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Sammanfattning 
Denna studie fördjupar sig i att analysera och utvärdera olika omslagsdesigner för spel inom 
actiongenren. Framför allt fokuserar den på att undersöka vilken roll spelets protagonist 
spelar i spelomslaget och vilket typ av innehåll ett omslag bör ha för att ha som störst chans 
att attrahera konsumentens intresse. 
För att undersöka detta så producerades en kollektion på sammanlagt sju stycken omslag, som 
var tänkta att representera en fiktiv speltitel som togs fram till den här studien. Dessa sju 
omslag gick att dela in i tre kategorier. Tre omslag lade fokus på karaktären, tre omslag lade 
fokus på karaktären och spelmekanik och ett omslag som lade fokus på enbart spelmekanik. 
Det som undersöktes var om man kunde konstatera ifall en av dessa designmodeller var 
märkbart mer populär och därmed lämplig att använda till spel inom action-genren. Det 
undersöks även om betraktarens förhållningssätt till karaktären i omslagen skiljde sig 
beroende på vilket kön karaktären porträtteras som. 
Omslagen visades upp för en testpanel bestående av 20 stycken respondenter vars svar sedan 
analyserades. 
 

Nyckelord: omslagsdesign, spelkaraktär, AIDA-modellen, actionspel.  
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1 Introduktion 

Idén till examensarbetet kom efter att jag började notera en trend inom omslagsdesign för tv-

spel, framför allt inom actiongenren. Spelomslagen började bli allt mindre kreativa och verkar 

istället följa en specifik mall för hur omslagen skall se ut. En bild av spelets protagonist i en 

avslappnad ”cool” pose, ofta med vapen i hand mot en intetsägande bakgrund. Några få 

exempel på spel med denna typ av omslag är Deus Ex: Human Revolution (2011), Call of Duty: 

Modern Warfare 3 (2011) och DmC: Devil May Cry (2013). Alla tidigare nämnda titlar har ett 

spelomslag som stämmer in på den tidigare beskrivna mallen. Även uppföljare till spel som 

hade en unik och kreativ omslagsdesign har valt att följa denna trend. Omslaget till Dead 

Space (2008) föreställde en amputerad underarm som tyngdlöst drev runt i rymdens mörker, 

en smart och väl utförd idé som speglade spelets skräck-tema och brutala innehåll. Till Dead 

Space 3 (2013) valde man istället ett omslag med huvudkaraktären i en avslappnad pose mot 

en vit bakgrund. Ett annat exempel är Mass Effect 3 (2013) som genomgick samma 

förändring. Mass effect (2007) hade ett omslag med tydliga inspirationer från 70-80 talets 

science-fiction filmaffischer. I uppföljaren Mass Effect 3 (2012) så fick vi istället även här ett 

omslag innehållandes en halvbild av huvudkaraktären mot en otydlig bakgrund. Men när även 

spelstudion Irrational Games använde sig att denna mall vid utformandet av omslaget till sitt 

spel Bioshock Infinite (2013), så blev det mött av kritik från både spelpressen och spelare. 

Skribenten Owen Good (2012) på spelsidan Kotaku klagade bland annat på att omslaget var 

intetsägande och generiskt, speciellt eftersom han ansåg att det inte återspeglade bland annat 

de vackra och unika spelmiljöer spelet gjort sig känt för via trailers och annat pressmaterial. 

Kritik riktades även mot att omslaget inte gjorde någon som helst referering till spelets andra 

protagonist, Elizabeth. Något som var förvånande eftersom Irrational Games hade valt att 

lägga mycket större tyngd på Elizabeth än spelets protagonist i sin tidigare marknadsföring, 

men så var alltså inte fallet i spelomslaget. Ken Levine, Creative director för Bioshock Infinite 

(2013) försvarade dock studions val av omslag med påståendet att det var den här typen av 

omslag som skulle ha störst positiv inverkan på spelets kommersiella framgång (Kohler 2012). 

Det är detta påstående som är kärnan i det här arbetet. Finns det en enskild typ av 

omslagsdesign för nutida actionspel som är mer framgångsrik i sin uppgift att locka in nya 

potentiella köpare och i så fall vilka element innehåller en sådan design?  

Förhoppningen är att detta examensarbete ska kunna besvara denna frågeställning och att i 

framtiden även kunna vara ett hjälpmedel för grafiker vid utformningen av spelomslag. 

Det första kapitlet ”Bakgrund” kommer framför allt att lista metoder och modeller som senare 

kommer att användas under projektet för att ta fram spelomslag. Samt analyser av de olika 

beståndsdelarna i en omslagsdesign. Även liknande examensarbeten kommer att tas upp och 

jämföras med denna studie. I kapitlet ”Problemformulering” kommer jag att gå igenom min 

frågeställning mer grundligt samt beskriva och motivera den undersökningsmetod jag valt. 

