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 Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

 

I spel används ofta en karaktär, en så kallad avatar som gör att spelaren befinner sig i 

spelmiljön. Datorspel kan användas för nöjes skull eller har utvecklats för seriösa 

sammanhang. De seriösa spelen ingår i en kategori som heter serious games och 

används för att en person ska kunna lära sig någonting. Avataren kan förses med olika 

frisyrer och kläder och spelaren kan till viss del själv bestämma hur avataren ska se ut. 

Uppsatsen är skriven inom området kognitionsvetenskap som behandlar och försöker 

förstå människans tänkande. Våra tankeprocesser påverkas bland annat av hur vi 

tänker om oss själva och hur omgivningen beter sig mot oss. Olika personer kan ha 

olika realistisk uppfattning om hur de själva ser ut. Rapporten undersöker hur en 

avatar kan användas för att stärka sin självkänsla och sin upplevda kroppsbild av sig 

själv. Undersökningen har gjorts genom att studera tidigare publicerade artiklar av 

olika forskare. Slutsatsen är att det troligtvis går att skapa en avatar för att förbättra en 

persons självkänsla och kroppsbild, men det är inte någon självklarhet hur det ska gå 

till. Det finns många aspekter att tänka på. Bland annat är det viktigt att fundera över 

vilken typ av klädsel avataren har och avatarens längd. Människor är olika och det 

verkar skilja sig från person till person om det är bäst att använda en avatar som liknar 

personen själv i verkligheten, eller använda en avatar som har förmågor som 

datorspelaren själv önskar ha för att kunna må bättre. En förbättrad självkänsla kan på 

sikt kanske förutom att få en enskild person att må bra, minska samhällskostnader för 

personer som idag får söka vård för att de mår dåligt. Det kanske också är svårt att 

förstå varför personen mår dåligt, men med hjälp av spelet kanske det blir lättare. 

Bland personer som är vana att spela spel kan det finnas personer som mår dåligt men 

inte själva söker upp sjukvården. Kanske är det lättare att nå dessa personen genom ett 

seriöst spel än att få dem att uppsöka sjukvård. Risken minskar att de får andra 

oönskade följder av låg självkänsla och istället kan vara aktiva och fungera bra i 

samhället. 

 



 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Avatarer är vanligt förekommande i datorspel och används för nöjes skull men 

avatarer används även i seriösa spel. Rapporten undersöker hur en persons självkänsla 

och body image kan stärkas med hjälp av en avatar och vilka egenskaper avataren 

behöver ha. Undersökningen genomförs som en litteraturstudie. Slutsatsen är att det 

troligen går att skapa en avatar för detta ändamål, men att det är många aspekter att ta 

hänsyn till och att det inte är helt självklart vilka val som behöver göras. Viktigt 

verkar dock att användaren själv får välja sin avatar, att till exempel typen av klädsel 

påverkar liksom avatarens längd. Det verkar också vara en avvägning om det är bäst 

att skapa en avatar som liknar personen själv eller att skapa en avatar som har 

förmågor som personen kan se upp till för att må bättre. Vilket alternativ som är bäst 

varierar troligen från person till person.  
 

 
Nyckelord: Avatarer, Body image, Collaborative Virtual Environment, 

Förkroppsligande, Självkänsla, Speldesign, Spelego,  
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1 Introduktion 
  

Har du någon gång använt en avatar i ett spelsammanhang eller annat sammanhang? 

Har du lagt tid på att bygga avataren så att den ska likna dig själv eller inte likna dig 

själv? Kanske har du inte använt avatarer, om du då tänker dig in i tanken att du 

någon gång skulle skapa en avatar: vill du helst skapa en avatar som är anonym och 

inte liknar dig själv eller en som liknar dig själv? En karaktär som ofta används i spel 

är en avatar och kan finnas i många olika skepnader. Den kan vara människoliknande 

eller vara en fiktiv varelse (Cooper, Dibell & Spaight, 2007; Suler, 1996; Wilcox, 

1998) eller utformad som block och kuber (Rambusch, Ekman, Susi & Wilhelmsson, 

2009) . En avatar kan efterlikna sådant som människor kan göra, till exempel att sitta, 

le och byta kläder. Därför kan avataren sägas vara förkroppsligad och ha närvaro 

(Schultze, 2010; Taylor, 2002). Ordet avatar är vanligt förekommande och många vet 

ordets innebörd, men det finns också andra förslag på namn som kan användas istället 

för avatar. Wilhelmsson (2001) som inriktar sig på speldesign, är medveten om hur 

stor spridning ordet avatar har men föredrar ordet spelego istället för avatar. Det har 

visat sig att olika egenskaper hos avataren påverkar användaren. Bland dessa 

framkommer det att olika kläder hos avataren har olika effekter på användaren, till 

exempel att kvinnor ofta skapar orealistiska avatarer med för lite kläder (Fox, 

Bailenson & Tricase, 2013). Det har också visat sig att negativa attityder kan ”primas” 

till exempel beroende på vilken sorts klädsel avatarerna har som kan kopplas till 

stereotyper (Peña, Hancock & Merola, 2009). Andra egenskaper hos avataren som har 

visat sig påverka användaren är avatarens längd (Yee & Bailenson, 2007; Yee, 

Bailenson & Ducheneaut, 2009), avatarens attraktivitet (Bailenson, Beall, Loomis, 

Blaschovich & Turk, 2004; Messinger m.fl. 2008; Yee m.fl. 2009) och avatarens 

fotolikhet (Fox, Bailenson & Ricciardi, 2012; Schultze, 2010; Suler, 2007).  

 

Collaborative virtual environment (CVE) är den miljö som avataren befinner sig i 

(Bailenson m.fl. 2004; Yee m.fl. 2009) och kan skapas utifrån specifika behov till 

exempel färg och form (Allmendiger, 2010). Längd, kön, ålder och etnicitet är 

exempel på aspekter som kan kontrolleras (Yee m.fl. 2009). Miljön kan vara en 

fantasivärld eller vara lik verkligheten (Taylor, 2002). Tillämpningen i detta arbete av 

CVE är att det är en miljö där flera personer befinner sig. Studier har också visat att 

användare som befinner sig i en digital miljö anpassar sig till sin digitala självrepre-

sentation och det kallas för Proteuseffekten. Forskning har skett kring proteuseffekten 

ur olika infallsvinklar (Yee & Bailenson, 2007). Intressant i det här sammanhanget är 

att fundera vidare över hur en användare kan påverkas av sin avatar som är den egna 

digitala självrepresentationen. Vilka positiva tidigare kända områden av påverkan kan 

användas på ett bra sätt och vilka negativa områden bör undvikas? Det finns också 

forskning som visar att när en användare blir helt uppslukad av sitt spel kan det bero 

på att det finns en länk som är motorisk eller kinestetisk mellan användaren och 

spelmiljön (Wilhelmsson 2001).  

 

Kroppsbild (eng. body image) är en persons egen uppfattning om hur den egna 

kroppen ser ut. Det kan variera mycket mellan olika personer hur nöjd eller missnöjd 

vederbörande är med sin egen kropp. Andra personer kan ha en annan uppfattning om 

personens kropp än vad vederbörande själv har. Enligt Greene (2011) kan body image 

definieras som den mentala bild en person har i sitt sinne av den egna kroppen och 
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kroppsstorleken samt hur de egna kroppsdelarna uppfattas känslomässigt. En person 

som har problem med sin uppfattning av body image kan tro att det är fel på honom 

eller henne. Den typen av tankar och problem med body image är inte bundet till 

personens kroppsstorlek i verkligheten (Kim & Sundar, 2012). Problem med body 

image kan vara av mindre karaktär, till exempel i form av att personen känner sig 

annorlunda och missnöjd men inte söker hjälp. Problemen kan också vara av större 

karaktär och personen kan få ätstörningar, exempelvis anorexi (Wilhelm, 2006). Body 

image kan påverkas av reklam och media (Greene, 2011). Det har bland annat visat 

sig att kvinnor blir starkt påverkade av de bilder på smala och vackra personer som 

förekommer på många ställen i samhället. Kognitiv beteendeterapi har använts för att 

förbättra body image (Wilhelm, 2006). Även motion verkar kunna ha en positiv effekt 

på en persons uppfattning av body image (Basset & Martin Ginis, 2011).  

 

Området självkänsla verkar ha en koppling till en persons body image. Självkänsla har 

undersökts ur olika perspektiv, bland annat ur barns perspektiv (Coholic, 2010), men 

även ur vuxnas perspektiv (Plummer, 2004). Fler perspektiv har undersökts som inte 

tas upp i detta arbete. En normalviktig person kanske riskerar att råka ut för 

ätstörningar på grund av en egen felaktig kroppsuppfattning. En överviktig person 

som minskar i vikt kanske inte klarar att behålla den nya vikten för att personen inte 

hinner med i tanken över hur det nya jaget ser ut. Personen med låg självkänsla 

kanske inte ens är medveten om vilken nivå självkänslan befinner sig på eller har 

verktyg och kunskap att använda för att själv kunna må bättre. Om en sådan person 

själv skulle kunna skapa en avatar och använda för att bli mer medveten om sin egen 

body image kanske vinster kan göras både för den enskilda personen och för sam-

hället i stort. Det kanske också går att få personer som undviker att söka terapeutisk 

hjälp att använda en avatar i ett spel och därmed kanske nå fler personer som vill 

utnyttja hjälp, kanske även de som Wilhelm (2006) beskriver som undviker att söka 

hjälp. Då kanske det är möjligt att minska avgifter för sjukvård och olika 

terapimetoder både för individer och för samhället. Ett seriöst spel inriktat mot bättre 

självkänsla och body image kan vara ett komplement till redan existerande metoder.  

 

1.1 Problemområde  
 

Avatarer är ett ord och område som verkar starkt förknippat med användning inom 

speldesign. Det tycks vara mindre känt att det har använts inom andra områden och 

dessutom har använts framgångsrikt. Fenomenet avatar har antagligen stor potential 

att användas inom många områden och det är kanske ett viktigt bidrag till 

utvecklingen i samhället och för enskilda personer om användningen av avatarer får 

en positiv effekt. Det är dock lika viktigt att försöka upptäcka hur negativa aspekter 

kanske kan minskas så att användningen av avatarer inte får en motsatt effekt än vad 

som var tänkt från början. Tidigare forskning visar att avatarer används inom flera 

olika områden. Bland dessa områden som tidigare har undersökts finns bland annat: 

 

 Avatarer och speldesign, även med inriktning mot spelego (Wilhelmsson, 

2001). 
 

 Avatarer och beslutsfattande (Cooper m.fl 2007; Goel, Junglas, Ives & 

Johnson, 2012; Iglesias & Luengo, 2007; Shrier, 2012; Visschedijk, Lazonder, 

van der Hulst, Vink, & Leemkuil, 2013) 
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 Avatarer och CVE (Allmendiger, 2010; Bailenson m.fl. 2004; Bailenson, 

2008a; Benyon, Turner & Turner, 2005; Taylor, 2002; Yee m.fl. 2009 ;). 
 

 Avatarer och förkroppsligande (Schultze, 2010; Taylor, 2002). 
 

 Avatarer och hälsa (Korlov, 2010; Satter m.fl. 2013; Song, Kim, Kwon, & 

Jung, 2013; Tu & Upton Smith, 2010).  
 

 Tidigare studier visar också att användarna påverkas av sina avatarer 

(Bailenson, 2004; Bailenson m.fl. 2008b; Bailenson, 2013; Dibell, 1994; 

Downs & Sundar 2011; Dunn & Guadagno, 2012; Fox m.fl. 2012; Fox m.fl. 

2013; Korlov, 2010; Peña m.fl. 2009; Schultze, 2010; Taylor, 2002; 

Visschedijk m.fl. 2013;Yee & Bailenson, 2009).  

 

Det förefaller därför rimligt att anta att avatarer även kan användas för att stärka en 

persons självkänsla och body image. Dock verkar det inte finnas mycket forskning 

inom just det området vilket kan vara en indikation på att området behöver studeras 

mer.    

 

1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med rapporten är att undersöka hur avatarer har använts tidigare inom 

forskningen för att kunna hitta fördelar och nackdelar inom användningsområdet 

självkänsla och body image. Arbetets frågeställning är: Hur kan en persons 

självkänsla och body image stärkas med hjälp av en avatar och vilka egenskaper 

behöver avataren ha? Tolkningen av avatar i detta arbete är människoliknande för att 

det troligen är lättare att skapa en realistisk bild av body image med en 

människoliknande avatar än med till exempel block och kuber För att få svar på 

frågan studeras vad som har gjorts tidigare inom forskningen inom området avatarer 

för att få veta vad som har fungerat på ett bra sätt och vad som inte har fungerat. 

Utifrån de resultaten kan de aspekter som relateras till förbättrad självkänsla användas 

för att veta vad som är viktigt. Tillämpningsområdet för frågeställningen är området 

speldesign i syfte att stärka en persons självkänsla. Stärka självkänslan handlar i detta 

arbete om att få en person att uppfatta sin body image på ett realistiskt sätt för att 

kunna må bra. Området speldesign har valts eftersom många personer är vana att 

använda någon typ av datorspel och tycker att det är underhållande. Då går det att 

förena nytta med nöje. Rambusch (2010) menar att datorspel förekommer i allt större 

utsträckning och att det går att spela med vem som helst, var som helst och när som 

helst. Det är också en social aktivitet att spela datorspel. Enligt De Freitas (2009) kan 

seriösa spel (eng. serious games) användas för att engagera användaren genom att 

förmedla kunskap och lära ut saker.  

 

Det här arbetet görs inom ramen för det kognitionsvetenskapliga området och ett 

situerat perspektiv. Rambusch (2010) menar att en person som spelar ett datorspel är 

en del av en situerad aktivitet för att spelaren både är en del av spelvärlden och den 

fysiska världen. Lindblom och Susi (2012) menar att inom situerad kognition ses 

interaktionen utifrån det sociala och materiella sammanhang som en kropp befinner 

sig i tillsammans med de interna processer som sker i huvudet. De kognitiva och de 

kroppsliga processerna samspelar. Det här arbetets frågeställning om självkänsla och 

body image handlar även om personens tankar och hur omgivningen påverkar, 
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eftersom en person bland annat kan ändra tankesätt för att uppnå bättre body image 

(Wilhelm, 2006). Förutom tidigare beskrivna påverkan bland annat av media och 

reklam (Greene, 2011) påverkar även familjen och närmaste omgivningen (Kim & 

Sundar, 2012). Enligt Lindblom och Susi (2012) är viktiga frågor inom olika ansatser 

i kognitionsvetenskapen bland annat hur tänkandet fungerar och hur det kan 

beskrivas. I den situerade ansatsen beskrivs tänkandet som en interaktiv process. 

Omvärlden och kroppen är lika viktiga och samspelar. Avataren verkar kanske vid 

första anblicken befinna sig utanför kroppen, men med tanke på de många sätt 

användaren kan interagera med, använda och bli påverkad av den, sker påverkan 

troligen både inne i kroppen och utanför kroppen.  

 

Området avatarer har troligen ett större användningsområde än vad det kanske verkar 

vid en första tanke. Insikter i vilken typ av kopplingar som har gjorts både av positiva 

och negativa aspekter kan bidra till att komma på nya områden där avatarerna kan 

användas ur ett positivt perspektiv, varav att förstärka självkänsla är ett område. Det 

finns säkert fler och nya områden som kan undersökas och tidigare kända områden 

som kan undersökas ytterligare för att få fram forskning som kan bidra till 

utvecklingen av individer, samhället och datoranvändningen. I verkligheten kan 

självkänsla förbättras på olika sätt, bland annat med professionell terapeutisk hjälp 

eller olika metoder till självhjälp. Det ena behöver inte utesluta det andra. Möjligheten 

att kunna använda ytterligare ett sätt inom det kognitionsvetenskapliga området med 

hjälp av avatarer ger fler valmöjligheter för den individ som behöver förbättra sin 

självkänsla. Kanske går det att nå personer som tvekar inför att söka professionell 

hjälp, men tycker att det verkar bra och roligt att pröva ett spel det känns kanske mer 

naturligt för personen om det är en van datorspelare.  

 

1.3 Arbetsprocess  
 

För att besvara frågeställningen görs en fördjupad litteraturstudie i flera steg för att 

hitta möjliga vägar som pekar åt hållet självkänsla och body image. Flera områden 

undersöks som: avatarer och speldesign med inriktning på spelego, avatarer och 

beslutsfattande, avatarer och hälsoperspektiv, avatarer och CVE samt avatarer och 

embodiment.  

 

 Till att börja med genomförs en litteraturstudie för att ringa in inom vilka 

områden avatarer används i dagsläget. Arbetsprocessen innebär att undersöka 

avatarer i olika sammanhang för att få en tydlig bild av inom vilka områden de 

används i dagsläget. En sökning om avatarer och embodiment samt avatarer 

och speldesign görs eftersom det är viktiga områden där avatarer används och 

avatarer och embodiment kan kopplas till frågeställningen om självkänsla. För 

att ytterligare smalna av sökområdet görs en sökning på avatarer kopplat till 

spelego inom ramen för avatarer och speldesign eftersom speldesign är det 

stora området där avatarer används och spelego kan kopplas ihop med 

frågeställningar om embodiment. Avatarer kopplat till CVE görs också 

eftersom det är den miljö där de återfinns. Även avatarer kopplat till 

hälsoperspektiv samt kopplat till beslutfattande undersöks eftersom det verkar 

vara områden där en del forskning har gjorts samt för att undersöka om det kan 

kopplas till frågeställningen om självkänsla. Den sistnämnda sökningen görs 

för att klargöra om det är på det viset.             
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 En analys över de olika användningsområdena av avatarer görs för att kunna 

se vilka begränsningar och vilka möjligheter respektive för- och nackdelar som 

finns av avataranvändning.  

 Analysen och dess resultat ska leda till slutsatser kring möjligheter och 

begränsningar med avataranvändning. Det kan peka på vägar framåt. Vilka 

lärdomar som kan dras av analyserna presenteras samt funderingar över vad 

som är viktigt att ta hänsyn till i vidare forskning. Eventuella riktlinjer 

presenteras.  

Det förväntade resultatet av litteraturgenomgången är att om möjligt bekräfta att ett 

tänkbart användningsområde är att kunna stärka människors självkänsla och få en 

realistisk uppfattning om sin egen body image. Om avatarer kan användas 

framgångsrikt till personer som av någon anledning har dålig självkänsla, för att 

förbättra den kan det kanske innebära en vinst för individen och för samhället. En 

person som mår bättre kanske behöver mindre hjälp till exempel av psykologer eller 

av sjukvården än en person som mår sämre. Det finns en stor mängd litteratur om 

avatarer. Med tanke på tidsramen för arbetet begränsas litteraturstudien till tidigare 

nämnda områden. Därför kan inte resultatet ses som en komplett genomgång av 

artiklar om avatarer. Andra avgränsningar är att det inte kommer att ske någon 

genomgång och sammanställning över hur avatarer används till exempel i olika appar, 

om avatarer ur genus- och etnicitetsperspektiv. Endast vissa inslag av serious games 

inom området för speldesign som är kopplade till frågeställningen tas upp. Vilken typ 

av CVE som kommer tillämpas, till exempel om det ska vara en fiktiv miljö eller en 

miljö som liknar verkligheten, eller om det finns fördelar och nackdelar med vissa 

färger och former faller också utanför ramen för detta arbete.  

 

1.4 Översikt 
 

I kapitel två beskrivs självkänsla, body image, CVE och avatarer mer utförligt med 

respektive tillhörande områden. Området självkänsla beskriver även självkänsla hos 

barn. Body image innefattar hur media och reklam påverkar, hur motion påverkar 

body image och hur viktigt det är med fungerande mätning. Body image behandlar 

även hur negativa tankesätt kan ändras för att förbättra en persons självkänsla. Inom 

området om avatarer beskrivs avatarens förkroppsligande och närvaro, hur avatarer 

har kategoriserats i tidigare studier. Vilka avatarer några personer har valt beskrivs i 

avsnittet om personerna och deras alter ego i form av avatarer. Vidare beskrivs hur 

människor ibland tar avstånd från förlorande personer eller associerar sig med 

framgångsrika personer vilket kan uttryckas som ”de förlorade” eller ”vi vann”. 

