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Sammanfattning 

 
Området denna undersökning rört sig inom är karaktärsdesign inriktat på mediet digitala 

spel. Undersökningens mål var att belysa avsaknaden av etniskt utseende inom MMO-

genren, samt undersöka attitydtendenser bland studenter som kan komma bli framtida 

spelutvecklare. Frågeställningen som söktes besvaras var om och på vilket sätt uppfattningen 

av karaktärer påverkas vid alternering av hud-, hår- och ögonfärg, samt om utseenden 

kopplade till specifika etniska ursprung i högre grad tilldelas negativa attribut än normen. 

Resultatet av undersökningen kan tolkas som att respondenternas uppfattning av karaktärer 

förändrades då karaktärens hud, hår och ögonfärg alternerades, och i majoriteten av fallen 

tilldelade informanterna mörkare karaktärer i högre grad positivare attribut än de ljusare 

varianterna. 

 
Nyckelord:  

[Karaktärskoncept MMO Cybertype  Stereotyper  Etnicitet] 
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1 Introduktion 

Området denna undersökning studerade är karaktärsdesign för dataspel, och målet med 

arbetet var att undersöka hur spelutvecklare, som i framtiden kan komma ha möjlighet att 

påverka spelkaraktärers design, uppfattar karaktärer med mer mörkhyat utseende än dagens 

norm. Undersökningen kopplades till stereotypa inslag i Cybertypes. Benämningen 

Cybertypes, myntat av Lisa Nakamura (2008), tillämpas vid definiering av olika fiktiva 

humanoidraser som frekvent förekommer inom spel benämnda MMO (Massively 

Multiplayer Online). Utvecklingen och användandet av Cybertypes användes i 

undersökningen relaterat till fabler, definierade av Lauren Gibbs (2002), samt den historiska 

kopplingen till fysionomi och frenologi för att uppmärksamma hur spelaren uppfattar 

främmande kulturer i verkligheten kontra spel. 

Användandet av dikotomin karaktär och avatar syftade i undersökningen till den digitala 

representationen av spelaren i spelvärlden. Avatar användes för att beskriva den virtuella 

karaktären som helt styrs av spelaren medan en karaktär definieras av förmågan att kunna 

reagera vid händelseförlopp utan spelarens direkta påverkan, i enlighet med Magnus Haake 

(2009). Inom spelmediet har stereotypa utseenden enligt Katherine Isbister (2006) 

anammats för att underlätta den visuella kommunikationen till spelaren, och 

undersökningen fokuserade på att problematisera hur stereotyper uppstått kopplat till 

etniskt utseende samt hur dessa förmedlas inom spelgenren.   

Undersökningen begränsades till association av visuella attribut i relation till specifika 

karaktärsegenskaper, inriktat på hur avgörande hud-, ögon- och hårfärg är vid 

karaktärstolkning. Dessa attribut kategoriserade av Haake (2009) som statiska visuella 

karaktärsdrag och utgör grunden för stereotyper. Undersökningen avgränsades till MMO, en 

spelgenre med stort fokus på karaktärers utseende enligt Isbister (2006), där Tanner Higgin 

(2009) uppmärksammat en trend i homogent utseende beträffande etniska drag. 

Frågeställningen behandlade avsaknaden av mörkhyade karaktärer inom specifika 

spelgenrer, och söker klarlägga om det finns antaganden om egenskaper kopplade till olika 

färgvariationer även hos spelutvecklare. 

Artefakten som skapades i koppling till undersökningen testades med en kvalitativ 

undersökningsmetod, i form av halvstrukturerade intervjuer, definierade av Helge Östbye, 

Karl Knapskog, Leif Ove Larsen och Knut Helland (2003). Urvalet av informanter utgjordes 

av spelutvecklingsstudenter från Högskolan i Skövde. Urvalet motiveras då analysen kan 

komma ge en inblick i vilka attribut eller stereotyper som är rådande i dagsläget, samt 

eventuellt visa på karaktärsestetik kopplat till etnicitet i nästa generations spel. Deltagandet i 

undersökningen var anonymt. 

Resultatet av undersökningen visade en antydan till att personer som ämnar arbeta inom 

spelbranschen överlag associerade utseenden och attribut kopplade till afrikanskt ursprung 

med fysisk förmåga, vilket stärker teorin kring stereotyper kopplat till etnicitet framlagd av 

Stone et al. (1997). Informationen som insamlats för undersökningen visar en tendens till att 

uppfattningen av karaktärer förändras då karaktärens hud-, hår- och ögonfärg alterneras. 

Denna tolkning grundas på att informanterna i större utsträckning uppfattade de mörkare 

versionerna av koncepten till högre grad positivt än de ljusare versionerna.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden för undersökningen. Informationen är 

tänkt att skapa en grundförståelse för problemområdet. Kapitlet börjar med en presentation 

av tidigare relaterad forskning, exempel på hur stereotyper används av människor, i 

vardagen och i spelvärlden, samt hur stereotyper kan nyttjas vid skapande av 

flerdimensionella karaktärer (se kapitel 2.3.1). Kapitlet avslutas med två sammanfattningar 

rörande orientalism och fantasygenren, samt etnisk fördomsfullhet och dess inverkan på 

spelmediet. 

2.1  Fysionomi & Frenologi 

Fysionomi är en idag motbevisad lära, som går ut på att tillskriva personlighetsdrag, 

intelligens och andra förmågor genom att analysera individers ansiktsdrag, förklarar 

Oommen, A. och Oommen, T. (2003). De tre pelare som utövare av fysionomi grundade 

bedömningar på var ansiktsdragen i koppling till personlighet, instinkter och beteende vilket 

enligt denna vetenskap var de tre grundstenarna i en människas själ. Tankesättet att kunna 

koppla utseende till egenskaper grundades redan på antiken av filosoferna Platon och 

Aristoteles, som sammanställde texter där god moral och skönhet sattes i ett samband, 

menar Richard Twine (2002). Dessa tankar återuppväcktes på 1700-talet av bland annat 

författaren Johann Caspar Lavater, som vann stor popularitet både hos andra utövare och 

allmänheten. I skapandet av fysionomistödjande litteratur hämtade Lavater inspiration från 

ett tidigare verk, skapat av Giambattista della Porta (1586/2011), som illustrerats med 

illustrationer av människoansikten och dess motsvarande djur. Genom att använda olika 

djurs attribut kan en överskådlig koppling till vilken typ av personlighet som associeras med 

ett specifikt utseende göras, och både fysionomin och dess yngre kusin frenologin hämtar 

inspiration ur fablernas värld (se kapitel2.3). 

 

Figur 1 Människa med kattlika drag av Charles LeBrun. 
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Frenologi är även den en falsifierad pseudovetenskap, med utgångspunkt i fysionomi, som 

uppstod på 1700-talet och växte sig stark under 1800-talet i Västeuropa och Nordamerika. 

Grundtanken bakom frenologi är att en bedömning av människors yttre, framförallt baserat 

på skallbenets utformning, definierar vilka karaktärsdrag individer besitter, förklarar Twine 

(2002). Anhängare till frenologin ansåg att olika egenskaper och förmågor utvecklades i 

olika delar av hjärnan, som i sin tur påverkade skallens utformning och individens utseende. 

Även om dessa vetenskaper idag är förlegade, och avfärdas av forskare som naiva teorier som 

anses endast finnas kvar i dagens samhälle i rent underhållningssyfte, menar Twine (2002) 

att negativa associationer av olika utseenden lever kvar och kan kopplas till frenologi- och 

fysionomiläran. 

2.2 Stereotyper- psykologi & kognition vid karaktärsval  

Stereotyper, och användandet av stereotyper, är inget nytt fenomen som uppstått i dagens 

samhälle, utan ett verktyg människor omedvetet tillämpar för att tidseffektivt bedöma andra 

individers beteenden och intentioner. Ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv är 

användandet av stereotyper eftersträvansvärt för att underlätta ett visuellt 

kommunikationsflöde mellan avsändare och respondent, menar Haake (2009). Isbister 

(2006) förklarar att detta tillvägagångssätt utvecklas baserat på tidigare upplevelser, som 

blir ett sätt att systematiskt kategorisera personer vid nya möten. Indelning av människor 

sker undermedvetet och är inget personer själv råder över, eftersom hjärnan automatiskt 

hämtar information som erhållits vid liknande situationer eller möten. Detta innebär att om 

en spelkaraktär exempelvis upplevs aggressiv i en filmsekvens av ett spel kan spelaren även i 

andra spel komma associera karaktärens utseende med aggressivitet. I spelet Jak and 

Daxter: The precursor legacy (2001) används en sådan filmisk sekvens där spelaren 

presenteras olika fiender. Efter att ha betraktat fiendernas handlande i den filmiska 

sekvensen kan spelaren göra kopplingen att fienderna med stor sannolikhet kommer agera i 

enlighet med det som tidigare presenterats, även när sekvensen är slut, och på så sätt 

förbereds spelaren ta aktion.  Hjärnan kopplar ihop definierade beteenden med 

förutbestämda situationer och varje gång generaliseringen bekräftas stärks dess reliabilitet. I 

detta skede har individen skapat sig en inre bild som kopplas till ett förväntat beteende. 

Dessa inre bilder kan därefter leda till antaganden grundade i stereotypi. Om en stereotyp 

bekräftas från många olika källor av information, både i vardagen och den digitala världen, 

stärks stereotypbilden. Stereotypa antaganden kan även tillskrivas en hel grupp av 

människor då individer tenderar koppla visuell stimulus med olika beteenden. Detta 

beteende kan dock leda till grova felassociationer eftersom en specifik individs uppförande 

tillskrivs en hel folkgrupp. Det är också här fysionomin och frenologin lever kvar, de 

fördomar dessa läror understödde lever kvar i populärkulturens stereotypi. 

 

Denna kollektiva tilldelning av personlighetsdrag till grupper av människor uppstår i hög 

grad vid konfrontation med människogrupper från andra kulturer. Detta menar Haake 

(2009) beror på att den visuella kopplingen till hjärnan sker per automatik, och att 

kopplingen skapas lättare om gruppens utseende skiljer sig från individens norm. Haake 

(2009) argumenterar även för att de kognitiva fördelarna med stereotyper och generalisering 

kan tillämpas vid möten med digitala människor och spelkaraktärer eller avatarer. När en 

avatar presenteras gör spelaren en uppskattning av karaktärens förväntade beteende baserat 

uteslutet på dess utseende. Om det överensstämmer med tidigare etablerade stereotyper kan 
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spelaren direkt utläsa vilken funktion karaktären kommer fylla i spelsamanhanget, samt vad 

som kommer vara karaktärens fokuspunkter under spelupplevelsen.  

 

En spelupplevelse i ett MMO kan exemplifieras med resan en spelare utför med mål att 

besegra ett monster som hotar ta över världen. För att få möjligheten att besegra monstret 

krävs det att spelaren tränar upp sin spelkaraktärs olika förmågor samt interagerar med 

andra NPCs (vilket är en förkortning av Non playable character). Karaktärsförmågor inom 

MMO-genren brukar variera mellan spelen med ett antal återkommande grundläggande 

egenskaper i form av styrka, snabbhet och magi. Cybertypes skapas med dessa förmågor i 

åtanke och brukar specialiseras mot en av de grundläggande egenskaperna, för att sedan 

erbjuda spelaren mer unika förmågor att utveckla vidare på. Om spelaren önskar ta sig an 

problem med råstyrka passar mest troligt en slagskämpe eller soldat-cybertype, men om 

spelaren istället föredrar att smyga omkring bör någon annan cybertype väljas. Utifrån de 

tre grundläggande egenskaperna har ett antal klasser utvecklats, där karaktärer med stor 

fysisk styrka är krigare, de som utövar magi är magiker eller helare och de med större 

rörelsefrihet är tjuvar eller lönnmördare. Med dessa roller i åtanke skapas cybertypes, vilket 

leder till att utvalda visuella element återkommer i gestaltningar. Exempel på cybertypes 

designade att passa som slagskämpar är Norns, ett vikingainspirerat folk, och Charrs, 

humanoida kattvarelser, som återfinns i spelet Guild Wars 2 (NCsoft, 2012). 

 

Figur 2 Norns & Charr-karaktärer i utrustning för slagskämpar som återfinns i 
spelet Guild Wars 2. 

Även om stereotyper används effektivt vid första intryck bör det betänkas att alla människor 

är individer, även inom en begränsad grupp, samt att kulturer förändras och utvecklas. För 

att inte förstärka de fördomar som återfinns i verkliga livet är det av vikt att gestalta 

spelkaraktärer grundade i andra kulturer och etniciteter med eftertanke, och undvika 

förlegade eller omoderna tolkningar, menar Haake (2009). För att uppmärksamma 

problemet med stereotypiska karaktärer bör spelskapare lägga vikt vid tre huvudprinciper 

anser Isbister (2006). Dessa tre huvudprinciper är följande:  
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 Den första principen är att inga spelare är de samma då alla kommer från vitt skilda 

kulturer och subkulturer, vilket leder till att generaliseringar inte kan behandlas som 

något absolut.  

 Den andra principen grundas på att spelmediet ständigt utvecklas och förändras. De 

snabba förändringarna kräver att spelskapare håller sig uppdaterade med resten av 

spelvärlden och anpassar sig efter nya förutsättningar.  

 Den tredje principen uppmärksammar att människor världen över vill sätt sig in i 

kulturöverskridande roller och ta del av för dem tidigare okända subkulturer. 

 

2.2.1 Isbisters fyra lager 

Det finns enligt Isbister (2006) fyra olika grundläggande lager som är avgörande för hur en 

betraktare uppfattar en karaktär vid första anblicken. De fyra lagren består av Visceral 

feedback, Cognitive immersion, Social affordance och Fantasy affordance. Isbister (2006) 

menar att Visceral feedback baseras på hur känslomässigt engagerad spelaren är i 

spelkaraktären och framförallt hur spelkaraktärens reaktion i situationer överensstämmer 

med spelarens uppfattning av spelkaraktären. När en spelare försätter sig i spelvärlden går 

hen in i spelkaraktärens kropp, och anpassar sig till karaktärens förmågor och användbarhet 

i den fiktiva världen. En annan faktor som spelar in i detta lager är den rent fysiska kraften 

spelaren har över spelkaraktären, och hur hen upplever kontrollen över karaktären under 

navigering i spelvärlden. Dessa är båda exempel på hur spelkaraktären ger Visceral feedback 

till spelaren som positivt förstärker spelupplevelsen.  

Det andra lagret är Cognitive immersion. Detta lager innebär att spelaren måste kunna sätta 

sig in i spelvärlden för att kunna lösa problemen samt skapa en förståelse till vilken grad 

spelkaraktären kan manipulera världen menar Isbister (2006). Detta är inte en process som 

sker per automatik utan grundas helt på hur väldesignad karaktären är, både relaterat till 

spelaren och även hur bra karaktären fungerar i sin värld.  

Social affordance är det tredje lagret där man tar hänsyn till spelarens tolkning av 

spelvärlden och hur hen uppfattar spelvärlden utifrån sina egna kulturella influenser. 

Spelaren kommer alltid vara färgad av tidigare inlärda beteenden och stereotyper och göra 

egna tolkningar av spelkaraktärers uppförande, ansiktsuttryck, kön och kroppsspråk. Olika 

perspektiv i spel påverkar även spelarens uppfattning av avataren. En tredjepersons vy 

bjuder in spelaren till en mer sällskaplig närvaro, där spelkaraktären kan uppfattas som en 

medlare mellan spelaren och spelets sociala värld. Denna typ av spelkaraktär ger även 

spelaren en mall för hur hen borde känna inför händelser och moraliska val i spelet. Vid 

möte med andra spelare fungerar spelkaraktären även som en mask för spelaren att ta på sig 

för att uppfattas på önskvärt sätt, oftast genom personliga attribut rent visuellt vid 

skapandet av karaktären. I detta lager har användandet av cybertypes ökat valmöjligheter 

för spelare menar Isbister (2006). 

