

karaktärerna: de ansåg att den dominanta karaktären slog den undergivna.  

Beskrivningarna som nämns ovan fanns för båda reklambilderna med en dominant och en 

undergiven karaktär, men det fanns även skillnader mellan hur karaktärernas förhållande 

beskrevs beroende på vilken av karaktärerna som var dominant och vilken som var 

undergiven. Både manliga och kvinnliga respondenter kopplade reklambilden med den 

dominanta manliga och den undergivna kvinnliga karaktären till stereotypisk gestaltning av 

karaktärer av olika kön. Detta kan tyda på att respondenter förhöll sig kritiskt till det 

stereotypt patriarkala maktförhållandet mellan karaktärerna. En respondent beskrev rentav 

förhållandet mellan den dominanta manliga karaktären och den undergivna kvinnliga 

karaktären med ordet ”vidrigt”. 

I samband med bilden beskrevs även ett fenomen inom genren action: att en kvinnlig 

karaktär fungerar som en motpol för att förstärka den manliga karaktärens styrka. För att 

exemplifiera redovisas några citat ur beskrivningar av karaktärernas förhållande:  

”Stereotyp maskulin man/ undergiven kvinna norm” 

”Karaktärerna känns stereotypiskt gestaltade i relation till tv-spelskontexten(…)” 

”Avspeglar en tydlig könsdikotomi trots könsneutral grafisk utformning. Tycks ej 

vara gelikar lika mycket som hjälte och offer under hjältens beskydd(…)” 

”Klassiska könsroller där mannen är hjälten och kvinnan den svaga som ska räddas. 

Vidrigt.”  

 ”När de är bredvid varandra förstärks kontrasterna och gör dem mer skarpa” 

”Den vänstra karaktärens svaghet gör att den högra ser starkare ut” 
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När karaktärernas roller var ombytta (dominant kvinnlig karaktär och undergiven manlig 

karaktär) beskrevs deras förhållande inte som lika stereotypiskt. Det intressanta var att vissa 

respondenter ifrågasatte varför bilden kändes annorlunda än den förra. Det sista citatet 

speglar också ett intressant fenomen. När den kvinnliga karaktären gestaltades som 

dominant och den manliga som undergiven ansåg vissa respondenter att den manliga 

karaktärens manlighet ifrågasattes.   

”Samma kraft i förhållande som i förra bilden fast omvänt. Får en att fundera på 

varför dessa två bilder egentligen betyder olika saker fast endast ansiktet är bytt” 

”Karaktärerna uppfattas inte lika stereotypiska i relation till tv-spelskontexten(…)” 

”Hjälte/offerdynamiken till stor del eliminerad med omvända könsroller. Dock 

fortfarande tydlig skillnad i auktoritet, om ej lika genusorienterad” 

”Samma som i tidigare, egentligen. Den till höger dominerar över den till vänster. Av 

någon äcklig anledning känns det inte lika kraftigt dock. Antagligen för att man inte 

ser en dominerande kvinna över en man så ofta i sammanhang som detta” 

”När rollerna är ombytta så får jag positiva känslor för kvinnan, men mannen känns 

som en mes, omanlig” 

Av beskrivningarna att döma kan man dra slutsatsen att den undergivna kvinnliga 

karaktären lättare upplevdes på ett positivt sätt än den undergivna manliga karaktären. Båda 

beskrevs som hjälplösa offer, men det verkade som att respondenter hade lättare att 

acceptera dessa drag hos den kvinnliga karaktären än den manliga: den manliga karaktären 

beskrevs som feg och mesig medan den kvinnliga aldrig beskrevs som feg. Detta är även 

intressant att binda till det faktum att även den dominanta manliga karaktären oftare 

beskrevs med ord som syftar på negativa attityder än den dominanta kvinnliga karaktären. 

Detta har troligtvis att göra med att respondenter överlag beskrev det stereotypa 

maktförhållandet på ett kritiskt sätt.  