Avatarer och spelego inom speldesign, avatarers egenskaper och attribut, avatarer och 

beslutsfattande, avatarer och hälsoperspektiv samt manipulation och anonymitet 

beskrivs därefter och kapitlet avslutas med forskningsbehov och rekommendationer.    

 

Kapitel tre innehåller en beskrivning av metoden hur detta arbete gick till, där 

affinity-diagram valdes framför färgkodning och hur nyckelord användes i affinity-

diagramet för att kunna skapa kategorier över resultatet och komma fram till svaret på 

frågan.  
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I kapitel fyra analyseras resultaten och de olika kategorierna som framkom beskrivs, 

förutom fyra som avgränsades bort. De kategorier som beskrivs är hur avatarer har 

använts, avatarens utseende, avatarer kopplade till självkänsla, användarens eget val 

av avatar, gränssnittet och den virtuella miljön CVE, befintlig forskning om 

självkänsla, body image, spelegot som länk. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning av innehållet i kapitlet samt vilka slutsatser som har dragits.  

 

Avslutningsvis kommer kapitel fem som innehåller diskussionsdelen där svaret på 

frågan och det vetenskapliga bidraget beskrivs för att sedan reflektera över arbetssättet 

och vad som hade kunnat göras bättre. Kapitlet avslutas med förslag på framtida 

forskning.  
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2 Bakgrund 
 

En person kan ha mer eller mindre bra självkänsla och det påverkar hur en person 

upplever sig själv (Coholic, 2010; Plummer, 2004). Body image är den uppfattning en 

person har om sig själv och sin egen kropp. Kamrater, familj, media och sociala 

normer är exempel som kan påverka en persons body image (Kim & Sundar, 2012). 

Som komplement till andra metoder kan det vara bra om det går att påverka en 

persons självkänsla i en bättre riktning med hjälp av avatater. Den miljö som avataren 

befinner sig i är vad Benyon m.fl. (2005) kallar för Collaborative Virtual Environment 

(CVE). Avataren är starkt kopplad till en spelmiljö men forskning visar att de har 

använts inom andra områden, till exempel kopplat till hälsa, beteende och 

embodiment. Vad som är en avatar kan tolkas olika av olika personer. I det här arbetet 

är tolkningen av avatarer att de är människoliknande och inte till exempel i form av 

kuber, klossar eller andra former. Anledningen till det är att det är mer troligt att en 

person kan uppleva bättre självkänsla med en människoliknande avatar istället för 

med till exempel en kloss eller kub. I de följande avsnitten beskrivs respektive 

område.  

 

2.1 Självkänsla   
 

Självkänsla
1
 är egentligen en persons egen uppskattning och realistiska omdöme om 

sig själv. Det handlar inte om att någon ska känna sig överlägsen en annan person 

(Coholic, 2010). Plummer (2004) menar att om det är en specifik aspekt av 

självkänsla som en person kämpar med, behöver hänsyn tas för att kunna hjälpa 

personen att bygga upp sin självkänsla. Om hänsyn inte tas till den specifika aspekten 

kan det vara till skada eller ineffektivt. Till exempel kan skada uppstå om en person 

försöker sig på vissa saker men det är i ett för tidigt skede. Det är bättre att hjälpa 

personen med det område det handlar om och få personen att bygga färdigheter och 

kompetenser. Det handlar också om att ta hänsyn till den enskilda individen samt 

vilken social och personlig kontext personen befinner sig i. Vidare menar Plummer att 

många personer inte kan uppskatta sig själva och sitt eget värde. Hur en person 

relaterar till andra personer, uppför sig eller lär sig beror på vad personen tycker om 

sig själv. Olika delar av livet kan påverkas till det sämre vid låg självkänsla. Det finns 

dock många möjligheter att behålla och öka självkänsla. Genom att ändra beteende 

och tänkande med hjälp av att ändra mönster som är oönskade går det att se på livets 

utmaningar på ett annorlunda sätt. Vidare menar Plummer att hur vi ser på oss själva 

som helhet handlar om vår självkänsla och inkluderar vårt beteende, temperament, 

förmågor, attityder och utseende. Redan i bebisstadiet påbörjas processen där 

människor uppfattar vad andra människor säger och gör, något som upplevs genom 

den feedback andra personer ger. De bitar som inte anses vara relevanta för personen 

själv filtreras gärna bort utav den nya information som handlar om vad vi tror om oss 

själva som läggs till vårt system. 

 

                                                 
1
 Självkänsla kommer att användas som samlingsbegrepp, fast flera olika begrepp används av de olika 

författarna. Exempel på begrepp som ej tas med är självkännedom och självuppfattning.  
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Enligt Plummer (2004) vill vi att informationen ska stämma med hur vi uppfattar oss 

själva. Även om informationen inte är baserad på fakta, men personen anser att det är 

sant passar den troligen in i personens uppfattning om sig själv. Information kan 

förkastas helt, misstolkas eller ignoreras om det inte stämmer överens med hur 

personen ser på sig själv. En person som känner sig erkänd och sympatisk känner sig 

kompetent och har en hälsosam självkänsla. Utvärdering av hur personen uppfattar sig 

själv ingår men behöver inte kopplas ihop med vilka förmågor personen har i 

verkligheten. I olika skeden i livet kan en person ha olika nivåer av självkänsla. Hur 

viktigt varje domän anses vara av personen påverkar hur egenvärdet influeras av 

självkänslan. Yngre och äldre barns självutvärdering är oftast olika. Yngre barn tror 

på sig själva i större utsträckning och kan vara orealistiskt positiva. Det är svårt för 

dem att på ett realistiskt sätt jämföra sina förmågor med andra. Om de yngre barnen 

däremot har utsatts för negativa egenskaper kan de ha låg självkänsla. Vidare menar 

Plummer att en indikation av självkänsla ges genom skillnaden mellan det som anses 

vara det idealiska ”jaget” och hur personen upplever sig själv. En självkänsla kan 

anses vara hälsosam om personen vill vara på ett visst sätt och det stämmer överens 

med vad personen själv tycker. Det behöver inte överensstämma perfekt men kännas 

idealiskt. En person som har dålig självkänsla tenderar att vilja vara eller anse sig 

måste vara på ett visst sätt som är orealistiskt. Viktiga personer i omgivningen som 

påverkar är bland annat personens föräldrar, far- och morföräldrar och lärare. 

Tolkningen av icke- verbala och verbala meddelanden är också en viktig del som 

påverkar. Kroppsspråk och ansiktsuttryck men även omgivningens struktur är 

aspekter som ingår i icke-verbal kommunikation. När input från omgivningen är 

entydig och inte dömande är det lättast att bygga upp en självkänsla som är hälsosam.  

 

Coholic (2010) menar att självkänsla kan berikas med hjälp av övningar inom 

”mindfulness”. En del av mindfulness är att vara tacksam och visa uppskattning samt 

lära sig att inte döma. Mindfulness är en viktig del av konstbaserade holistiska 

metoder. Däremot är inte övningar inom mindfulness vanligtvis kopplade till ökad 

självkänsla utan handlar mer om att utveckla positivt välmående, medkänsla till sig 

själv och acceptans av sig själv. Exempel på övningar är ”mindful eating” eller att 

personen får vara uppmärksam på sin andning. Övningarna genomförs varje dag. 

Kunskap om sina egna förmågor och kunskap om sig själv är starkt knutet till 

självkänsla. När en person kan uttrycka sina känslor och lära sig om sina känslor är 

det en koppling till att personen kan ansluta till allt som har att göra med vem 

personen är och då utvecklas självkänsla. Under processen är det viktigt att känna sig 

tacksam och lära sig att uppskatta sig själv och inte vara allt för kritisk och döma sig 

själv när en bättre självkänsla uppstår. Vidare menar Coholic att människor jämför sig 

ständigt med andra och kalibrerar därmed sin självkänsla. När självkänslan behöver 

ökas är det däremot en viktig kvalitet att personen själv behöver ha en positiv känsla 

av sig själv. Både medvetna och/eller omedvetna känslor kan kopplas ihop med 

utvecklingen av självkänsla, därför är det viktigt att ta hänsyn till dessa tankar och 

känslor. Dessa beteenden, känslor, tankar och övertygelser kan uttryckas och ges 

utlopp för inom konstbaserade holistiska metoder. Ny medvetenhet och okända 

aspekter av oss själva och vår självkänsla kan hittas genom att göra djupdykningar i 

våra känslor. Då kan en känsla av helhet uppstå och människor kan växa på ett 

personligt plan. 
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2.2 Självkänsla hos barn 
 

Enligt Coholic (2010) kan självkänsla utvecklas när barnen kan tänka realistiska och 

positiva tankar om sig själv samt förstå att ibland styr känslor vissa val i livet. Barn 

som har lidit mycket i olika situationer i livet har svårt att skilja på sitt ”jag” och hur 

de eventuellt agerar utåt och vilket beteende de har. De är inte självsäkra och 

bestämda och förväntar sig att det som kommer hända dem i framtiden är dåliga saker. 

De känner sig marginaliserade av kamrater och i skolan och deras möjligheter och 

framtiden anser de vara hopplös. Plummer (2004) menar att om ett barn definierar sig 

själv genom att ständigt använda reaktioner och handlingar från omgivningen kan 

barnet uppleva livet som svårt när självkänslan ska upprätthållas. Ett barn som 

däremot tidigt har byggt upp en självkänsla genom att dess upplevelser för det mesta 

har varit positiva, kan lita på när andra personer godkänner och bekräftar det som 

person.  

 

Coholic (2010) menar också att det har visat sig att barn dömer sig själva mindre och 

har fått mer självkänsla genom att utföra övningar som är baserade på mindfulness. 

God mental hälsa kan uppnås genom att öka sin självkänsla. Barn kan utveckla 

problem som är psykologiska, få svårt att hitta kamrater och prestera sämre i skolan 

om självkänslan är låg. Därför är det mycket viktigt med självkänsla i barnens 

utveckling. Ett barn som har god självkänsla kan förstå och identifiera varför de själva 

gör vissa saker. Vidare menar Coholic att mindfulness ingår i grupper som är 

holistiska och konstbaserade och att dessa grupper har som målsättning att öka 

självkänsla och återhämtning som är en viktig del för att uppnå välmående och mental 

hälsa. Barns självkänsla kan förbättras och de kan förstå andra och sig själva bättre. 

Metoderna som används är ofta i gruppsammanhang, men kan också anpassas för att 

användas i enskilda sammanhang. Det finns till exempel de unga personer vars 

långsiktiga och funktionella resultat riskerar att bli dåliga för att de får kämpa med 

sina livssituationer som kan bli hjälpta av metoderna. Barn som inte har fått 

tillräckligt mycket mat, eller har blivit vittnen till drogmissbruk och våld eller har 

blivit övergivna av sina föräldrar hamnar ofta i mentala hälsosystem eller hos 

myndigheter som skyddar barn. Barnen som har råkat ut för sådana händelser kan 

antingen ha återhämtat sig eller kan få problem att fungera i hemmiljön och i skolan. 

Det formar också hur barnen tänker om den omgivande världen och om sig själva. De 

behöver hitta strategier för att bygga upp en bra fungerande hälsa, förstå hur de kan 

slappna av men också fokusera och öka sin självkänsla. Coholic menar också att inom 

hälsoyrken och hjälpande yrken anses självkänsla vara viktigt både för de som arbetar 

med det och de som gör övningarna. Ökad självkänsla kan bidra till att ett barn förstår 

att det inte är han eller hon som har gjort ett fel eller är dålig samt när barnet behöver 

vara eller inte behöver vara oroligt över en viss situation.  

 

2.3 Body image 
 

Enligt Kim och Sundar (2012) finns en koppling mellan en persons känslotillstånd 

och den fysiska kroppen i form av självuppfattning. Hur en person känner och tänker 

om sitt önskade utseende eller sitt faktiska utseende är självuppfattning i form av body 

image. Enligt Greene (2011) är body image ett koncept som är multidimensionellt. 

Dimensioner av beteende, perception, känslor och attityder ingår i konceptet. Den 

mentala bilden en person har av formen av sin kropp och storlek samt hur de egna 



 

10 

 

kroppsdelarna karakteriseras utifrån våra känslor är definitionen på body image. 

Gallagher (2005) menar att body image som begrepp kan tolkas olika, till exempel 

kan det tolkas olika i samma arbete av en och samma person. Gallaghers tolkning är 

att de övertygelser en person kan ha om system av perception, attityder och sin egen 

kropp är body image. Body image hjälper också till med förståelse för hur kroppen 

upplevs perceptuellt. Både externa och interna faktorer för individen kan göra att body 

image skiftar kontinuerligt eftersom ett konstant flöde finns, snarare än ett statiskt 

eller stabilt drag hos body image.  

 

Mills, Roosen och Vella-Zarb (2011) menar att snedvridning eller en instabil bild av 

body image kan uppstå. Människor som bedömer hur deras kroppar ser ut tenderar att 

ha en felaktig bild speciellt vid anorexia nervosa som är en extrem förvrängning av 

body image, vilket har visat sig i studier av kliniska ätstörningar. Det har även visat 

sig att personer med kan ha svårt att känna igen sin egen form eller storlek på kroppen 

även om de inte har någon signifikant klinisk sjukdom. En persons body image är mer 

instabil ju mer personen bryr sig om sitt utseende och bryr sig om sin kropp.   

 

Enligt Wilhelm (2006) som är utbildad psykolog finns det personer som har allvarliga 

problem med sin body image vilket till exempel kan yttra sig i ”body dysmorphic 

disorder” (BDD). Personen uppfattar sig själv som ful och sjukdomen är mental. 

Gränsen mellan andra former av problem med utseendet och störningar av body 

image är hårfin och ibland svår att dra. Problem med body image kan även uppstå hos 

personer i en mildare form och inte vara en sjukdom. Däremot är det vanligt att 

personen lider och kanske tror att inte någon annan person kan förstå, att det är deras 

egen hemlighet. De söker inte hjälp för att komma till rätta med problemet. Wilhelm 

har sett färre personer med mildare former av body image-störning än personer med 

värre problem. Wilhelm menar också att negativ body image möjligen kan påverkas 

av vilken typ av personlighet en person har. Både miljö och arv påverkar en 

personlighet. En studie visar att perfektionism verkar vara en gemensam nämnare hos 

BDD-patienter som grupp och patienterna är rädda att avvisas samt få kritik. Å andra 

sidan har Wilhelm själv stött på olika sorters personligheter med BDD i sitt arbete. 

Utifrån Wilhelms resonemang är det intressant att fundera över vad som händer om en 

fotoliknande avatar används. Om en person skapar en avatar som ser ut som en avbild 

fast något bättre, är inte det å ena sidan på väg mot perfektionism? Samtidigt är 

avsikten att få personen att öka sin självkänsla. Kan användningen av avataren få 

motsatt effekt än vad som var den avsedda? Kanske är det en balansgång mellan 

avsedd effekt och andra, oönskade effekter. Vidare menar Wilhelm att i hjärnan 

överförs information med hjälp av det kemiska ämnet serotonin. Budskapen överförs 

mellan olika nervceller. Hur en person tänker eller vilket humör personen är på kan 

regleras med hjälp av serotoninnivån. En persons perception och syn kan påverkas av 

serotonin. För personer med BDD kan även dopamin som är en kemisk budbärare 

också påverka. Vidare menar Wilhelm att visuella bilder möjligen kan tolkas felaktigt 

om serotoninnivån har störts. Personen kanske tolkar det den ser negativt trots att det 

inte är något fel på det visuella systemet.  

 

En egen tidigare tanke finns om att människor kanske upplever sin body image olika i 

förhållande till sin avatar, eller i förhållande till sig själva. Det skulle kunna vara så att 

en person upplever en bättre body image i förhållande till sin avatar, som är skapad 

efter egna önskemål än upplevelsen av sin egen body-image. För att förklara det 

skulle ett uttryck kunna användas om upplevelsen till exempel är modigare eller 
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friskare i förhållande till avataren och det skulle kunna kallas avatar-body image. 

Hittills har inte något liknande begrepp hittats om det inte är så att det finns något som 

heter något annat som beskriver samma fenomen. En risk finns att det hamnar i 

gränslandet till mental bild, men det kanske är skillnad eftersom en mental bild 

troligen uppfattas gentemot personens egen kropp istället för mot avatarens kropp. 

Kanske kan begreppet avatar-body image användas. Om det kan det kanske det till 

och med skulle vara möjligt att undersöka personens upplevelse av sig själv gentemot 

avataren och gentemot sig själv. Eventuella skillnader kan dokumenteras och kanske 

användas för att få bättre förståelse för hur personen tänker och om självkänslan 

behöver förbättras. Det krävs dock att grundligare fakta kommer fram om mentala 

bilder och kanske även mentala representationer, som verkar vara områden som 

kräver en del genomgång för att få en klar bild över definitionerna. Det får dock ske 

utanför ramen för det här arbetet.  

 

Kim och Sundar (2012) har provat att låta deltagarna skapa sin avatar för att motivera 

människor till att bibehålla en hälsosam livsstil och kunna uppnå sin idealiska 

kroppsuppfattning. Anledningen var för att försöka förhindra ohälsosamma beteenden 

som kan vara konsekvensen av skillnaden mellan den ideala kroppen och den faktiska 

kroppen. Kim och Sundar tror att det blir större problem med body image för de 

personer som skapar en avatar som ser ut som personen vid tillfället i verkligheten än 

de som skapar en avatar som ser ut som personen vill se ut.  

 

2.3.1 Påverkan från media och reklam 
 

Greene (2011) menar att media och reklam bidrar till dysfunktionellt ätande och 

problem med body image. Även kamrater och familjen är sociokulturella faktorer som 

påverkar en persons bild av body image. Enligt Kim och Sundar (2012) kan en person 

vara missnöjd med sin body image oavsett hur tjock eller smal personen är. Tidigare 

studier indikerar att män verkar vara mer nöjda med sin kropp än kvinnor som ofta 

känner sig mindre nöjda med sin kroppsform och ser sig själva som överviktiga. 

Senare studier ger dock indikationer på att även männen blir mer missnöjda. Mills 

m.fl. (2011) menar att det har visat sig att dålig självkänsla kan länkas till instabilt 

tänkande av sig själv.  

 

Anschutz, Van Strien, Becker och Engels (2011) menar att studier har gjorts där 

kvinnor som var normalviktiga fick titta på reklam där modellerna antingen var 

utsträckta horisontellt för att ge ett intryck av en genomsnittlig person eller där 

modellen var smal. Deltagarna skulle fokusera antingen på negativa eller positiva 

särdrag hos modellerna enligt instruktioner. Oavsett instruktion kände sig deltagarna 

bättre angående sin egen kropp när de studerade modeller med genomsnittlig storlek. 