 Det fjärde och sista lagret av de psykologiska aspekterna till karaktärsdesign är Fantasy 

affordance vilket propsar på att karaktärsskaparna tar ett steg tillbaka och betraktar sitt verk 

ur ett rent psykologiskt perspektiv. Så väl unga som gamla kan via en spelkaraktär få utlopp 

för kreativitet och utforska nya kulturer genom att spela väldesignade spelkaraktärer. Spelet 

uppmanar dem att ta sig an problem och utsättas för situationer de aldrig skulle ställts för i 

verkligheten, argumenterar Isbister (2006). 
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2.3 Cybertypes- om virtuell & reell etnicitet 

MMO lånar tematiska inslag från fantasygenren. Denna genre kan vara en av de 

bakomliggande faktorerna till det stora antalet fantasyraser som allt oftare dyker upp i spel 

som inte faller under kategorin fantasy. Higgin (2009) argumenterar att utökningen av 

fantasyraser inom spel grundas i efterfrågan att kunna modifiera och personifiera 

spelkaraktären. Modifikationer som endast påverkar rent visuella attribut hjälper till vid 

särskiljning av spelkaraktärer, vilket kan vara till stor hjälp då många spelar tillsammans i 

MMO.  

Författaren Nakamura (2008) myntade uttrycket cybertype i syfte att använda ett neutralt 

begrepp vid diskussioner rörande fantasyraser. På spelmarknaden idag återfinns ett flertal 

cybertypes inom MMO-genren, med tydligt övernaturliga inslag och attribut lånade från 

fantasivärldar. Cybertypes som Charrs (se figur 2) går ej att missta för en faktiskt 

existerande varelse. Den tydligt kattlika anatomin är svår att koppla direkt till tidigare 

mänskliga stereotyper och en generellare tolkning kan istället göras för att spelaren ska 

kunna skaffa sig någon form av uppfattning kring karaktärernas uttryck. Spelaren kan bl.a. 

koppla tidigare associerade attribut tillhörande kattdjur till Charr-karaktärerna, samt göra 

en bedömning av deras fysiska förmågor av det som presenteras rent visuellt. Problematik 

som kan uppstå enligt Twine (2002) när djur används vid skapande av Cybertypes är att 

olika djur sedan lång tid tillbaka associerats med specifika egenskaper, bland annat med 

grund i frenologi -och fysionomiläran (se kapitel 2.1). Inom fysionomins teori är kattlika 

människor ofta smidiga, lata och opålitliga, och de kattlika ansiktsdragen kopplas i stor 

utsträckning till kvinnor, menar Oommen et al. (2003). Cybertypes med tydliga 

animalistiska drag kan även kopplas till fabler.  

Fabler är allegoriska berättelser med talande djur i huvudrollen som tillskrivits egenskaper 

och personlighetsdrag baserat på djurens natur i verkligheten. Djuren sätts emot varandra i 

berättelser som vanligtvis avslutas med någon form av moralisk lärdom, förklarar Gibbs 

(2002). Katter och kattdjur i fablernas värld representerar i hög grad opålitlighet, lättja samt 

grymhet vilka är attribut som skulle kunna tolkas in i cybertypen Charr. Enligt författarna 

Jeff Stone, Zachary Perry och John Darley (1997) kan dock problem uppstå när en cybertype 

associeras med verkliga människor och eventuellt förstärker stereotypa egenskaper som kan 

kopplas till en specifik folkgrupp. Folkgruppens stereotypa representationer i det ena spelet 

kan därefter anammas i nya produktioner och lägga grunden för en ny cybertype. För att 

exemplifiera problemet utförde författarna en undersökning kring huruvida hudfärgen 

spelade in vid val av spelkaraktärer i basketspel. Resultatet i undersökningen redovisade att 

en majoritet spelare uppfattar spelkaraktärer med afroamerikanskt utseende till högre grad 

atletiska än spelkaraktärer med kaukasiskt utseende. Resultatet, och stereotypin då 

mörkhyade individer associeras med fysisk förmåga kan enligt Stone et al. (1997) grundas i 

den höga frekvensen av mörkhyade atleter i sporter, som exempelvis basket eller friidrott, 

som uppmärksammas i media. Stone et al. (1997) menar att spelare kopplar antaganden om 

verkliga människor till avatarer, det vill säga representationer av människor, i spel. 
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Figur 3 Kvinnlig & Manlig Redguard som kan användas som spelbara 
karaktärer i The Elder Scrolls V: Skyrim. 

Fenomenet att mörkhyade karaktärer kopplas till framför allt fysisk förmåga kan återfinnas i 

andra spelgenrer. I spelet The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks, 2011) erbjuds 

detaljerad modifiering av spelkaraktärens utseende bl.a. genom val mellan olika cybertypes. 

Ett av de valbara utseendena gestaltar mörkhyade muskulösa människor benämnda 

Redguard. Texten som beskriver Redguards påpekar att val av denna cybertype bör göras 

om spelaren önskar slåss mycket med ren fysisk styrka, då detta fiktiva folkslag föds in i 

stridens hetta. Redguards skicklighet i strid samt snabbhet och förmåga att springa under 

längre tid än andra karaktärer understryks i beskrivningen. Denna cybertype kan, enligt 

Higgin (2009) vara ett exempel som visar på hur stereotyper från verkligheten kan ta sig 

form i spelvärlden i en utvald spelgenre, som sportspel, och därefter färga 

karaktärsgestaltningar i andra speltyper. Ett problem som kan uppstå när cybertypes 

konstrueras baserat på tidigare spel är att de nya karaktärerna frångår att endast vara 

stereotypiska och istället blir rasistiskt gestaltade i sitt uttryck, påpekar Higgin (2009). 

2.3.1 Flerdimensionella karaktärer 

Enligt Isbister (2006) finns det en mall som kan användas vid skapandet av en spelkaraktär. 

För att göra en karaktär till högsta grad attraktiv för ett stort antal individer bör karaktären 

vara symmetrisk, både vad gäller ansiktsdrag och kroppsform. En stram eller rakryggad 

hållning och överlag hälsosamt utseende är även önskvärt. Isbisters (2006) användning av 

begreppet attraktiv åsyftar hur stark spelarens koppling till karaktären är, och inte till 

huruvida karaktären är rent visuellt tilltalande. Det är även av stor vikt att karaktärens 

utseende bekräftas eller motiveras av hens handlande i spelet, för att uppfylla de fyra olika 

lagren för en flerdimensionell karaktär (se kap. 2.1.1). Vid skapandet av fiktiva folkslag eller 

cybertypes är det av betydelse att utgå från en verklig människa, för att på grundläggande 

nivå framställa karaktärer som går att relatera till och sympatisera med. Ett problem som 

kan uppstå vid definieringen av en cybertype är att helhetsintrycket blir platt eller 

tvådimensionellt då egenskaper och personlighetsdrag överrepresenteras. En spelkaraktär 



 10 

skapad för att vara en krigare, som endast uppvisar aggressivt eller dominant beteende i alla 

situationer, kan ge ett svagare intryck än en spelkaraktär som i grunden handlar aggressivt, 

men även uppvisar begränsade inslag av omtänksamma gester eller liknande. Detta menar 

Isbister (2006) beror på att verkliga människor aldrig är helt endimensionella utan anpassar 

sig efter olika situationer, och att spelkaraktärer som efterliknar detta beteende uppfattas 

som mer levande. I podcasten (ett radioprogram episodiskt upplagt på internet) Writing 

Excuses season 2 episode 16: Non-human races (2009) exemplifieras problemet med en av 

de fiktiva raserna i Star Trek (1966) som enligt Brandon Sanderson, Howard Tayler och 

Daniel Wells (2009) gick från att vara oberäkneliga flerdimensionella humanoider till en 

krigarras, endast inriktade på strid, på grund av en slarvigt formulerad mening. Med risk för 

"platta", eller endimensionella, gestaltningar bör därav samma försiktighetsåtgärder som vid 

användandet av stereotyper tillämpas vid skapandet av cybertypes menar Sanderson et al. 

(2009).  

2.4 Fantasygenren & dess påverkan på spelmediet 

Ordet Fantasy är direkt lånat från engelska och betyder fantasi. Fantasy som genre påträffas 

i många olika medier, bland annat litteratur, film och spel och syftar enligt Stefan Arvidsson 

(2007) till en fiktiv värld som till viss grad strävar efterlikna verkligheten men med 

övernaturliga inslag. Begreppet används utbrett och det finns ingen exakt definiering till vad 

som räknas som Fantasy, förutom att det på något sätt ska avvika från vår verklighet, 

samtidigt som den fiktiva världen ska kunna övertyga betraktaren om att den skulle kunna 

existera. Ett vanligt återkommande inslag i Fantasy är kampen mellan ont och gott, där 

huvudpersonen ger sig ut för att rädda den fiktiva världen. Det finns ingen mall för hur en 

fiktiv värld ska se ut för att passa in i Fantasygenren, men vanligt förekommande är en 

variant av västerländsk medeltid förklarar Arvidsson (2007). Både tematik och berättelser 

som återkommer inom Fantasy kan återfinnas i många av dagens populära MMO. En 

författare, som enligt Arvidsson (2007), är en av grundarna till Fantasy är J.R. R Tolkien. 

Tolkien skapade bland annat verket Sagan om ringen, eller Härskarringen (1954-55), där 

ett antal ikoniska fantasyraser gestaltas. Exempel på sådana raser är alver och orcher, som 

båda kan återfinnas som individuella cybertypes i populära MMO. Det bör inte förglömmas 

att Tolkien färgats av den sociala kontexten som rådde under dåtidens samhälle, där 

indelning av människogrupper var mer vanligt förekommande. Detta kan återspeglas i 

fantasyraserna gestaltade i hans fiktiva värld. Sagan om ringen och liknande populära verk 

har lagt grunden för de idag flitigast använda fantasyraserna inom litteratur och film, vilket 

även förts vidare och färgat spelmediets cybertypes. I spelet Guild Wars 2 återspeglas 

fantasygenrens inverkan på spelmediet både i form av rent estetiska uttryck, gällande 

cybertypes, så väl som berättelsemässigt. I Sagan om ringen beger sig protagonisten ut för 

att rädda världen från ondska, ett vanligt förekommande tema inom fantasygenren, vilket 

även återfinns i Guild Wars där protagonisten ställs mot ondska personifierad i drakar som 

ämnar förgöra världen. Samma upplägg återfinns även i det tidigare nämnda äventyrsspelet 

Jak and Daxter: The precursor legacy (2001) där protagonisten ger sig ut för att rädda 

världen från "ond magi", kallad "dark eco". Enligt Arvidsson (2007) har den klassiska 

hjälteberättelsen, med en ensam protagonist som tvingas kämpa mot onda krafter, använts 

och adapterats inom spelmediet otaliga gånger och många framgångsrika spelproduktioner 

inom äventyrsgenren kan i någon form spåras tillbaka till fantasylitteratur.  
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2.5 Orientalism & etnisk fördomsfullhet 

Ordet orientalism används huvudsakligen inom konsthistoria och innefattar konst från 

framförallt 1800-talet, där konstnärer gestaltat för dem exotiska miljöer, förklarar Saïd 

(1978). De exotiska miljöerna avbildades med Mellanöstern som inspirationskälla och 

observationer från platser konstnärerna besökt under resor. Termen Orientalism grundas i 

ordet oriental eller Östern och myntades av västerländska konstnärer och deras syn på den 

orientaliskt präglade kulturen. Saïd (1978) diskuterar effekten av orientalismens popularitet 

i Europa i kombination med de estetiska idealen konstnärerna gestaltade. Saïd (1978) menar 

att begreppet orientalism är en felaktig konstruktion skapad efter västvärldens 

föreställningar och stereotyper. Den inkorrekta och högst selektiva bild av muslimer och 

araber presenteras inom orientalistisk konst, verkar snarare för att bekräfta allmänhetens 

syn på de okända kulturerna än att presentera en genuin bild av Orienten. Detta anser Saïd 

(1978) vara ett stort problem eftersom fördomar och stereotyper kan underminera 

utvecklingen av samarbete kulturer emellan.  

Enligt författarna Honour och Fleming (2009) skedde ett genombrott för orientalismen med 

konstnären Marie-Guillemine Benoist (1768-1826), som år 1818 färdigställde målningen 

Portrait d'une negresse. Benoist förändrade enligt Saïd (1978) hur exotiska inslag kunde 

användas i konst. Målningen skiljer sig från tidigare normer då icke européer endast 

användes som pittoreska inslag i konsten, medan Benoists gestaltning ämnar återge en 

individ i ett neutralt utryck. 

 

Figur 4 Portrait d'une negresse (1818). 

Med porträttet tog konstnären ett erkänt uttryck, en klassisk porträttposering, och 

presenterade betraktarna för ett enligt tidigare normer exotiskt inslag. Eriksson och 

Göthlund (2012) anser dock att porträttet av den mörkhyade kvinnan kan tolkas både 

negativt och positivt. Ur ett ikonografiskt perspektiv föreställer målningen, i korta drag, en 
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ung kvinna med afrikanskt ursprung i halvfigur, sittandes på en tygdraperad karmstol, iförd 

en vit klädnad som blottlägger det högra bröstet. Enligt Eriksson och Göthlund (2012) 

representerar kvinnan det afrikanska ursprunget snarare än en enskild individ, och det 

blottlagda bröstet kan kopplas till frihet och revolution. Detta antagande görs baserat på 

Eugène Delacroix målning Friheten på barrikaderna (1830), där det bara kvinnobröstet 

erhåller en politisk roll. Även om Benoist var starkt influerad av sin samtid, med feminismen 

på uppgång och slaveriet nyligen avskaffat, visar porträttet på viss särbehandling av 

individer grundat i etnisk bakgrund. Benoist målning exemplifierar hur konstnären sökt 

porträttera en individ med visst mått av respekt, samtidigt som det blottade bröstet visar på 

en skillnad i vad som anses accepterat i samband med etniskt utseende. En europeisk kvinna 

hade med stor sannolikhet inte porträtterats på liknande sätt under Benoist tid, vilket visar 

på en skillnad i vad som anses gångbart kopplat till en individs utseende. På liknande sätt 

anpassas spelkaraktärer i dagens spel. Haake (2009) argumenterar att mindre modifiering 

av spelkaraktärers statiska visuella karaktärsdrag (som exempelvis ögon, hår -och hudfärg, 

samt anatomiska proportioner) görs för att lättare skapa kulturöverskridande spel och 

underlätta i inlärandeprocessen för spelaren. Ett exempel är karaktären Crash från spelet 

Crash Bandicoot (1996), som efter att ha gjort succé på den amerikanska marknaden 

adapterades inför lansering i Japan. Estetiska ändringar gjordes av spelkaraktären för att 

passa de nya kulturella normerna.  

 

Figur 5 Karaktärsprogression av Crash Bandicoot (1996-2008).  