Det bör dock påpekas att det även fanns respondenter som inte var lika kritiskt inställda till 

reklambilden med en dominant manlig och en undergiven kvinnlig karaktär. Eventuellt kan 

det vara samma respondenter som i bilden där rollerna är ombytta beskrivit den manliga 

karaktären som feg och omanlig. Detta är dock svårt att ta i beaktande i denna undersökning 

eftersom det i sammanställandet av svaren enligt kvantitativa metoden fokuserats på 

helheten av svaren istället för att analysera svaren individuellt.  

5.6.2 Reklambild där båda karaktärer är dominanta 

Egenskaperna för karaktärerna på reklambilden där båda var dominanta tolkades liknande 

som tidigare dominanta varianter. Ord som stark, självsäker och modig användes åter mest 

för att beskriva karaktärerna.  
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Figur 41 Reklambild där båda karaktärer gestaltats som dominanta 

Den överlägsna majoriteten av respondenter beskrev förhållandet mellan dessa karaktärer 

som jämlikt och likvärdigt. Ord som ”samarbete” och ”team” användes ofta i olika 

sammansättningar. Ett vanligt återkommande tema i beskrivningarna var att karaktärerna 

samarbetade för att rädda/ skydda/ slåss mot något. Detta beror troligtvis på action-

sammanhanget som karaktärerna förekommer i. Utöver beskrivningar av samarbete beskrev 

även vissa respondenter att karaktärerna tävlade om makt eller att de var släkt. Dessa 

beskrivningar var dock relativt få i antal jämfört med beskrivningarna av samarbete mellan 

karaktärerna. Nedan redovisas några citat ur beskrivningarna av karaktärernas förhållande. 

”Tillsammans skall de rädda jorden/universum från undergång” 

”Superteam” 

”Super astronaut team” 

”Action-spel, kanske tävling?” 

”Två likvärdiga karaktärer som jobbar tillsammans(…)” 

”De hjälper varandra att skydda något” 

”Allierade i strid” 

”Karaktärerna tävlar om makt sinsemellan” 

”Elite team” 

”Två hjältar som arbetar tillsammans” 
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”Ett team som samarbetar” 

”Två jämlika och starka individer. Gillar.” 

5.6.3 Reklambild där båda karaktärerna är undergivna 

Karaktärerna i reklambilden där båda var undergivna beskrevs med liknande ord som de 

undergivna karaktärer som visats tidigare. Manliga respondenter använde oftast olika 

synonymer för svaghet för att beskriva båda karaktärer. Kvinnliga respondenter beskrev 

karaktärerna mest med samma ord som använts innan: olika ord för sorg, blyghet och 

osäkerhet.  

 

Figur 42 Reklambild där båda karaktärer gestaltats som undergivna 

Vid beskrivningarna av hur de undergivna karaktärerna förhöll sig till varandra fanns större 

variation än vid beskrivningarna av förhållandet mellan de dominanta karaktärerna. 

Majoriteten av beskrivningarna kan kategoriseras till två kategorier: en kategori där 

karaktärerna sågs som jämlika bundsförvanter som misslyckats med något, samt en kategori 

där karaktärerna sågs som totalt obekanta och åtskilda från varandra. Dessa kategorier gick 

även in i varandra: i vissa fall tolkades karaktärerna både jämlika och åtskilda. Nedan finns 

några citat som exemplifierar beskrivningarna. 

”Bundsförvanter som förlorat ett slag, och måste repa sig innan de kan rädda 

jorden/universum” 

”Vänster och höger är ’partners in crime’, tar emot en reprimand tillsammans” 

”Vekt team” 

”Ett dåligt team” 
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”Likställda i både kraft och rang, eller snarare brist därpå. Mer svårläst.” 