Deltagarna kände sig även intressant nog mer nöjda med sin egen kropp när de 

fokuserade på negativa särdrag hos modellerna oavsett vilken kroppsstorlek 

modellerna hade. Enligt Kostanski (2011) påverkas en persons uppfattning av sin 

kropp av inköp av kläder och tankar kring handlingen att klä sig. Unga kvinnors hälsa 

och psykosociala välmående har visat sig bli påverkade enligt olika studier. Fyra 

primära faktorer som har identifierats är: användning av modemagasin, 

självidentifieringsprocess, känslomässig påverkan samt socialt engagemang. Det 

visade sig att bland unga kvinnor fanns ett signifikant missnöje över sin body image, 

till exempel genom att de skämdes för att be om råd, kände sig frustrerade eller 
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nedtryckta vid inköpsrundorna av kläder. Studien visade att både underförstådda men 

också tydliga meddelanden präglade inköp av kläder. Det medför hur vi uppfattar och 

vilka känslor vi har om oss själva. Om några av de negativa erfarenheterna ska kunna 

lindras behöver några pragmatiska och praktiska steg genomföras. När någonting går 

fel känner sig kvinnorna personligt ansvariga för det eftersom de kämpar med en 

internaliserad erkänd stil. Dessutom är kläder både nödvändigt och till för att behaga 

och processen blir ett paradoxalt dilemma. Cinelli och O´Dea (2011) menar att 

ätstörningar kan uppstå på grund för att en person är mer mottaglig att pröva dieter för 

att personen har en dålig body image. Många kvinnor är upptagna av och missnöjda 

med sin body image utifrån en bild av orealistiskt smalhet. Enligt Mousa och Mashal 

(2011) är manliga unga och tonåringar mindre upptagna av sin body image än vad de 

unga och tonårskvinnor är som är mer mottagliga för negativ uppfattning av sin body 

image. Uppfattningen om att extrem smalhet är ett skönhetsideal för kvinnor påverkar 

kvinnors uppfattning. Smalhet är en symbol för framgång och kulturella och sociala 

normer styr hur kvinnorna tänker kring body image. Arabiska kvinnor påverkas till 

exempel av de västerländska skönhetsidealen genom massmedia. Vidare menar 

Mousa och Mashal att missnöje kring kroppsuppfattning troligtvis har blivit påverkat 

av en negativ uppfattning av body image. Genom negativa beteenden, attityder och 

ätande tenderar kvinnor att försöka korrigera det som har hänt tidigare för att de är 

bekymrade över sin vikt och sin body image. Kompromisser med beteenden inom 

hälsa har visat sig öka eftersom erkända ätstörningar förknippas med missnöje över 

body image. Fler välkontrollerade studier om uppfattning över de faktorer som 

associeras med och kopplas till negativ body image behöver genomföras. Program 

som kan hjälpa kvinnor att förbättra sin body image behöver också utvecklas enligt 

Mousa och Mashal (2011). 

 

2.3.2 Body image, motion och vikten av fungerande mätning 
 

Basset och Martin Ginis (2011) menar att body image och motion har visat sig vara 

positivt påverkade av varandra. Dock finns många frågor kvar att undersöka inom 

området. Till exempel finns inte någon bra förståelse för hur motionsinsatsernas 

mekanismer förbättrar body image. Det är också okänt vilka sorters motionsprogram 

som är mest effektiva för att höja body image. Därför är det viktigt att undersöka 

förhållandet mellan body image och motion för att förstå vad som påverkar. Det är 

också mycket viktigt att hitta ett bra sätt att kunna mäta body image på. Vidare menar 

Basset och Ginis att fem överväganden finns i ett ramverk som gäller motion och hur 

body image ska kunna mätas. Det innebär att först behöver en specifik dimension av 

body image definieras för att kunna mäta utifrån den. Sedan behöver flera mätningar 

av body image övervägas. Det tredje övervägandet innebär att mätningen av body 

image behöver vara trovärdig och kunna valideras. I fjärde hand bör övervägningar 

göras om att olika sorters karaktärer samlas in som exempel. Det femte övervägandet 

innebär att hur mätningen av body image åtgärdas genom att fundera över hur lämplig 

mätningen är.  
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2.3.3 Förändring av negativa tankesätt av body image för bättre självkänsla 
 

Enligt Wilhelm (2006) är det genom att ändra sitt eget sätt att tänka om sig själv 

möjligt att lösa problem med body image. Olika personer kan reagera olika på det 

faktum att det går att lösa, allt ifrån att tycka att det är bra att hjälp finns, till att tycka 

att de inte har något problem. Därför kan olika reaktioner uppstå som ilska eller 

förväntan över att ändra sitt eget sätt att tänka om sig själv. Behandling med kognitiv 

beteendeterapi (KBT) kan användas. Olika tekniker finns inom KBT och fokus ligger 

på övertygelser, perception och personens tankar. Olika tankar kan upprepas flera 

gånger om dagen i hjärnan och upplevs som sanna även om de inte är det, just för att 

de upprepas så många gånger. Eventuellt behöver en persons tankar modifieras, men 

det sker efter att en utvärdering av tankarna har skett.  

 

Wilhelm (2006) menar att det finns några tankar som är vanliga hos en person med 

problem med body image. Tankar som kan förekomma är (Wilhelm, 2006, s. 83): 

 
” If my appearance is defective, I´m worthless as a person.” 

“If my appearance is defective, I`ll always be alone.” 

“If I looked better, my whole life would be better.” 

“If I don´t look perfect, people won´t like me.” 

“If others knew what I really look like (for example, without 

makeup), they´d reject me.” 

“I need to look perfect to be accepted.” 

“If my appearance is flawed, I am inadequate.”  

“I´m ugly because I feel ugly.” 
 

 

Enligt Wilhelm (2006) kan en låg självkänsla bero på att personen inte känner igen 

sina egna tillgångar utan fokuserar för mycket på sina begränsningar. För att förbättra 

synen på sina egna tillgångar kan personen ta hjälp av olika frågor att ställa till sig 

själv inom olika områden som arbetsförmåga, intelligens, relationer, kompetens, 

social status, artistiska och kreativa förmågor, utseende, hälsa och atletiska förmågor 

samt personlighet. Det är viktigt att försöka komma på så många tillgångar som 

möjligt för att inte bedöma sig själv inom enbart ett område, för då är risken större att 

små delar kan bidra till stora försämringar. När frågorna har ställts kan ett diagram 

över självkänslan ritas upp. Exempel på frågor är: Wilhelm (2006, s 164-165) 

 
”Have you ever explained things to others or helped them with something?” 

“What do/did you do well?” 

“Do you write poetry, sing, play an instrument, paint, and so forth?” 

“What qualities do others like or respect about you?” 
 

 

Vidare menar Wilhelm att när förbättringar har gjorts av en persons självkänsla är det 

viktigt att fylla tiden med andra meningsfulla aktiviteter. Det ersätter den tid som 

personen tidigare ägnade sig åt de sämre rutiner som bidrog till den lägre 

självkänslan. På så vis är det också lättare att hålla sig kvar vid sitt välmående istället 

för att falla tillbaka rutinmässigt. Exempel på bra aktiviteter är att hitta ett betalt eller 

ett frivilligt arbete, läsa en kurs för att det är roligt, gå på konserter eller börja en ny 

hobby.  
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2.4 Collaborative Virtual Environment (CVE) 
 

Grafiska avatarer används ofta när människor vill interagera gemensamt i CVEs som 

underlättar kommunikation även om avstånden är stora mellan de personer som vill 

interagera med varandra (Bailenson m.fl. 2004; Yee m.fl. 2009). CVE kan även vara 

designat för underhållning i form av onlinespel (Yee m.fl. 2009). Bailenson m.fl. 

(2004) menar att interaktionen kan ske både icke-verbalt och verbalt. Syn och hörsel 

är två perceptuella kanaler som används av personer som deltar i CVEs. Mänskliga 

personer som använder datormiljön representeras av avatarerna. Enligt Bailenson 

(2008a) befinner sig alltid mer än en person i CVEs. Ett nätverk kan skapas så att två 

personer kan följa varandras handlingar. Den ena personen kan följa den andra 

personens avatar och se och höra vad den gör (Bailenson, 2008a). Om användaren går 

i verkligheten går det att spåra hur långt avataren förflyttade sig i den omgivande 

virtuella verkligheten med hjälp av sensorer. Självrepresentationer kan kontrolleras 

både beteendemässigt och visuellt på ett helt annat sätt i CVEs än på andra ställen. 

Det går att kontrollera längd, kön, ålder, etnicitet med endast några musklick. 

Däremot är det i princip omöjligt att genomföra förändringar på våra fysiska kroppar 

analogt (Yee m.fl. 2009). Det går även att utforma gränssnitten i CVEs utifrån 

specifika behov till exempel färg, form och konstruktion av användarnamnet 

(Allmendiger, 2010). Beteenden, egenskaper, utrymmen och objekt tillförs den 

virtuella världen. Ibland skapas scener från fantasy eller science fiction. Även den 

dagliga miljön människor vistas i kan bli representerade på okomplicerat sätt (Taylor, 

2002). Enligt Benyon m.fl. (2005) kan CVE användas i situationer där en person vill 

lära sig någonting, eller vid förhandsbearbetning av troligen kommande farliga 

situationer innan de sker i verkligheten. En svårighet med CVEs kan vara att det kan 

vara svårt att i förväg veta hur lik den interaktiva världen blir den verkliga världen.  

 

Medlemmar i CVEs kan välja om de vill använda ”Transformed social interaction” 

(TSI) eller inte. TSI handlar om hur social interaktion förändras positivt eller negativt 

med hjälp av nya tekniker. Det finns etiska frågor kring användningen och den som 

designar CVE bör försöka undvika missbruk av TSI. Tekniken som används bör vara 

diskret för att inte störa användarna. Icke verbala signaler som kroppsspråk, 

ögonrörelser och ansiktsuttryck kan spåras med hjälp av TSI även om fullt stöd inte 

finns för att upptäcka igenkänning av gester, analys av ansiktsuttryck eller 

ansiktsigenkänning. Utvecklingen av tekniken går dock framåt (Bailenson m.fl.2004). 

Enligt Zhang och Zeng (2012) finns ”Microsoft Kinect Sensor som består av 

avancerad teknik där datorn känner av djup som är en tredje dimension. Microsoft 

Kinect Sensor stöder ansiktsigenkänning. Uppbyggnaden av gränssnittet spelar 

uppenbarligen en stor roll enligt de ovanstående författarnas resonemang och det är 

mycket viktigt att i förväg planera för ett väl fungerande gränssnitt. Det verkar också 

som att det har hänt en del de senare åren. Viktigt är att fundera över på vilka sätt TSI 

kan bidra till en bra användning av avataren för att stärka en persons självkänsla. 

Dessa funderingar blir dock en fråga för kommande studier eftersom det finns en 

avgränsning i detta arbete om vilken typ av CVE som ska användas.  
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2.5  Avatarer 
 

Enligt Schultze (2010) är en avatar en virtuell kropp som är anpassningsbar. Avatarer 

finns förutom i virtuella världar till exempel även i e-post och chatprogram, ofta i 

affärssammanhang. Benyon m.fl. (2005) menar att det kan vara svårt att uppfatta 

nyanser och kroppsspråk hos en avatar och att de förknippas mycket med spel. Enligt 

Bailenson och Blascovich (2004, s 65) är en avatar:  

 
“a perceptible digital representation whose behaviors reflect those executed,   

 typically in real time, by a specific human being” 

 

Guitton (2010) menar att en hel del val behöver göras eftersom användaren ska välja 

en visuell representation men också skapa en personlighet. Enligt Schultze (2010) 

skapar både den virtuella världen och den verkliga världen konventioner och sociala 

normer som påverkar hur avataren konstrueras av användaren. Personligheten, 

utseendet och beteendet hos avataren påverkas av detta. Vidare menar Schultze att 

eftersom användaren själv har möjlighet att skapa sin avatar precis efter egna 

önskemål finns det möjligheter att förvränga det som representeras. Förutom att 

ägarna manipulerar sina avatarer, är avatarerna också en del av en sociokulturell värld 

precis som fysiska kroppar är. De är också till för att kunna navigera, men används 

även för skönmålning. Wilcox (1998) presenterar olika programvaror som kan 

användas för att skapa fantasifulla avatarer, ”morfa” delar av användarens kropp eller 

mappa foto för att få en avatar som liknar personen själv. Det bästa sättet att få 

avataren att kännas realistisk är att använda skanning. Enligt Suler (1996) kan en 

avatar skannas från en hårdkopia (eng. hardcopy), som kan vara en lånad ikon, bild 

från arkiv på Internet eller från någon annan digital källa. Användaren utgår från sitt 

eget tycke och smak och kombinerar eller redigerar dessa bilder. En viktig källa för 

social status och självkänsla är de personliga avatarer som skapas med hjälp av 

artistiska och tekniska förmågor.  

 

Suler (1996) har analyserat spelet The Palace och menar att endast fantasin och de 

grafiska förmågorna kan sätta stopp för den egna utformningen. Visuellt kan spelaren 

vara det som önskas vilket är en av spelets mest fascinerande aspekter. Rambusch 

m.fl. (2009) har undersökt området fan fiction där olika historier har skickats in till en 

webbsida. Historierna skickades in av datorspelare och handlade om det datorspel 

som har spelats, hur spelarna har utvecklat sin karaktär samt vilka erfarenheter 

spelarna har av spelet är i fokus. Det är mest troligt att historierna förstås bäst av de 

personer som själva har spelat det aktuella spelet. I många datorspel är karaktärens 

känslor och motiv inte i stort fokus. Det karaktären kan göra i spelmiljön är viktigare 

samt spelmiljön i sig är viktig. Karaktären kan vara enkel. Tvärtom är det i ”game fan 

fiction” där relationer mellan karaktärer och utvecklingen av karaktärer är viktigt. Det 

har också visat sig att ett gäng med block som var olikformade kunde användas av 

spelaren för att försöka ge liv åt blocken i sina berättelser. Wilcox (1998) menar att en 

bild som styrs av användaren men inte liknar användaren utan till exempel en 

främmande mask är en avatar. Utifrån resonemanget som ovan nämnda Wilcox, Suler 

och Rambusch m.fl. för, är det rimligt att anta att olika personer kan ha olika 

uppfattning om vad en avatar är. En del kanske tycker att den behöver ha mänsklig 

likhet eller någon form av levande varelses likhet, medan några kanske tycker att ett 

gäng med block kan vara en avatar. Block, kuber och ej människoliknande avatarer 

ses dock inte som relevanta i det här arbetet, eftersom det troligen inte bidrar att få en 

realistisk bild av sin body image och kunna bli förkroppsligade med hjälp av dem. 
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Därför är tolkningen av avatarer i detta arbete, att de är människoliknande 

avbildningar.  

2.5.1 Avatarens förkroppsligande och närvaro 
 

Användarna i virtuella utrymmen kan vara närvarande inför andra och inför sig själva. 

Både närvaro och förkroppsligande är viktiga egenskaper hos avatarer (Schultze 2010; 

Taylor 2002). Vidare menar Schultze (2010) att förkroppsligande innebär att det går 

att få avataren att efterlikna en människa till exempel genom att klä sig på rätt sätt, le 

eller sitta. Närvaro innebär att oavsett om miljön är verklig eller digital känner 

användaren närvaro i miljön. Människor som befinner sig i realtid driver avatarerna 

till skillnad mot hur till exempel förkroppsligade agenter drivs. Det finns möjlighet för 

IS-forskning (informationssystemsforskning) att undersöka hur effektiv 

kommunikationen blir i avatarernas närvaro samt på vilka sätt de är närvarande för 

både mottagare och sändare. Schultzes förslag att forska inom området IS, kan kanske 

ses som ett exempel på område. Det finns fler områden som kan forska om avatarers 

kommunikation och närvaro. Ett sätt är att använda ett situerat perspektiv eller ett 

annat sätt kan vara MDI-perspektiv med användbarhetstester. Det kan vara två 

alternativa eller kompletterande sätt inom kognitionsvetenskapen.    

 

2.5.2 Kategoriseringar av avatarer  
 

Kategoriseringar av avatarer kan ske på flera sätt. Ett sätt är enligt Suler (1996) som 

har kategoriserat avatarer utifrån personlighetstyper baserat på ett system för 

psykoanalytiska diagnoser. Kategoriseringarna är användbara för ”normala” 

personligheter och för personer med kliniska diagnoser. En avatar kan förknippas nära 

med en av de tio olika specifika typerna som är: 

  

1. Manisk avatar: är impulsiv, grandios och energifylld. 

2. Paranoid avatar: hittar och skyller fel på andra, vill argumentera, 

misstroende, utan humor, har hypervigilans och isolerar sig. 

3. Schitzotyp: har bevis för vidskeplighet och magiskt tänkande, likgiltig, 

reserverad och säregna karaktärsdrag. 

4. Narcissistisk: perfektionist, känslor av att vara privilegierad och speciell, 

vill ha status, vill ha beröm, storslagen och vill ha makt.  

5. Masochistisk: teman om ”ve mig” och ”dåligt jag” samt självdestruktiv. 

6. Teatralisk: teman om beroende, dramatisk, förförisk smak och söker 

uppmärksamhet, fåfäng och känslosam.  

7. Psykopatisk: ytlig charm och vänlighet, få tecken på att de känner skuld 

eller skam, våldsamma regler, drar fördel av andra och är antisociala. 

8. Depressiv: låg självkänsla, mörkhet, dyster och förluster. 

9. Schitzoid: få tecken på omhändertagande och värme, teman av 

likgiltighet och avskildhet kanske kombinerat med få tecken på 

intellektuellt och abstrakt tänkande. 

10. Tvångsmässighet/besatthet: Visar tecken på att regler och detaljer är 

viktiga, formella, allvarliga och teman av perfektion och kontroll.  

 

En tanke som uppstår om den här typen av indelningar av avatarer är att alla 

förknippas med någon negativ association eftersom de är kopplade till 

psykoanalytiska diagnoser. Därför känns indelningarna inte självklara att använda för 
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avatarer som bör vara ”normala”. Några indelningar kopplade till positiva tankebanor 

vore nog ett bra komplement i så fall. Däremot kanske de kan användas som 

utgångspunkt för att hitta personer som lider av låg självkänsla eftersom de har vissa 

egenskaper som kan finnas hos personer med låg självkänsla. Det kan eventuellt 

finnas med i åtanke vid vidare studier om avatarer och självkänsla.  

 

En annan kategorisering som Suler (1996) har gjort av avatarer är utifrån hur de 

uppfattas visuellt. Indelningen har gjorts för att det finns intressanta sociala och 

psykologiska teman som ibland sammanfaller med de tio psykoanalytiska typerna. Av 

de tio typer Suler beskriver tas endast de som är människoliknande samt med 

koppling till frågeställningen upp. Kändisavatarer förknippas med den bild som 

kändisen förmedlar, till exempel rebellisk, intelligent, sensuell eller med stor makt. 

Användarna kan önska att stärka sin identitet och självkänsla eller hitta likasinnade. 

Onda avatarer används av personer som har ett behov av att uttrycka sin mörka sida. 

Det kan handla om skuldkänslor och fantasier som är aggressiva, skadliga, en varning 

till andra personer eller spegling av eget dåligt humör. Användningen kan också vara 

ett tecken på sårbarhet eller intimitet. Vidare menar Suler att oftast föredrar människor 

att vara delvis anonyma och använder inte en bild på sig själva. Användningen av 

avatarer med verkliga ansikten kan vara ett tecken på vänskap, romantik, intimitet, 

ärlighet eller att inte längre vilja vara anonym. Maktavatarer som verkar användas 

mest av manliga ungdomar kan vara en variation av den onda avataren eller med 

godartat tema. Konkurrens kan uppstå att skapa en häftigare avatar än andra. 

Användningen kan bero på underliggande känslor av osäkerhet och hjälplöshet. Om 

resonemanget kring maktavatarer och onda avatarer stämmer skulle det kanske 

omvänt kunna användas för att spåra personer som skulle må bra av att stärka sin 

självkänsla. Frågan är hur det går att nå dem på ett bra sätt för att visa att det finns 

andra alternativ? Suler menar också att förföriska avatarer används för att dra 

uppmärksamhet till sig och att det fungerar. Andra påverkas starkt. Flera manliga 

användare kan snabbt samlas omkring en kvinnlig, sexig form. Användaren får även 

kontroll och makt över andra. Det är mindre vanligt med manliga än kvinnliga 

avatarer i denna grupp. Manliga användare kan dock välja att skapa kvinnliga 

förföriska avatarer. Användaren kan vara tillgänglig för cybersex, men är oftast 

intresserad av en oskyldig flirt eller vill bli beundrad som sexig och attraktiv.  