Användande av ickemänskliga karaktärer, som exempelvis antropomorfa cybertypes som 

Charrs (se Figur 1), kan möjligen underlätta vid kulturöverskridning i spel. Med detta i 

åtanke argumenterar Isbister (2006) för att användandet av cybertypes bör grundas i 

ickemänskliga karaktärer snarare än i redan definierade etniska grupper, för att undvika att 

förstärka förutfattade stereotyper rörande främmande kulturer. Det kan dock uppstå 

problematik vid användande av antropomorfa humanoider, om det valda djuret kan 

förknippas med etnisk tillhörighet. En sådan koppling återfinns frekvent inom fysionomin 

och frenologin (se kapitel 2.1) då människors anlete analyseras och kopplas till djur med 

likartad uppsyn, förklarar Twine (2002). I fablernas värld, och fysionomins teorier, tillskrivs 

hundlikt utseende med trofasthet, ärlighet men även girighet. Karaktären Crash Bandicoot 

(se figur 5) kan i hög grad liknas vid en räv, med spetsig nos och öron, samt den röda pälsen 

med ljusare teckning på mage och haka. Rävar är vanligt förekommande gestalter i fablernas 

värld och kopplas med intelligens och slughet. Valet att använda ett rävlikt utseende för 

karaktären kan då förstärka karaktärsattribut, som listighet eller intelligens, baserat på 

spelares tidigare skapade stereotyper. 
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3 Problemformulering 

Denna undersökning utforskar ämnet stereotyper inom karaktärsdesign och fokuserar på 

fenomenet cybertypes och etniskt utseende kopplat till genren MMO.  

Studien utfördes för att undersöka hur val av hud, hår och ögonfärg kan påverka 

uppfattningen av gestaltade karaktärers personlighet och uttryck. Enligt Higgin (2005) 

verkar förekomsten av ljusa karaktärer i MMO vara snedfördelad på så sätt att genren 

exkluderar mörkhyade cybertypes och uppmuntrar stereotypa karaktärsval. Ett problem 

med snedfördelade cybertypes skulle kunna vara att stereotyper återkommer och befästs 

ytterligare, vilket kan lämna avtryck i verkligheten genom av förstärka fördomar menar 

Nakamura (2008). I dagens samhälle är individers utseende en del av den iscensatta 

identiteten, och påverkar personers självuppfattning samt hur dessa uppfattar andra 

individer. Mediekulturen förmedlar konstant bilder som förstärker önskvärda attribut vad 

gäller utseende, vilket kan bidra i skapandet av normer och stereotyper, argumenterar 

Eriksson och Göthlund (2004/2012). 

Studien utfördes med ställningstagandet att mörkhyade cybertypes i stor utsträckning 

förekommer inom MMO-genren som en form av modern orientalism, och i huvudsakligt 

syfte används som exotiska inslag för att skapa visuell variation. Argumentationen gör 

avstamp i artikeln Blackless Fantasy: the disappearance of race in massively multiplayer 

online role-playing games, av Higgin (2005), och kombinerades med materialet som 

presenteras i artikeln: ”White men can´t jump":evidence for the perceptual confirmation of 

racial stereotypes following a basketball game av Stone et al. (1997).  

Följande frågeställning undersöktes: 

 Om och på vilket sätt uppfattar blivande spelutvecklare att i övrigt identiska 

karaktärer förändras om dessa ges specifika varierade kroppsliga attribut som kan 

kopplas till specifika etniska grupper? 

 Uppfattas en karaktärs personlighet annorlunda om hud-, hår- och ögonfärg ändras? 
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3.1 Metodbeskrivning 

I följande text presenteras planeringen av tillvägagångssättet artefakten skapades efter, i 

syfte att användas för att besvara frågeställningen redovisad tidigare (se kapitel 3). 

Metodvalet motiverades med utgångspunkten att generera ett verifierbart resultat, och fokus 

i planering var att definiera ett tidseffektivt arbetsflöde för att säkerställa att artefakten 

skulle hinna färdigställas. Kapitlet inleds med en genomgång av artefakten och 

svarsformuläret skapade i koppling till undersökningen, och avslutas med svarsformulär och 

halvstrukturerade intervjuer som använts vid informationsinsamlandet för att besvara 

frågeställningen. 

3.1.1 Artefakt 

Artefakten som skapades för att testa frågeställningen bestod av ett antal karaktärskoncept 

som visades upp för informanter på en dator vid slutundersökningen. Karaktärskoncepten 

gestaltade manliga och kvinnliga humanoider i utförande som kan liknas vid 

konceptgrafiken för Guild Wars 2, vad gäller anatomi, kläder och färgschema (se figur 6). 

 

Figur 6 Norn-karaktärer från Guild Wars 2. 

Karaktärerna gestaltades i helkroppsformat och poserades gåendes mot betraktaren. 

Arbetsprocessen utformads på så vis att material kunde återanvändas, vilket både sparade in 

tid samt underlättade i arbetsprocessen. Koncepten grundades i studier av verkliga 

människor för att undvika eventuella egenskapade stereotyper av etniskt kopplade attribut. 

Karaktärskonceptet skapades med samma ansikten som grund och skiljdes sedan med hjälp 
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av alternering av karaktärens hud, ögon och hårfärg (se figur 7) för att överensstämma med 

ett annat etniskt ursprung. 

 

Figur 7 Exempel på hur karaktärskoncepten kan variera vad gäller hudton och 
hårfärg, musegames.deviantart.com. 

3.1.2 Kvalitativ undersökningsmetod 

För att testa frågeställningen utfördes en kvalitativ undersökning i form av enskilda 

halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna gick till väga på så sätt att gestaltningar av olika 

karaktärer presenterades en och en med ett tillhörande dokument, där ett antal egenskaper 

listats. Informanterna fick därefter möjlighet att markera ett begränsat antal rutor som hen 

ansåg överensstämma till högsta grad med den gestaltade karaktären. Den intervjuade skulle 

även argumentera för de valda egenskaperna och förklara vilka visuella attribut som 

motiverat valen. Intervjuerna utfördes i en sluten miljö för att informanterna skulle kunna 

tala fritt utan åhörare, samt vara anonyma i koppling till undersökningen, vilket är av 

forskningsetiska principer enligt Östbye et al. (2008). Rummet var av neutral natur, det vill 

säga inte någon hemmiljö eller liknande, utan ett mötesrum i kontorsmiljö. 

En kvalitativ undersökningsmetod används inom forskning då information om djupare 

tankar, förklaringar och kommentarer kring det som undersöks önskas undersökas. Enligt 

Östbye et al. (2008) kan kvalitativa undersökningar utföras i olika grad kontrollerade och 

det som användes till denna undersökning var semistrukturerade intervjuer, med ett antal 

fördefinierade frågor som skulle besvaras, med utrymme för uppföljningsfrågor och fritt 

samtal. De semistrukturerade intervjuerna kan genomföras både i mindre grupp och 

individuellt, men i grupp kan svaren färgas efter gruppsammansättningen menar Östbye et 

al. (2008). 

I denna undersökning lades fokus på hur en person som utbildar sig inom spelutveckling 

uppfattar färgmässiga variationer i karaktärsdesign, vilket hade varit svårt att testa endast 

via ett frågeformulär. Det intressanta i undersökningen var att ta fram resonemang och 

åsikter, samt skapa en djupare förståelse för vad som ligger i fokus för betraktaren angående 

karaktärskoncept. Det var i större utsträckning möjligt att ställa följdfrågor och utveckla svar 

i en intervju jämfört med en enkät, samt kontrollera i vilken ordning testpersonerna 
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presenterades artefakten. Frågeställningen rörde sig inom ett område som kunde uppfattas 

som känsligt och testpersonernas svar skulle kunna ha påverkats om de på förhand fått all 

information kring undersökningens natur. I enlighet med Östbye et al. (2008) är det av 

forskningsetiska principer av vikt att informanterna inte undanhålls undersökningens sanna 

natur, dock är det, med informanternas medgivande, godtagbart att klargöra 

undersökningens ändamål efter att artefakten utvärderats. Vid intervjutillfällena gick det 

snabbt att tydliggöra dessa kriterier, samt kontrollera att informanterna inte tog del av 

informationen innan utvärderingen slutförts, vilket hade kunnat vara något problematiskt 

vid användande av en internetenkät. Vid användandet av en enkät hade det även varit svårt 

att begränsa testpersonernas tillgång till artefakten. Om karaktärskoncepten presenterats i 

ett långt dokument kan ett samband lätt upptäckas vid en snabb överblick av allt material. 

Eftersom det är av vikt att testpersonerna inte är direkt medvetna om att det är specifikt 

hudfärgsvariationer som testas kommer informanterna presenteras ett karaktärskoncept i 

taget.  

3.1.3 Motivering av metodval 

En kvantitativ innehållsanalys kan tillämpas när en stor mängd data önskas samlas in, och 

kräver ett systematiskt genomförande, med tydliga frågor och svarsalternativ samt ett 

lättanalyserat upplägg av resultatet. En kvantitativ undersökningsmetod kan ofta bestå av ett 

frågeformulär som besvaras av anonyma mottagare. Denna metod brukas för att ge en 

överskådlig bild av utvecklingstendenser i medier samt definiera den allmänna åsikten i 

olika frågor. Kvantitativa undersökningar lämnar dock mindre rum för vidare diskussioner 

kring svarsalternativ och resultatet kan i hög grad påverkas av hur frågeformuläret är 

utformat enligt Östbye et al. (2008). 

Baserat på undersökningens omfång kan ett problem uppstå vad gäller generaliserbarheten 

av resultatet. Artefakten kommer testas mot en högst specifik målgrupp men mot ett 

otillräckligt antal individer för att kunna applicera eventuella resultat till andra individer 

inom samma målgrupp. Denna komplikation skall uppmärksammas i slutdiskussionen där 

det kommer tydliggöras att resultatet främst är gällande för intervjupersonerna, och om 

indikationer finns, att följa upp undersökningen i framtida studier.  Ett annat eventuellt 

problem kan uppstå om det önskade antalet intervjupersoner inte står att hitta eller om ett 

kön blir överrepresenterat. 

Vid intervjutillfälle med testgrupp 1 presenterades karaktärskoncept där de kvinnliga 

karaktärerna i grunden var baserade på människor med afrikanskt ursprung och de manliga 

karaktärerna baserades på människor med nordeuropeiskt ursprung. Vid andra 

intervjutillfället användes karaktärskoncept som var raka motsatsen till dem undersökta 

med testgrupp 1, vilket innebar att de kvinnliga karaktärerna var baserade på människor 

med nordeuropeiskt ursprung och de manliga karaktärerna baserades på människor med 

afrikanskt ursprung. I varje testgrupp kom både kvinnor och män att användas som 

testpersoner för att kunna se eventuella genusmässiga tendenser i slutresultatet. 

3.1.4 Urval 

Den kvalitativa undersökningen inriktades på personer som strävar efter att arbeta inom 

spelbranschen, med fokus på individer som utbildar sig inom dataspelsutveckling. Detta 

urval motiverades då individernas uppfattning av karaktärer kan representera en tendens till 

den potentiella framtida utvecklingen inom spelbranschen, samt attityden associerad till 

etniska utseenden. Personerna valdes utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval, då det fanns 
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tillgång till den önskade målgruppen på Högskolan i Skövde, enligt Östbye et al. (2008).  Det 

hade varit fördelaktigt att intervjua personer från olika lärosäten runt om i landet, men 

processen att ordna upp dessa intervjuer i en kvalitativ undersökning hade riskerat att bli 

tidskrävande. En såpass omfattande urvalsprocess hade kunnat öka risken för att inte uppnå 

antalet önskade intervjupersoner.  

3.1.5 Svarsformulär och halvstrukturerade intervjuer 

För att skapa reliabilitet i projektet testades produkten mot båda könen i ett antal 

individuella halvstrukturerade intervjuer, definierade av Östbye et al. (2003), där ett antal 

fördefinierade frågor skulle besvaras. Efter att svarsformulären fyllts i lämnades tid för 

diskussion av val och fria tolkningar kring frågeställningen. Intervjuerna utfördes med 

studenter inom dataspelsutveckling som fokusgrupp. Informanterna intervjuades separat för 

att minska mätfel som kunde uppstå i grupp, då informanter hade kunnat påverka varandras 

åsikter. En mätningskomplikation som kvarstod var att individer talar olika mycket, samt 

framför sina åsikter på olika detaljnivå. Vissa av informanterna upplevdes till viss grad 

introverta och svarade på de dikterade frågorna utförligt, men uppvisade en motvilja att 

argumentera för sina val, vilket resulterade i att dessa intervjutillfälle blev mindre givande 

än de resterande då de bakomliggande faktorerna till ställningstagandet var svåra att utröna. 

Andra informanter upplevdes å andra sidan högst extroverta och redovisade i detalj de 

bakomliggande anledningarna till valen de gjorde i undersökningen. Då undersökningen 

stöddes på verbala utsagor, kompletterade med enkätsvar, var det enligt Östbye et al. (2003) 

av vikt att behandla resultaten från intervjutillfällena likvärdigt, även om en specifik intervju 

genererat en stor mängd information gavs den lika stor plats vid slutresultatsanalysen som 

de resterande intervjuerna. Frågorna var formulerade kring vilka personlighetsdrag de 

intervjuade tillskriver karaktärerna och vilka roller dessa karaktärer skulle kunna ha i en 

spelvärld, med andra ord en så kallad attitydundersökning. I slutresultatet var det 

intressanta i undersökningen att belysa tendensen av ett samband mellan vilka egenskaper 

en spelkaraktär tillskrivs i relation till hud, hår och ögonfärg. Studien rörde sig inom ett 

område som kunde uppfattas som känsligt, eftersom den behandlade fördomar och normer, 

vilket kunde ha lett till komplikationer vid testandet av artefakten om informanterna i 

utgångsläget varit medvetna om undersökningens sanna natur. 
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4 Genomförande 

Under denna rubrik kommer först en redogörelse för den grafiska stilen och en utförlig 

beskrivning av arbetsprocessen kring skapandet av artefakten. Problematik och hur denna 

löstes redovisas i kortare utdrag, följt av resultatredovisning av för- och pilotstudie. 

Rapportdelen avslutas med vilka begränsningar som behövts göras av artefakten inför 

slutundersökningen. 

4.1.1 Grafisk stil, Paint over & Mattepainting 

Vid framställande av artefakten användes en teknik som kallas Paint over, vilket är en 

variant av så kallad Mattepainting. Dessa två tekniker går ut på att foton eller bilder målas 

över, exempelvis för att anpassas till en grafisk stil som avviker från originalbilden eller 

fotot. Mattepainting är en digital konstform som utvecklats under de senaste åren och 

används flitigt inom film- och spelindustrin, för att tidseffektivt skapa miljöer som annars 

varit dyra, eller tagit för lång tid att framställa i 3D, förklarar Marco Bauriedel et al. (2009). 

Tekniken kan användas både till att skapa högrenderade bilder så väl som konceptbilder. 

Kombinerat med egentillverkade brushes i Photoshop kan resultatet smidigt anpassas för att 

passa ett antal digitala medium förklarar Bauriedel (2009). Även om det är en stor skillnad 

mellan att måla människor och miljöer är arbetsprocessen inom Paint over och 

Mattepainting snarlik.   

 

Figur 8 Steg för steg av arbetsprocess vid användande av Paint over-teknik. 

Bildserien ovan exemplifierar hur Paint over-tekniken kan användas för att restaurera, samt 

ta fram detaljer, i ett fotografi (se Figur 8). Ett problem som kan uppstå vid omfattande 

bearbetning av fotografier, av framförallt näsa och ögon, är att slutresultatet inte efterliknar 

originalet, även om bilden i sig håller hög kvalitet. Denna problematik är dock något som 

nyttjats fördelaktigt i skapandet av den här undersökningens artefakt för att minska 

igenkänningsfaktorn.  