Kapitlet ”Genomförande” är en beskrivning av hur jag gått tillväga när jag producerat material 

för att kunna besvara min frågeställning samt förberedelserna för att sätta upp testpanelen. I 

kapitel ”Utvärdering” så presenteras resultatet från undersökningen som sedan analyseras. 
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2 Bakgrund 

För att en produkt ska lyckas fånga konsumenternas intresse är en smart utformad 

marknadsföring otroligt viktig. Hennig-Thurau, Houston & Sridhar (2006) konstaterar i en 

studie att en film med bristfällig kvalitet och negativa recensioner kan ”räddas” under en 

begränsad tid och ändå ge intäkter med en stark marknadsföring bakom sig. Under längre 

perioder kan dock inte marknadsföring rädda en produkt. Å andra sidan med en svag eller 

obefintlig marknadsföring så finns det stor risk för att produkten trots god kvalitet kan bli ett 

finansiellt misslyckade. Så var fallet med filmen The Iron Giant (1999). Filmen fick strålande 

betyg av recensenter och kritiker världen över, men lyckades ändå inte tjäna in hälften av sin 

budget i intäkter. Filmens regissör Brad Bird berättade i en intervju med Jeff Otto (2004) att 

det framför allt berodde på svag marknadsföring från filmens distributör Warner Bros. En 

stark marknadsföring är ofta vital för att ge ett högt brand awareness 

(varumärkeskännedom) för en produkt hos konsumenter. Som i sin tur leder till större chans 

till försäljning Hoyer & Brown (1990). 

Förr var spelomslagens roll i att öka brand awareness mycket större än idag då det ofta var 

den enda marknadsföring spelet hade och det enda konsumenter hade att utgå ifrån vid köp 

av spel. Ett av de mest kända fallen där spelomslaget kan ha haft stor påverkan på spelets 

försäljning är Mega Man (1987). Spelet fick dåliga försäljningssiffror i USA, trots bra 

recensioner ifrån kritiker. Anledningen till detta anses av många bero på spelomslaget, som 

med tiden blivit känt som ett av de sämsta spelomslagen genom tiderna (Rubin 2011) (Reith 

2012) (Bridgman 2012).  

Utbudet av metoder för att öka brand awareness hos konsumenterna för spel är idag är 

större än någonsin. Inte minst tack vare att det finns fler medier tillgängliga, som exempelvis 

internet. Dagens spel kan enligt Rob Crossley (2010) ibland ha en marknadsföringsbudget 

större än den genomsnittliga spelutvecklingskostnaden, som vid uttalandet 2010 låg på runt 

28 miljoner dollar. Brendan Sinclair (2010) från spelsidan Gamespot rapporterade att 

spelutgivaren Electronic Arts dåvarande vd John Riccitiello annonserat att deras kommande 

spel Battlefield 3 (2011) med stor sannolikhet skulle få en marknadsföringsbudget på över 50 

miljoner dollar. Men hur mycket pengar som än läggs på reklam och marknadsföring, så kan 

man ändå konstatera att spelomslaget är den enda delen av spelets marknadsföring som näst 

intill alla potentiella köpare utsätts för (Burgess, Stermer och Burgess 2007).  

2.1 AIDA-modellen 

Eftersom det här examensarbetet fokuserar på omslagsdesign så är det relevant att ta upp 

tekniker och metoder som används vid utformningen av reklambilder och posters. En av de 

vanligaste metoderna som finns inom marknadsföring man kan använda sig av för att fånga 

konsumentens intresse och senare få den att köpa en produkt eller tjänst är AIDA-metoden 

(Axelsson & Agndal 2012:167). 

Denna metod kommer användas under framtagningen av omslagen senare i projektet. 

Modellen presenterades av E. St. Elmo Lewis år 1906 och är efter ett århundrade fortfarande 

mycket populär att använda inom reklambranschen för utformning av reklambilder (Barry & 

Howard, 1990). Modellen går ut på att få konsumenten att gå igenom fyra stadier, Attention 

(uppmärksamhet), Interest (intresse), Desire (önskan) och Action (handling). Varje stadie i 

AIDA-modellen leder till nästa för att i sista stadiet resultera till att konsumenten köper 

produkten eller tjänsten (Nemlander & Nyberg 2011). 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Thorsten+Hennig-Thurau%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Mark+B.+Houston%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Shrihari+Sridhar%22
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I modellens första steg Attention, är målet att skapa uppmärksamhet hos konsumenten genom 

att ge ett starkt och positivt första intryck. Det finns många sätt att uppnå resultat här. Ett sätt 

kan vara en spännande titel eller ett starkt visuellt element (Barry & Harward 1990). Det första 

intrycket av bilden man får i Attention-steget ska göra att betraktaren får uppmärksamhet för 

produkten och därmed leds in i nästa steg Interest. Det kan dock vara viktigt att inte gå för 

långt eller göra något för drastiskt i hopp om att endast väcka uppmärksamhet. Mycket 

forskning gjord på det första intrycket tyder på att det ofta kan färga resten av upplevelsen och 

ha en stark påverkan på den åsikt vi senare får av helheten efter en längre stunds betraktande. 