 

2.5.3 Några personer och deras alter ego i form av avatarer                  
 

Cooper m.fl. (2007) har sammanställt bilder på olika personer som spelar datorspel 

och deras avatarer. Spelaren Jason Rowe
2
 med avatarnamnet Rurouni Kenshin 

beskriver själv att det är en uppenbar skillnad mellan hans avatar och honom själv. I 

spelvärlden kan han slåss med monster, hänga med kompisar på ett fik eller åka en 

”Imperial spider bike”. I verkligheten har han flera olika fysiska funktionsnedsätt- 

ningar, sitter i rullstol och använder bland annat ett virtuellt tangentbord för att han 

inte kan trycka ned tangenter på ett vanligt tangentbord. Han beskriver också hur han 

ibland särbehandlas i den verkliga världen innan människor lär känna honom, men 

online spelar det inte någon roll. Den virtuella världen förenar människor. En tanke 

uppstår när de två olika bilderna studeras. Rowe har syrgasmask och det syns även på 

kroppen att han har funktionshinder. Avataren å sin sida är en helt annan syn, en 

                                                 
2
 För bild se:  http://media.npr.org/programs/morning/features/2007/jul/alter_egos/rowe400-

3434a069bf30d6536fef72132cfc165d23c5eb57-s6-c30.jpg [2014-05-20 ] 

http://media.npr.org/programs/morning/features/2007/jul/alter_egos/rowe400-3434a069bf30d6536fef72132cfc165d23c5eb57-s6-c30.jpg
http://media.npr.org/programs/morning/features/2007/jul/alter_egos/rowe400-3434a069bf30d6536fef72132cfc165d23c5eb57-s6-c30.jpg
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prickskytt med en slags rustning och mask över hela kroppen. Det finns inte någon 

fotografisk likhet över bilderna. Avataren verkar dock hjälpa Rowe att må bättre än i 

verkligheten. Ett möjligt antagande är att det finns personer som hellre använder en 

avatar att se upp till än en som är en avbild av personen själv vilket även stämmer 

med resonemanget om kändisavatarer. Prickskytten är kanske inte en kändis i den 

bemärkelsen men en förebild vilket även kändisavatarerna verkar vara.  

 

Elizabeth Brown
3
 har en stor fotografisk likhet med sin avatar Thalia, om än i äldre 

version än vad hon själv är. När Brown blir äldre vill hon se ut som sin avatar. Hon 

uppfattar karaktären som nöjd med sig själv, vänlig och behagfull, som i filmen 

Twister där karaktären heter ”Aunt Meg”. Med hjälp av sin avatar kan Elisabeth 

Brown arbeta för och visualisera sin egen framtid utifrån sin målsättning (Cooper 

m.fl. 2007). Det verkar som att Browns fotolika avatar fungerar bra för henne att 

kunna visualisera sin egen framtid till någonting bra. Det är dock oklart om det 

fungerar eller inte och på vilken nivå hennes självkänsla ligger.  

 

Rebecca Glasure
4
 har valt en manlig avatar som är mörkhyad och heter Stygian 

Physic. Det är en storvuxen avatar och Glasures motsats. Hon har valt att använda 

honom för att själv bli uppmärksammad för sina förmågor. Hade hon haft en kvinnlig 

avatar hade hon fått argumentera mer och blivit annorlunda behandlad än som kille. 

På så vis blir hon accepterad i en ledande roll. I verkligheten är hon hemmafru 

(Cooper m.fl. 2007). Hudfärgen är lite liknande men det är inte någon övrig 

fotografisk likhet och avataren har mer kantiga ansiktsformer än vad en människa har 

i verkligheten. I det här fallet verkar andra förmågor vara mer styrande än fotografisk 

likhet för att må bra. Hur självkänslan påverkas framkommer inte med tydlighet.  

 

Studenten Lee Dong Chang
5
 med avataren Bi-Ui säger att det är lättare att prata med 

personer i den virtuella världen än i den verkliga världen där sociala situationer 

upplevs som svåra att hantera (Cooper m.fl. 2007). Här är det svårt att få en 

uppfattning om vilken roll avatarens utformning spelar, eftersom det är lite svårt att 

tyda vad bilden föreställer. Det är någon slags laserstråle eller dylikt som omger något 

mindre.   

 

Hemmafrun April Hatch
6
 har skapat Jaynex, sin andra avatar. Hon berättar att 

självkänslan var låg när hon började använda sin första avatar och låtsades vara någon 

annan än i verkligheten. Ju mer autentisk hon var desto mer gensvar fick hon från 

andra personer. Den andra avataren skapades för att vara lik henne själv. Hon tror 

själv att hon är den hon är idag tack vare datorspelet. Dock spelar hon mindre 

datorspel ju mer säker hon känner sig, däremot under vintrarna när det inte finns så 

mycket annat att göra spelar hon mer (Cooper m.fl. 2007). Det här är intressant fakta 

utifrån det här arbetets frågeställning, eftersom Hatch själv anser att hon har ökat sin 

självkänsla med hjälp av datorspelet men också spelar mindre ju mer självkänsla hon 

har byggt upp. Det framgår inte riktigt hur olik eller lik henne själv den första 

avataren var men det skulle vara intressant att använda hennes resonemang som 

frågeställning i en studie för att få fram om självkänslan ökade redan i och med 

                                                 
3
 För bild se: http://gawno.com/wp-content/uploads/2009/11/Liz-Thalia.jpg [2014-05-21] 

4
 För bild se: http://media.npr.org/programs/morning/features/2007/jul/alter_egos/glasure400-

c2e4423e5703e0ec613403d987c60187e60a2628.jpg [2014-05-21] 
5
 För bild se: http://korea.lablob.com/wp-content/uploads/2011/12/21.jpg [2014-05-21] 

6
 Hittar inte någon bild att länka till 

http://gawno.com/wp-content/uploads/2009/11/Liz-Thalia.jpg
http://media.npr.org/programs/morning/features/2007/jul/alter_egos/glasure400-c2e4423e5703e0ec613403d987c60187e60a2628.jpg
http://media.npr.org/programs/morning/features/2007/jul/alter_egos/glasure400-c2e4423e5703e0ec613403d987c60187e60a2628.jpg
http://korea.lablob.com/wp-content/uploads/2011/12/21.jpg
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datorspelandet eller om hon upplever att det skedde fler eller färre framsteg med den 

ena eller den andra avataren och hur mycket fotografisk likhet som fanns i den andra 

avataren. Om det nu går att säga fotografisk likhet eftersom avataren är mer ”figur-

aktig”.   

 

2.5.4 ”De förlorade” kontra ”vi vann!” 
 

Enligt Downs och Sundar (2011) innebär termen ”CORFing” (eng. cutting off 

reflected failure) att när en grupp har misslyckats med något kan en person associera 

sig själv med den gruppen. Det kan uttryckas som ”de förlorade”. Motsatsen till 

CORFing är termen ”BIRGing” (eng. basking in reflected glory) som innebär att en 

person associerar sig själv gentemot framgångsrika personer. Det kan uttryckas som 

”Vi vann”. En mekanism för att förbättra egot kan uppstå när BIRGing inträffar. Olika 

studier har genomförts av Downs och Sundar och en studie visade att när resultatet 

var negativt ökade avståndet mellan förloraren och jaget. När resultatet var positivt 

minskade avståndet mellan vinnaren och jaget. Vidare menar Downs och Sundar att 

det bara är coacher och spelare som kan påverka resultatet i organiserade sporter 

genom direkt input men i ett datorspels kontext kan resultatet av spelet bero på vilken 

input spelaren tillåts ha och detta gör att det är unikt att studera självbevarande och 

förbättrande av egot inom detta område. Downs och Sundar (2011 s.24) har en 

hypotes om att upplevelsen av spelet hör ihop med hur personen uppfattar avataren 

som utgår från tidigare studier om att glädjen blev större i ett datorspel när spelaren 

själv fick välja sin avatar:   
 

“H 4: Participants’ perceptions of avatar resemblance will be positively 

correlated with game enjoyment.” 

 

Det visade sig att engagemang och motivation ökade när användaren själv valde sin 

avatar. Det har också visat sig att interaktionen kan bli mindre glädjande för att det 

kan vara svårt att identifiera sig med avataren för att det finns ett begränsat antal 

alternativ för hur avataren kan anpassas (Downs & Sundar, 2011). Kanske kan 

BIRGing användas för att stärka en persons självkänsla för att självbilden troligen kan 

bli bättre genom identifikation med framgångsrika personer. Samtidigt finns det 

eventuellt nackdelar som behöver belysas för att vara medveten om vilka eventuella 

risker som kan finnas med att identifiera sig med andra personer. Det kan vara 

aspekter som att lura sig själv och tro för mycket på andras förmågor och inte lita på 

sina egna, varvid önskat resultat kanske uteblir. Det kan också hända att det finns 

personer som inte följer mönstret med CORFing och BIRGing utan helt neutralt 

påpekar vem som förlorade eller vann utan att hänvisa till ”vi vann” eller ”de 

förlorade”. Downs och Sundars resonemang om CORFing och BIRGing har likheter 

med klassisk attributering som handlar om vem eller vilka personer som tillskrivs 

med- och motgångar. Enligt Gedeon och Rubin (1999) kommer termen ”attribution 

theory” från socialpsykologin och handlar om varför människor beter sig på ett visst 

sätt. Kommande händelser och händelser bakåt i tiden kan förklaras med 

attributionsteorin. Någon förklaring finns, men det kan vara en annan förklaring än 

den korrekta förklaringen. När det gäller val av avatar verkar eget val vara viktigt för 

upplevelsen av spelet, kanske kan det handla om att kunna få styra över sina egna 

upplevelser och kanske bekräfta eller inte bekräfta vissa egenskaper hos sig själv som 

person. Olika personer fungerar olika och behöver antagligen få bestämma själv över 
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vilken typ av avatar de vill välja om avataren ska vara fotolik eller om den ska ha 

vissa egenskaper att se upp till.  

 

Troligen bidrar en brist på identifiering med avataren till att negativa känslor uppstår 

men om avataren är lik individen uppstår troligen positiva känslor (Downs & Sundar, 

2011). Om en person upplever positiva eller negativa känslor beroende på om 

avataren är olik eller lik borde väl snarare ha att göra med om personen känner sig 

nöjd och tillfreds med vilken avatar som har valts oavsett om den är lik och därmed 

människoliknande eller om en helt annan avatar har valts utifrån önskvärda förmågor.  

Vidare menar Downs och Sundar att för att mäta deltagarnas uppfattning användes en 

femgradig skala. En annan studie publicerades när datainsamlingen till studien var 

klar. Enligt den andra studien kan sex olika sätt användas för att mäta identifiering av 

avatarer eftersom konstruktionen är multidimensionell. Deltagarna fick en förvald 

avatar, men det hade varit bättre om de hade fått anpassa sina egna avatarer. Det kan 

vara värt att undersöka mer om de sex dimensionerna om fortsatta studier görs inom 

området avatarer och självkänsla för att se vilka bidrag dimensionerna kan ge till 

mätning av deltagarnas uppfattning. Genom att undersöka nedanstående fråga är det 

möjligt att skapa en ökad förståelse för spelpsykologi både i flerpersonsspel och 

individuella spel och få reda på varför de förlorar och vi vinner. Frågan lyder: (Downs 

& Sundar, 2011 s 28)  

 
“Would spending time creating a game character make it more difficult for 

a gamer to distance themselves from an avatar’s actions if the avatar 

resembled the player and the player identified with the avatar?” 
 

En fundering uppstår utifrån Downs och Sundars fråga om att skapandet i sig av 

avataren kan ha större betydelse än vilka likheter eller olikheter som finns mellan 

avataren och användaren? Kanske kan personen identifiera sig med avataren med 

hjälp av skapandeprocessen. Frågan kan undersökas i vidare studier.  

 

2.6 Avatarer och spelego inom speldesign 
 

Istället för att använda ordet avatar, som har stor spridning men också är välkänt 

föredrar Wilhelmsson (2001) att använda ordet spelego för att beskriva spelarens 

medverkan till exempel på Internet. Relationen mellan avatar och datorspelaren är 

mindre fokuserad än vad relationen mellan datorspelaren och spelego är. Spelego 

innebär att det finns en motorisk/kinestetisk länk mellan de objekt som kan 

kontrolleras under ett datorspel och personen som spelar. Spelmiljön och spelaren är 

alltid fysiskt kopplade till varandra oberoende av hur spelet styrs. En kognitiv modell 

av spelego skapas av den person som spelar ett datorspel. Spelegot utgår ifrån 

kroppen. Det är svårt att dra en gräns mellan det emotionella och det motoriska 

systemet i en människa eftersom de har starka samband. De handlingar som sker på 

insidan eller interiört i datorn styrs av spelaren som är på utsidan eller exteriört av 

datorn. Med hjälp av olika gränser eller kanaler i gränssnittet går en loop tillbaka av 

spelarens rörelser till utsidan. Det går också att säga att när spelaren kan manipulera 

och kontrollera objekt eller karaktärer i spelvärlden är spelaren på insidan i 

spelmiljön. Även Cooper m.fl. (2007) menar att de som använder avatarer i ett spel 

blir uppslukade av spelvärlden och tänker på avatarerna som ett andra jag istället för 

som en fiktiv karaktär vilket stämmer överens med Wilhelmssons resonemang. 

Wilhelmsson (2001) menar att konceptet för spelego har utvecklats genom att 
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undersöka medvetande och olika forskares studier inom filmvetenskapen. Vidare 

menar Wilhelmsson att avatar har tre förklaringar som ett koncept som utgör en 

inkarnation av en mänsklig form, eller som inkarnationen av en hinduisk gudom för 

ordet avatars betydelse på sanskrit. Den tredje betydelsen är en grundläggande 

identitetsfas eller variant av den, vilket verkar vara närmast spelego-definitionen. 

Anledningen till det är att det inte behöver vara en mänsklig form på spelegot. Två av 

tre definitioner utav ordet avatar skiljer sig markant från vad Wilhelmsson menar med 

spelego som anses vara mer relevant term, trots att det blir fler termer att hålla reda 

på. Vidare menar Wilhelmsson att nackdelar med att använda ordet spelego kan vara 

att det finns en nära koppling till Sigmund Freud och psykoanalys där Ego, Id och 

Super Ego är befintliga termer. Risk finns att de psykoanalytiska termerna kan bli för 

lika datorspelaren och spelegot. Med tanke på Wilhelmssons resonemang om att 

spelaren blir uppslukad av spelvärlden och känner sig som en del av den borde kunna 

innebära att det skulle kunna användas för att hjälpa till för att använda en avatar för 

att förbättra en persons självkänsla. Om spelet är bra utformat kanske det är en fördel 

att spelaren är mycket fokuserad på att uppnå sitt mål. Eventuellt kan det vara bra om 

spelet eller avataren kan hjälpa användaren att skapa målsättningar för att uppnå bättre 

självkänsla.  

 

2.7 Avatarer, egenskaper och attribut 
 

I detta avsnitt beskrivs olika egenskaper och attribut hos avatarerna som är viktiga att 

fundera över vid skapandet av en avatar som hjälper till att stärka en persons 

självkänsla. 

 

2.7.1 Avatarens längd 
 

Enligt Yee och Bailenson (2007) är Proteuseffekten en process som innebär att en 

person som befinner sig i en digital miljö anpassar sig till sin digitala självrepresen-

tation. Hur andra personer uppfattar de som befinner sig i den digitala miljön påverkar 

inte hur personerna uppfattar sig själva. Detta visade bland annat i ett experiment där 

deltagare som tilldelades kortare avatarer var mindre självsäkra än de som tilldelades 

högväxta avatarer. Yee m.fl. (2009) genomförde även ett annat experiment där 

avatarerna skulle dela upp en hög med pengar rent hypotetiskt. Deltagarna tilldelades 

avatarer som var antingen 10 cm längre eller 10 cm kortare än den avatar de skulle 

förhandla med. Personerna med de kortare avatarerna var mer rättvisa i sin fördelning 

till skillnad från de långa avatarerna som var mer orättvisa i sin fördelning av 

pengarna. Samtidigt visade det sig att om personerna med de långa avatarerna själva 

fick ett orättvist erbjudande hade de lättare att säga ifrån. Deltagarna i studierna var 

studenter från samma grundkurs i psykologi. Resultatet av Yee m.fl. studie kan väcka 

frågor då en grupp studenter inte blir representativ för befolkningsmängden som 

helhet. De har liknande intressen och liknande förkunskaper. Dessutom är det troligt 

att de med några undantag är personer i liknande ålder. Ett stickprov i en population 

har inte så många egenskaper som liknar varandra. Det finns också intressanta 

aspekter i att personer med långa avatarer hade lättare att säga ifrån än personer med 

kortare avatarer. Vad beror det egentligen på? Är det för att långa personer får en 

annan känsla av överblick över situationen genom att de kan se på den uppifrån? Kan 

det annars bero på att långa personer kanske är starkare och därmed ibland skaffar sig 
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större makt. Annars kanske det kan bero på att långa och korta personer uppfattas 

olika. Hur skulle det kunna användas vid användning av avatarer för att stärka 

självkänslan? Kanske kan det vara möjligt att skapa en ökad självkänsla genom att 

individen kan känna sig mer trygg genom att känna att en överblick finns över hela 

situationen? Kulturellt sett har längden på personer betydelse. Enligt Berry (2008) kan 

till exempel korta kvinnor eller korta män nekas anställning medan långa män kan få 

förtur vid anställningar. Kulturella aspekter är viktigt att fundera över i det här arbetet 

för att kunna konstruera en avatar för bättre självkänsla, för det kan skilja sig åt 

mellan olika kulturer vad som fungerar och vad som inte fungerar. Ett exempel på det 

är att nicka med huvudet för ja, eller skaka på huvudet för nej som vi är vana vid i 

Sverige. Det, kan bli fel för att det betyder precis tvärtom i vissa kulturer. Det kan 

finnas andra fenomen som uppfattas direkt kränkande i en kultur och inte i en annan.  

 

2.7.2 Avatarens attraktivitet 
 

Yee m.fl. (2009) var intresserade av att undersöka hur interaktionen mellan olika 

personer sker både utanför och inom en CVE beroende på hur den digitala 

representationen i form av en avatar utformas. Dion, Berscheid och Walster (1972) 

gjorde ett experiment där de undersökte om attraktiva personer behandlades olika än 

oattraktiva personer. Resultatet var att attraktiva personer hade lättare för sig i sociala 

sammanhang samt har lyckligare äktenskap än oattraktiva personer. Experimentet 

utfördes på lika många manliga som kvinnliga deltagare i en grundkurs i psykologi. 

Detta resonemang använder sig Yee m.fl.(2009) av när de undersöker sina teorier om 

attraktiva avatarer. För att bestämma graden av attraktivitet presenterades 

slumpmässigt 64 bilder av avatarer från spelet World of Warcraft (WoW) för 22 

studenter. En 7-gradig skala användes för att bestämma graden av attraktivitet. 7 

betydde mycket attraktiv och 1 betydde mycket oattraktiv. Studenterna fick gradera 

attraktiviteten i denna skala. Yee m.fl. menar också att i tidigare undersökningar finns 

många begränsningar att ta hänsyn till vid ytterligare forskning, men det visade sig att 

hur människor interagerar med andra personer och beter sig i en virtuell miljö kan bli 

annorlunda med endast små förändringar i avatarens utseende. Ett experiment utfördes 

där ett test av avataren hade gjorts att den ansågs vara attraktiv innan deltagarna 

tilldelades den attraktiva avataren. De attraktiva avatarerna var mer extroverta och 

vänliga, vilket Yee m.fl menar stämmer överens med Dion m.fl. resonemang om att 

attraktiva personer är mer vänliga och extroverta än oattraktiva personer. 