Då artefakten baserades på foton av människor fanns ett mindre orosmoment i att 

testpersoner skulle kunna känna igen människorna karaktärskoncepten baserats på. Något 

som riskerade påverka testpersonens uppfattning av karaktären. Om en känd skådespelare 

legat som grund för ett av karaktärskoncepten och testpersonerna känt igen skådespelaren i 

fråga, skulle de kunna tillskriva karaktärskonceptet attribut och personlighetsdrag grundat 

på sammanhanget de upplevt skådespelaren i tidigare. Om skådespelaren vanligen 

förekommer i filmer som skurk skulle karaktärskonceptet få i högre grad negativa attribut än 

om en annan skådespelare valts som utgångsperson. Samma problematik med 

igenkänningsfaktorn skulle kunna uppstå om karaktärskoncepten grundats på kända 
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idrottare, artister, politiker och så vidare. För att begränsa denna problematik bearbetades 

specifikt ögon-, näs- och munpartierna av karaktärskoncepten i större utsträckning än 

resterande delar av ansiktet, vilket minskade konceptets likhet med originalfotot samtidigt 

som etniska attribut bevarades.  

4.2 Arbetsprocess för artefakt 

Arbetet med artefakten påbörjades med att färdigställa en kvinnlig och en manlig kropp, 

vilka båda skulle fungera att återanvända med olika huvuden och hudfärger (se Figur 9). 

Dessa standardkroppar utformades med atletiskt uttryck, detta för att i hög grad efterlikna 

förebilderna i avatarskapandemenyn i Guild Wars 2. Karaktärer med muskulösa kroppar är, 

enligt Arvidsson (2007), genretypisk inom så väl Fantasy som MMO, vilket var en 

bidragande faktor som påverkade slutresultatet hos standardkropparna. Kropparna 

färdigställdes först i gråskala och färglades där efter i separata färglager, detta för att största 

möjliga kontroll över de olika färgvariationerna skulle erhållas. 

 

Figur 9 Artefakt kropp kvinna & man. 

Efter att båda standardkropparna färdigställts riktades fokus till de kvinnliga ansiktena. Som 

tidigare diskuterats baserades koncepten på verkliga människor snarare än redan 

existerande spelkaraktärer. Detta för att undvika egna tolkningar av etniska utseenden samt 

för att undvika användande av egenbildade stereotyper. Det första kvinnliga 

karaktärskonceptet baserades på en fotomodell med nordeuropeiskt ursprung, för att 

illustrera ett kaukasiskt utseende. När det därefter skulle skapas en mörkare version av 

samma karaktär observerades en problematik, som uppstod då gråskalan mörkades ner. Om 

endast ljusheten i gråskalan ändrades försvann stora delar av detaljerna i ansiktet och på 
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kroppen, men efter att ha provat och jämfört resultatet mellan olika nedmörkningsmetoder 

konstaterades att sättet som gav mest korrekt återgivning av den ljusa versionen var att öka 

bildens kontrast (se Figur 10). Slutsatsen av dessa mindre experiment var att ju mörkare 

gråskalan skulle göras, ju högre kontraster behövdes för att bibehålla detaljrikedomen i 

bilderna.  

 

Figur 10 Bildserierna visar på problematiken som uppstod vid förändring av 
porträttens gråskala. 

Det manliga karaktärskonceptet skapades utifrån en fotomodell med afrikanskt ursprung, 

och tidigare nämnda problematik återkom, men i detta fall då gråskalan skulle ljusas upp 

snarare än mörkas ner, då ansiktets detaljer blev för högkontrasterade i jämförelse med 

kroppen. En liknande process användes i bildbehandlingen som vid det tidigare problemet 

med kontrast, och slutsatsen blev att karaktärskoncept med afrikanskt utseende som bas i 

denna undersökning krävde mindre kontraster ju mer de ljusades upp (se Figur 10). Denna 

slutsats kring kontrast i koppling till gråskalans ljushet kunde sedan nyttjas vid de 

resterande karaktärskoncepten för att skapa ett enhetligt resultat.  

 

Figur 11 Första utkast för de kvinnliga karaktärskoncepten. 
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De kvinnliga karaktärskoncepten skapades utifrån fotomodeller med nordeuropeiskt, samt 

afrikanskt ursprung (se Figur 11). Detta val grundas på Higgins (2009) diskussion kring de 

vanligen förekommande utseendena som återfinns i populära MMO-spel.  

 

Figur 12 Första utkast av de manliga karaktärskoncepten. 

Efter att ha färdigställt ett första utkast på de kvinnliga karaktärskoncepten utfördes manliga 

motsvarigheter, grundade på människor med samma etniska ursprung (se Figur 12). 

Eftersom undersökningens fokus ligger på karaktärernas fysiska utseende, snarare än på 

helhetsintrycket, lades minimalt arbete på karaktärernas kläder och de illustrerades med 

underkläder (se Figur 11 & 12).  

4.3 Förstudie & pilotstudie 

Efter att ett första utkast skapats på artefakten gjordes en förstudie i form av en kortare 

intervju, med en informant som passade in på den tänkta målgruppen. Förstudien 

genomfördes avskilt i kontorsmiljö, för att efterlikna den slutgiltiga undersökningen i så hög 

grad som möjligt. Under denna begränsade förstudie var testpersonen i hög grad införstådd 

med undersökningens natur, och visste att fokus skulle läggas på hur färgvariationer 

förmedlades kopplat till etniskt utseende. Under förstudien presenterades först ett 

karaktärskoncept baserat på en kvinna med afrikanskt ursprung (se Figur 13), följt av den 

uppljusade versionen av samma karaktär (se Figur 14). Karaktärskoncepten visades upp 

enskilt för att efterlikna tillvägagångssättet i slutundersökningen, men testpersonen 

efterfrågade mot sessionens slut att få se båda karaktärskoncepten samtidigt, vilket 

beviljades. Sessionen tog femton minuter och användes huvudsakligen för att få ett extra par 

ögon som kunde uppmärksamma eventuella problem med artefakten. Ändringar som 

diskuterades var behovet av tydligare MMO-inspirerade kläder, då det första utkastet av 

kläder kändes för intetsägande enligt testpersonen. Testpersonen efterfrågade även en lista 

med fördefinierade personlighetsdrag och egenskaper för att underlätta dialog och analys vid 

utvärdering av koncepten. 
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Figur 13 Det första porträttet som presenterades i förstudien. 

 

Figur 14 Det andra porträttet som presenterades i förstudien. 
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Figur 15 Formulären som användes vid pilot- och slutundersökningen. 

Inför pilotstudien sammanställdes ett formulär med förslag på olika karaktärsattribut och 

testpersonen instruerades att markera dem som de ansåg överensstämma med 

karaktärskonceptet i fråga (se Figur 15). Formulärets syfte var att verka som en 

konversationsstartare samt att ge informanten en inblick i vad analysen av 

karaktärskoncepten önskade utmynna i. Formuläret var skrivet på både engelska och 

svenska, då terminologin vid översättning till svenska skulle kunna misstolkas av 

informanter med stor spelvana och informanter med liten eller ingen tidigare spelvana skulle 

kunna få problem att tyda de engelska termerna.  
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Figur 16 Det första porträttet som testades i pilotstudien. 

Det första karaktärskonceptet som presenterades var en uppljusad version av en kvinna med 

afrikanskt ursprung (se Figur 16). Detta koncept valdes för att inleda undersökningen då 

karaktärens utseende överensstämmer till viss grad med normen inom MMO-genren, som 

enligt Higgin (2009) är av ett generellt nordeuropeiskt ursprung. Då testpersonen kan 

koppla detta utseende med tidigare upplevelser av MMO-karaktärer kunde det förbereda 

inför den resterande undersökningsprocessen, eftersom det första porträttet passade in i hög 

grad i den tänka genren och på så sätt möjligen var lättare att analysera för informanterna.  

Sammanfattningen av informantens uppfattning av det första karaktärskonceptet, var att 

hon uppfattades som en bikaraktär i MMO-världen, som slåss med distansvapen, och är en 

social och något slug karaktär. Efter att det första karaktärskonceptet analyserats 

presenterades originalet, den mörka versionen av samma karaktär (se Figur 17). 
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Figur 17 Det andra karaktärskonceptet som testades i pilotstudien. 

Detta karaktärskoncept tillskrevs överlag positivare attribut än det tidigare 

karaktärskonceptet, och den mörkare versionen av karaktären upplevdes i högre grad 

auktoritär och mer pålitlig än den ljusa. Testpersonen fick därefter se båda 

karaktärskoncepten samtidigt, och konstaterade först då att det i grunden rörde sig om 

samma karaktär, men höll fast vid uttalandet att den ljusa karaktären kändes mindre 

tillitsfull och mer obehaglig, vilket kan vara en effekt orsakad av bildbearbetningen.  

4.4 Arbetsprocess av artefakt efter pilotstudie 

Bilden nedan visar hur arbetsprocessen sett ut vid skapandet av artefakten, där varje 

karaktärskoncept började med en av baskropparna i gråskala, följt av färglager och 

färdigrendering av ansiktet. Därefter anpassades kläderna för att ha starkare anknytning till 

den tänkta spelgenren och slutligen skapades en uppljusad version av samma karaktär (se 

Figur 18). 
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Figur 18 Progression av artefakt efter för- och pilotstudie. 

 

Kläderna sammanställdes med samma typ av teknik som använts vid skapandet av 

karaktärerna. För att säkra att kläderna passade in i spelgenren användes redan existerande 

utstyrslar, som kan återfinnas i konceptgrafik för spelet Guild Wars 2. Klädesplaggen 

kombinerades med element från redan existerande plagg för att generera ett antal nya 

utstyrslar. Rustningar som täckte över stora delar av karaktärerna, eller som hade stark 

koppling till ett specifikt yrke i spelvärlden, valdes bort. Vid skapandet av klädesplaggen togs 

mycket inspiration från utgångskläderna, de första klädesplaggen karaktären är iförd under 

karaktärsskapandedelen av Guild Wars 2. Konceptarbetet försökte till hög grad efterlikna 

dessa då de kan tolkas som en typ av standardklädnad inom genren.  
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Figur 19 En kompilation av artefakten som testades i undersökningen. 

I skapandet av artefakten undveks stora rustningar, och metallmaterial helt. Klädernas 

utseende fokuserades på läder för att hålla helhetsintrycket så neutralt som möjligt. För att 

begränsa klädernas påverkan på karaktärsuppfattningen i anknytning till färg, användes 

färgvariationer med nyanser av rött kombinerat med brunt för de olika läderdelarna. Genom 

att använda ett fördefinierat färgschema begränsades eventuella mätfel som skulle kunna 

uppstå vid växelvist användande av varma och kalla kulörer. Även om de fördefinierade 

färgerna påverkar uppfattningen av karaktärerna, blir denna påverkan konsekvent, då alla 

koncept presenteras med samma förutsättningar vad gäller färgval till kläder. Problemet 

med färgernas inverkan på uppfattningen av karaktärerna kunde ha eliminerats helt genom 

att presentera karaktärskoncept i gråskala. Detta alternativ undveks dock då karaktärernas 

hud-, hår- och ögonfärg inte förmedlas i gråskala (se Figur 20).  
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Figur 20 Karaktärskoncept med färg och i gråskala. 

4.5  Begränsningar 

Av de 16 karaktärskoncepten som skapades till undersökningen valdes hälften ut för att 

utvärderas av informanter. Koncepten som valdes ut var de som potentiellt kunde generera 

tydlig information samt hade starkast koppling till undersökningens frågeställning. 

Karaktärskoncepten som ljusades upp från mörkare original var intressantare att undersöka 

då de skiljde sig till högre grad från normutseendet av karaktärer inom MMO-genren, 

jämfört med de nermörkade versionerna av ljusare original. Koncepten baserade på 

nordeuropeiskt och afrikanskt ursprung var tydligare att skilja mellan i koppling till etniskt 

utseende, än de koncept som utelämnades. Som artefakten utformades exkluderades 

karaktärskoncept baserade på människor med ursprung i Mellanöstern, Indien, Asien och 

Sydamerika, och fokuserades på afrikanskt kontra nordeuropeiskt utseende. Anledningen till 

att arbetet fokuserats på de etniciteter som presenterats var att karaktärer med liknande 

utseenden tidigare presenterats i stereotypa sammanhang enligt Isbister (2006), och att de 

att döma av Higgins (2009) undersökning både överensstämmer och särskiljer sig från 

normen inom MMO. 

Eftersom arbetet över lag inriktats på normativt attraktivt utseende, då koncepten baserats 

på fotomodeller och personer som anses estetiskt tilltalande, har det vid val av kläder och 

posering sökts begränsa eventuell sexualisering som skulle kunna uppstå. Både de manliga 

och kvinnliga karaktärskoncepten har övertäckt bål och visar generellt lika mycket bar hud, 

med skillnad för att de kvinnliga karaktärskoncepten visar mer bar hud vid benpartiet. Djupa 

urringningar har medvetet undvikts på de kvinnliga klädesplaggen, även om normen inom 

genren är något av den motsatta.  
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Till den slutgiltiga undersökningen delades de kvarstående åtta karaktärskoncepten in i två 

olika grupper, då det hade blivit tidskrävande om alla informanter förväntats analysera alla 

karaktärskoncept. I testgrupp 1 presenterades följande karaktärskoncept vid 

slutundersökningen i följande ordning (se Figur 21): 

 Kaukasisk kvinna  

 Afrikansk man  

 Mörkare version av Kaukasisk kvinna 

 Ljusare version av Afrikansk man 

 

Figur 21 Karaktärskoncept som presenterades för testgrupp 1 vid 
slutundersökningen, i ordningen vänster till höger. 
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I testgrupp 2 presenterades följande karaktärskoncept vid slutundersökningen i följande 

ordning (se Figur 22): 

 Ljusare version av Afrikansk kvinna 

 Mörkare version av Kaukasisk man 

 Afrikansk kvinna 

 Kaukasisk man 

 

Figur 22 Karaktärskoncept som presenterades för testgrupp 2 vid 
slutundersökningen, i ordningen vänster till höger. 
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5 Utvärdering 

5.1  Presentation av undersökning 

I följande kapitel kommer en sammanställning, samt en analys, av resultatet av 

undersökningen redovisas. Problemformuleringen som ligger som grund för 

undersökningen presenteras i den första delen, tillsammans med ett sammandrag av 

processen som använts för att besvara frågeställning och analysera artefakten. Här 

presenteras hur informanterna hanterats vid intervjutillfällena. I analyskapitlet har 

resultaten av de två olika testgrupperna delats upp i två underkapitel där en kortare 

sammanfattning av de olika testpersonernas uppfattning av karaktärskoncepten presenteras. 

Slutligen diskuteras resultatet av undersökningen och vilka slutsatser som kan dras av den, 

samt vilka faktorer som kan ha påverkat slutresultatet. 

Inför undersökningen uppsöktes en plats där informanter av det tänkta urvalet kunde 

återfinnas och frågades om de kunde tänka sig ställa upp i undersökningen. Detta blev ett så 

kallat bekvämlighetsurval (se kapitel 3.1.3). Eftersom undersökningen behandlar stereotyper 

och fördomar kring etniskt utseende fick informanterna endast informationen att det var en 

undersökning rörande karaktärskoncept inom MMO, och att de som var intresserade skulle 

få mer information före och efter intervjutillfället. Informanter som fortfarande saknades 

efter denna process blev kontaktade via forum på nätet och de som valde att ställa upp i 

undersökningen fick genomgå samma process som de tidigare utförda intervjuerna. Det var i 

högre grad svårare att hitta informanter med liten eller ingen tidigare erfarenhet än 

informanter med stor vana av MMO-spel vid det första urvaltillfället. Då undersökningen 

ämnade använda informanter med olika grad av förkunskap av spel specificerades hur stor 

spelvana informanterna önskades ha inför det andra urvalstillfället som skedde digitalt.  