Willis & Todorov (2005:597) demonstrerar exempelvis i en studie att vi endast behöver 

betrakta ett ansikte i 100 millisekunder för att skapa oss en uppfattning om personen i fråga. 

Ytterligare exponering av ansiktet kan leda till mer utvecklade tankar och bedömningar, men 

de kommer vara förankrade i uppfattningen man skapade under de första 100 

millisekunderna. I en annan studie utförd av Lindgaard, Fernandes, Dudek och Brown (2006) 

så konkluderar de att vi endast behöver 50 millisekunder för att bedöma om vi gillar designen 

på en hemsida eller inte.  

Andra steget är Interest, här gäller det att hålla kvar konsumentens uppmärksamhet och 

omforma det till det genuint intresse för produkten. Ett sätt att uppnå detta är att på något 

sätt visa att produkten uppfyller konsumentens behov (Olausson & Rosenger 2005).  

I tredje steget Desire så bygger man på intresset och övertygar konsumenten om den har ett 

behov av produkten. Det åstadkommer man enklast genom att visa hur produkten skiljer sig 

ifrån konkurrenternas. För att kunna ledas in i sista steget måste information finnas med om 

hur produkten är tillgänglig (Nemlander & Nyberg 2011).  

Det sista stadiet är också det viktigaste, Action. Här ska konsumenten utvärdera den 

information den tagit in och besluta sig för att köpa produkten. 

AIDA-modellen utnyttjas av grafiker inom många områden, bland annat av webbdesigners vid 

utformandet av hemsidor. Metoden är även mycket populär att använda vid utformandet av 

filmposters och omslagsdesigner där alla steg i AIDA-metoden går att applicera.  

 

Figur 1 Ett exempel på hur AIDA-modellen kan appliceras i omslags- och 
posterdesign. 
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2.2 Färg 

Färg är en av de viktigaste komponenterna i ett omslag och förmodligen det som ger oss det 

första och starkaste intrycket av bilden (Singh 2006:783). 

Färg kan ha många olika funktioner i en bild, Fagerholm (2009) beskriver färg som ett av de 

bästa designverktygen att använda när man vill förmedla känslor. Utan färg menar hon att 

exempelvis filmposters har mycket svårare att förmedla sitt budskap på ett lika kraftfullt 

sätt. Undersökningar visar att universellt så anses varma färgnyanser, som röd eller orange 

vara spännande och stimulerande, medan kalla färgnyanser, som blå uppfattas ge en 

avslappnande och lugnande effekt (Khouw 2002). Exakt vilka färger som är kopplade till 

vilka känslor är dock fortfarande relativt odefinierat, eftersom personer har olika 

uppfattningar om färger (Singh 2006:785). Det finns studier som även visar att färger kan 

uppfattas olika mellan könen, män har exempelvis visat sig vara mer toleranta för 

användningen av akromatiska färger (färger utan nyans) än kvinnor (Khouw 2002). 

Fagerholm (2009) visar i en analys av filmposters att olika färger är populära att använda i 

filmposters för olika genren för att attrahera dess specifika målgrupp. Även om även hon 

anser att färgvalen för olika genrer inte går att ge en exakt definition, så noterade hon dock 

att det finns tecken på tydliga preferenser för färgvalen mellan olika genrer. Färgschemat för 

filmposter till filmer inom actiongenren var starkt relaterat till posters för filmer inom 

science-fiction-genren. Fagerholm (2009) fann dock att poster med science-fiction-teman 

ofta hade en mörkare och kallare färgton än de från övriga genrer, troligen på grund av att 

genrens teman ofta har en stark koppling till rymden och det okända. Varma färger 

användes huvudsakligen för att framhäva text och djup i designen. Färgschemat för posters 

inom actiongenren hade mycket gemensamt med det från science-fiction-genren. Den stora 

skillnaden var förekomsten av varma färgtoner som var mycket vanligare inom 

actiongenren, ofta i form av explosioner. 

Färg är ett verktyg som används flitigt inom marknadsföring av både produkter och företag 

för att skapa en identitet till sitt varumärke (Labrecque & Milne 2010:711). Detta stärks av 

Klink (2003:146) som beskriver färg som ett av de mest använda visuella elementen för att ge 

företag en identitet. Detta genom att färgerna syns i allt från reklambilder till 

produktförpackningen och ibland på själva produkten i fråga. Spelutvecklare använder ofta 

färger för att förstärka sitt spels identitet och lämna ett starkare intryck på konsumenten. 