Resonemanget som Dion m.fl.(1972) och Yee m.fl.(2009) för om attraktivitet som 

visade att personer med attraktiva avatarer är mer utåtriktade stämmer även överens 

med Messinger m.fl.(2008) tredje hypotes (se avsnitt 2.7.4) om att större utåtriktning 

framkallas när personer använder en attraktiv avatar. Huruvida den andra delen av 

hypotesen som handlar om att det är vid tillfällen när personen inte känner sig 

utåtriktad eller inte i den verkliga världen, framgår inte. Det är dock en viktig sak att 

fundera över i kopplingen till denna rapports frågeställning om avatarer och 

självkänsla. Om en person inte känner sig utåtriktad kan en anledning vara att 

självkänslan inte är så bra som den skulle kunna vara. Det behöver i och för sig inte 

vara en sådan anledning, men är en tänkbar anledning. Andra tänkbara anledningar till 

att en person inte är utåtriktad kan vara att den inte vill vara det just nu, eller har en 

personlighetstyp som inte är utåtriktad av naturen. Människor är ju olika. 
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En annan sak som är värt att fundera över i Yee och Bailensons (2009) forskning och 

Dion m.fl. (1972) forskning är över definitionen av attraktivitet. Det är viktigt att 

säkerställa att begreppet attraktivitet som i sig självt inte går att mäta kan bli så 

likvärdigt som möjligt. Om avatarer från fler områden hade använts än enbart från 

WoW och om personerna som bedömde attraktivitet hade varit mer spridda än en 

studentgrupp hade kanske avatarerna graderats annorlunda. Studenterna är troligtvis i 

ungefär liknande ålder, det framgår inte. En äldre person kanske omvärderar sin syn 

på attraktivitet med åren. Det finns andra aspekter som kan anses vara mer viktigt än 

hur attraktiv en person är, till exempel personlighetsdrag. Hur mycket framgår 

personlighetsdragen och i vilken grad finns de hos avatarerna? Olika kulturer kanske 

också har olika uppfattningar om vad som är attraktivt eller inte. Det är alltså en viktig 

fråga att fundera över hur attraktivitet kan göras mätbart på ett bra sätt. Eftersom Dion 

m.fl. forskning är från 1972 kan det finnas nyare forskning om begreppet attraktivitet 

utan att vara kopplat till avatarer. Det kan vara bra att jämföra nyare studier med 

Dions m.fl. forskning för att få en uppfattning om åt vilket eller vilka håll forskningen 

pekar och vad som har hänt under de här åren. Bailenson m.fl. (2004) menar att 

beroende på hur sympatisk och attraktiv en person tror att deras avatar är görs mer 

pinsamma handlingar vilket har visat sig när intrång i deras personliga utrymme har 

gjorts. När avataren har stora likheter med användaren är andra personer mer intima 

mot de avatarerna. Detta kan utnyttjas som en fördel till exempel om en ledare är 

oärlig och förhandlingar görs via CVEs. Ledaren kan skapa egenskaper som dess 

ledamöter har och kan bli mer övertygande för att ledaren liknar en ledamot. Det 

verkar som att attraktivitet kan påverka på olika sätt när en genomgång görs av 

studierna. De fördelar som eventuellt kan finnas med att använda en attraktiv avatar 

för att stärka självkänslan kanske kan ha baksidor som behöver tänkas igenom. Om 

avataren utnyttjas på fel sätt för att skaffa egna fördelar genom att vara oärlig, genom 

att vara attraktiv och bli omtyckt av andra kan kanske negativa konsekvenser uppstå 

till exempel som vid kränkningar och missbruk av identitet (se avsnitt 2.10. och 

2.10.1). 

 

2.7.3 Avatarens klädsel 
 

Enligt Peña m.fl.(2009) kan negativa attityder ”primas” i virtuella världar med 

avatarer. Forskningen har skett utifrån Proteuseffekten. Användarnas kognition kan 

påverkas på olika sätt i en virtuell värld av avatarer och Peña m.fl. vill visa det. 

Dessutom vill de använda primingperspektivet som utgångspunkt av Proteuseffekten 

istället för som tidigare studier har gjort utifrån utgångspunkten av självupplevelse. 

Två experiment har genomförts där deltagarna i det första experimentet delades in i 

två grupper. Deltagarnas avatarer var antingen insvepta i vit eller svart klädsel. De 

med vit klädsel skulle likna en positiv stereotyp i form av ”god Jedi” eller munk 

medan de svartklädda skulle likna en negativ stereotyp som ”ond Jedi” eller bödel. 

För att undvika konfrontation mellan deltagarna togs de vapen bort som vanligtvis 

brukar finnas med i spelet. Gruppen med avatarer insvepta i vitt hade mer 

sammanhållning och kände sig delaktiga i sin grupp än de som var insvepta i svart, 

som hade en mer aggressiv attityd. De vitklädda var mindre benägna att attackera 

obeväpnade spelare än vad de svartklädda var. Det finns visuella stereotyper som 

innebär att om levande och ljusa färger används till en karaktär upplevs det som en 

god karaktär, medan en avatar som är klädd i svart och som är blek anses den var elak. 

Peña m.fl. ställer frågan:  
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”But as we employ avatars to represent ourselves in computer-

mediated settings, does our cognition change in relationship to our 

virtual persona? And if so, what mechanisms underlie the influence of 

avatars on user´s cognition? “  

Peña m.fl. (2009 sid 838)  

 

I det andra experimentet som Peña m.fl gjorde var den ena gruppens avatarer klädda 

som doktorer, den andra gruppens avatarer klädda i kläder som kunde associeras till 

Ku Klux Klan (KKK). Den tredje gruppens avatarer kunde inte associeras till någon 

stereotyp. Stereotypen av en doktor kan uppfattas både negativt och positivt, till 

exempel har en positiv uppfattning spridits genom olika tv-serier om doktorer. 

Deltagarna skulle sedan skriva testhistorier. Gruppen med avatarer som doktorer och 

avatarer som inte kan förknippas med stereotyper skrev historier med större 

tillhörighet än de hade avatarer med kläder associerade till KKK. Kontrollgruppen 

och doktorsgruppen skrev också historier med större grad av prestation än gruppen 

med KKK. Jämfört med studien om visuella avatarer, verkar aggressivitet finnas både 

hos onda avatarer och hos avatarer associerade till KKK. 

  

Kvinnors representationer i virtuella världar och datorspel kan i många fall vara över-

sexualiserade och orealistiska. (Fox m.fl. 2013). Enligt Yee och Bailenson (2007) kan 

ett skifte av förkroppsligande ske både offline och online när det gäller 

självperception och baseras på avatarers beteenden och särdrag. Fox m.fl.(2013) 

genomförde ett experiment där kvinnor fick använda en icke-sexualiserad avatar eller 

en sexualiserad avatar. Det som undersöktes var hur attityder av självuppfattning 

ändrades efter detta. Proteuseffekten styrktes i detta experiment. De som använde 

icke-sexualiserade avatarer hade inte lika många kroppsrelaterade tankar som de som 

använde sexualiserade avatarer. Fler myter om våldtäkter accepterades av personer 

främst bland användarna med sexualiserade avatarer som dessutom såg sina egna 

ansikten. Konsekvenser av att använda sexualiserade avatarer både offline och online 

är en diskussion som behövs. En fundering utifrån Fox m.fl. resonemang är om de 

kvinnor som använder sexualiserade och orealistiska avatarer har en sänkt 

självkänsla? Kanske vill de visa upp en sida som de önskar att de hade, men att 

självbilden är snedvriden och att de hade mått bättre av bättre förebilder eller avatarer 

som hjälper dem med sin självkänsla. Det kan vara värt att undersöka i vidare studier.  

 

Det blir allt lättare för människor att ändra sina digitala självrepresentationer mycket 

till exempel i webbaserad chatt eller i onlinespel. Frågan är hur det påverkar 

människors beteende. Experimentella studier har gjorts utifrån Proteuseffekten, till 

exempel hur en mer eller mindre attraktiv avatar påverkar användaren (Yee & 

Bailenson, 2009). Taylor (2002) menar att med hjälp av avatarer bygger människor 

både identitet och sociala liv. För att kunna förstå förkroppsligande i virtuella världar 

är det viktigt att förstå vilken typ av avatarer människor bygger men också vilka 

sociala och strukturella begränsningar som finns. Människor kan kommunicera, 

umgås och arbeta i olika skepnader. Vilka kunskaper de har är viktigt. Tidigare har 

fokus legat mycket på identitet och kommunikation i forskningen om virtuella 

miljöer. Taylor menar att det inte är säkert att det går att förklara vad som händer i 

multianvändares omgivningar genom att endast analysera verkligheten och det 

virtuella eftersom det blir en förenkling. En breddning bör göras där hänsyn tas både 

till digitala och kroppsliga former som blir en utmaning eftersom gränsen mellan ett 

liv off-line eller on-line kan vara svår att dra. Ett exempel på detta är en person som 
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påtalade att det vanliga livet i den verkliga världen hade påverkats ganska mycket 

efter att ha varit inne i spelvärlden.  

 

2.7.4 Avatarens fotolikhet 
 

Fox m.fl. (2012) menar att det finns tidigare forskning om att beteende och attityd hos 

människan kan påverkas av avatarer och agenter som liknar personen som ett foto i 

verkligheten. Fox m.fl. genomförde ett experiment där en agent liknade en främling 

eller personen själv. Agenten var antingen stillasittande eller utövade motion och 

studien gjordes för att testa deltagarnas fysiologiska reaktioner. De fysiologiska 

reaktionerna mättes när deltagarna deltog i den omgivande virtuella världen. När 

personerna fick se en annan virtuell person som var slö eller när den egna virtuella 

karaktären sprang reagerade deltagarna som mest. Flera studier behandlar fotolikhet, 

men det kallas lite olika till exempel avatarer med verkliga ansikten (se avsnitt 2.5.2).  

 

Bailenson m.fl. (2008b) har genomfört ett experiment där en grupp av försöks-

deltagare interagerade med en självrepresentation som inte liknade dem. Den andra 

gruppens självrepresentationer var fotografiskt lika dem själva. I ytterligare en annan 

grupp liknade den representation som deltagaren interagerade med en annan individ 

än deltagaren själva. De personer som hade representationer som liknade dem själva 

hade ett beteende som var mer konsekvent med avseende på närhet. Det är under 

diskussion vilka konsekvenser som kan uppstå när studier görs av ”self” i omgivande 

virtuella miljöer.  

 

Även Yee m.fl. (2009) var intresserade av hur en individs beteende kan förändras 

beroende på hur avataren ser ut, istället för som tidigare studier visat hur omgivningen 

beter sig mot en person utifrån avatarens utseende. Det har visat sig i studier att hur 

andra personer interagerar med en persons avatar kan påverkas av hur avatarens 

beteende och utseende förändras av personen som äger avataren vilket kan förklaras 

av att påverkan sker av presentationen av personen själv och att kommunikations-

kanalen är begränsad. Vidare menar Yee m.fl att TSI (se avsnitt 2.4) exempelvis kan 

bestå av ett filter för beteende. Troligtvis upplevs en avatar mer övertygande och 

sympatisk om den imiterar användaren. Det visade sig i en undersökning som gjordes 

där deltagarna interagerade med en kroppslig agent. Det fanns två grupper där 

huvudrörelser antingen spelades upp eller en imitation skedde av huvudrörelserna. En 

fördröjning fanns på 4 sekunder av imitationen. De deltagare som deltog i gruppen 

med uppspelade huvudrörelser var mindre benägna att hålla med om de argument som 

framfördes av agenten än de som deltog i gruppen med imitering. 

  

Yee m.fl. (2009) menar också att avataren även kan få ett filter för sitt utseende inom 

ramen för TSI. Personer som är mindre lika oss själva antingen i övertygelser eller 

utseendemässigt uppfattas som mindre övertygande än personer som är mer lika oss 

själva. Med hjälp av den digitala tekniken går det att använda morfningteknik för att 

skapa vissa likheter med en persons ansikte. En deltagares ansikte kan användas till 

20 % eller 40 % när morfning används för att skapa ett annat ansikte. Studier har 

gjorts kring manipulation för att undersöka kopplingen mellan beteende vid röstning 

och att manipulera ansikten, bland annat i presidentvalet 2004. Det visade sig att en 

viktig ledtråd utgör området ansiktslikhet. Schultze (2010) menar att om personer 
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skapar en avatar som liknar dem själva i verkligheten kan de känna sig sämre än vad 

de är.  

 

Dunn och Guadagno (2012) har gjort en studie där de använde avvikande avatarer 

som virtuell självrepresentation för att undersöka självkänsla, kön och fem stora 

faktorer för personlighet. Försöksdeltagarna fick ett foto taget av sitt verkliga jag efter 

att ha designat karaktärer och spelat ett videospel under 20 minuter. Självrepresenta-

tioner som ansågs vara idealet för kvinnliga och manliga kroppar valdes generellt. En 

del resultat blev annorlunda än vad som hade förutsagts medan andra stämde. Kvinnor 

byggde inte kortare avatarer än män. När avatarer valdes med variationer i hudfärgen 

gjordes det av män som var öppna för nya upplevelser. Attraktiva avatarer byggdes 

mest av kvinnor och män som var introverta samt av kvinnor med emotionell 

instabilitet. Ljusare hudtoner valdes av personer med låg självkänsla. Peña m.fl.(2009) 

menar att det finns studier som visar att när mer attraktiva avatarer användes av 

deltagarna i studien kunde de få mer information. De gick även närmare andra till 

skillnad mot deltagare vars avatarer hade ansikten som var mindre attraktiva. 

Forskarnas hypotes om att det gav högre status att använda långa avatarer än att 

använda korta visade sig stämma. De effekter som uppstod på användarnas 

självrepresentationer är Proteuseffekten. Vidare menar Peña att det finns en hypotes 

som innebär att genom att personer tänker sig att en tredje part iakttar dem kan 

Proteuseffekten förklaras. Personerna kan då få en förklaring på vilka attityder som 

kan ha orsakat deras eget beteende.  

 

Enligt Schultze (2010) blir självrepresentationer och självpresentationer online 

påverkade av personlighet och kön. Deltagare i en studie fick själva välja vilken typ 

av självrepresentation de helst ville använda och de valde en som var människo-

liknande och visade hur kvinnliga eller manliga de var. För att en person ska kunna 

vara effektiv i sociala sammanhang krävs båda dessa egenskaper.  

 

Suler (2007) skapade i Second Life (SL) en avatar som var lik honom själv men 

smalare. Namnet var nästan som hans eget förutom en klantillhörighet som gjorde att 

efternamnet inte var möjligt att välja själv. Sulers erfarenheter av användning av 

avatarer är att avatarer i The Palace är mindre människolika än i SL. Det är mycket 

viktigt för människor hur deras avatarer formas och mycket pengar, tid och möda 

läggs på designen. Artikeln som Suler har skrivit tar upp en hel del intressanta fakta, 

men verkar dessvärre inte ha någon vetenskaplig grund vid första anblicken. Det finns 

inte några referenser och det framgår inte hur han har kommit fram till sina resultat. 

En sökning på Google visar dock att han innehar en Ph. D vid Department of 

Psychology Science and Technology Center Rider University. Kanske är det en 

medveten tanke att hålla artikeln om SL mer populärvetenskaplig. 

 

Spelet SL har använts för att undersöka tre hypoteser av Messinger m.fl. (2008). 

Försökspersonerna i experimentet skapade avatarer som liknade hur de verkliga 

personerna såg ut, fast lite vackrare. De personer som hade avatarer som var vackrare 

än personerna i verkligheten visade sig vara modigare och vågade ta för sig mer i den 

digitala världen än vad de gjorde i den verkliga världen. De tre hypoteserna handlar 

om personers självupplevda känslor i förhållande till avataren. De tre hypoteserna 

(Messinger m.fl. 2008 s. 6) lyder:  

 
”Hypothesis 1: Striking a balance between competing motives for self-enhancement 

and self-verification, we hypothesize that participants tend to customize the image of 
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their avatars such that the avatars bear similarity to their real selves, but with 

moderate enhancements.”  
 
“Hypothesis 2: From the literature on transferable behavior between real and virtual 

worlds and on deindividuation in CMC environments, we hypothesize that virtual-

world behavior tends to be similar to real-world behavior, but less restrained by 

people’s normal inhibitions.”  
 
“Hypothesis 3: We hypothesize that the use of an avatar more attractive than a 

person’s true self will induce greater extraversion, and that the increase will be 

greatest when the person is low on extraversion in the real world.”  
 

Det verkar som att stereotyper och fördomar i den verkliga världen kan följa med in i 

den virtuella världen. Det har gjorts en studie där ljushyade avatarer jämfördes med 

mörkhyade avatarer. Både de ljushyade och de mörkhyade var framgångsrika men de 

mörkhyade bad om hjälp i mindre utsträckning än de ljushyade. Det är svårt att i den 

virtuella världen fly från etablerad social påverkan i verkligheten (Schulze, 2010).  

Kim och Sundar (2012) menar att ohälsosamma livsstilar, till exempel ätstörningar 

eller negativa känslotillstånd exempelvis i form av depressioner associeras med 

skillnaden av en persons ideala bild av sig själv och hur personen ser ut i verkligheten. 

För det mesta är det orealistiska bilder av andra personer som modeller i magasin och 

kändisar som ligger till grund för detta, speciellt som exponeringen av dessa bilder har 

ökat. Kim och Sundar undersökte om de negativa effekterna av skillnaderna kan 

motverkas genom att deltagarna fick skapa avatarer som liknade idealet av dem själva 

eller avatarer som liknade personerna själva. Det visade sig att skillnader fanns av 

deltagarnas mentala bilder beroende på om avataren var anpassad för att se ut som 

personens idealbild eller som sitt verkliga jag.  

 

2.8 Avatarer och beslutsfattande 
 

Enligt Cooper m.fl. (2007) har farliga situationer till exempel gisslansituationer och 

händelser vid vägspärrar i Irak simulerats med hjälp av spelet Forterra simulations. En 

soldat kan överleva en farlig situation genom att få erfarenhet i simuleringssitua-

tionen. Goel m.fl. (2012) har studerat plattformar för beslutsfattande och lärande med 

fokus på virtuella världar. Det går att designa utrymmen som liknar de verkliga och 

användarna kan med hjälp av avatarer interagera med varandra i området. Virtuella 

världar har två unika egenskaper som är att interaktioner mellan många personer 

underlättas samt att skapandet av områden som liknar verkligheten underlättas. Med 

hjälp av dessa två egenskaper går det att förklara hur individer i en grupp fattar beslut 

samt lär sig utifrån påverkan av processen. 

 

Enligt Iglesias och Luengo (2007) har det utvecklats ett ramverk inom artificiell 

intelligens (AI) för att modellera beslut. Det innebär att en mänsklig åskådare ska 

kunna följa med och uppfatta intelligenta mönster av beteende i en 3D-miljö där 

avatarerna utvecklas på egen hand och animationerna är realistiska. Visschedijk m.fl. 

(2013) har undersökt hur mänskliga känslor modelleras för att kunna fatta taktiska 

beslut i spel. Modellering av känslor i spel är en utmanande aspekt för dem som 

konstruerar spel. När seriösa datorspel spelas ökar förmågan att fatta taktiska beslut. 

Igenkänning av mänskliga känslor och deras relation till trofasthet undersöktes med 

hjälp av virtuella karaktärer i människoskepnad. I en studie uttrycktes olika känslor av 

fem olika versioner av en virtuell karaktär. Resultatet av studierna var att i taktiska 
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spel där beslut behöver fattas räcker det med att ta hänsyn till tonen på rösten, 

hållningen eller kombinationen hållning och ansiktsuttryck. Resonemanget av 

Visschedijk m.fl. tyder på att det troligen är bra att konstruera avataren för bättre 

självkänsla i ett seriöst spel för att hjälpa användaren att fatta taktiska beslut som kan 

hjälpa dem framåt i processen. Ett taktiskt beslut kan vara att använda sig av frågor 

till sig själv som stärker självkänslan istället för att sänka självkänslan. Kanske kan 

det vara fördel att lägga till en röst till avataren som hjälper till med rätt typ av frågor, 

då verkar det vara viktigt hur rösten är utformad. Det är ju viktigt i olika sammanhang 

hur en röst låter om du känner tillit till personen eller om du tycker att en person har 

en gnällig och jobbig röst som du helst vill undvika att lyssna till. Röst, hållning och 

ansiktsuttryck är viktigt i många olika sammanhang, när förtroende skall skapas. Där 

finns hela området om retorik som visar på vikten av att kunna uppfattas seriöst som 

föreläsare, eller i en argumentation till exempel.  