Inför varje intervjutillfälle instruerades informanten om hur lång tid undersökningen 

uppskattades ta, att de var fria att avbryta intervjun vid valfritt tillfälle, vad informationen 

som insamlades skulle användas till samt i vilket forum den skulle offentliggöras. 

Informanten uppmärksammades om att intervjun skulle spelas in men att hens anonymitet 

skulle bevaras i all form av informationsredovisning. Informanternas tidigare erfarenhet av 

MMO-genren och terminologi konstaterades även innan intervjun började, då informanten 

uppmanades uppmärksamma om något av begreppen på enkäten upplevdes främmande. En 

svensk version av enkäten fanns till hands om så önskades, men visade sig vara överflödig då 

informanterna hade god förståelse för såväl genrebegrepp som det engelska språket. 

Undersökningen genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer kombinerat med en 

enkät där tre olika kategorier skulle besvaras som komplement till intervjuerna. Den första 

kategorin utgjordes av karaktärsattribut inriktade på personlighetsdrag, och informanterna 

uppmanades välja minst tre av de fördefinierade alternativen. I denna kategori hade två 

rader lämnats tomma för att erbjuda informanterna möjligheten att lägga till fler 

personlighetsdrag. Den påföljande kategorin behandlade karaktärens roll i spelvärlden, 

begränsat till alternativen Protagonist, Antagonist eller NPC. I den tredje och sista kategorin 

skulle informanten ta ställning till vilket yrke de ansåg passade karaktärerna de 

presenterades. I de två senare nämnda kategorierna var ett svarsalternativ minsta krav men 

informanterna uppmuntrades lägga till egna alternativ om de upplevde att ett önskat 

alternativ saknades. Intervjuerna utfördes individuellt, i ett avskilt rum i kontorsmiljö, för 

att uppmuntra informanterna att uttrycka åsikter och diskutera olika val kring 
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karaktärskoncepten, utan att påverkas av andra informanters åsikter. Genom att utföra 

intervjuerna i en avskild miljö och individuellt var det även möjligt att hålla informanterna 

anonyma.  

Informanterna delades in i två olika grupper, grupp 1 och grupp 2, och presenterades olika 

karaktärskoncept av likartad utformning. Grupp 1 tilldelades karaktärskoncept 1-4 och 

karaktärskoncept 5-8 tillföll informanterna i grupp 2. För att möjliggöra en analys med 

genusinriktning av undersökningens resultat eftersöktes både kvinnliga och manliga 

informanter. Fem kvinnliga informanter medverkade i undersökningen och delades upp 

mellan de två grupperna, med tre kvinnor i grupp 1 och två kvinnor i grupp 2. Antalet 

manliga informanter begränsades därefter i grupp 1 till endast två personer, detta gjordes för 

att de kvinnliga informanterna fortfarande skulle vara av majoritet i den första testgruppen. 

I grupp 2 söktes en majoritet av manliga informanter och fördelningen av intervjuer för 

denna testgrupp blev efter undersökningens slut två kvinnliga, och fem manliga informanter. 

Grupp 2 utökades då resultaten var något tvetydiga då informationen hämtad från två av de 

första intervjuerna visade sig vara svårbedömd, då informanterna tilldelat två av 

karaktärskoncepten neutrala attribut utan någon vidare förklaring eller argumentation till 

dessa val. Informanterna hade tidigare erfarenhet av MMO-spel och ytterligare två 

informanter lades till för att komplettera uppfattningen av framförallt karaktärskoncept fem 

och åtta, vilka hade upplevts som neutrala av de två ursprungliga informanterna. 

Undersökningen utfördes med en bärbar dator vilket garanterade att alla informanter 

presenterades karaktärskoncepten med likvärdig kvalitet gällande färgåtergivning samt 

ljusstyrka.  

5.2  Analys 

I underkapitlen nedan redovisas resultatet av den slutgiltiga undersökningen. För att minska 

eventuell förvirring har de två testgrupperna tilldelats olika stycken där resultatet redovisas. 

I varje underkapitel presenteras en sammanställning av informanternas uppfattning av 

karaktärskoncepten i en tabell, samt ett kortare sammandrag av varje informants bakgrund 

och intervjusvar. Informanternas tidigare spelvana och erfarenhet av spelgenren 

uppskattades av dem själva på en skala, ingen tidigare vana, liten tidigare vana eller stor 

tidigare vana av spelgenren. Undersökningen utfördes i syfte att besvara om och hur 

uppfattningen av karaktärer påverkas av attribut associerade med olika etniska ursprung (se 

kap 3). Utfallet av intervjuerna som utfördes för att söka besvara denna frågeställning 

genererade resultaten redovisade i tabellerna nedan (se figur 23 & 24). 

5.2.1 Testgrupp 1  

I testgrupp 1 kan den generella uppfattningen av karaktärskoncepten kopplas till svaren av 

Testperson 1, då majoriteten av informanterna upplevde koncept 1 som en karaktär med 

överlag positiva attribut, det samma gäller koncept 2. Koncept 3 och koncept 4 hade en 

större spridning av negativa och positiva attribut än de två föregående koncepten, men efter 

generalisering av informanternas svar, baserat på både enkätsvar och diskussion från 

intervjuerna, blev resultatet att majoriteten av testpersonerna associerade koncept 3 och 4 

med övervägande negativa attribut. Testperson 1 var en av de kvinnliga informanterna med 

stor tidigare vana av MMO-spel. Informanten baserade sin uppfattning av karaktären på 

helhetsintrycket av karaktärskonceptet, och motiverade valen utifrån kläder, posering och 

ansiktsuttryck. 
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Generell uppfattning av 
karaktärskoncept             

  Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Testperson 4 Testperson 5 

Koncept 1 Positiv Negativ   Positiv   Positiv   Positiv   

Koncept 2 Positiv Positiv   Positiv   Positiv   Positiv   

Koncept 3 Negativ Negativ   Positiv   Positiv   Negativ   

Koncept 4 Negativ Positiv   Negativ   Negativ   Positiv   

Figur 23 Resultattabell av karaktärskoncept för grupp 1. 

Testperson 1 

Första testpersonen var en kvinna i 20-års åldern, med stor tidigare vana av MMO-spel, 

samt ett eget intresse av spelkaraktärsskapande. Hon svarade med stor säkerhet i intervjun, 

och använde sig av den engelska terminologin vid diskussion av karaktärernas yrke och roll. 

Överlag tittade testpersonen på karaktärernas ansikten vid bedömning av resterande 

attribut, men uppmärksammade inte vid undersökningens förlopp att de olika 

karaktärskoncepten delade ansikten i olika utföranden. Dock påpekade testpersonen att de 

båda kvinnliga koncepten hade samma kläder men att dessa spegelvänts andra gången de 

presenterades. Testpersonen uppfattade Koncept 1, kaukasisk kvinna (se figur 21), och 

Koncept 2, afrikansk man (se figur 21), som protagonister eller karaktärer med stark 

koppling till protagonisten. Koncept 3, mörkare version av kaukasisk kvinna (se figur 21), 

och Koncept 4, ljusare version av afrikansk man (se figur 21), tillskrevs attribut kopplade till 

antagonister enligt testpersonen själv. Hon uppfattade Koncept 3 som en ond tvilling till 

Koncept 1, men såg ingen koppling mellan Koncept 2 och Koncept 4. Koncept 4 uppfattade 

testpersonen som en typisk följeslagare till en antagonist, men menade att karaktären såg 

korkad ut och därav inte passade som ledare för en motståndargrupp.  

Testperson 2 

Andra testpersonen var en kvinna i 20-års åldern, med stor vana av både MMO-spel och 

andra spelgenrer. Hon svarade effektivt på undersökningen, och skapade sig snabbt en bild 
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av vilka attribut som skulle tillskrivas de olika karaktärerna. Hon uppfattade Koncept 1, 

kaukasisk kvinna (se figur 21), som en antagonist vilket hon baserade på karaktärens 

hårfärg, då hon uppfattade ljushåriga karaktärer som i högre grad opålitliga. Koncept 2, 

afrikansk man (se figur 21), uppfattades överlag positiv, och påpekade att karaktären hade 

en ”springkropp”. Hon uppfattade karaktären som en NPC som skulle kunna påträffas i en 

by eller stad i ett MMO, där han skulle kunna fylla rollen som en smed eller bonde. 

Testpersonen valde även att beskriva karaktären som en protagonist, eller medhjälpare till 

protagonisten, som även skulle kunna fungera som en krigare i spelvärlden. Testpersonen 

uppfattade de två kvinnliga koncepten som självständiga, och osociala, i jämförelse med de 

manliga koncepten. Testpersonen upplevde Koncept 3, mörkare version av kaukasisk kvinna 

(se figur 21), som en antagonist och tillskrev karaktären yrket druid. Valet av yrke 

motiverade testpersonen bland annat med att karaktären såg solbränd ut i hyn, vilket skulle 

kunna hända en druidkaraktär som går ute i skogen och samlar örter. Testpersonen 

motiverade valet att tillskriva båda de kvinnliga karaktärskoncepten rollen antagonist 

baserat på konceptens blick och ansiktsuttryck, vilka uppfattades intensiv och aningen 

hotfull. Testperson 2 tillskrev koncept 4, ljusare version av afrikansk man (se figur 21), 

attributet dum/korkad rent spontant vid första anblick, och argumenterade för att 

karaktären uppfattades som en stor, stark, social, modig, men dum karaktär som skulle fylla 

rollen som en beskyddare.   

Testperson 3 

Tredje testpersonen var även det en kvinna i 20-års åldern, men med mindre vana av MMO-

spel, än de tidigare två testpersonerna. Testpersonen hade tidigare erfarenhet av 

karaktärsskapande inom spel, men hade svårigheter att motivera vissa av valen utförda i 

undersökningen. Testperson 3 uppfattade inte koncept 1, kaukasisk kvinna (se figur 21), som 

en huvudprotagonist, då hon saknade några utstickande visuella drag. Testpersonen 

argumenterade för att karaktären uppfattades för ung och oerfaren, samt för intetsägande, 

för att vara en huvudkaraktär i ett spel. Koncept 2, afrikansk man (se figur 21), tillskrevs fler 

attribut än det tidigare konceptet, och uppfattades bland annat som modig, intelligent och 

vänlig. Hans roll i ett spelsamanhang var enligt testpersonen som en krigare eller liknande 

fysiska yrken, och han uppfattades även som en potentiell ledarkaraktär för en mindre grupp 

NPC:er. Koncept 3, mörkare version av kaukasisk kvinna (se figur 21) tillskrevs liknande 

personlighetsdrag som koncept 1, men uppfattades som mer belevad och erfaren. 

Testpersonen upplevde att Koncept 3 skulle kunna börja som en antagonist i ett spel för att 

sedan utvecklas till en protagonist, då hon i grunden kändes som en god karaktär. Detta 

argumenterade testpersonen för baserat på karaktärens ansikte. Det sista konceptet, koncept 

4, ljusare version av afrikansk man (se figur 21), uppfattade testpersonen som överdrivet 

välvillig gentemot spelkaraktären, och en mycket social karaktär, men något korkad eller 

dum. Under analysen av det sista konceptet ändrade testpersonen sin uppfattning av 

karaktären, vilket gav ett tvetydigt resultat, då karaktären först beskrevs som en antagonist 

för att sedan tolkas som en protagonist. Testpersonen tvekade ett tag men beslutade att 

karaktären stämde bäst överens med en antagonist i sammanhanget då det var dessa attribut 

som först utmärkts.  

Testperson 4 

Den fjärde testpersonen var en man i 20-års åldern, med enligt sig själv stor tidigare 

spelvana av MMO-genren. Testpersonen hade ett stort eget intresse av karaktärsskapande 
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inom spel och svarade effektivt på uppföljningsfrågor under intervjun. Testpersonen 

baserade valet av yrken till karaktärerna uteslutande på kläderna, vilket resulterade i att alla 

karaktärer med samma typ av kläder fick samma yrke. Testpersonen uppmärksammade även 

att koncept 3 i princip var samma som koncept 1, med undantag för hudfärg, men kopplade 

inte förrän undersökningen avslutats och koncepten visades upp sida vid sida att det faktiskt 

rörde sig om exakt samma karaktär med nya färgvariationer. Koncept 1, kaukasisk kvinna (se 

figur 21), uppfattades som en typisk lönnmördare yrkesmässigt, och motiverades med att 

karaktären såg smidig och viljestark ut. Konceptet uppfattades för nedtonad för att vara en 

huvudkaraktär designmässigt och tillskrevs därav rollen som medhjälpare till protagonisten. 

Koncept 2, afrikansk man (se figur 21), uppfattades uteslutande som en protagonist, men 

även detta koncept ansågs inte fylla rollen av en huvudkaraktär i ett spel. Testpersonen 

motiverade valet av protagonist baserat på hårfärgen och att ansiktet upplevdes som vänligt. 

Karaktärens rent fysiska förmåga, som stark och tuff, underströks av testpersonen. Koncept 

3, mörkare version av kaukasisk kvinna (se figur 21) uppfattades på samma sätt som 

beskrivet av testperson 3, som en mentalt stark karaktär men ingen huvudkaraktär. Den 

sista karaktären, koncept 4, ljusare version av afrikansk man (se figur 21), uppfattades av 

testpersonen som en typisk NPC, med starkare koppling till antagonisten snarare än 

protagonisten i spelet, och skulle kunna fylla rollen som en soldat eller byfåne. Attribut som 

visade på rent fysisk styrka belystes men därefter hade informanten svårigheter att hitta 

något utmärkande drag på karaktären. Efter tvekan mellan olika attribut blev resultatet att 

karaktären helt enkelt upplevdes som neutral och en högst standardiserad NPC, som 

övervägande uppfattades som en antagonist. 

Testperson 5 

Den sista testpersonen i grupp 1 var en man i 20-års åldern, som saknade tidigare vana av 

MMO-spel helt, men spelat en del spel i närliggande genrer. Testpersonen hade inget eget 

intresse av karaktärsskapande och var den enda informanten som hade problem med 

terminologin i enkäten. Problemet för testpersonen var att förstå innebörden av yrkena som 

exemplifierades, och vad de olika yrkena innebar, vilket resulterade i att alla 

karaktärskoncept tilldelades i princip samma yrken. Koncept 1, kaukasisk kvinna (se figur 

21), tillskrevs attributen temperamentsfull, kraftfull, och även personlighetsdraget dryg som 

testpersonen själv lade till. ”Jag skulle inte lita på henne”, förklarade testpersonen och 

fortsatte i samma tankebana att karaktären uppfattades disträ och rent otrevlig. Även om 

karaktären uppfattades provocerande ansåg testpersonen inte att det rörde sig om en 

antagonist, utan snarare en påfrestande NPC eller medhjälpare till huvudkaraktären och 

protagonisten.  Alla koncept tilldelades yrket jägare, eller krigare, av testpersonen, vilket 

som tidigare nämnts kan vara på grund av testpersonens begränsade vana av MMO-spel. 

Koncept 2, afrikansk man (se figur 21), uppfattades av testpersonen som till hög grad 

självsäker, stark, bestämd, vänlig och även sträng. Även denna karaktär uppfattades som en 

NPC, då det enligt testpersonen saknades iögonfallande drag i designen. Samtidigt tryckte 

testpersonen på att konceptet visade en karaktär i stark anknytning till Protagonisten. 