Spelstudion Volition, Inc. har exempelvis använt färgen lila vid marknadsföringen av sina två 

spel Saints Row: The Third (2011) och Saints Row IV (2013). Ett annat exempel är spelstudion 

Valve Corporations som har använt färgen orange vid marknadsföringen av sin spelserie Half-

Life (1998) ett exempel på detta är när de 2007 namngav samlingsboxen som bland annat 

innehöll de tre senaste titlarna i serien The Orange Box (2007).  
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Figur 2 Exempel på hur Saints Row IV (2013) använder en lila färgskala i sitt 
omslag och hur The Orange Box (2007) använder en orange färgskala. 

Slutsatsen Singh (2006:786) kommer till i sin studie menar dock att färg kan vara ett 

användbart verktyg inom marknadsföring, men att färger kan tolkas olika från person till 

person, framför allt på en global skala. Singh menar därför att grundliga 

marknadsundersökningar bör utföras för att uppnå ett optimalt resultat vid lanseringen av en 

produkt. 

Research relating to choice of colors should be conducted and concluded before 

launching a product, as the wrong color choice can have negative impact on the 

image of the product and the company. Global managers need to recognize that 

the different meanings associated with specific colors may facilitate multi-

segment marketing opportunities. 

Singh, 2006, s. 786 

Färg är dessutom ett mycket effektivt verktyg vid användningen av AIDA-modellen. En stark 

färg eller ett effektivt färgschema kan användas för att locka in betraktaren i modellens första 

steg, Attention (Olausson & Rosenger 2005).  

Man kan konstatera att färg är ett mycket effektivt verktyg att använda för att ge ett starkare 

och mer känsloladdat intryck på betraktaren och något jag kommer utnyttja senare i arbetet. 

2.3 Logotyp/speltitel 

Bergström (2012:271) beskriver logotypen som kärnan i ett företags visuella profil och att 

den ska representera dess affärsidé och kultur. Samma sak kan sägas om titeln för ett spel, 

som är en form av logotyp tänkt att representera spelets varumärke.  

Speltitlar är ofta utformade så att de återspeglar spelets tema och ger en idé om spelets 

innehåll utifrån speltitels visuella design.  
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Valet av typsnitten i titlarna är av stor vikt då typsnitt inte i sig är neutrala utan är laddade 

med budskap. Rätt val av typsnitt är därmed viktigt och kan ha stor påverkan på 

försäljningsresultat menar Doyle & Bottomley (2006) som exempelvis dokumenterade detta 

när de visade att folk valde en chokladask med vad de ansåg vara ett passande typsnitt på 

förpackningen tre gånger så ofta än de askarna med ett opassande typsnitt. I speltitlar väljs 

typsnittet därför ut för att matcha spelets tema. Spel inom science-fiction-genren innehåller 

ofta futuristiska eller utomjordiska element, medan fantasytitlar ofta använder sig av 

klassiska typsnitt med exempelvis gotiska och historiska drag.  

Figur 3 Capcom och Bethesda Softwork kände exempelvis ett sådant förtroende 
i sina varumärken att de valde att i stort sett endast pryda omslagen till sina spel 

Resident Evil 6 (2013) och The Elder Scrolls V: Skyrim(2011) med logotyperna för 
spelen. 

Vid spelutveckling så är ofta spellogotypen bland det första som visas upp i spelets 

marknadsföring, långt innan omslagsdesignen för spelet fastställs. Detta görs för att så tidigt 

som möjligt skapa brand awareness för spelet hos konsumenter fram tills spelet släpps på 

marknaden. Att skapa en snygg och lyckad logotyp är av stor vikt eftersom en stor del av 

spelets brand awerness ligger just i titeln. Även om spelet får ett nytt omslag (som det 

exempelvis kan få vid ”game of the year ”-utgåvor) så behåller man oftast samma design på 

logotypen. Vid uppföljare burkar oftast en stor del av designen behållas och endast en 

undertitel eller siffra läggs till. Anledningen till att man inte brukar se stora förändringar i 

speltiteln eller logotypen i uppföljare är på grund av att det finns en risk för att de ändringar 

man gör kan leda till att varumärket tappar brand awareness hos konsumenterna. Så var fallet 

inför släppet av Call of duty: Modern Warfare 2 (2009) uppföljaren till Call of duty 4: Modern 

Warfare (2007). När spelets utgivare Activision annonserade att spelet endast skulle kallas 

Modern Warfare 2, visade det sig att det beslutet hade en förödande effekt på spelets brand 

awareness. Enligt Ng (2009) så visade marknadsundersökningar utförda före Activisions 

annonserande att 40 % av de tillfrågade kände till titeln Call of Duty: Modern Warfare 2, men 

när samma undersökning utfördes efter att Call of Duty avlägsnats från spelets titel visade det 

sig att endast 20 % tillkännagav att de kände till spelet. De siffrorna fick Activision att ta 

tillbaka sitt tidigare uttalande och meddela att titeln för spelet återigen skulle vara Call of 

Duty: Modern Warfare 2 (Williams 2009). 
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I vissa aspekter så kan logotypens design vara viktigare än spelomslagets då det finns många 

situationer där speltiteln är det enda konsumenten ser. Står exempelvis spelet i en hylla 

tillsammans med andra titlar så ser man endast fodralets rygg och har därmed endast 

logotypen för spelet att utgå från. Ett annat exempel är Steam, en av de största digitala 

spelbutikerna i världen som listar många av sina titlar endast med logotypen, som figuren 

nedan demonstrerar. I dessa situationer så vilar uppgiften att locka in kunder helt på 

logotypens design. 