”Sammanlänkade i sin ensamhet” 

”Som jämlikar, båda visar sårbarhet” 

”Båda karaktärerna ser ledsamma ut och ser ut att tackla ett nederlag” 

”De känns jämlika varandra. Kan inte bestämma mig om de fryser ut varandra eller 

om de fortfarande är ett team som är besegrade” 

”Verkar vara åtskilda trots att de är nära varandra, båda är deprimerade/ledsna” 

”De står helt separat, har inget med varandra att göra” 

”Obekanta, rädda för varandra, ointresserade av varandra” 

”De har ingen relation till varandra” 

”De verkar inte ha kontakt med varandra eller bry sig om vad som händer omkring 

dem” 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka ifall karaktärens kön inverkade på hur dess 

egenskaper tolkades, samt att undersöka ifall det skedde förändringar i tolkningen när 

karaktärerna gestaltades i samspel med en annan karaktär.  

Resultaten från undersökningen tyder på att karaktärens kön generellt sett inte hade så stor 

inverkan på hur dess egenskaper tolkades. En orsak till detta kan också vara att karaktärerna 

gestaltades med exakt samma klädsel oavsett kön vilket gjorde att helhetsintrycket av 

karaktären inte förändrades så mycket. En förändring i tolkningen av karaktärernas 

egenskaper fanns i övergången till karaktärer vars ansikten syntes (de stereotypt kvinnliga 

och manliga gestaltningarna). I jämförelse med karaktärerna i en hjälm som dolde ansiktet 

beskrevs de kvinnliga och manliga varianterna något oftare med ord som kan anses syfta på 

egenskaper som hade mer med karaktärens sinnestillstånd och personlighet att göra. Både 

manliga och kvinnliga undergivna varianter beskrevs oftare som ledsen än varianten med 

dolt ansikte, och både manliga och kvinnliga dominanta varianter beskrevs oftare som 

bestämda än varianten med dolt ansikte. Beskrivningarna av de likgiltiga karaktärernas 

egenskaper innehöll mest skillnader mellan varianterna: karaktären med dolt ansikte 

tolkades oftast som anonym, den kvinnliga varianten beskrevs oftast som lugn och den 

manliga varianten beskrevs oftast som ointresserad.  

Reklambildernas karaktärer, som samspelade med en annan karaktär, beskrevs åter främst 

med samma ord som använts innan. Det uppstod dock även nya beskrivningar som tydde på 

att karaktärernas egenskaper kunde tolkas lite annorlunda när dessa gestaltades i samspel 

med en annan karaktär. Detta var tydligast vid reklambilderna som innehöll en dominant 

och en undergiven karaktär: den dominanta tolkades i vissa fall som en förtryckare eller 

skurk, vilket inte var lika vanligt för beskrivningar av tidigare dominanta karaktärer, som 

inte gestaltats bredvid någon annan karaktär. Den dominanta kvinnliga karaktären beskrevs 

dock även som rättvis (troligtvis som en motreaktion till att dennes undergivna variant 

beskrivits som förtryckt i bilden innan). Den manliga undergivna karaktären tolkades oftare 

som feg och mesig än den kvinnliga, som främst beskrevs som svag och hjälplös. 

I reklambilderna med en dominant och en undergiven karaktär tolkades karaktärernas 

förhållande till varandra lite olika beroende på vilken karaktär som gestaltats som kvinnlig 

och vilken som gestaltats som manlig. Både manliga och kvinnliga respondenter kopplade 

reklambilden med den dominanta manliga och den undergivna kvinnliga karaktären till 

stereotypisk gestaltning av karaktärer av olika kön (stereotypen över den starka mannen och 

den svaga kvinnan som behöver räddas). När karaktärernas roller var ombytta (dominant 

kvinnlig karaktär och undergiven manlig karaktär) beskrevs deras förhållande inte som lika 

stereotypiskt, och det var också intressant att vissa respondenter ifrågasatte varför bilden 

kändes annorlunda än den förra, även om den i princip var den samma.  

I reklambilden där båda karaktärer var dominanta beskrevs karaktärerna genomgående som 

jämlika. Ord som ”team” och ”samarbete” nämndes ofta för att beskriva karaktärernas 

förhållande till varandra, men ibland beskrevs det även att karaktärerna tävlade sinsemellan. 

Även i reklambilden där båda karaktärer var undergivna beskrevs karaktärerna ofta som 

jämlika, men inte lika ofta som ett team. De beskrevs istället som isolerade och obekanta 
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från varandra. Ibland överlappade även dessa beskrivningar och karaktärernas förhållande 

till varandra beskrevs både som lika varandra och långt ifrån varandra. 