Koncept 3, mörkare version av kaukasisk kvinna (se figur 21) uppfattade testpersonen som 

mycket mer vänlig än det tidigare kvinnliga konceptet, och karaktären tilldelades bland 

annat attributen oärlig, social, och strikt. Karaktären utstrålade även pondus enligt 

testpersonen, vilket antydde ledaregenskaper och karaktären var en typ av antagonist eller 

antagonistrelaterad NPC. Testpersonen påpekade även att detta kvinnliga koncept påminde 

mer om en krigare än en jägare, vilket grundades på att färgerna upplevdes annorlunda i det 

senare konceptet. Koncept 4, ljusare version av afrikansk man (se figur 21) avslutade 
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intervjun och uppfattades som en självsäker, lojal, lite dum men vänlig protagonist NPC, 

som även han föll in i mallen för jägare enligt testpersonen.  

5.2.2 Testgrupp 2 resultat sammanfattning 

 

 

Generell uppfattning av 
karaktärskoncept                     

  
Testperson 
6 

Testperson 
7 

Testperson 
8 

Testperson 
9 

Testperson 
10 

Testperson 
11 

Testperson 
12 

Koncept 
5 Positiv Positiv   Neutral   Negativ   Positiv   Negativ   Negativ   
Koncept 
6 Positiv Positiv   Negativ   Positiv   Negativ   Positiv   Positiv   
Koncept 
7 Positiv Positiv   Positiv   Positiv   Positiv   Positiv   Positiv   
Koncept 
8 Neutral Negativ   Negativ   Positiv   Positiv   Negativ   Positiv   

Figur 24 Resultattabell av karaktärskoncept för grupp 2. 

 

Testperson 6  

Den första testpersonen i grupp 2 var en man i 20-års åldern, med stor tidigare vana av spel, 

men med lite eget intresse för karaktärsskapande. Han svarade effektivt på frågorna och 

använde överlag de engelska termerna relaterade till karaktärernas roll och yrken, vilket var 

en återkommande trend för testpersoner med tidigare spelvana. Den första karaktären, 

koncept 5, ljusare version av afrikansk kvinna (se figur 22), uppfattades som en typisk 

protagonist eller medhjälpare till protagonisten, och tillskrevs attribut som ärlig, intelligent, 

social och smidig. Yrket testpersonen ansåg mest passande för karaktären var någon typ av 

lönnmördare eller tjuv på grund av den lätta klädseln, eller snarare bristen på tung rustning. 

Koncept 6, mörkare version av kaukasisk man (se figur 22), uppfattades på liknande sätt, 

som en pålitlig, stark och vänlig karaktär, som skulle fungera i största utsträckning som en 
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medhjälpare till protagonisten eller vänligt sinnad NPC. Denna bedömning gjorde 

testpersonen utifrån karaktärens posering och ansiktsuttryck. Även det tredje konceptet i 

undersökningen, koncept 7, afrikansk kvinna (se figur 22) tilldelades överlag positiva 

attribut, och uppfattades som en högst vänlig, men även bestämd person med starka 

ledaregenskaper. Karaktären tolkades återigen som en form av följeslagare till 

huvudprotagonisten och tillskrevs yrket krigare. Koncept 8, kaukasisk man (se figur 22) 

beskrevs både som en antagonist och protagonist, och tillskrevs både attribut som social, 

lojal och vänlig, samtidigt som han även uppfattades som opålitlig, ensamvarg och otrevlig. 

Resultatet av det sista konceptet blev något förvirrat och informanten bestämde sig i 

slutändan för att beskriva karaktären som en neutral NPC.  

Testperson 7  

Den sjunde testpersonen var en man i 20-års åldern med ringa tidigare vana av MMO-spel, 

och hade spelat ett par gånger för ett par år sedan, men var väl införstådd med konceptet. 

Testperson 7 hade även han ett eget intresse av karaktärsskapande, och baserade många av 

sina uppfattningar av karaktärerna på tidigare kända karaktärer, med en del exempel från 

populära TV-serier. Koncept 5, uppljusad version av afrikansk kvinna (se figur 22), 

jämfördes med en stark kvinnlig karaktär från en TV-serie, och tolkades som en mentalt 

stark person med goda intentioner, men med enorm viljestyrka.  Testpersonen uppfattade 

karaktären som en typisk protagonist, men inte den huvudsakliga spelkaraktären då det 

saknades något markerat drag i silhuetten. Testpersonen förtydligade att karaktären 

upplevdes som antingen en nära vän eller romantikintresse för huvudprotagonisten då hon 

enligt testpersonen var estetiskt tilltalande. Karaktären tillskrevs yrkena krigare och 

lönnmördare baserat på kläderna, samt karaktärens tydligt definierade muskler på armarna. 

Koncept 6, mörkare version av kaukasisk man (se figur 22), associerades även det med en 

karaktär från TV-serien omnämnd i analys av koncept 5, och tolkades utifrån ansiktet och 

poseringen som en god, rättfram men något dumdristig karaktär. Karaktären uppfattades 

som en typ av karaktär som skulle kunna vara antingen en huvudprotagonist eller en NPC, 

då karaktärens utseende enligt testpersonen överensstämde med en typisk hjältekaraktär. 

Karaktären uppfattades som en krigare men yrket skulle kunna variera beroende på om 

karaktären nyttjades som NPC eller protagonist, då spelbara karaktärer vanligen kan 

anpassas till vilket yrke spelaren önskar använda. Koncept 7, afrikansk kvinna (se figur 22), 

uppfattades vid första anblick som en vänlig karaktär, och upplevdes som allmänt god och 

intelligent. Testpersonen gjorde majoriteten av sin bedömning baserat på karaktärens 

ansikte och hår, och ansåg att karaktären skulle fungera i högsta grad som en NPC eller 

protagonist. Karaktärens ansiktsuttryck avgjorde att karaktären inte tilldelades yrket 

lönnmördare, då hon upplevdes för snäll, vilket resulterade i att konceptet tillskrevs yrkena 

helare eller krigare. Den sista karaktären, koncept 8, kaukasisk man (se figur 22), 

uppfattades som en antagonistkrigare med få andra utstickande attribut eller 

personlighetsdrag, och testpersonen verkade något handfallen till varför karaktären 

uppfattades på detta sätt.   

Testperson 8 

Testperson 8 i testgrupp 2 var en man i 20-års åldern, med stor tidigare vana av MMO-

genren, som svarade mycket kort och koncist, och drog sig för att utveckla sina svar, vilket 

begränsade datan insamlad från intervjutillfället.  Koncept 5, ljusare version av afrikansk 

kvinna (se figur 22), beskrevs av testpersonen som smidig och atletisk men långt ifrån 
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ledarmaterial utan snarare en ensamvarg som gör som hon känner för. Konceptet 

uppfattades dock även som social, stark mentalt, tuff, samt både som en protagonist och 

antagonist. Utvärderingen av karaktären blev något förvirrad och testpersonen hade 

svårigheter att bestämma sig, vilket resulterade i att karaktären beteckandes som neutral i 

utvärderingen. Koncept 6, mörkare version av kaukasisk man (se figur 22), blev tydligare i 

utvärderingen och beskrevs med attribut kopplade till en antagonist, bland annat listig, 

självsäker, opålitlig och tjuvaktig. Dessa attribut tilldelades baserat till stor del på 

karaktärens kläder. Testpersonen tolkade konceptet som en NPC eller antagonist då yrket 

tjuv och de personlighetsdrag karaktären tilldelats inte överensstämde med en protagonist 

enligt testpersonen. Koncept 7, afrikansk kvinna (se figur 22) uppfattades som en 

protagonist utan större utläggning än att hon upplevdes som pålitlig och vänlig, och koncept 

8, kaukasisk man (se figur 22), uppfattades som en typisk antagonist. 

Testperson 9 

Den nionde testpersonen i grupp 2 var en man i 20-års åldern, med stor vana av MMO-spel, 

och visst eget intresse av karaktärsskapande. Det första karaktärskonceptet, koncept 5, 

ljusare version av afrikansk kvinna (se figur 22), tilldelades attributen oärlig, lurig och 

atletisk, och skulle kunna fungera som en antagonist med yrket lönnmördare. Koncept 6, 

mörkare version av kaukasisk man (se figur 22), uppfattades av testpersonen atletisk, modig, 

ärlig och helt enkelt en typisk hjältekaraktär. Vid val av yrke påverkade klädernas 

utformande testpersonen, enligt honom själv, och verkade exkluderande gentemot vissa av 

valalternativen, och därav blev karaktären tilldelad yrket beskyddare eller någon typ av helig 

krigare. Testpersonen ansåg att karaktären skulle kunna vara en NPC eller protagonist men 

inte antagonist. Koncept 7, afrikansk kvinna (se figur 22), upplevde testpersonen som den 

tydligaste protagonisten av de visade koncepten, då karaktärens ögon kändes vänliga och 

förtroendeingivande. Karaktären upplevdes som lugn, med stort tålamod, vilket ledde till 

testpersonens tankegång kring karaktärens yrke, vilket blev ett eget tillagt alternativ i form 

av en klasstränare. En klasstränare är en karaktär som spelaren träffar i tidigt skede i ett 

MMO som hjälper spelaren utveckla sina förmågor och är en form av lärare under spelets 

början. Koncept 8, kaukasisk man (se figur 22), uppfattades av testpersonen som oärlig och 

inte i högre grad intelligent, men inte nödvändigtvis korkad. Karaktärens huvudsakliga 

attribut var hans styrka och opålitlighet. Till följd av karaktärens oförsiktighet tillskrevs han 

yrket krigare, eller en form av medhjälpare till en spelprotagonist.  

Testperson 10 

Den tionde testpersonen som medverkade i undersökningen var en man i 20-års åldern, med 

stor vana av MMO-spel. Testpersonen uppfattade koncept 5, ljusare version av afrikansk 

kvinna (se figur 22), som strikt och stark, detta argumenterade testpersonen för med att 

karaktärens ögon upplevdes skarpa och fokuserade. Karaktären uppfattades som en 

medhjälpare till protagonisten som både är skicklig i strid men även duktig på strategi. Yrket 

konceptet tillskrevs var utbygdsjägare, eller den engelska termen ranger, och bedömningen 

gjordes enligt testpersonen baserat på karaktärens definierade armmuskler och ansikte 

snarare än kläder. Koncept 6, mörkare version av kaukasisk man (se figur 22), uppfattades 

överlag som en neutral karaktär och tillskrevs attribut som lojal och ärlig. Testpersonen 

fortsatte sin utvärdering med att karaktären däremot inte passade som en huvudkaraktär 

utan snarare en NPC eller medhjälpare till antagonisten. Koncept 7, afrikansk kvinna (se 

figur 22), uppfattades som en självsäker och pålitlig karaktär. Testpersonen tolkade henne 
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som svagare än det tidigare kvinnliga konceptet men fortfarande i hög grad intelligent och 

skulle kunna fylla rollen av en NPC i ett spel. Karaktären skulle dock arbeta ensam, vilket 

bidrog till valet av yrken som skulle passa henne, vilka blev tjuv, lönnmördare eller 

utbygdsjägare. I slutändan skulle karaktären vara till hjälp för protagonisten i spelet 

avslutade testpersonen. Koncept 8, kaukasisk man (se figur 22), tillskrevs direkt attributet 

dum, eller korkad, av testpersonen, som fortsatte på liknande spår med att karaktären även 

var opålitlig på grund av att han var just korkad. Testpersonen ombads argumentera för 

varför karaktären uppfattades mindre intelligent och menade att det antagligen berodde på 

att karaktärens näsa uppfattades som stor. Karaktären skulle dock vara en medhjälpare till 

protagonisten, eller någon form av krigare, som var stark och alltid gjorde sitt bästa, men lätt 

kunde råka bli skadad i processen.  

Testperson 11  

Den näst sista testpersonen i grupp 2 var en kvinna i 20-årsåldern, med liten till ingen 

tidigare vana av MMO-spel, men med större vana av andra spelgenrer och ett visst eget 

intresse av karaktärsdesign. Testpersonen uppfattade koncept 5, ljusare version av afrikansk 

kvinna (se figur 22) som en mentalt stark, förförisk och självsäker karaktär. Testpersonen 

uppfattade även karaktären som intelligent och i kombination med de tidigare valda 

attributen, potentiellt manipulativ och därmed en antagonist. Yrket testpersonen fann mest 

passande var någon form av jägare eller tjuv, baserat på kläderna i konceptet. Koncept 6, 

mörkare version av kaukasisk man (se figur 22), tillskrevs attributen smidig, vänlig, lojal och 

beskrevs som en kompis eller medhjälpare till protagonisten. Yrket som passade bäst till 

karaktären blev återigen jägare. Koncept 7, afrikansk kvinna (se figur 22) tillskrevs bland 

annat attributen vänlig, ärlig och omtänksam. Enligt testpersonen passade denna karaktär in 

väl i rollen som en medhjälpare till protagonisten, men återigen inte som en huvudkaraktär i 

ett spel då designen var för neutral och intetsägande. Yrket testpersonen associerade med 

karaktärskonceptet var druid och jägare. Koncept 8, kaukasisk man (se figur 22), beskrev 

testpersonen som atletisk och självsäker, men även opålitlig och med attribut passande för 

en typisk antagonist. ”Han känns bara ond!” svarade testpersonen när hon ombads motivera 

detta ställningstagande. Testpersonen hade svårt att argumentera för sitt val men gick vidare 

med undersökningen och konstaterade att karaktären upplevdes som en vakt eller krigare 

som skulle kunna återfinnas vid antagonistens sida.  

Testperson 12 

Testperson 12 var en kvinna i 20-års åldern, med stor tidigare erfarenhet av spel och ett stort 

eget intresse vad gäller karaktärsskapande. Testperson 12 svarade på ett annorlunda sätt än 

tidigare informanter, och markerade långt fler attribut än efterfrågat, samtidigt som hon 

argumenterade sömlöst kring valen som gjordes, vilket i slutändan genererade mycket 

information. Hon uppfattade koncept 5, ljusare version av afrikansk kvinna (se figur 22), 

som i hög grad självsäker och intelligent, och en typ av karaktär som jobbar bättre ensam än 

i grupp. Karaktären uppfattades antingen som en antagonist eller en NPC av något slag, och 

tillskrevs bland annat yrkena tjuv och lönnmördare. Koncept 6, mörkare version av 

kaukasisk man (se figur 22), uppfattades som självsäker men tillskrevs även 

personlighetsdrag som korkad, ärlig, lat och vänlig. Han uppfattades som en NPC i form av 

en medhjälpare till protagonisten. Koncept 7, afrikansk kvinna (se figur 22), tillskrevs 

attributet ledare direkt, och uppfattades även som en mentalt och fysiskt stark karaktär. 

Även denna karaktärs uppsyn upplevdes av informanten som vänlig och konceptet tillskrevs 
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yrkena helare, trollkarl eller jägare. Koncept 8, kaukasisk man (se figur 22) tillskrevs samma 

attribut som koncept 7 med skillnaden att det manliga konceptet upplevdes mer 

temperamentsfull och passade bättre in som en tjuv snarare än en helare.   

 

Figur 25 Koncept 2 som uteslutande uppfattades som en protagonist av 
informanterna i testgrupp 1. 

5.2.3 Belysning av intressanta resultat kopplat till frågeställningen 

I följande underkapitel presenteras korta sammanfattningar av resultatet från 

undersökningen som påvisade i högre grad intressanta eller avvikande resultat än de 

resterande koncepten. Resultaten sammanfattade nedan är utdrag från den totala 

undersökningen och utvalda då de är relevanta gentemot undersökningens frågeställning.  

Karaktärskonceptet som avvek i högsta grad från de resterande resultaten i testgrupp 1 var 

koncept 2 (se figur 25), som uteslutande tilldelades positiva attribut av alla informanter. 