Figur 4 Skärmdump som demonstrerar hur online-spelbutiken Steam listar 
sina titlar. 

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att designen på speltiteln är en viktig del i spelets 

marknadsföring som ofta tas fram långt innan spelomslaget produceras och har hög 

sannolikhet att återanvändas i framtida utgåvor och uppföljare. Därmed bör mycket tid och 

resurser läggas ner på att logotypen man tar fram är tidlös, väldesignad och speglar spelets 

teman och grafiska stil. 

2.4 Komposition 

Det här kapitlet kommer att ta upp vikten av bra komposition i en bild och tekniker som kan 

användas för att uppnå önskat resultat. 

Composition is the arrangement of visual elements so they agreeably present 

themselves when viewed as a whole. 

Krages, 2005: 1 

Komposition kommer från det latinska ordet för sammansättning och handlar inom 

bildkonsten om att sätta ihop, placera ut och arrangera alla beståndsdelar i ett motiv på ett 

sådant sätt att bildelementen samverkar och ger ett positivt helhetsintryck (Ne.se 2014). 

Vanligtvis är det här det första steget under formgivningen, man lägger då upp en plan för 

hur allt ska ligga så att inget element i designen drar till sig en oönskad nivå av 

uppmärksamhet och därmed skadar balansen i bilden (Bergström 2012:180). Det finns 

många kompositionsmetoder man kan använda för att framhäva eller förstärka elementen i 
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en bild. Justera kontraster, ge bilden rörelser, repetition av visuella element, ändra 

storleksproportioner och ge djup (Krages 2005:13). 

En vanlig metod är den så kallade ”Rule of thirds”, en uppsättning riktlinjer som används 

under kompositionen av en bild för att göra den mer dynamisk och intressant för åskådaren 

(Krages 2005: 7). Metoden går ut på att dela upp bilden i tredjedelar genom att dra fyra 

streck över bilden och på så sätt dela upp den i nio separata sektioner. Därefter fylls delarna 

på ett sådant sätt att kontrasten mellan större och mindre objekt i bilden skapas (Bergström 

2012:182) Metoden användas framför allt vid redigering av fotografier, men är även ett 

vanligt verktyg för grafiker att använda vid utformningen av bland annat reklambilder och 

webbdesign.  

Komposition är dessutom ett av de viktigaste verktygen man kan använda sig av för AIDA-

modellen ska fungerar optimalt. Om betraktaren ska gå igenom modellens fyra steg gäller 

det att bildens innehåll presenteras på rätt sätt och att inget element stjäl uppmärksamhet 

eller rubbar balansen i bilden. 

2.5 Karaktärer i spelomslag 

Entertainment Software Association (2013) redogjorde i sin årliga analys av spelindustrin att 

kvinnor utgör 45 % av det totala antalet spelare, trots det så märks det tydligt att den siffran 

inte speglas i hur kvinnor representeras i spel.  

Enligt Downs & Smith (2009) så är inte bara förekomsten av manliga karaktärer i spel 

betydligt vanligare än kvinnliga karaktärer. När kvinnliga karaktärer väl förekommer i spel, 

så är det mycket vanligt att de framställs på ett sexistiskt sätt. Downs & Smith (2009) bedömde 

detta utifrån om karaktärerna bland annat hade sexuellt avslöjande kläder, oproportionella 

kroppsformer och midjemått. Vad de fann var att dessa attribut passade in på en fjärdedel av 

de granskade kvinnliga spelkaraktärerna.  

Carr (2006:169) menar att det är svårt att definiera en klar anledning till detta fenomen, men 

att en bidragande orsak kan vara att spel idag oftast utvecklas av män och är riktade till en 

huvudsakligen manlig målgrupp. Något som Steve Steinberg (2007:35) anser stämma då han 

informerar om att manliga spelutvecklare är nio gånger fler i antal än kvinnor. 