 

Schrier (2012) har använt spelet Fable III för att studera hur spelarna fattar etiska 

beslut i spelet. I studien ingick 20 män varav hälften tilldelades en kvinnlig avatar och 

hälften tilldelades en manlig avatar. Utgångspunkten är att det har visat sig att etiska 

val på arbetsplatser har föreslagits bli påverkade av vilket kön personen har. När det 

gällde att fatta beslut visade sig kön vara en framträdande faktor.  

 

2.9  Avatarer och hälsoperspektiv 
 

Tu och Upton Smith (2010) menar att det i spelet SL finns ett center för att förebygga 

och kontrollera sjukdomar samt att professionell träning och utbildning av hälsovård 

har skett under en lång tid i virtuella världar. Coventry University i Storbritannien var 

först med att använda SL som plattform och erbjuda en kurs inom hälsovård. Satter 

m.fl. (2013) menar att det går att använda avatarer som patienter för att utvärdera 

terapeutiskt resonemang om diagnoser som kan jämföras med fall som finns 

nedtecknat i pappersform. Enligt Song m.fl. (2013) skapades ett spel i lärande syfte 

för att motverka rökning. En studie gjordes utifrån spelet. En avatar användes som 

antingen liknade någon annan, eller liknade användaren. De deltagare som inte fick se 

ett framtida ansikte hade mindre intention att sluta röka efter studien än de som fick se 

ett framtida ansikte. Om en avatar skapas för bättre självkänsla kanske det kan vara 

bra att utnyttja eventuella möjligheter att visualisera ett framtida ”jag” ur olika 

perspektiv, beroende på vilken aspekt av självkänsla personen behöver förbättra. När 

det handlar om utseende kanske personen kan må bättre av att se sig själv i en vision 

om att må bra som Elisabeth Brown som såg sig själv i en äldre version där hon mår 

bra (se avsnitt 2.5.3). Även Korlov (2010) har ändrat sitt eget beteende med hjälp av 

SL med ”Club One”. Förbättrat blodtryck, body mass index samt en viktnedgång på 

20 pounds (ca 9kg) blev resultatet efter tre månader av mental träning men inte någon 

motions- eller dietplan. Korlov skapade avataren som hon tror att hon ser ut men med 

lite mer mage och höfter. Avataren anpassades för privat bruk, baddräkter och 

motionskläder skaffades och olika träningspass genomfördes med hjälp av avataren, 

men övningarna följdes inte till punkt och pricka. Övningarna byggde på känd fakta 

och de som kändes roliga och meningsfulla genomfördes. Resultatet blev att Korlov åt 

mer långsamt och mindre portioner. Några funderingar uppstår kring artikeln. Vem 

ska bedöma fotolikheten och det realistiska eller orealistiska i den skapade avataren? 

På något sätt behöver någon slags kontroll kunna göras, eftersom personen som 

skapar avataren inte nödvändigtvis har samma bild av sin kropp som en utomstående 
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ser personen. Det kan vara den utomstående som har en mer realistisk uppfattning om 

avatarägarens kropp, men det behöver inte vara så. Om det realistiska ska baseras på 

att personen får bokföra sina mått kanske det kan hjälpa till om det finns 

förprogrammerat en skala över vilka mått som är verklighetsförankrade. Andra frågor 

som kan uppstå är vem eller vilka som eventuellt kan tänkas få tillgång till de 

inmatade måtten, ifall etiska problem kan uppstå om måtten hamnar i fel händer.  

  

2.10 Manipulation och anonymitet 
 

En person kan likna en annan person med hjälp av en avatar trots att det inte är den 

första personen som har skapat avataren. En persons identitet kan utforskas på ett 

säkert sätt i virtuella världar med hjälp av avatarer, men det kan också gå helt fel 

Segovia och Bailenson (2013). Enligt Dibbell (1994) använde en man personer som 

spelade LambdaMOO och våldtog dem i den virtuella världen med hjälp av en slug 

docka som liknade spelarna. Segovia och Bailenson (2013) menar att det finns både 

destruktiva och befriande konsekvenser av att kunna manipulera hur en person 

presenterar sig i en avatarbaserad kommunikation. Manipulation av identitet kan 

beskrivas med hjälp av några nyckeltermer och manipulationer av identiteter delas in i 

olika kategorier. Anonymitet (eng. anonymity) innebär att en person kan vara delvis 

anonym eller helt anonym i den digitala världen. Det är dock svårt att vara helt 

anonym. Hur anonym en person förhåller sig till andra beror på hur tidigare 

interaktion med andra personer har skett. Suler (1996) menar att människor vill ha 

kontroll över hur deras identitet uttrycks på nätet och att de flesta inte vill vara helt 

anonyma i cyberrymden. Vidare menar Bailenson (2013) att en kategori är när 

människor ger felaktig information (eng. misrepresentation) till exempel om religiös 

åskådning, ålder och intresse med mera på dejtingsidor för att framstå i bättre dager. 

Enligt Schultze (2010) kan felaktig information uppstå för att det finns en fördröjning 

mellan visandet och skapandet av avataren om en användare är mycket strategisk och 

skräddarsyr sin avatar för ett speciellt ändamål. Bailenson menar också (2013) att när 

en person låtsas vara en helt annan person handlar det om att ersätta en identitet 

(eng.identity replacement). Den egna identiteten ersätts av en annan helt och hållet 

istället för att döljas eller maskeras som vid anonymitet. Identiteten kan vara fiktiv. 

Det är inte säkert att den person som har blivit ersatt av en annan upptäcker det. Ett 

nytt språk, nytt namn och nytt beteende kan krävas när en identitet byts ut. En persons 

beteende eller uppfattning av sig själv kan ändras när någon ersätter en identitet eller 

luras med en identitet vilket har visat sig i tidigare experiment. Vid skapandet av en 

avatar för bättre självkänsla är det viktigt att ha i åtanke att inte alla väljer att vara den 

som de är i verkligheten, så att inte användningen får motsatt effekt än den önskvärda. 

Etiska problem kan uppstå till exempel genom att en person låtsas vara någon annan, 

eller att någon utnyttjar den som vill öka sin självkänsla. Det kan vara en utsatt 

situation för den som vill öka sin självkänsla. 

 

2.10.1 Kränkning vid användning av avatarer 
 

Användare som kränks får starka känslor när det sker och personliga rum finns även 

om det är olika normer i olika miljöer, menar Taylor (2002) som har undersökt 

användarna i The Dreamscape som är ett fleranvändarsystem i 2½ D-form. Avataren 

ses från en tredje persons perspektiv av användaren. En deltagare uttryckte att det 
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enda verkliga kroppsspråket var hur avatarerna placerades i förhållande till varandra. 

Det handlar om många saker bland annat att lita på, intimitet och förtrogenhet. En 

åsikt framförs att det verkar oerhört självcentrerat att vara helt omedveten och 

avslappnad om sin placering i förhållande till andra. Taylor menar vidare att 

användaren är rotad i den virtuella världen via avataren. Ett bra system stöder 

embodiment men kan vara svårt att hitta. Närvaron störs på grund av dålig design eller 

fel i designen av systemet. Buggar i grafiken förvirrar användaren som till exempel 

kan försvinna eller gå igenom en vägg av misstag (Taylor, 2002). Utifrån Taylors 

resonemang om fel och buggar i systemet uppstår en fundering kring vad som har 

hänt på den fronten de senaste 12 åren. Hur mycket har utvecklingen av system gått 

framåt eller inte gått framåt? Är det bättre kvalitet på system ur användarnas 

synvinkel nu 12 år senare än artikeln är skriven? Troligen skiljer det sig åt mellan 

olika system hur bra de fungerar eftersom olika designers ligger bakom olika system 

och har olika stor kunskap om till exempel användbarhet. En annan reflektion är över 

deltagaren som ansåg det vara självcentrerat att vara omedveten om sin placering i 

förhållande till andra. Om en person placerar sig för nära omedvetet så kan det vara 

just omedvetet. Kanske finns det vissa normer eller regler som den personen inte 

känner till. Det kanske är en ovan användare som inte har lärt sig hur styrningen av 

avataren sker på bästa och enklaste sätt. Det kan finnas många förklaringar till varför 

personen placerar sig där, alltifrån omedvetet eller en person som väljer sin placering 

medvetet. Den diskussionen tas inte upp i artikeln, men kan vara relevant att fundera 

över. Med tanke på frågeställningen i denna rapport är frågan om gränser och 

kränkningar en viktig del att fundera över. Det bidrar knappast till att förstärka en 

persons självkänsla om personen känner sig kränkt över att de personliga gränserna 

har överskridits om flera avatarer befinner sig i systemet på samma gång. Vidare 

menar Taylor att det kan finnas olika normer i olika virtuella världar. En person kan 

känna sig kränkt om deras personliga gräns överskrids. Om en personlig gräns 

överskrids kan det också vara ett tecken på aggressivitet. Det finns exempel som visar 

hur starka känslor utbyts mellan avataranvändarna när den personliga gränsen har 

överskridits. Det brukar visa sig genom att den som känner att det personliga 

utrymmet har överskridits flyttar sin avatar(Taylor, 2002). 

  

2.11 Forskningsbehov och rekommendationer 
 

Enligt Schultze (2010) kommer forskningen troligen att handla om hur objektiv en 

avatar kan vara och avatarens egenskaper i form av utseende och beteende kommer 

troligtvis vara i fokus. Beroende på i vilken miljö avataren används kan en del frågor 

uppstå inom ramen för informationssystem (IS). Ett exempel ges att förutsättningarna 

kan vara olika beroende på om en avatar skapas av personer som ska delta i ett 

brainstormingmöte eller en avatar av en produktchef. Viktiga frågor att undersöka är 

hur aktivering av närvaro kan uppnås och vilken typ av närvaro som behöver 

aktiveras.  

 

Vidare menar Schultze (2010) att frågor uppstår om hur ett virtuellt utförande är mest 

effektivt när områden där användaren behöver rollspela en annan person studeras. Det 

kan bland annat handla om krigsspelscenarier. En viktig fråga kan vara att undersöka 

hur användaren kan lära sig att överföra till exempel motionsövningar till verkligheten 

från den virtuella världen och vad som krävs i olikheter mellan den verkliga 

användaren och avataren för att användaren ska känna sig maximalt närvarande. En 
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annan fråga är om användaren tänker förbättra självnärvaron med hjälp av avataren 

som företrädare för personen själv, hur fotorealistisk behöver avataren vara? Det finns 

också andra typer av frågor som uppkommer för att användarnas närvaro online styrs 

av utvecklade policys i vissa organisationer. De har utvecklats för att till exempel 

öppna nät som SL är svåra att kontrollera. Det kan handla om att användarna måste 

anpassa sig till vilken typ av avatar som kan väljas och kanske ha en viss klädkod för 

avataren. Det blir då svårare att se vem som är vem av användarna i den virtuella 

världen. När det gäller samarbete och social närvaro uppstår då frågor hur effektivt 

det är med tanke på att människor är unika. Fortsatt forskning är önskvärd inom detta 

område. 

 

Schultze (2010) menar också att inom utbildnings- och affärsmiljöer används virtuella 

världar och det är viktigt att forska om egenskaper, beteende och utseende i relation 

till hur kommunikationen fungerar. Det kan till exempel handla om vilken är den 

bästa formen för närvaro för att användarens embodiment ska aktiveras för att kanske 

kunna överföra till miljöer som inte är virtuella. Schultze menar också att inom 

utbildnings- och organisationsmiljöer används verkliga namn av användarna vilket 

gör det möjligt att veta hur avataren bör fungera för att användarens verkliga jag ska 

kunna återspeglas i den virtuella representationen. Även andra personer kan se om 

representationen av användaren stämmer överens med personen som använder 

representationen. Om uppfattningarna skiljer sig åt om närvaro och realism i 

förhållande till avataren och personen som äger avataren, kan riktlinjer behöva skapas.  

 

2.12 Sammanfattning 
 

Kapitlets fokus har varit på områden, självkänsla, body image, CVE samt avatarer ur 

olika perspektiv. Självkänsla och body image påverkas av omgivningen. En person 

kan förbättra sin body image och förbättra sin självkänsla bland annat med hjälp av 

kognitiv beteendeterapi. Det är ett sätt att skapa en realistisk bild av sig själv.  

 

Den miljö som avataren befinner sig i är CVE. Avatarens utformning påverkar 

användaren på olika sätt. Klädsel, längd, attraktivitet och fotolikhet är exempel på 

egenskaper hos avataren som kan påverka användaren. Det verkar också viktigt att 

användaren själv få välja sin avatar, som antingen kan vara lik personen själv eller ha 

olika förmågor som användaren ser upp till och själv önskar ha.  

 

I nästa kapitel beskrivs metoden och hur analysen av materialet gjordes med hjälp av 

affinity-diagram. Med hjälp av affinity-diagrammet skapas kategorier som bidrar till 

att komma fram till resultatet av arbetet.  

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

3 Metod 
 

För att kategorisera det insamlade materialet stod valet mellan färgkodning eller enligt 

(Holzblatt 2009) affinity-diagram. Färgkodning innebär att olika nyckelord i 

rapporten färgläggs med olika färger för att sortera informationen i grupper. Fördelen 

med färgkodning är att det är lätt att se olika färger och vad som hör ihop. Det räcker 

med en liten yta och färgpennor för att kunna genomföra analysen. Affinity-diagram 

innebär att skriva nyckelord eller meningar på post-it-lappar som sedan sorteras in i 

kategorier som inte är förutbestämda. Holtzblatt (2009) menar att med hjälp av 

affinity-diagram kommer vanliga mönster fram, men den individuella variationen 

behålls ändå. Arbetet transformeras och byggs ut. Istället för att tvinga fram 

kategorier uppstår förslag på grupper. Benyon m.fl. (2005) menar att affinity-diagram 

är mycket effektivt och enkelt sätt att sortera information. Konstruktionen av 

diagrammet görs genom att skriva ned max en mening men helst ett eller två ord på 

varje post-it-lapp. Det kan bli flera hundra lappar. Gemensamma strukturer och teman 

identifieras. Det är bättre att affinity-diagrammet skapar rubriker än att den som gör 

diagrammet fördefinierar rubriker. Sorteringen av post-it-lapparna sker lämpligen i 

grupper och sätts upp på en vägg. Troligen kommer dubbletter hittas. Det är viktigt att 

komma ihåg att anteckna rubriker och grupper.  

 

Först övervägdes färgkodningsalternativet, men efter viss eftertanke och insikt om att 

bakgrundens omfattning redan var mycket stor, ansågs affinity-diagram vara bättre för 

att få med så mycket information som möjligt för att komma fram till ett svar på 

frågeställningen. En bättre överblick över materialet verkade vara en av fördelarna 

med affinity-diagram eftersom post-it-lapparna från hela materialet kan läggas ut för 

sig och sedan sorteras. Sidorna ur rapporten hade också kunnat spridas ut om 

färgkodning hade valts, men troligen hade nyckelorden och färgerna ändå behövt 

antecknats bredvid och grupperingen hade behövt göras på ett eller flera papper 

bredvid. 

 

I detta arbete användes ett explorativt förhållningssätt vilket innebar att de områden 

som hade börjat anas fick stå tillbaka för att försöka vara så neutral som möjligt för att 

inte missa eventuella kategorier på grund av förutfattade meningar. Dock fanns en 

medvetenhet om att samma person har gjort arbetet från början, vilket gör det svårt att 

vara helt neutral. Enligt Patton (2002) kan det vara svårt att förhålla sig neutral och att 

personen som undersöker något behöver reflektera och tala om ifall något kan anses 

som partiskt. Neutralitet uppnås om inte några förutsagda sanningar eller resultat finns 

genom att undersökaren manipulerar data eller bevisar ett visst förutsagt perspektiv.  

 

När beslutet hade tagits om affinity-diagram, skrevs nyckelord eller meningar ned på 

post-it-lappar. Det blev ett ord eller en mening på varje lapp. Nyckelorden valdes ut 

genom att hela den skrivna bakgrunden fick en genomgång med början från början 

och sedan sida för sida genom hela rapporten. De ord som ansågs relevanta och 

förklarande valdes ut, till exempel fick orden ”lång avatar” och ”kort avatar” varsin 

post-it-lapp och ”-10 cm” och ”+ 10 cm” fick också varsin post-it-lapp. Ett annat 

exempel är att ordet ”body image” fick en lapp och ”positiv body image” fick en 

annan. Ett annat exempel kan vara ”onda avatarer”. När hela rapporten var 
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genomgången på det sättet fanns 584 post-it-lappar med ord. En plan fanns i 

bakhuvudet om att iteration eventuellt skulle behövas beroende på hur utfallet av 

kategorierna blev. För att hitta lämpliga kategorier lades lapparna ut en och en på ett 

bord, för det var det som fanns tillgängligt och de kunde ligga kvar över en längre tid. 

Ord som hade något slags samband lades i samma hög, varpå flera högar uppstod. 

Varje hög fick sedan en egen genomgång och funderingar kring vad som var minsta 

gemensamma nämnare för respektive hög. Det resulterade till exempel att flera lappar 

handlade om avatarens utseende, som ”lång avatar”, ”kort avatar”,” -10 cm” och ”+ 

10 cm”. De hade inte någon minsta gemensam nämnare med till exempel ”body 

image” och ”positiv body image”, som sinsemellan hade en egen koppling. ”Onda 

avatarer” hade varken med ”lång avatar” eller med ”body image” att göra och 

utgjorde därmed en annan kategori. På så vis blev det flera högar med kategorier som 

”utseende” med flera olika typer av utseende, ”body image” och ”hur avatarer hade 

kategoriserats tidigare” med mera. Resultatet blev en mycket stor hög med någonstans 

mellan 200-300 post-it-lappar och några mindre högar. Den stora kategorin sorterades 

in i mindre kategorier och skrevs in i rapporten, men det blev rörigt och svårläst. Det 

gav en indikation på att något troligen kunde förbättras i kategoriseringen. För att 

komma ihåg vilka kategorier som hade bildats i den första kategoriseringen skrevs 

rubrikerna ned på baksidan av varje post-it-lapp innan en omsortering påbörjades på 

motsvarande sätt som tidigare. Nu fanns dock ännu större fokus på arbetets syfte och 

frågeställning. Det resulterade i flera olika mindre kategorier och den stora kategorin 

försvann. Ett mer lättarbetat och mer sannolikt resultat blev följden. De nya 

kategorierna skrevs in i rapporten istället för de gamla. Vissa kategorier var likadana i 

första och andra sorteringen och kunde användas igen. 584 post-it-lappar är en stor 

mängd vilket medförde att inom ramen för arbetet fick därför hänsyn tas till de 

viktigaste kategorierna och en del kom inte med i analysen. Tolv kategorier framkom 

varav det redogörs för 8 av dem i nästa kapitel. De tolv huvudkategorier som 

framkom var:  

 

1. ”Hur avatarer har använts” 

2. ”Avatarens utseende”    

3. ”Avatarer kopplade till självkänsla” 

4. ”Användarens eget val av avatar” 

5. ”Gränssnittet och den virtuella miljön CVE”  

6. ”Befintlig forskning om självkänsla”  

7. ”Body image”  

8. ”Spelegot som länk”  

9. ”Framtida forskning” 

10. ”Embodiment” 

11. ”Hälsa” 

12. ”Beslutsfattande och lärsituationer” 
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4 Analys och resultat 
 

Arbetets frågeställning är: Hur kan en persons självkänsla och body image stärkas 

med hjälp av en avatar och vilka egenskaper behöver avataren ha? I den här delen 

ligger fokus på vilka aspekter som är viktiga för att komma fram till svaret på frågan.  