Karaktären var baserade på en man med afrikanskt ursprung, och vad gäller karaktärens 

yrke i ett spel gick informanternas åsikter isär då hälften uppfattade honom som en krigare 

och den andra hälften beskrev honom som en beskyddare. Informanterna var ense om att 

karaktären förlitade sig till ren fysisk styrka och sina muskler snarare än att använda magi, 

och attribut kopplade till specifikt fysiska förmågor blev vanligt förekommande i enkäten, 

som exempelvis attributen atletisk, stark och uthållig. Andra attribut som karaktären 

kopplades ihop med frekvent var ärlig, lojal, erfaren, medlidsam och vänlig, vilka 

informanterna tillskrev karaktären baserat på dennes ansikte och uttryck. 

Karaktärskonceptet beskrevs även i intervjun på följande sätt: 

”Han känns inte så jätte jätte snabb, skulle jag säga. Fast samtidigt så känns han uthållig, jag 

tänker han blir sån, han ser ut att vara lite medeltida basketspelare.” förklarade testperson 2. 
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Informanterna var överens om att karaktären var en protagonist i ett spelsammanhang, men 

åsikterna gick återigen isär huruvida karaktären var en huvud- eller bikaraktär. De som 

uppfattade karaktären som en NPC förtydligade dock i fritext på enkäten att karaktären var 

en av de viktigare karaktärerna om han inte var en spelbar karaktär, och att han skulle kunna 

fungera som spelarens medhjälpare. En av faktorerna som kan ha bidragit till att koncept 7 

uppfattades i hög grad vänlig, kan vara faktumet att karaktären har mörka ögon. Då 

koncepten visades upp i helkroppsformat, och karaktärernas ansikten blev analyserade på 

avstånd, kan den mörkare irisen uppfattats som en del av pupillen, vilket resulterar i att 

karaktärens ögon kan upplevas som större. Stora ögon är enligt Isbister (2006) ett välkänt 

attribut att tillämpa på karaktärer som spelare skall bry sig om, då människor 

undermedvetet kopplar detta karaktärsdrag till barn. Detta attribut går även under 

benämningen baby face som är ett samlingsnamn för ansikten med anatomiska drag som 

exempelvis rundad käkform, stora ögon, eller liten mun och näsa. Dessa drag kombinerade 

ökar, enligt Isbister (2006) chansen att en spelare sympatiserar med spelkaraktären. 

Karaktärskoncept 4 (se figur 26) tillskrevs i större utsträckning negativa attribut än det 

ovannämnda karaktärskonceptet, vilket var högst intressant då båda koncepten i grunden är 

samma karaktär. Koncept 4, som var en ljusare version av koncept 2, tillskrevs överlag 

negativa attribut av informanterna, och uppfattades som en mindre intelligent karaktär med 

större koppling till en antagonist snarare än att vara en neutral NPC. Koncept 4 tolkades av 

informanterna som korkad, naiv och lojal, med attributet lojal som enda gemensamma 

nämnare med koncept 2. Koncept 4 tillskrevs samma yrken som koncept 2, vilket enligt 

informanterna baserades uteslutet på kläderna presenterade i koncepten, som enligt 

informanterna exkluderade ett antal yrken baserat på tidigare erfarenheter av MMO.  

 

 

Figur 26 Koncept 4 som tilldelades attributet ”korkad” upprepade gånger av 
informanter i testgrupp 1. 
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I testgrupp 2 lades två informanter till då testperson 6 och 8 gav svårtolkade svar angående 

två karaktärskoncept, som i slutresultatet tolkades som neutrala då de var högst tvetydiga. 

Som i testgrupp 1 blev det en viss spridning av hur karaktärerna uppfattades men ett resultat 

stod ut ur mängden i testgrupp 2, vilket var koncept 7 (se figur 27). Koncept 7 fick 

uteslutande positiva attribut av alla sju informanter, och beskrevs av många som en typisk 

ledarkaraktär. Attributen som användes i koppling till koncept 7 var atletisk, vänlig, ärlig, 

social och självsäker. Detta koncept fick över lag mycket återkoppling från informanterna i 

form av att fler attribut än fördefinierat markerades. Informanterna uppvisade en 

benägenhet att argumentera för sina val vid utvärdering av konceptet, och de påföljande 

diskussionerna behandlade uteslutande karaktärens ansikte. Ingen av informanterna lade 

större vikt vid kläderna på detta koncept utan sökte definiera varför de själva uppfattade 

karaktären som en protagonist, och resultatet blev att karaktären har ett 

förtroendeingivande utseende. En majoritet av informanterna uppfattade även denna 

karaktär som en form av medhjälpare till protagonisten, och att hon uppfyller rollen som en 

följeslagare men saknar något unikt rent visuellt för att vara huvudprotagonist i ett MMO-

spel.  

 

Figur 27 Koncept 6 & 7 för testgrupp 2. 

Koncept 6, (se figur 27), fick mest positiva attribut näst efter koncept 7, och endast två av sju 

informanter uppfattade karaktären som en antagonist. Testperson 11 kan användas som 

referens för den genomsnittliga uppfattningen av koncepten i grupp 2, vilket var att koncept 

5 och 8 i högre grad tillskrevs negativa attribut medan koncept 6 och framförallt koncept 7 

uppfattades som karaktärer med positiv anknytning. Dock hade koncepten med högst antal 

negativa attribut i lika stor utsträckning positiva attribut, då tre informanter uppfattade dem 

som antagonister, tre andra informanter uppfattade dem som protagonister och två olika 

informanter inte definierade dem som något av alternativen, detta illustrerat med ordet 

neutral i tabellen (se figur 26). 
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5.3  Slutsatser 

Ett resultat som uppmärksammades efter att den insamlade datan från undersökningen 

analyserats, var två karaktärskoncept som uteslutande tilldelats positiva attribut av 

informanterna, koncept 2 och 7 (se figur 28). Dessa karaktärskoncept var grundade på 

personer med afrikanskt ursprung, och var vid granskning av alla koncepten i gråskala, de 

klart mörkaste versionerna av alla karaktärskoncept som testades. Båda karaktärskoncepten 

tilldelades attribut, roll och yrke starkt kopplade till fysisk förmåga. Karaktärerna upplevdes 

som starka individer, både mentalt och fysiskt, och informanterna tillskrev även båda 

karaktärerna olika former av auktoritetskopplade attribut.  

 

Figur 28 Koncept 2 & Koncept 7 som fick uteslutande positiva attribut. 

Frågeställningen som låg till grunden för undersökningen var om och på vilket sätt 

uppfattningen av karaktärer påverkas vid alternering av hud, hår och ögonfärg, samt om 

utseenden kopplade till specifika etniska ursprung i högre grad tilldelas negativa attribut än 

normen. Undersökningen riktades även in på informanter som studerar för att i framtiden 

eventuellt söka jobba inom spelindustrin (se kapitel 3.1.3). Informanterna var av blandat kön 

och med varierad tidigare erfarenhet av MMO-spel, dock uppfattade alla informanter 

koncept 2 och 7 som uteslutande positivt associerade karaktärer. Detta resultat motsäger 

Higgins (2009) argumentation att mörkhyade karaktärer, eller karaktärer baserade på 

människor med etniskt ursprung annat än nordeuropeiskt som enligt författaren 

representerar normen inom MMO-genren, förekommer med avtagande frekvens på grund av 

oönskade attributsassociationer för målgruppen. En anledning till att koncepten fick så pass 

positivt mottagande av informanterna kan även grundas i stereotyper (se kapitel 2.2) 

kopplade till framförallt afrikanskt etniskt utseende, som enligt Stone et al. (1997) i 

spelsamanhang associeras med god fysisk förmåga.  

 

Stone et al. (1997) menade i analysen av resultatet för sin undersökning, där informanter 

skulle välja spelavatarer i ett basketspel, att mörkhyade avatarer föredrogs då dessa 
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uppfattades som bättre i det exemplifierade spelsamanhanget. Denna slutsats menade även 

författarna kunde grundas i stereotyper grundade i upplevelser och intryck informanterna 

skaffat sig utanför spelmediet. I denna undersöknings resultat kan en liknande trend 

uppmärksammas, då framförallt attribut kopplad till fysisk förmåga som svarsalternativen 

smidig, atletisk, stark, frekvent markerades för att beskriva karaktärskoncepten som var 

skapade med afrikanskt ursprung. Dessa attribut uppmärksammades även av informanterna 

på de mörkare versionerna av karaktärskoncept som skapats baserat på kaukasiskt utseende. 

Denna trend återkom både för de kvinnliga såväl som de manliga koncepten, och överlag 

tenderade koncept 2,3,6 och 7 tilldelas attribut som betonade fysisk förmåga. De ljusa 

versionerna av koncepten baserade på personer med afrikanskt ursprung tillskrevs även 

attribut som understryker fysisk förmåga, men inte i lika stor utsträckning som de afrikanska 

och andra mörkare koncepten. Även om informanterna diskuterade karaktärens fysik och 

kroppshydda var det ett fåtal av de ljusare koncepten som i slutändan tillskrevs attributen 

stark och atletisk.  

 

Ett resultat som skiljde sig från mängden var koncept 4 som var det enda konceptet som 

upprepade gånger tilldelades attributet korkad (se figur 29). Då koncept 7 som låg till grund 

för koncept 4 uteslutande uppfattades stark och intelligent var det högst intressant att 

attributet korkad blev påföljden av att karaktärens ögon, hud och hårfärg alternerades. En 

faktor som kan ha påverkat detta resultat är att den ljusare versionen av karaktären får 

skarpare markerade ansiktsdrag än det mörkare originalet. 

 

Figur 29 Koncept 4 som exklusivt tillskrevs attributet ”korkad” av ett antal 
informanter. 

Informanter pekade på att karaktärens blick kändes tom, att näsan var stor och att 
karaktärens hela uttryck uppfattades allmänt oengagerat. Den idag motbevisade läran om 
frenologi och fysionomi (se kapitel 2.1) menade att människor med ansiktsdragen stor platt 
näsa, stora läppar och små ögon visade på en individ med låg intelligens, då djur med 
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liknande drag bland annat var får och liknande ”dumma” kreatur. Frenologi och 
fysionomiforskarna, vilka de flesta ursprungligen var nordeuropéer, menade att människor 
med dessa drag kunde kopplas samman med djur med liknande anlete, vilket i sin tur skulle 
beskriva vilka typer av attribut individen hade. Även om dessa pseudovetenskapliga läror i 
dagens samhälle totalt falsifierats kan vissa fördomsfulla stereotyper beträffande olika 
ansiktsdrag fortfarande leva kvar. En annan faktor som kan ha bidragit till att karaktären 
uppfattades som mindre intelligent än de tidigare koncepten, är enligt Isbister (2006) att 
människor i allmänhet besitter en naturlig förmåga att känna igen mänskliga ansikten, men 
även är duktiga på att uppmärksamma när någonting avviker från det normala. En 
informant kommenterade att koncept 4 kändes uncanny. Begreppet uncanny, eller Uncanny 
Valley, myntades av Masahiro Mori 1970 och betyder direktöversatt kuslig. Inom 
spelbranschen kan begreppet förekomma då ett ansikte uppfattas som realistiskt men något 
obestämbart gör helhetsintrycket tvetydigt och obehagligt menar Magy Seif El-Nasr (2009). 
Denna problematik uppmärksammades redan under pilotstudien då framförallt koncepten 
baserade på människor med afrikanskt ursprung uppfattades till viss grad som underliga 
efter att de ljusats upp. Kombinationen med afrikanska etniska drag och ljus hud, hår och 
ögonfärg kan vara något som informanterna tidigare inte upplevt, varken i eller utanför 
spelmediet, och därav upplevde som främmande eller svårdefinierat. Då informanterna 
saknade tidigare karaktärer eller personer att associera konceptet med kan resultatet ha 
blivit att de riktade uppmärksamheten till de mest utstickande ansiktsdragen och därefter 
gjorde en bedömning grundad i förlegade stereotyper, som bland annat återfinns inom 
fysionomin och frenologin. Den ljusare versionen av konceptet baserat på en man med 
afrikanskt ursprung kan även ha upplevts uncanny då karaktärens utseende kan ha tolkats 
som albinism snarare än kaukasiskt. Denna albino-effekt kan ha stört studiens syfte och 
belyser en problematik med artefaktens utförande (se kapitel 6.2). 

Ur ett genusperspektiv var undersökningens resultat högst intetsägande. Ingen större 

avvikelse kunde belysas, attributen som tillskrevs karaktärskoncepten representerades av 

båda parterna, både i de positiva som negativa fallen, och inga genusmässiga tendenser 

kunde belysas varken baserat på intervjuerna eller enkätsvaren. En slutsats värd att belysa är 

dock att många av informanterna lade vikt vid karaktärskonceptens kläder vid bedömning av 

attribut, vilket kan ha påverkat helhetsintrycket i slutresultatet. Då det är svårt att bedöma 

hur mycket klädvalen påverkat informanternas uppfattning av karaktärerna i slutändan, 

hade det eventuellt varit fördelaktigt att begränsa klädernas variationer i ännu större 

utsträckning än de förändringar som gjordes efter pilotstudien. Eftersom att kläderna 

begränsade omfånget av yrken som valdes i undersökningen, kan personlighetsdrag och 

attribut även ha begränsats till dem associerade till de valda yrkena. Fördelaktigen skulle alla 

karaktärskoncept vara iförda samma kläder, med samma färgsättning, utan någon 

designskillnad kopplat till kön, för att i högre grad utesluta det mätfel som klädvariationerna 

potentiellt genererat i undersökningen.          

Resultatet som redovisats kan tolkas som att frågeställningen besvarats i viss utsträckning, 

då informanternas uppfattning av karaktärerna förändras efter färg och ljushetsadaptering, 

och i de flesta fallen tilldelas olika typer av attribut, både med variation i fysiskt associerade 

egenskaper, men även en förändring i psykologiska attribut. En tendens kunde även 

uppmärksammas vilket belyste kopplingen mellan mörkare karaktärer och en ökad 

uppfattning av positiva egenskaper, samt egenskaper kopplade till fysisk förmåga. Utfallet av 

resultatet i denna undersökning påvisade en tendens till att uppfattningen av karaktärer kan 

förändras då karaktärens hud, hår och ögonfärg alterneras, och att majoriteten av 

informanterna i denna undersökningens urvalsgrupp tilldelade mörkare karaktärer i högre 

grad positiva attribut jämfört med de ljusare varianterna. Detta resultat kan dock inte tolkas 

som ett generaliserbart resultat, då urvalsgruppen var högst begränsad och i största 
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sannolikhet påverkade informationen som redovisats. Om en liknande undersökning utförts 

med spelutvecklare av afrikanskt, sydamerikanskt eller turkiskt ursprung hade slutresultatet 

förmodligen visat på andra tendenser.   



 47 

6 Avslutande diskussion 

I följande stycken sammanfattas undersökningen som helhet, och belyses de viktigaste 

delarna av studien, resultatets trovärdighet och allmänna nytta ur ett större perspektiv. 

Forskningsetiska aspekter kopplat till genomförandet av undersökningen och annan 

problematik uppmärksammas, och kapitlet avslutas med förslag på vidareforskning inom 

samma område.    