Flera spelutvecklare till spel med kvinnliga protagonister har angivit att de blivit kontaktade 

under spelets utveckling av sin utgivare som har utryckt sina bekymmer över att könet på 

spelet protagonist var en kvinna. En av dessa var spelstudion Dontnod Entertainment som 

angivit att de hade stora problem med att hitta en utgivare till sitt spel Remember Me (2013), 

just på grund av att spelets huvudkaraktär var en kvinna. De fick höra var att spelet inte skulle 

lyckas kommersiellt med en kvinna i huvudrollen (Rose 2013). Spelstudion Naughty Dog 

rapporterade om en likartad situation där de vid utformningen av spelomslaget till deras spel 

Last of Us (2013) upprepade gånger var under hård press att exkludera spelets andra 

protagonist ”Ellie” från omslaget. Detta på grund från spelets utgivare utryckte sin oro över 

att hennes förekomst på spelomslaget skulle ha en negativ inverkan på spelets försäljning 

(Cavalli 2012). 

Denna uppfattning om könsporträttering i spel verkar vara vanlig bland spelutgivare och det 

speglas även i hur omslagen är utformade. I en studie gjord av Near (2012) så undersöktes 

sambandet mellan hur män och kvinnor skildras i spelomslag och spelförsäljning för spelet 

ifråga. 399 omslag för spel med en åldersgräns på 13 år och uppåt undersöktes. Resultatet 
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visade att förekomsten av manliga karaktärer i en central roll överträffade antalet spelomslag 

med en central kvinnlig karaktär med en stor marginal. Majoriteten av de kvinnor som 

förekom i spelomslagen porträtterades i sekundära roll och ofta i en sexualiserad form. När 

spelförsäljningen granskades så pekade resultateten på att förekomsten av kvinnor i 

spelomslagen kan ha en negativ effekt på spelets försäljning. Framför allt så fanns det starka 

indikationer på att det var när kvinnor porträtterades ensamma på spelomslaget som 

spelförsäljningen påverkades negativt. Däremot så var spelomslag där kvinnor skildrades i en 

sexualiserad och icke-central roll associerad med god försäljning. Omslag som skildrade 

manliga karaktärer i centrala roller var i kontrast till kvinnliga karaktärer under samma 

förhållanden associerade med god försäljning. 

I en liknande studie gjord av Burgess m.fl. (2007) granskades 225 spelomslag för att 

undersöka hur de porträtterade män och kvinnor. Vad de kom fram till var att män hade mer 

än dubbelt så hög sannolikhet att finnas med i omslagsdesignen jämfört med kvinnor. Bland 

spel med högre åldersgräns så fann man att det var över 95 % sannolikhet för män att 

förekomma i omslagen, medan siffran var endast drygt 40 % för kvinnor. Männen var 

dessutom fem gånger så sannolika att skildras som spelets huvudkaraktär jämfört med 

kvinnorna. I slutändan kunde dock Burgess m.fl. (2007) konstatera att könsfördelningen i 

spelomslag förbättrats i samband med att spelindustrin har vuxit, när de jämförde sina siffror 

med en liknande undersökning ifrån 1998, där kvinnor förekom i endast 9,7 % av de granskade 

spelomslagen. Men när man granskade hur de olika könen porträtterades så upptäcktes det 

att trots att förekomsten av kvinnor ökat i spelomslag så var de mycket mer sannolika att 

avbildas negativt jämfört med männen. Männen var till och börja med fem gånger så sannolika 

att skildras som spelets huvudkaraktär, medan kvinnornas primära roll i omslagen oftast var 

att assistera mannen. När kvinnorna hade tilldelats en huvudroll i omslaget så var det vanligt 

att de delade den rollen med en man, något som var ovanligt för männen som oftast skildrades 

som spelets enda huvudroll. Visuellt konstaterades det även att kvinnor var mycket mer 

sannolika att utsättas för fysik objektifiering, nästan hälften av omslagen (47 %) med kvinnor 

jämfört med 13 % av omslagen med män. 

Resultaten från framför allt Nears (2012) studie är något jag kommer återkomma till senare i 

examensarbetet när jag kommer försöka dra en slutsats utifrån mina observationer av hur 

könet på karaktärer uppfattas i mina omslag. 

2.6 Liknande examensarbeten 

Det har inte gjorts många examensarbeten som tar upp omslagsdesign för tv-spel, men det 

finns en del likheter med mitt arbete och Jacob Larssons examensarbete Stereotypiska 

spelomslag (2013). 

I Larssons arbete undersöker han om huruvida omslag till spel inom actiongenren kan 

attrahera spelets tänkta huvudmålgrupp utan att använda sig av genremässiga stereotyper och 

istället förlita sig på bildanalytiska studier. Larsson undersökte detta genom att producera tre 

olika omslag. Ett omslag utformat för att följa och innehålla de stereotypiska element Larsson 

definierade i sin förstudie. Det andra omslaget var tänkt att vara det första omslagets motsats 

och inte innehålla stereotypiska och generaliserade element. Det tredje omslaget var tänkt att 

vara neutralt och fungera som ett komplement till de tidigare två. Resultatet kan kortfattat 

beskrivas med att flera av respondenterna som deltog i studien föredrog omslagen med unika 

element för actiongenren och tog avstånd till omslaget med stereotypiska element för genren. 
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Något som överraskade Larsson då litteraturstudien han gjort inför projektet indikerade på 

ett motsatt resultat. 