De kategorier som framkom var 1.”Hur avatarer har använts”, 2.”Avatarens 

utseende” med aspekter som är viktiga för min frågeställning. Utseenden som spelar 

roll är längden på avataren, attraktiviteten hos avataren, klädsel, fotolikhet och 

kränkning. Fler kategorier är 3.”Avatarer kopplade till självkänsla”, 4.”Användarens 

eget val av avatar” och 5.”Gränssnittet och den virtuella miljön CVE”. Vidare 

kategorier är 6.”Befintlig forskning om självkänsla”där sänkt respektive stärkt 

självkänsla är viktiga. De sista kategorierna som kommer att tas upp är 7.”Body 

image” där både negativa och positiva aspekter beskrivs samt 8.”Spelegot som länk”. 

Kategorin 9.”Framtida forskning” tas upp i diskussionsdelen i kapitel 5 eftersom den 

passar bättre där. Kategori 10. ”Embodiment” avgränsades bort för att embodiment är 

ett för stort område att behandla och istället används det svenska ordet 

förkroppsligande (se avsnitt 5.1 ) Kategori 11.”Hälsa” och kategori 12. 

”Beslutsfattande och lärsituationer” avgränsades också bort med tanke på tidsramen 

för arbetet. Kapitlet avslutas med att en kort sammanfattning av analysen och 

resultaten görs samt att slutsatsen beskrivs.  

 

4.1 Hur avatarer har använts 
 

Eftersom en avatar (se avsnitt 2.5) är anpassningsbar, kan förkroppsligas (se avsnitt 

2.5.1) kan efterlikna människan, ha känsloinnehåll och användarens kognition 

påverkas av konstruktionen (se avsnitt 2.7.3), bör den kunna konstrueras utifrån behov 

som en enskild användare har för att kunna använda avataren för att förstärka sin 

självkänsla. Det kan till exempel vara behov av att förstärka känslan eller få 

bekräftelse att personen är på rätt väg. Feedback kan ges exempelvis i form av ett 

leende från avataren till användaren. Troligtvis är det mer effektivt om avataren är 

människoliknande istället för i form av till exempel block eller kub (se avsnitt 2.5) för 

att uppnå önskat resultat. Det kan dock finnas personer som inte relaterar till att en 

avatar är människoliknande utan att avatarens förmågor är viktigare. Det visar sig i 

exemplet med Jason Rowe (se avsnitt 2.5.3) som använder en fiktiv varelse som har 

förmågor som han själv inte har. Användningen av den fiktiva avataren får honom att 

må bättre. Vidare har det visat sig att konstruktionen av avataren påverkas av sociala 

normer och konventioner (se avsnitt 2.5). Därför är det viktigt att fundera över vilka 

faktorer i avatarens konstruktion som kan tänkas påverka utformningen av avataren.  

 

Med tanke på att användaren anpassar sig till sin digitala självrepresentation 

(Proteuseffekten) (se avsnitt 2.7.1) bör det förhoppningsvis kunna användas för att 

låta användaren anpassa sig på ett bra sätt. Hänsyn behöver tas till de positiva 

aspekterna av användning av avatarer för att kunna konstruera en avatar vars 

egenskaper hjälper till att stärka självkänslan. Viktigt blir att ta hänsyn till avatarens 

utseende (se avsnitt 2.7) eftersom beteendet kan förändras beroende på hur avataren 

ser ut liksom beteendet från andra personer mot avatarägaren.  

 

Onlinespel är ett vanligt område där avatarer har använts. Enligt Wolfendale (2007) 

använder människor sina egna avatarer och i hela världen finns det miljontals 
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användare av fleranvändarmiljöer online. Avatarer kan användas både som nöje och i 

form av seriösa spel, därför kan det falla sig naturligt att även använda en spelmiljö 

för att förstärka självkänslan. Med tanke på att seriösa spel har använts i 

simuleringssituationer och för att fatta taktiska beslut i spel (se avsnitt 2.8) verkar det 

också naturligt att ett seriöst spel är en lämplig miljö eftersom det handlar om att 

förena nytta med nöje (se avsnitt 1.2). Virtuella världar har även använts under lång 

tid för att förbättra hälsa i olika situationer (se avsnitt 2.9) samt för att lära sig saker 

(se avsnitt 2.8). En förbättrad självkänsla innebär troligtvis hälsovinster och handlar 

om att lära sig ett nytt beteende och nya tankemönster. Eftersom det kan vara svårt att 

uppfatta kroppsspråk och nyanser hos avataren (se avsnitt 2.5) är det bra att ha det i 

åtanke och kanske även undersöka vidare hur och om det är möjligt att förbättra 

förmågan hos avataren att visa kroppsspråk och nyanser. Det är också värt att fundera 

över vilka konsekvenser som kan uppstå med tanke på att en del användare vill vara 

anonyma, lämnar information för att framstå i bättre dager eller byter ut sin identitet 

helt och hållet (se avsnitt 2.10). Det kan finnas fallgropar för den som vill förbättra sin 

självkänsla till exempel genom att andra personer utnyttjar användningen av avatarer 

på tvivelaktiga sätt. Med kunskap om att människor kan bli kränkta av andra personer 

(se avsnitt 2.10.1) gäller det att försöka undvika att det kan hända i spelet där 

självkänslan ska förstärkas. Det är mycket olyckligt om en person som redan mår 

dåligt dessutom blir kränkt och ”påhoppad”. I värsta fall kan spelet få helt motsatt 

effekt än den önskade. Det är också en fördel om användaren gillar spelmiljön (se 

avsnitt 2.5.4) och på så vis känner sig mer delaktig och tycker om att använda spelet 

så att det inte bara blir oanvänt. Ett oanvänt spel fyller inte någon funktion.  

 

4.2 Avatarens utseende 
 

Avatarens utseende har studerats på olika sätt. Bland de kategorier som har 

framkommit handlar det om attraktivitet, hudfärg, klädsel, längd och fotolikhet hos 

avataren. Trots att etnicitet och hudfärg har avgränsats bort, blev det ändå en egen 

liten del av utseendekategorin. En indikation ges av att ljushyade hade lättare för att 

be om hjälp än mörkhyade medan en annan studie visade att ljusare hudtoner valdes 

av personer med låg självkänsla (se avsnitt 2.7.4). Etnicitet kräver fler studier 

eftersom det kan finnas etiska aspekter som är viktiga att medvetandegöra för att inte 

riskera att hamna helt fel till exempel i form av beteende mot andra på grund av en 

viss hudfärg. Det är ett känsligt område där risken finns att hamna helt fel i sina 

analyser och missbruka eller kränka personer på olika sätt genom att hänvisa till vissa 

hudfärger eller etniciteter. Studier om attraktivitet ger indikationer på att attraktiva 

avatarer kan påverka användaren att bli modigare, ha lättare för sig och vara mer 

framåt (se avsnitt 2.7.2). Det finns dock studier som menar att emotionellt instabila 

och introverta personer bygger attraktiva avatarer (se avsnitt 2.7.4). Troligen krävs en 

balansgång för att veta om det är bra eller inte bra att använda attraktiva avatarer för 

att förbättra självkänslan. Det kan vara olika för olika personer. I valet av klädsel 

verkar ljus klädsel ge mer positiv känsla och avataren upplevs som godartad (se 

avsnitt 2.7.3). Mörk klädsel eller utformad som negativa stereotyper till exempel som 

KKK verkar ge upphov till aggressivitet. Därför verkar det som att försiktighet 

behöver iakttas om klädseln kan kopplas till någon form av stereotyp även om det är 

andra stereotyper än de som har undersökts. Det verkar också viktigt att avataren inte 

är för lättklädd eller visar för mycket hud med tanke på studien om orealistiska och 

översexualiserade avatarer (se avsnitt 2.7.3). Spelet fyller inte rätt funktion om 
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användaren får än mer kroppsrelaterade tankar eller att bilden av personen själv 

kanske till och med riskerar att bli mer orealistisk än om avataren har ”vanliga” kläder 

på sig.  

 

En annan fundering gäller om avataren ska vara lång eller kort. Det verkar ju som att 

personer som använder långa avatarer har lättare att säga ifrån och är mer självsäkra 

än de som använder korta avatarer (se avsnitt 2.7.1) Dessa egenskaper kan komma till 

nytta för en person som vill förbättra sin självkänsla. Studier om fotolikhet visar att en 

person som kan identifiera sig med sin avatar troligen ger upphov till positiva känslor 

(se avsnitt 2.7.4). Frågan är om den identifieringen behöver vara kopplad till 

fotolikhet eller lika väl kan kopplas till avatarens förmågor. Vänskap, ärlighet eller 

intimitet verkar vara följder av fotolikhet (se avsnitt 2.7.4) eftersom det kan ha 

positiva följder att en person känner sig mer trygg. Det kan också finnas en baksida av 

att andra personer kan utnyttja avataren för att låtsas ha egenskaper som de inte har i 

verkligheten (se avsnitt 2.10). Detta bör finnas i åtanke av den som skapar avataren, 

eller programmerar de egenskaper och utseenden som kan väljas av användaren. Det 

gäller också att det inte känns obekvämt för användaren att visa sitt ansikte (se avsnitt 

2.7.4). Kanske är det en balansgång för att inte personen ska bli extra utsatt genom att 

visa sitt verkliga ansikte, utan kan känna sig trygg och bekväm med sitt val. Återigen 

blir det kanske upp till användaren att besluta om det känns bättre med en fotolik 

avatar eller en avatar som är olik personen själv men som har förmågor som personen 

kan se upp till. Olika exempel belyser att det som passar en person inte nödvändigtvis 

passar en annan. Elisabeth Brown och Jason Rowe är exempel som visar att fotolikhet 

eller avatarens förmågor är olika viktiga för olika personer. Det kan också var en 

person som vill bli uppmärksammad för sina förmågor som Rebecca Glasure som 

valde en manlig avatar, helt olik henne själv(se avsnitt 2.5.3).  

 

4.3 Avatarer kopplade till självkänsla 
 

Med tanke på att kändisavatarer kan användas för att stärka en identitet eller 

självkänsla (se avsnitt 2.5.2) tyder det på att vissa personer helst väljer en förmåga hos 

sin avatar som de ser upp till. Avataren behöver kanske inte nödvändigtvis 

representera en kändis men någon eller något som personen ser upp till. Depressiva 

avatarer å sin sida är kopplade till negativa aspekter av självkänsla i och med att de 

har låg självkänsla (se avsnitt 2.5.2). En person som kan identifiera de olika sorterna 

av avatarer, kanske kan upptäcka en person som behöver stärka sin självkänsla om de 

hittar någon som använder en depressiv avatar.  

 

4.4 Användarens eget val av avatar 
 

En av de viktigaste aspekterna verkar vara att användaren själv kan välja sin egen 

avatar och inte blir tilldelad en färdigkonstruerad (se avsnitt 2.5.4). Engagemanget 

och motivation ökar samt att det blir roligare att spela spelet (se avsnitt 2.5.4). Det är 

viktigt att fundera över hur människors beteende påverkas med tanke på att det är lätt 

att ändra sin självrepresentation (se avsnitt 2.7.3). När en självrepresentation har valts, 

hur går det att säkerställa att det är bästa valet? Hur går det att undvika att en person 

ändrar sin avatar bara för att det är kul som i vanliga dataspel? Kan det vara så att 
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vissa förändringar fungerar att göra? Vilka fungerar i så fall att göra och ändå behålla 

ursprungstanken? 

 

4.5 Gränssnittet och den virtuella miljön CVE 
 

Hur gränssnittet ska byggas upp omfattas inte av det här arbetet, men några aspekter 

kan påpekas eftersom avataren befinner sig i denna miljö. Utan miljön skulle avataren 

inte kunna existera. Användaren påverkas på olika sätt av hur gränssnittet är 

uppbyggt. Ett bra system stöder embodiment medan fel och buggar kan störa (se 

avsnitt 2.10). Den dagliga miljön kan representeras och färg, form, konstruktion, 

användarna, längd, kön, ålder och etnicitet kan påverkas (se avsnitt 2.4). Därför är det 

viktigt att designern av miljön lägger mycket möda och tid på att skapa ett väl 

fungerande gränssnitt som stödjer användaren. Kombinationen av konstruktionen av 

avatarens egenskaper och gränssnittets miljö bör bli bästa möjliga för att tillsammans 

hjälpa användaren att stärka sin självkänsla. Därför är det också viktigt att tänka 

igenom vilka fördomar och stereotyper från den verkliga världen som riskerar att följa 

med in i den virtuella världen (se avsnitt 2.7).  

 

4.6 Befintlig forskning om självkänsla 
 

Det har visat sig att en persons body image påverkas starkt av den närmsta 

omgivningen men även av reklam och media (se avsnitt 2.3.1) vilket även verkar 

påverka självkänslan. Om avataren kan hjälpa till att filtrera andras åsikter eller 

filtrera medias påverkan är bra, eftersom omgivningen kan vara både ”hjälpande” och 

”stjälpande”. Om personen kan få hjälp med att få veta om den har stora eller små 

skillnader mellan sitt ideala jag och sitt verkliga jag (se avsnitt 2.1) kan det hjälpa till i 

rätt riktning. Frågan är bara hur det kan göras så att det fungerar? Kanske kan det vara 

bra med motivationsbilder, före- och efterbilder, eller visualiseringsbilder som vid 

rökavvänjning (se avsnitt 2.9). Det som kan tala emot bilder är om det blir för många 

kategorier av bilder som gör att det blir svårt att genomföra rent praktiskt. En annan 

aspekt att undersöka vidare är om barn behöver annan typ av avatar för att kunna 

stärka sin självkänsla än vuxna med tanke på att de har svårt att jämföra sig med andra 

och är orealistiskt positiva (se avsnitt 2.1). Kanske behöver det inte vara någon 

skillnad, det är också ett område för vidare studier.  

  

Vid sänkt självkänsla behöver avataren kunna fungera oavsett om det är en person 

med låg vikt, normal vikt, eller hög vikt eftersom dålig självkänsla och missnöje med 

body image kan finnas oberoende av kroppstyp (se avsnitt 2.3.1). Det är också bra om 

avataren kan få användaren att förstå att personen inte behöver vara på ett visst sätt, 

vilket kan vara lätt att tro vid dålig självkänsla (se avsnitt 2.3). En fördel är också om 

de vanliga negativa tankar (se avsnitt 2.3) eller liknande tankar som ofta förekommer 

kan komma upp i ljuset för att lättare kunna identifiera dem. Barn som har lidit 

mycket kan behöva få veta att framtiden inte behöver vara hopplös (se avsnitt 2.2) 

utan få hjälp att identifiera positiva alternativ och scenarier som kan utspela sig 

exempelvis i form av att det är möjligt att hitta kamrater och prestera bättre i skolan.  

 

En stärkt självkänsla kan uppnås när avataren kan hjälpa personen att uppfatta sig på 

ett bra sätt och ha ett realistiskt omdöme om sig själv och en hälsosam självkänsla kan 
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uppnås. Det är viktigt att veta om personen är redo för att förbättra sin självkänsla så 

att inte oönskade effekter uppstår (se avsnitt 2.1). Där kommer svårigheten i vem eller 

vilka som ska bedöma om en person är redo eller inte. Kanske är det inte ens möjligt 

att göra en bedömning av det och eventuellt är det en aspekt som riskerar att hamna 

lite i skymundan. En person med god självkänsla känner sig inte överlägsen andra (se 

avsnitt 2.1) och ett barn med god självkänsla litar på när andra godkänner och 

bekräftar det (se avsnitt 2.2). Kunskap om egna förmågor (se avsnitt 2.1) kan vara bra 

att ha möjlighet att identifiera. Därför kan det vara bra om det finns funktioner som 

hjälper till att visa hur medveten personen är om sina egna förmågor, som en slags 

indikation på var personen befinner sig i sin utveckling. Det kan vara någon form av 

skala där personen får identifiera hur det känns. Risken med det är att några personer 

kanske tycker att det känns jobbigt om de inte har kommit ”tillräckligt långt” i sin 

utveckling av självkänsla och body image. Avataren behöver hjälpa till att ge verktyg 

och möjligheter för användaren att ändra sitt tankemönster (se avsnitt 2.3.3), vilket 

kan göras med hjälp av frågor med fokus på tillgångar som bland annat används inom 

KBT med fokus på tankar, perception och övertygelser (se avsnitt 2.3.3) eller 

övningar inom mindfulness för att kunna vara tacksam och uppnå ett allmänt 

välmående (se avsnitt 2.1). Det är också bra om förslag på meningsfulla aktiviteter (se 

avsnitt 2.3.3) kan ges eller åtminstone påpeka vikten av det för att minska risken för 

återfall. Där kan ett problem uppstå hur det ska göras utan att det ska kännas som 

”pekpinnar”. Men om det finns en funktion som användaren själv kan välja om den 

ska startas eller inte kanske det problemet är löst.  

   

4.7 Body image 
 

Body image handlar bland annat om den mentala bilden av kroppsstorlek och 

kroppsform (se avsnitt 2.3) och kan därför förknippas med hur självkänslan kan öka 

hos en person. Studier visar att en persons upplevda body image påverkar självkänslan 

(se avsnitt 2.3.3). Det finns studier som menar att det är viktigt att undersöka 

kopplingen mellan motionsvanor och body image och att det är okänt vilken typ av 

motion som fungerar bäst (se avsnitt 2.3.2). Därmed finns det utrymme för vidare 

forskning om hur motionsvanorna bör se ut hos en avatar om den förses med sådana 

för att förstärka självkänslan och hur de kan överföras till verkligheten. Studier visar 

också att program behövs för att hjälpa kvinnor att öka sin body image. En avatar 

kanske inte är ett program i den bemärkelsen, men kanske ändå kan vara ett av flera 

olika verktyg för att hjälpa både kvinnor och män att förbättra sin body image.  

 

Det finns personer med negativ bild av body image och personer med positiv bild av 

body image. Problem med dålig bild av body image finns både i mindre och i högre 

grad bland annat i form av snedvridning. Bland allvarliga problem finns bland annat 

anorexi och BDD och bland mindre problem finns de som känner sig annorlunda men 

inte söker hjälp (se avsnitt 2.3). Kanske kan ett seriöst spel för att förbättra 

självkänslan bidra till att hjälpa personer som annars inte skulle söka hjälp frivilligt. 

Det kanske är lättare att skaffa ett spel och börja spela, eftersom andra personer inte 

behöver få veta om det om inte personen väljer att tala om det. När det gäller mer 

allvarliga störningar är det intressant att undersöka om och vilken effekt ett seriöst 

spel för att öka självkänsla kan få på dessa personer.  
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4.8 Spelegot som länk 
 

Utifrån resonemanget om spelego (se avsnitt 2.6) finns det en möjlighet att kunna 

förklara varför avatarer kan användas för att bidra till en bättre självkänsla eftersom 

en persons handlingar, perception och kognition förbinds samman med hjälp av den 

kinestetiska/motoriska länken. I och med att en psykologisk länk kan skapas och 

datorspelaren känner sig som en del av spelet, borde det innebära att självkänsla också 

skulle kunna bli en del av användaren av avataren. Självkänsla har i högsta grad med 

psykologiska fenomen att göra, eftersom det är inne i huvudet som personen skapar en 

egen bild av sig själv oavsett om bilden är negativ eller positiv och oberoende om 

bilden är sann eller ej.  