6.1  Sammanfattning 

Området undersökningen behandlade rörde sig inom karaktärsdesign inriktat på mediet 

digitala spel. Undersökningens mål var att belysa frånvaron av etniskt utseende som avviker 

från det som av Higgin (2009) definierats som normen, det vill säga karaktärer med 

utseende som kan härledas till nordeuropeiskt ursprung. Enligt Higgin (2009) har ett 

homogent utseende brett ut sig inom MMO-genren på grund av att majoriteten av spelens 

användarbas går att spåra till individer med just nordeuropeiskt och nordamerikanskt 

ursprung. Undersökningen grundades på resultat redovisade i forskningsartiklarna Blackless 

Fantasy The disapperance of Race in Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, av 

Higgin (2009), och "White Men Can´t Jump": Evidence for the Perceptual Confirmation of 

Racial Stereotypes Following a Basketball Game, av Stone et al. (1997), och frågeställningen 

som lade grunden för utfomandet av artefakten grundades i dessa två tidigare 

forskningsobservationer. Undersökningen begränsades till informanter som i framtiden kan 

komma att arbeta inom spelbranschen, vilket motiveras genom att individernas val och 

uppfattning av artefakten kunde visa på attityder gentemot etniska utseenden och 

framförallt visa tendenser kring möjlig fortsatt utveckling inom spelbranschen.  

Frågeställningen undersökningen, och artefakten utformades för att besvara, var om och på 

vilket sätt uppfattningen av karaktärer påverkas vid alternering av hud, hår och ögonfärg, 

samt om utseenden kopplade till specifika etniska ursprung i högre grad tilldelas negativa 

attribut än normen.  

Artefakten som skapades i koppling till undersökningen utgjordes av sexton 

karaktärskoncept baserade på människor med olika etniska ursprung (se figur 19), och 

antalet koncept begränsades inför slutundersökningen till åtta vars design baserats på 

kaukasiskt eller afrikanskt etniskt ursprung. Dessa åtta koncept testades i två olika grupper, 

med fyra koncept i varje grupp, mot ett tiotal utvalda kvinnliga och manliga informanter 

med varierad spelerfarenhet. Informanterna utvärderade koncepten i individuella 

halvstrukturerade intervjuer där de även ombads fylla i en bifogad enkät för varje 

karaktärskoncept (se figur 15). Den första testgruppen utvärderade koncept 1-4, vilka i 

ordningen var baserade på en kaukasisk kvinna med nordeuropeiskt ursprung, en man med 

afrikanskt ursprung, följt av en mörkare version av det första konceptet baserat på 

nordeuropeiskt ursprung, och avslutades med en ljus version av konceptet baserat på 

afrikanskt ursprung. Den andra testgruppen utvärderade koncept 5-8, vilka sammanställts 

efter samma mall som koncepten i den första testgruppen, med reservation för att 

karaktärernas kön skiftats.  

Resultatet av undersökningen visade på en antydan till att personer som ämnar arbeta inom 

spelbranschen överlag associerar utseende och attribut kopplade till afrikanskt ursprung 

med fysisk förmåga, men även egenskaper som i denna undersökning tolkats som positiva. 
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Dessa positiva egenskaper exemplifieras med attributen vänlig, modig, ärlig och lojal, som 

var svarsalternativ i den intervjukompletterande enkäten. De fyra mörkare koncepten 

uppfattades även till högre grad auktoritära, jämfört med de ljusare koncepten, dock 

uppfattade endast ett fåtal av informanterna koncepten baserade på personer med afrikanskt 

ursprung som huvudkaraktärer i ett spel, och majoriteten av informanterna ansåg att dessa 

karaktärer skulle kunna fungera i MMO-spel som viktiga bikaraktärer eller medhjälpare till 

spelaren. Utfallet av resultatet i denna undersökning påvisade en tendens till att 

uppfattningen av karaktärer kan förändras då karaktärens hud-, hår- och ögonfärg 

alterneras, och att majoriteten av informanterna i denna undersöknings urvalsgrupp 

tilldelade mörkare karaktärer i högre grad positiva attribut jämfört med de ljusare 

varianterna.  

Resultatets utfall hade kunnat uppvisa annorlunda tendenser om metodval vid 

artefaktskapandet modifierats. Då problematik uppstod vid bildbehandling av 

karaktärskoncepten, framförallt vid uppljusning av de afrikanska koncepten, i form av en 

obehagskänsla kopplat till att karaktärerna uppfattades som albino snarare än kaukasiska till 

utseendet. Ett mer fördelaktigt arbetssätt skulle kunna ha varit att undvika återanvändning 

av samma ansikten, och istället skapat ett antal olika varianter av ansikten som 

representerar det tänkta etniska ursprunget.  

6.2  Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet av undersökningen i ett större sammanhang, samt 

eventuell problematik som kan ha påverkat resultatets utfall. Området undersökningen 

rörde sig inom kan upplevas som känsligt av vissa informanter, då det kan belysa 

stereotypiska eller rent rasistiska associationer och tankegångar, vilket kan upplevas som 

obehagligt och därmed kan detta ha påverkat slutresultatet. Testpersonerna var till stor del 

av nordeuropeiskt ursprung, vilket eventuellt kan detta ha verkat till nackdel för 

undersökningen men till fördel för koncepten baserade på afrikanskt ursprung, då 

informanterna kan ha tilldelat dessa koncept uteslutande positiva attribut för att undvika att 

göra rasistiska eller stereotypa bedömningar. Även om informanterna överensstämmer med 

målgruppen för MMO-spel, definierad av Higgin (2009), hade resultatet möjligen blivit 

annorlunda om även informanterna valts med större spridning av etniskt ursprung.  

Ett antal forskningsetiska principer som togs ställning till vid undersökningens 

genomförande, var att informanterna i så hög grad som möjligt skulle hållas anonyma, då 

detaljerade framställningar av enskilda informanters intervjuer kan gynna undersökningens 

resultat, men enligt Östbye et al. (2009) få en negativ effekt på den medverkande 

informanten om dennes identitet går att framröna vid redovisning av resultatet. Då denna 

undersökning riktades in på kvalitativa intervjuer, med ett begränsat antal informanter, med 

en frågeställning som för en del berör ett känsligt ämne, samtidigt som genusaspekten 

önskades täckas in för eventuell analys och därmed krävde representanter från båda könen 

var det av vikt att ha fler än en representant av ett enskilt kön. Om endast en kvinnlig 

informant medverkat i undersökningen hade datan som insamlades från intervjun med 

denna individ inte kunnat offentliggöras, då informantens anonymitet äventyrats. Detta 

problem hanterades genom att använda som minst två representanter av samma kön för 

varje testgrupp.  
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Av forskningsetiska principer bör alltid informanter bli delgivna vilket område 

undersökningar de medverkar i rör sig inom, vad som förväntas utmynna av undersökningen 

samt hur informanternas medverkan kommer redovisas, menar Östbye et al. (2008). Som 

nämnts i ovanstående stycke rörde sig undersökningen inom ett område som kan uppfattas 

som känsligt, då stereotypa antaganden inte är något individer själva råder över oreflekterat, 

utan är enligt Haake (2009) något vi utvecklar undermedvetet och applicerar intuitivt i 

otaliga situationer (se kapitel 2.2). Informanterna blev, innan intervjun började spelas in, 

informerade om att de på grund av undersökningens natur inte kunde delges all information 

kopplat till frågeställningen, men att det efter att intervjun avslutats skulle bli delgivna all 

resterande information. Även om intervjun avbröts skulle de bli erbjudna samma förklaring 

kring undersökningens natur som om intervjun slutförts, och informanterna fick även 

valmöjligheten att om de inte gav sitt medgivande efter att ha delgetts den sista 

informationen kring undersökningen, kunde deras medverkan i undersökningen strykas och 

datan som insamlats skulle raderas. Det samma gällde även i mindre utsträckning, om 

testpersonerna önskade ha några specifika delar strukna ur inspelningen om kontroversiella 

tolkningar eller åsikter yttrats.     

Liknande undersökningar skulle kunna nyttjas för att belysa eventuella tendenser inom 

branschen vad gäller attityd kopplat till etniska utseenden för karaktärer. Spelmediet har 

växt explosionsartat under de senaste åren, och allt fler människor spelar, oberoende ålder 

eller kön. Detta har dock lett till att vissa stereotypa aspekter använts frekvent vilket på kort 

sikt kan komma påverka spelsamhället och på längre sikt möjligen övriga samhället, 

däribland det homogena utseendet på hjältekaraktärer, vilken roll en kvinnlig spelkaraktär 

skall uppfylla, samt hur olika etniska grupper representeras. Enligt Higgin (2009) har 

antalet karaktärer med etniskt ursprung annat än nordeuropeiskt, i det närmaste försvunnit 

inom MMO-genren, med argumentet från industrin att spelarbasen svarar positivt till denna 

typ av karaktärsdesign och skulle ha svårare att relatera till karaktärer med inslag av andra 

etniska ursprung. Denna undersökning har uppmärksammat detta problem och resultatet av 

undersökningen visar på att informanter med nordeuropeiskt ursprung reagerar positivt när 

de presenteras karaktärer med annat etniskt ursprung än det av informanten, möjligen 

stämmer därför inte industrins förhållningssätt. Problemet med det låga antalet mörka 

karaktärer inom MMO-genren bör därav uppmärksammas, då det homogena utseendet kan 

verka exkluderande och snarare försvåra spridningen av genren till en framtida spelarbas. I 

dagsläget nyttjas karaktärer med etniskt ursprung, annat än normen, som rekvisita i 

spelmiljön, för att göra spelvärlden mer levande och varierad, samtidigt som spelaren sällan 

erbjuds att själva sätta sig in i eller interagera med flerdimensionella karaktärer (se kapitel 

2.3.1) av varierat etniskt ursprung och genus. 

Ett potentiellt problem med homogent utseende i relation till rollen en karaktär skall fylla i 

ett spelsammanhang har skapat en stereotyp mall som efterföljs i viss utsträckning i spel 

som står att finna på marknaden i dagsläget. Vilket eventuellt begränsar framtida 

produktioner men det kan även ha en negativ inverkan på samhället, då dessa stereotypiska 

konstellationer förstärker redan existerande stereotypa bilder av främmande kulturer, samt 

motarbetar jämställdhet inom könsroller. För att bjuda in fler att ta del av spel bör negativa 

stereotyper undvikas i största möjliga utsträckning, och karaktärer av olika etniska ursprung 

bör representeras som flerdimensionella karaktärer snarare än dekorativa inslag för det rent 

visuella slutresultatet, vilket kan liknas vid orientalism inom konsten (se kapitel 2.5).  
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Problematiken med klädernas påverkan på uppfattningen av karaktärskoncepten (se kapitel 

5.3) skulle kunna begränsas och till och med elimineras om arbetsmetoden setts över. Det 

hade stärkt undersökningens reabilitet om karaktärskoncepten hade presenterats i 

porträttform, det vill säga beskurna i axelhöjd, istället för i helfigur, då kläder hade kunnat 

undvikas och istället fokuserat mer på karaktärernas ansiktsdrag. Vid denna modifiering av 

artefakten hade frågeställningen fördelaktigen delats upp och sökts besvaras i två separata 

undersökningar, då varierande kroppsliga attribut blir svårtestade i porträttform. Det hade 

även varit av intresse att omarbeta arbetsmetoden, då bildbehandlingen av karaktärerna 

visade sig problematisk i slutresultatet, och det är svårbedömt om informanterna faktist 

uppfattat de uppljusade versionerna av afrikanska karaktärer som kaukasiska. Att endast 

ändra hud-, hår- och ögonfärg är inte tillräckligt för att säkerställa att betraktaren tolkar en 

karaktär som tillhörande av ett tilltänkt etniskt ursprung, och hade undersökningen utförts 

på nytt hade arbetsprocessen omarbetats på så sätt att fler varianter av karaktärer med 

etniskt ursprung hade skapats snarare än att återanvända olika versioner av samma 

utseenden.     

Ett resultat värt att belysa i koppling till det låga antalet mörka karaktärer var att majoriteten 

av informanter i undersökningen enbart beskrev karaktärer baserade på nordeuropeiskt 

ursprung, eller de uppljusade versionerna av de afrikanska koncepten, som spelbara 

karaktärer. Även om de mörkare karaktärskoncepten uppfattades i högre grad associerade 

med positiva attribut, tillskrevs karaktärerna av ett större antal informanter rollen som 

medhjälpare till huvudkaraktären. Det går därav att tolka en tendens till att en karaktärs 

spelbarhet kopplas, inte bara till etniskt utseende, utan även till ljushet i skinnet. 

Informanterna i urvalsgruppen skulle som resultatet analyserats inte välja att själva spela en 

av de mörkare karaktärerna, utan hellre använda en av de ljusare varianterna som den egna 

avataren. Informanterna hade däremot gärna sett en av de mörka karaktärerna som en av 

bikaraktärerna i spelet, men inte som den egna spelbara protagonisten. Detta resultat kan 

möjligen tolkas som en tendens till inslag av orientalism inom MMO-genren. De mörkare 

karaktärerna fyller snarare funktionen som medhjälpare av rent estetiska skäl, än som 

flerdimensionella spelbara avatarer. Detta är en teori baserad på ett fåtal intervjuer och kan 

därför inte appliceras som ett antagande kring den möjliga framtida spelutvecklar basen. 

Samtidigt kan undersökningen ses som en förstudie som visar att det finns skäl att göra fler 

och större studier av samma slag.     

6.3 Framtida arbete 

I detta kapitel ges förslag på framtida arbeten som kan göras, kopplade till undersökningen 

redovisad i detta arbete. Vidare forskning kring liknande frågeställning som sökts besvaras i 

denna undersökning är relevant för att styrka eller avvisa resultaten presenterade. Då 

frågeställningen besvarades med hjälp av en kvalitativ undersökning, skulle en liknande 

undersökning med större antal informanter vara intressant att utföra. Resultaten i en 

kvantitativ undersökning skulle därefter kunna sättas i relation till den kvalitativa 

undersökningen som utförts i denna studie för att uppmärksamma eventuella skillnader.  

Området undersökningen rör sig inom kan upplevas som känsligt av vissa informanter, då 

det kan belysa stereotypiska eller rent rasistiska associationer och tankegångar hos dem 

själva, vilket kan upplevas som obehagligt. Det skulle därav vara av intresse att sätta 

samman en större testgrupp baserat på nyare data vad gäller vilken målgruppen är som 

spelar MMO-spel, då denna grupp under de senaste åren vuxit och därmed kan ha 
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förändrats. En kvantitativ undersökning skulle sedan kunna utföras med testpersoner som 

överensstämmer med detta urval, och begränsas helt till endast informanter som har stor 

vana av spel. 

En undersökning av liknande natur kan även bygga vidare på användandet och utvecklingen 

av cybertypes (se kapitel 2.3) grundade i etniska ut.seenden snarare än fiktiva 

humanoidraser. En sådan typ av undersökning kan belysa huruvida etniska utseenden är 

kopplade till olika genrer eller om uppfattningen om etniska attribut är gällande inom hela 

branschen.  

Vid framtida arbete baserat på denna undersökning skulle även tester med koncept i 

gråskala kontra koncept i färg kunna nyttjas för att undersöka om resultatet avviker i någon 

större mån. På liknande sätt kan även studeras hur etniska utseenden tolkas när de 

presenteras i olika grafiska stilar, som exempelvis tecknad, cartoony, stil jämfört med 

realism. Det hade även varit fördelaktigt att utföra en undersökning inriktad på etniskt 

utseende då informanter endast pressenterats karaktärskoncept i porträttform. Detta för att 

undvika problematiken med klädernas påverkan på karaktärskoncepten uppmärksammade i 

denna studie. Det hade även vid fortsatt arbete vara rekomenderat att gå ifrån 

återanvändande av samma ansikten, och istället skapa ett antal varianter av ansikten 

baserade på människor med det etniska ursprung som önskas undersökas. Detta för att 

undvika obehaglighetseffekten som uppmärksammats vid utvärdering av koncepten av ett 

antal informanter, vilket är resultatet av bildbehandlingen tillämpad i studien.   
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