Sammanfattningsvis ändrades inte tolkningen av karaktärernas egenskaper nämnvärt 

beroende på vilket kön karaktären representerade. I reklambilderna förekom det dock 

beskrivningar som avvek från de tidigare beskrivningarna. Karaktärernas förhållande till 

varandra kunde också beskrivas lite olika beroende på vilken karaktär som gestaltats som 

dominant/undergiven. Av detta att döma påverkades tolkningen av karaktären av att den 

samspelade med en annan karaktär i samma bild: en förändring i sammanhanget som 

karaktären gestaltades i påverkade hur karaktären upplevdes. 

6.2 Diskussion 

För en djupare förståelse om bakgrundsorsaker till varför karaktärerna beskrevs på ett visst 

sätt är det viktigt att se till normer och stereotyper relaterade till sättet de gestaltades på. En 

form av stereotyp bildades för karaktärerna redan genom rymddräkten, som etablerar 

karaktärerna i en action- science fiction-miljö. Därmed skiftades undersökningens fokus från 

att beskriva genus till att beskriva hur genus tolkades i förhållande till sammanhanget som 

karaktärerna gestaltades i. Av svaren att bedöma verkade det ibland som att försökspersoner 

beskrev karaktärerna i förhållande till vad de förväntade sig av karaktären i sammanhanget. 

Detta tyder på att stereotyper och normer för karaktärer kan vara starkt förankrade och kan 

påverka tolkningen. 

Med tanke på att den likgiltiga karaktären med dolt ansikte tolkades både som neutral och 

som en representation av en manlig karaktär kan det vara möjligt att neutralitet lättare 

förknippades med manlighet av respondenter. Som beskrevs av Butler (1990) anses 

manlighet ibland representera normen för en person, och detta fenomen har även 

diskuterats i samband med dataspel. Att karaktärerna gestaltades i ett 

dataspelssammanhang kan därmed eventuellt förstärka denna koppling ytterligare.  

Något som är värt att nämna är att respondenter även använde ord som manlighet och 

kvinnlighet för att beskriva karaktärernas egenskaper. Därmed kan man fråga sig ifall detta 

betyder att respondenter menade att manlighet och kvinnlighet kunde anses stå för 

egenskaper, (likt begreppen hypermaskulinitet och hyperfemininitet som beskrevs av 

Scharrer (2004)) eller ifall de endast menade att karaktären till sitt yttre verkade 

manlig/kvinnlig. Exempelvis den dominanta kvinnliga karaktären beskrevs som manlig av 

respondenter, samtidigt som den även beskrevs som kvinnlig. Detta kan tyda på att 

karaktärens dominanta pose kopplades till manlighet medan dess utseende inte gjorde det. 

Karaktären beskrevs även som androgyn, vilket kan ses som en kombination av dessa 

betydelser. I kontrast till detta beskrevs ingen variant av den manliga karaktären som 

kvinnlig. En ytterligare möjlighet är att den kvinnliga karaktären till sitt yttre inte gestaltats 

lika tydligt enligt en stereotyp över kvinnlighet som den manliga gestaltats enligt en 

stereotyp över manlighet. 

Manliga respondenter använde ord som manlighet och kvinnlighet i större utsträckning än 

kvinnliga respondenter, vilket får en att undra över orsaker till detta. Eventuellt kan det 

finnas en koppling till det faktum att alla manliga respondenter svarade sig ha mycket 

erfarenhet av dataspel medan under hälften av de kvinnliga svarade sig ha det. En möjlighet 

är att en person med mycket erfarenhet av dataspel lättare förknippade karaktärerna enligt 

normer och stereotyper i dataspel. Därmed kan det vara så att manliga respondenter som 
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vant sig vid att normen för en dominant karaktär i spel inkluderar manlighet även lättare 

förknippade manlighet med den dominanta karaktären. 