Även om det finns likheter mellan mitt och Larssons arbete, så skiljer sig ändå mitt arbete 

ifrån hans i fråga om problemformulering och val av metod för att besvara våra 

frågeställningar. Larsson arbete fokuserar främst på hur karaktärer porträtteras i omslagen 

och lägger lite fokus på övriga aspekter i omslagsdesignen, som exempelvis bakgrund, 

färgsättning, komposition och spellogotyp.  

Genus är dessutom en tydlig röd tråd genom hela Larssons studie. Genus kommer vara en del 

av mitt arbete, men framför allt kommer mitt arbete fokusera på att analysera omslagets alla 

beståndsdelar och utvärdera helheten i omslagsdesignen samt försöka se den ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Larsson nämner dessutom i sin slutsats till sin studie att han 

anser att examensarbetet i framtiden skulle kunna kompletteras med insikter på 

omslagsdesign från teorier inom bland annat reklam och marknadsföring. Något jag kommer 

lägga fokus på i mitt arbete. 

På kort sikt skulle arbetet kunna kompletteras med en reflektion kring ett 

reklamperspektiv där man tar in teorier från medie- och 

kommunikationsvetenskap i relation till reklamproduktion. Eftersom 

reklamområdet utvecklar uttryck och kommunikation till stora delar i 

samklang med sin samtid vore det intressant att se om samma trender gäller 

för spelomslag och i sådana fall granska vad det är som skiljer i utformning och 

innehåll likväl vad som kan vara bidragande faktorer till detta.  

Larsson, 2013: 55 

Larsson anser dessutom att det fanns brister i hans utförande. Han redogör att han 

misslyckades med att få respondenterna att granska omslagen ur ett konsumentperspektiv 

eftersom han aldrig fastställde det i sin enkät. Detta är en av bristerna med en kvantitativ 

undersökning som Larsson använde sig av. Vid en kvalitativ undersökning hade intervjun 

kunna styrts om med kompletterande frågor för att undvika det problemet. 

Ett annat examensarbete som kan relateras till detta är Minnamari Helmisaaris Dominanta 

och undergivna karaktärer (2013). Det arbetet försökte analysera ifall könet kan vara en 

faktor i hur betraktaren tolkar en karaktärs egenskaper i reklambilder för spel, samt 

undersöka ifall resultatet var annorlunda när karaktären illustrerades tillsammans med en 

annan karaktär. 

Helmisaari undersökte detta genom att producera en kollektion bilder med karaktärer i olika 

poser som ansåg vara förknippade med specifika normer. Dessa bilder visades upp för en 

testpanel via en webbenkät med öppna och slutna frågor om vad den svarade ansåg att 

karaktärerna representerade. 

Helmisaari delade upp sin undersökning i två delar. I den första delen så fick testpanelen 

betrakta karaktärerna var och en för sig och därefter besvara en rad frågor angående vilket 

kön eller känslor de förknippade med de presenterade poserna. I den andra delen av 

undersökningen presenterades de två karaktärerna tillsammans för att undersöka ifall 

normerna förknippade med poserna förstärktes eller försvagades när karaktärerna 

samspelade med varandra i samma bild. 
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I sin slutsats konstaterar dock Helmisaari att könet på karaktärerna överlag inte verkade ha 

en stark inverkan på hur betraktaren uppfattade karaktärens egenskaper. Helmisaari gissar 

att en orsak till detta kan vara att förutom ansiktsattributen så hade karaktärerna identisk 

kroppsanatomi vilket ledde till att helhetsintrycket av karaktärerna var detsamma mellan 

könen. Hon noterade dock att vissa poser tolkades annorlunda i samspel med en annan 

karaktär. När en dominant pose placerades bredvid en undergiven pose, uppfattades den 

dominanta posen mer negativt än vad den gjorde när den presenterades ensam. 

Det fanns även en del andra intressanta punkter i resultaten. I exempelvis en av 

undersökningarna presenterades karaktären i tre olika poser, dominant, likgiltig och 

undergiven. Karaktärens kön var dock dolt och testpanelen fick i uppgift att svara på frågan 

om vilket kön denne förknippade med respektive pose. Vad Helmisaari uppmärksammade är 

resultatet sammanställdes var att en överväldigande majoritet förknippade alla poser med en 

manlig karaktär. Men vad som var intressant var att siffrorna var betydligt lägre för den 

undergivna posen, där 30 % förknippade den med en kvinnlig karaktär, jämfört med 2 % på 

den dominanta och 7 % på den likgiltiga. 