 

4.9 Sammanfattning av resultatet och slutsats 
 

Det finns många aspekter som påverkar vilka egenskaper som är bra att ha hos en 

avatar som ska användas för att stärka självkänslan. Viktiga faktorer verkar vara att 

avataren i det här fallet ska finnas i ett seriöst spel. Det kan finnas andra bra ställen 

men det faller utanför ramen för detta arbete. En lång avatar ger troligen bättre resultat 

än en kort. När det gäller klädsel bör det troligen inte vara för ”naket” och ljus klädsel 

verkar bättre än mörk klädsel. Det verkar dock viktigt att fundera igenom om den 

klädsel avataren kan förknippas med är en stereotyp, som kan påverka i negativ 

riktning. En viktig faktor är att användaren själv får vara med och välja sin avatar. Det 

kan också skifta från person till person om det är bäst med en fotorealistisk avatar som 

är en avbild av användaren som ett bättre ”jag” eller om en helt annan avatar används 

som har förmågor som personen själv inte har men ser upp till hos sin avatar. 

Avataren är till för att lära användaren ett bättre beteende när det gäller dennes egna 

mentala tankebanor. Med hjälp av spelegot kan spelaren ha en länk mellan sig och 

spelet och känna sig som en del av spelet, vilket verkar bra för att vilja spela och 

kunna ta till sig information. Informationen kan vara i form av bekräftelse över hur 

långt en person har kommit i sin utveckling, med frågor från området KBT för att bli 

uppmärksam på sina egna förmågor. Det kan vara övningar inom mindfulness. Motion 

kan vara viktigt som komplement och där är frågan hur avatarens goda motionsvanor 

kan överföras till användaren i verkligheten samt vilken typ av motion som är bäst. 

Om avataren fungerar på ett bra sätt ger den sin användare en realistisk mental bild 

över sin body image och över sig själv. Personen mår bra och känner sig inte 

överlägsen andra. Det är också viktigt att ta hänsyn till negativa aspekter av 

användning av avatarer där människor använder sin avatar för att manipulera, ljuga 

eller kränka andra människor.  

 

Slutsatsen är att det verkar som att det är möjligt att konstruera en avatar med 

egenskaper som kan hjälpa till att stärka en persons självkänsla. Det är dock inte en 

helt enkel eller självklar process hur det ska gå till eftersom många aspekter behöver 

finnas med i medvetandet. En avatar påverkar sin användare och andra i omgivningen 

på många olika sätt och det är lätt att hamna fel så att det önskvärda resultatet inte nås. 

En balansgång krävs mellan positiva och negativa sidor för att det ska bli bra. 

Uppenbarligen finns många olika sorters känslor förknippade med avatarer och det 

faktum att en del vill använda sin avatar för underhållning medan en del väljer att 

använda den för att manipulera, ljuga eller skaffa egna fördelar behöver finnas med i 

åtanke, eftersom missbruk av avataren kan uppstå. För att vara på den säkra sidan att 
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resultatet blir bra, krävs troligen mer forskning inom olika delområden som har tagits 

upp i detta arbete. Ett annat alternativ är annars att konstruera egenskaper med mera 

till en avatar och göra en utvärdering vad som fungerar bra och vad som fungerar 

mindre bra.  
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5 Diskussion 
 

I kapitlet diskuteras resultatet av arbetet med svaret på frågan och bidraget med 

arbetet. En reflektion görs därefter kring arbetsprocessen och metoden. Avslutningsvis 

diskuteras möjlig framtida forskning.  

 

5.1 Resultatet av arbetet 
 

Frågeställningen ”Hur kan en persons självkänsla och body image stärkas med hjälp 

av en avatar och vilka egenskaper behöver avataren ha?” har besvarats. Troligen går 

det att skapa en avatar för detta ändamål, flera aspekter har hittats som ger en indika-

tion av vad som är viktigt att tänka på som avatarens längd (se avsnitt 2.7.1), 

attraktivitet (se avsnitt 2.7.2), klädsel (se avsnitt 2.7.3) och fotolikhet(se avsnitt2.7.4). 

Dessutom visade det sig viktigt att användaren själv får välja vilken typ av avatar som 

används (se avsnitt 2.5.4) till exempel beroende på avatarens förmågor (se avsnitt 

2.5.3), vilket så här i efterhand kanske kan ses som naturligt. Det brukar inte vara så 

populärt att bli påtvingad sådant som en person inte har valt själv. När ett eget val har 

gjorts kanske det också påverkar till att en person tycker att det är lättare att utföra 

vissa uppgifter och blir mer motiverad. Den ur flera perspektiv undersökta Proteus-

effekten (se avsnitt 2.7.1) har också visat sig viktig för detta arbetes frågeställning 

eftersom om en person anpassar sig till sin digitala självrepresentation, bör det kunna 

utnyttjas på ett bra sätt förutsatt att det är ordentligt genomtänkt innan. Genom att 

erövra ny kunskap om spelegot och den motoriska/kinestetiska länken (se avsnitt 2.6) 

uppkom ytterligare en aspekt som gjorde att rapportskrivaren fick belägg för sina 

funderingar. Förutom detta har flera andra perspektiv framkommit som kan vara värt 

att fundera vidare över. Ett exempel på detta är om det är bra att förse avataren med 

en röst för att kunna ställa frågor med fokus på personens tillgångar (se avsnitt 2.3). 

Den kulturella kontexten behöver tänkas igenom (2.7.1) troligen i fler olika samman-

hang än kultur och längd som framkom i rapporten.  

 

Det är också viktigt att tänka på eventuella konsekvenser som kan uppstå i samband 

med att ett spel används för att stärka självkänslan. Etiska följder kan finnas som på-

verkar, till exempel att redan utsatta personer som kränks kanske blir än mer utsatta. 

En person som har låg självkänsla kan tycka att det känns utlämnande att visa det för 

andra. Om personen redan är i ett utsatt läge och sedan kränks kanske den tar på sig 

skuld som den inte borde göra och mår ännu sämre än innan processen att öka själv-

känslan påbörjades. Det i sin tur kan påverka att personen skapar fler negativa beteen-

den som blir allt svårare att komma ifrån. Om en person ej söker hjälp för att den har 

dålig självkänsla, kanske det istället späds på med andra sätt att må dåligt på som gör 

att personen ändå behöver söka hjälp för andra symptom. Kanske blir det svårt att 

identifiera vad det är som gör att personen mår dåligt. En följd av det kan till exempel 

visa sig genom ökad frånvaro från skolor och arbeten samt minskade intäkter för den 

enskilde individen men också för företaget som får ökade kostnader för sjukfrånvaro. 

Möjligen kan det också bidra till att fler besök behöver göras inom sjukvården än vad 

som hade varit fallet om personen hade kunnat börja arbeta med att förbättra sin själv-

känsla. Stinson, Logel, Zanna, Holmes, Cameron, Wood och Spencer (2008) menar 
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att i USA kostar missade arbetsdagar 23 miljarder dollar och onödiga besök hos läkare 

kostar åtta miljarder dollar årligen. Ökade hälsoproblem har kopplats till låg själv-

känsla. Bland annat har en studie visat att risken ökade för hjärtattack bland män som 

både hade kranskärlsproblem och dålig självkänsla. Även om resonemanget om kost-

nader av Stinson m.fl. är svårt att översätta till andra sammanhang, till exempel sven-

ska förhållanden, är det en indikation på att det troligen läggs stora kostnader på sjuk-

vården som också kan kopplas till låg självkänsla. Då forskning om avatarer visar att 

de påverkar användare på olika sätt skulle exempelvis ett seriöst spel vara ett medel 

både för att förbättra självkänsla och möjligen även minska kostnader för individen 

och för samhället. En annan vinst kan bestå i att det kanske kan gå att nå både dem 

som söker hjälp men också dem som inte söker hjälp. 

 

Bidraget med det här arbetet är att det kan vara en pusselbit att använda om ett spel 

skapas i framtiden just för detta ändamål eller något liknande ändamål. Det kan också 

finnas andra sammanhang där personer skulle må bra av förbättrad självkänsla och 

rapportens innehåll kan vara en tankeställare och idégivare. Arbetet ger också en viss 

sammanställning över tidigare avatarforskning som har gjorts och som kan användas i 

andra sammanhang, troligen även ur andra aspekter än området självkänsla och body 

image. En rad olika forskningsförslag (se avsnitt 5.3) ges också dels som tidigare 

forskare har framfört, men också forskningsförslag från rapportskrivaren. 

 

Det har varit en spännande resa att få fram olika typer av resultat och uppleva den 

process som förändrades under arbetets gång. I början av arbetet fanns funderingen att 

avataren behövde vara människoliknande för att kunna användas för att förstärka 

självkänsla (se avsnitt 2.5). Efter hand dök dock indikationer upp om att det inte 

nödvändigtvis behövde vara så, utan att vilka förmågor en avatar har också kan vara 

viktigt beroende på hur personen känner som ska använda avataren (se avsnitt 2.5.3). 

Det var en upptäckt som gav en aha-upplevelse eftersom fokus mest hade legat på 

egenskaper bland annat i form av olika utseenden. Detta trots att funderingar redan 

tidigare hade funnits över att avatarens utseende var viktigt. Hur det kunde gå ihop 

med att utseende spelar stor roll för hur en person uppfattar sin egen body image och 

därmed riskerar att ha en låg självkänsla är något att fundera över. Det faktum att ett 

seriöst spel bör kunna användas för frågeställningens ändamål var också något som 

växte fram under tiden, trots att det kanske borde ha varit en naturlig tanke redan i 

början av arbetet. En brist i detta arbete kan vara att det i inledningen inte beskrivs att 

avatarens förmågor kan vara lika viktiga som avatarens utseende. Det blir dock 

konstigt att lägga till i efterhand. Det kan därför vara en tanke att skicka med att det är 

viktigt att utforska den biten mer i vidare studier. En fråga att fundera över är vilka 

valmöjligheter av olika slag som bör finnas hos avataren. 

 

Frågan är hur många av de önskvärda egenskaperna hos avataren, som är realiserbara 

i verkligheten. Troligen får avvikelser göras från flera aspekter för att de är svåra att 

realisera, till exempel att kunna använda mätskalor för egen uppfattning. Det krävs att 

uppfattning blir mätbart på ett bra sätt. Enligt Graziano och Raulin (2013) finns det 

definitioner som är svåra att mäta och det är förklaringar som är teoretiska till 

exempel aggression och intelligens. För att kunna mäta dem eller manipulera dem i ett 

experiment behöver de bli översatta till en konkret nivå från en abstrakt nivå. I detta 

arbete finns många förslag på vad som är viktigt hos avataren. Kanske är det en 

drömvärld som inte går att uppnå, men om en eller flera aspekter kan uppnås på sikt, 

är det bra.  
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5.2 Reflektion över arbetsprocess och metod 
 

Affinity-diagram som analysmetod har både fördelar och nackdelar (se kapitel 3). 

Fördelar är att det ger en bra överblick över materialet och är ett billigt sätt att 

genomföra en analys. Fördelen med den grundliga genomgången var att mycket av 

nedskriven fakta blev extra tydlig och saker upptäcktes som hade försvunnit ur 

medvetandet eftersom bakgrunden är mycket innehållsrik. Dessutom upptäcktes 

sådant som behövde åtgärdas plus att tveksamheter i formuleringar och hur tolkningen 

hade skett kom fram. Det gav ett nytt ljus och flera aha-upplevelser. Slarvfel och 

dubbletter av redan skriven text upptäcktes också. För att inte störa den egna 

tankeprocessen gällande affinity-diagrammet skrevs upptäckterna som en notis i 

kanten till en början för att åtgärdas efter genomgången av kategorierna. Då kunde 

också de egna tankebanorna kontrolleras mot affinity-diagramet. På så vis kom 

troligen aspekter med som annars hade varit lätta att missa. Framförallt uppstod 

många tankar om viktiga aspekter för att konstruera en avatar som bidrar till ökad 

självkänsla. Nackdelar är att om materialet som ska analyseras är omfattande kan det 

bli mycket tidskrävande och blir det lite fel tankebanor kan det påverka att allt 

behöver göras om från början. Kanske blev det en extra tidskrävande analys på grund 

av att det inte finns någon tidigare erfarenhet av att genomföra affinity-diagram hos 

rapportskrivaren. Därför blev det en stor arbetsbörda i förhållande till arbetets storlek 

och vidare avgränsningar fick göras. Det behöver i och för sig inte vara en nackdel, 

eftersom fler saker upptäcktes under iterationen av affinity-diagrammet. En annan 

nackdel är att med enbart affinity-diagram kan triangulering enligt (Patton, 2002) inte 

genomföras eftersom för få metoder har använts. För det här arbetet innebär det att 

rapportskrivaren kan ha missat någon eller några aspekter och resultaten kan ifråga-

sättas, som kanske hade kommit fram om olika metoder och triangulering hade 

använts.  

 

En alternativ metod som övervägdes i detta arbete var färgkodning, som också hade 

varit en billig metod utöver kostnaden för tiden. Däremot hade det troligen gett 

mindre överblick när arbetet är så pass omfattande. Ett annat alternativ hade varit att 

kombinera litteraturstudier med observation och kanske intervjuer. Olika personer 

hade kunnat studeras för att se hur de beter sig när de använder sina avatarer och 

intervjua dem om hur de själva upplever sin självkänsla och om det blir någon 

skillnad när de använder sin avatar. Utgångspunkterna kan vara de samma som i detta 

arbete med fokus på de olika kategorierna. Kompletterande intervjuer skulle även 

kunna göras med andra personer i användarnas omvärld som också kan få svara på 

frågor om hur de upplever att användarens självkänsla är. En jämförelse kan då göras 

mellan användarna själva och deras omgivning. Dessutom används triangulering. 

Fördelar är att ett större material skulle kunna samlas in och analyseras och att flera 

olika metoder kan komplettera varandra för trovärdighet. Kanske skulle svar på fler 

frågor kunna bli effekten. Enligt Patton (2002) är det en styrka när flera metoder 

kombineras i triangulering, men kan vara en dyr metod. Tidsramen och budgeten för 

ett projekt kan påverka möjligheten att praktiskt kunna genomföra triangulering. 

Resultatet kan påverkas och fel kan uppstå när endast en metod används. Nackdelen 

med ett sådant tillvägagångssätt är att bakgrundsdelen troligen hade blivit mindre. Det 

kräver också mer tid att få tag på de personer som behövs. Som arbetsprocess i ett 
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företag skulle det troligen bli dyrare än den rena litteraturstudien för att det går åt tid 

och personer till att utföra observationer och intervjuer. 

 

För övrigt innebar arbetsprocessen att arbetet tog en annorlunda vändning än den 

ursprungliga bilden av arbetet. Funderingen att avataren kanske behöver vara med och 

ställa frågor kom lite som en överraskning. Det var också en överraskning att det 

material som hade hittats kunde bli så stort som det blev. Det som går att göra bättre 

är att försöka använda en större bredd av källor. Nu kommer många av artiklarna från 

”samma gäng”. Det behöver inte vara en nackdel, det kan bero på att just de 

personerna har ägnat sig åt mycket forskning, men det är värt att undersöka om det 

finns fler personer som har haft samma infallsvinkel på sin forskning. Några av 

undersökningarna verkar ha använt psykologistudenter eller från andra utbildningar. 

Det är svårt att veta om det har varit så i majoriteten av undersökningarna eller ej. 

Dock vore det bra att hitta undersökningar som har gjorts på hela populationen för att 

få ett mer säkert resultat samt att vara mycket noga med att undersöka hur 

mätningarna har genomförts. Graziano och Raulin (2013) beskriver att fördelningen 

över populationen blir bättre till exempel när det gäller intelligens, etnicitet och ålder. 

Det blir ett slumpmässigt urval som sprids mer och urvalet påverkar inte varandra. 

Efter att analysen i detta arbete var gjord visade det sig att området embodiment var 

för stort att hantera inom den givna tidsgränsen. Därför handlar det mer om 

förkroppsligande istället för embodiment. De två orden har lite olika innebörd.  

 

Övrig kritik som kan framföras mot detta arbete, förutom att triangulering inte har 

använts, är att viss referenshantering saknas, bland annat när det gäller människors 

längd och kultur (se avsnitt 2.7.1) och vad som har hänt i utvecklingen under senare år 

av system med buggar och grafik (se avsnitt 2.4). Det saknas även kritik från källor 

om vilka negativa konsekvenser som kan finnas med affinity-diagram (se kapitel 3) 

samt källor till färgkodning (se kapitel 3). Ordentliga försök har gjorts att hitta 

referenser till dessa delar, men det har inte lyckats. Om det beror på att bättre sökord 

hade kunnat användas eller om det beror på andra orsaker är lite oklart. Det finns dock 

en medvetenhet hos rapportskrivaren om dessa brister.  

 

5.3 Forskningsförslag  
 

Från kategoriindelningen framkom hur flera olika studier ger förslag på framtida 

forskning bland annat om avatarens egenskaper i form av utseende och beteende (se 

avsnitt 2.11) samt hur fotorealistisk en avatar behöver vara för att uppnå maximal 

närvaro (se avsnitt 2.11). Bland dessa forskningsförslag tangerar detta arbete några av 

frågeställningarna, bland annat när studier om avatarens utseende och beteende har 

sammanställts i detta arbete. Fotolikhet har också undersökts, inte kopplat direkt till 

närvaro, men som en företeelse. Något som har framkommit under arbetets gång är att 

det är viktigt att fortsätta undersöka avatarer ur olika synvinklar, för att det troligen 

finns fler användningsområden än vid första anblicken. Det är mycket viktigt att tänka 

på hur mätningen går till (se avsnitt 2.3.2) och att resultatet är trovärdigt och valideras 

(se avsnitt 2.3.2).  

 

Under materialgenomgången hittades också andra aspekter som fick avgränsas bort 

men som kan undersökas i vidare studier. Bland dem kanske BAS-skalor (eng. Body-

Awareness Scale) och intervjuskala för kroppsjaget (ISK) kan bidra med något till 
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området. Patientens fysiska symtom skattas med hjälp av BAS (Roxendal 1993 och 

Roxendal & Nordwall 1997). Roxendal är psykoterapeut och sjukgymnast. BAS-

skalan består bland annat av intervjuer och rörelsetest. Människors psykiska och 

fysiska funktioner kan kartläggas och inställning till kroppsbilden kan framkomma 

(Psykologiguiden). Ett annat intressant område att undersöka för att få personer att må 

bättre är Feldenkraismetoden. Feldenkrais (1972) menar att när en person förändrar 

sin inneboende bild av sig själv kan personen förändra sitt sätt att uppleva, tänka, 

handla och känna förändras tack vare en förbättrad rörelseförmåga av den egna 

kroppen. Enligt psykologiguiden (2014) kan våra kroppsställningar och rörelse-

mönster i vila och i arbete påverkas av den egna självbilden. En tanke är att Felden-

kraismetoden kanske kan vara bra att använda för att stärka självkänslan och själv-

bilden. Om det är möjligt eller inte att inkludera i ett seriöst spel kan vara värt att 

undersöka.  

 

Egna funderingar om forskningsalterantiv är att det kan vara intressant att göra någon 

liknande studie som Cooper m.fl. har gjort och att få tillåtelse från användarna att 

fotodokumentera både användarna själva och deras avatarer. Frågeställningar om 

självkänslan stärks med fotoliknade eller helt andra avatarer med vissa förmågor kan 

undersökas. Då behövs även en uppföljning för att se hur det har gått för olika 

personer. Det kan eventuellt bidra till en större förståelse för vad som händer med 

självkänslan vid användning av avatarer samt ge en indikation över om det är mer 

eller mindre vanligt med användning av fotolika avatarer eller avatarer som har 

förmågor som användaren ser upp till. Andra sätt att fortsätta forska är att utgå från 

specifika viktiga aspekter som har framkommit i detta arbete. En jämförande studie 

kan göras utifrån aspekten avatarers längd, avatarers attraktivitet, avatarers klädsel, 

avatarers fotolikhet eller användarnas eget val av avatar. En aspekt väljs ut och 

användarnas uppfattning om den specifika aspekten undersöks. Därefter kan de övriga 

aspekterna undersökas en och en i olika studier, det skulle kunna ge ett bra material 

att utgå från.  
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