Vissa försökspersoner ansåg att dräkterna gjorde det omöjligt att tolka karaktären som 

kvinna, och att de därför beskrev karaktären som manlig. De beskrev exempelvis att 

karaktären var okurvig, hade manlig kropp och breda axlar. Kan detta bero på att en kropp 

vars form inte syns tydligt inte så ofta existerar för kvinnliga karaktärer i sammanhanget 

eftersom kvinnliga karaktärer oftare gestaltats med stereotypiskt kvinnlig ”kurvig” 

kroppsform? En annan möjlighet är att dräkten tolkades på ett annat sätt än förväntat. 

Dräkten var menad att gestaltas på ett sådant sätt att den inte följde karaktärens verkliga 

kroppsform så att det i dräkten fanns utrymme för olika karaktärer med olika kroppsformer. 

Vissa försökspersoner tolkade dock kanske dräkten som menad att följa kroppsformen, och 

att karaktären därmed var rak och storvuxen (vilket förknippades med en stereotypt manlig 

kroppsform). 

Enligt en respondent var reklambilden med de undergivna karaktärerna mer svårläst än 

andra reklambilder. Detta kan bindas till Katherine Isbisters förklaringar om att det kan vara 

fördelaktigt att stereotypisera karaktärerna för att spelaren lätt ska bygga en uppfattning om 

dem (2006: 13). När karaktärerna hade en skyddsdräkt på sig förknippades de kanske med 

stereotyper över styrka och uthållighet, medan de undergivna poserna gjorde att de även 

förknippades med stereotyper över svaghet. Därmed sände bildens karaktärer motstridiga 

signaler till mottagaren vilket eventuellt var orsaken till att bilden kändes svårläst. Detta är 

något som kan vara bra att ha i åtanke vid skapandet av bilder: mostridighet kan vara både 

intressant och inkonsekvent beroende på vilken funktion den fyller.  

Det finns en del bakgrundsorsaker som bör tas i beaktande i samband med de genrer som 

användes i denna studie. Att det var genrerna action och science fiction som behandlades 

kan ha inverkat stort på försökspersonernas associationer och beskrivningar. Exempelvis 

beskrevs karaktärerna ofta som soldater/krigare/äventyrare/rymdfarare på grund av 

genrerna de gestaltades i. Att manlighet och kvinnlighet nämndes vid beskrivningarna av 

karaktärerna kan också bero på att det inom action är vanligt att skapa ett 

motsatsförhållande mellan karaktärer av olika kön. Genren skapade således en grund mot 

vilken karaktärerna tolkades. Detta kan vara en orsak till att karaktärerna ibland beskrevs på 

lite olika sätt beroende på kön. Beroende på karaktärens kön följer det med en mängd 

stereotyper och normer för hur karaktären skall vara. Att reklambildens undergivna manliga 

karaktär oftare beskrevs som mesig och feg än den kvinnliga kan bero på att karaktärens 

stereotypt manliga utseende även ställde krav på att karaktärens egenskaper skulle följa 

stereotyper för manlighet.  

6.3 Framtida arbete 

Arbetet kunde på kort sikt kompletteras genom att till befintliga frågor lägga till en fråga där 

försökspersoner fick motivera varför de svarat på ett visst sätt. Detta skulle ge en djupare 

förståelse i orsakerna till respondenternas svar. Utöver enkäten kunde man även 

komplettera undersökningen genom kvalitativa intervjuer. Detta skulle ha som funktion att 

få en djupare inblick i varför personer beskrev karaktärerna på ett visst sätt samt hur de 

själva förhåller sig till normer och stereotyper. 

För att skifta fokus på undersökningen kunde bilderna av karaktärerna förändras en aning. 

Istället för att gestalta karaktärerna med exakt samma klädsel kunde man gestalta de olika 
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varianterna med klädsel som gör att karaktären gestaltas med en stereotypt kvinnlig/manlig 

kroppsform. Därefter kunde man undersöka ifall detta påverkar beskrivningarna av 

karaktärerna, och i så fall på vilket sätt. 

En undersökning där karaktärerna gestaltades även inom andra genrer än action och science 

fiction kunde vara intressant för att se hurdan påverkan sammanhanget har för tolkningen 

av karaktärerna.  
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Figur 6. BioWare (2012) Version med kvinnlig karaktär på omslaget för spelet Mass Effect 

3. Tillgänglig på internet: http://nerdreactor.com/wp-content/uploads/2013/02/Mass-

Effect-3-the-real-female-shepard_verge_super_wide.jpeg [Hämtad 2013-03-13] 

Figur 7. Tidiga skisser över poser (egen bild) 

Figur 8. Skiss av karaktärens pose och grunduppbyggnad i enkla former (egen bild) 

Figur 9. Linjeteckning som visar posernas silhuetter tydligare (egen bild) 

Figur 10. Alla lager av skisser i samma bild (egen bild) 

Figur 11. Bild som exemplifierar vilka element som kan förknippas med dominans och 

undergivenhet (egen bild) 

Figur 12. Skisser där element från de tidigare skisserna kombinerats för att skapa poser 

som tydligare ska representera dominans, likgiltighet och undergivenhet (egen bild) 

Figur 13. Slutgiltiga poser (egen bild) 

Figur 14. Den första skissen av karaktärens dräkt (egen bild) 

Figur 15. Olika varianter av dräkten (egen bild) 

Figur 16. Slutgiltig version av dräkt med de valda poserna (egen bild) 

Figur 17. Skiss över kvinnliga och manliga ansikten för den dominanta karaktären (egen 

bild) 
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Figur 18. Ansikten för karaktärer i Mass Effect 3 (BioWare, 2012) egen sammansättning av 

Figur 5 och Figur 6 

Figur 19. Olika varianter av ansikten för karaktärerna (egen bild) 

Figur 20. Skuggning på dräkterna och hjälmar som döljer ansiktet (egen bild) 

Figur 21. Slutgiltiga ansikten med skuggning (egen bild) 

Figur 22. Olika versioner av grått på dräkterna (egen bild) 

Figur 23. Den valda versionen av dräkten (egen bild) 

Figur 24. Arbetsprocess kring reklambilderna (egen bild) 

Figur 25. De olika versionerna av den slutgiltiga reklambilden (egen bild) 

Figur 26. Diagram över försökspersonernas utbildningsprogram (egen bild) 

Figur 27. Diagram över försökspersonernas erfarenhet av dataspel (egen bild) 

Figur 28. Diagram för kön som förknippades med den likgiltiga varianten (egen bild) 

Figur 29. Diagram för kön som förknippades med den dominanta varianten (egen bild) 

Figur 30. Diagram för kön som förknippades med den undergivna varianten (egen bild) 

Figur 31. Diagram: Vanligaste beskrivningar av den dominanta karaktären i hjälm (egen 

bild) 

Figur 32. Diagram: Vanligaste beskrivningar av den undergivna karaktären i hjälm (egen 

bild) 

Figur 33. Diagram: Vanligaste beskrivningar av den likgiltiga kvinnliga karaktären (egen 

bild) 

Figur 34. Diagram: Vanligaste beskrivningar av den likgiltiga manliga karaktären (egen 

bild) 

Figur 35. Diagram: Vanligaste beskrivningar av den dominanta kvinnliga karaktären (egen 

bild) 

Figur 36. Diagram: Vanligaste beskrivningar av den dominanta manliga karaktären (egen 

bild) 

Figur 37. Diagram: Vanligaste beskrivningar av den undergivna kvinnliga karaktären (egen 

bild) 

Figur 38. Diagram: Vanligaste beskrivningar av den undergivna manliga karaktären (egen 

bild) 

Figur 39. Reklambild med en dominant manlig och en undergiven kvinnlig karaktär (egen 

bild) 
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Figur 40. Reklambild med en dominant kvinnlig och en undergiven manlig karaktär (egen 

bild) 

Figur 41. Reklambild där båda karaktärer gestaltats som dominanta (egen bild) 

Figur 42. Reklambild där båda karaktärer gestaltats som undergivna (egen bild) 
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