Helmisaaris arbete tar upp många intressanta punkter, men tillför överlag inte mycket till 

svaret för min frågeställning. Främst på grund arbetet är en genusstudie som framför allt 

lägger fokus på att analysera hur karaktärer i reklambilderna vanligen uppfattas utifrån deras 

kön. Helmisaari gjorde inga direkta analyser på om övriga element i omslagsdesignen kunde 

ha en påverkan på hur betraktaren uppfattade karaktärerna och poserna i bilden. Färger kan 

som jag tidigare konstaterat vara emotionellt laddade (Singh 2006:786) och kan exempelvis 

haft en inverkan på betraktaren. 
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3 Problemformulering  

Spelindustrin har haft en stark utveckling senaste de decennierna. Enligt en undersökning 

gjord av The Entertainment Software Association (ESA) så genererade spelförsäljningen i USA 

över 20,77 miljarder dollar 2012, jämfört med 5,1 miljarder dollar 1997. Trots det verkar 

spelomslagen fortfarande spela en viktig roll i industrin. Enligt en undersökning gjord av 

kanadensiska NPD-group så uppgav 40 procent av de tillfrågade att den inom de senaste sex 

månaderna hade köpt ett spel på impuls och att förutom priset så var det just spelomslaget 

som var den viktigaste faktorn i köpet. Vilket är anmärkningsvärt med tanke på att spel idag 

marknadsförs genom så många andra medium innan det släpps på marknaden. Man kan 

därmed tolka det som att ett spels omslagsdesign fortfarande är viktig för att få konsumenten 

att gå in i en köpprocess.  

Den huvudsakliga frågan som detta arbete kretsar kring är vad som egentligen är en effektiv 

omslagsdesign i fråga om att attrahera konsumentens intresse för nutida spel inom 

actiongenren. Är det en design som lägger fokus på att presentera spelets själva innehåll och 

spelmekanik, en design som lägger fokus på att endast presentera spelkaraktären eller en 

design som försöker kombinera dessa tidigare två designmodeller. Enligt Ken Levine så är 

omslaget till Bioshock Infinite (2013) den typ av design som genererar bäst försäljning för spel 

inom action-genren(Kohler 2012), det vill säga en design som enbart fokuserar på 

protagonisten utan att visa upp spelets övriga element som omgivningen eller spelmekaniken. 

Det är framför allt detta påstående jag tänker testa mot. Ifall en omslagsmodell till spel inom 

actiongenren som lägger stort fokus i bilden på att tydligt visa upp huvudkaraktären framifrån 

i en odramatisk och avslappnad pose mot en intetsägande bakgrund verkligen är den 

effektivaste designen för att locka konsumenten till att köp ett spel? 

Arbetet kommer även lägga en del fokus på genusaspekten i omslagsdesignen. Jag kommer 

bland annat undersöka ifall det finns en preferens bland konsumenter för om karaktären 

porträtteras som en man, en kvinna eller om de föredrar att könet är odefinierat i 

spelomslaget. Jag är även intresserad av att se om ålder och kön på betraktaren av omslagen 

kan vara en faktor i hur de uppfattar omslagsdesignen. 

3.1 Frågeställningar 

 Har en omslagsdesign där fokus ligger på att presentera spelets huvudkaraktär i en 

odramatisk situation mot en intetsägande bakgrund ett bättre mottagande hos 

konsumenter, jämfört med andra typer av omslagsdesigner som fokuserar mer på 

presentera spelets själva innehåll? 

 

 Är det viktigt för betraktaren att spelets huvudkaraktär får en tydlig presentation i 

spelomslaget? 

 

 Har könet på karaktären i omslaget en påverkan på betraktarens åsikt om omslaget? 
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3.2 Metodbeskrivning  

För att besvara mina frågeställningar så har jag tagit fram en kollektion spelomslag med en 

gemensam speltitel som har visas upp för en testpanel. 

För att förhindra brand awareness att påverka hur testgruppen upplever omslagen så valde 

jag att utveckla omslagen med en fiktiv speltitel. Speltiteln är inom actiongenren med ett 

science-fiction-tema för PC-format. Anledningen till valet av genre och tema var att jag 

noterade att omslagsmodellen med karaktären i fokus är som vanligast att använda till omslag 

för spel inom actiongenren med inslag av just science-fiction. Omslagen utformades som om 

de vore för en riktig speltitel, vilket innebär att de följer de grafiska riktlinjer som sätts upp för 

kommersiella spelomslag. Omslagen är försedda med en PEGI-åldersgräns, samt logotyper 

för en fiktiva utvecklare/utgivare. Detta för att efterlikna utseendet på en riktig speltitel så 

mycket som möjligt.  

Målet var att samtliga omslag skulle produceras efter AIDA-metoden, då den har visat sig vara 

en mycket beprövad metod inom bland annat reklambild- 0ch posterdesign. Alla omslag 

innehåller därför element som i tur och ordning skulle väcka betraktarens uppmärksamhet, 

göra denne intresserad, väcka åtrå till produkten och slutligen leda till ett köpbeslut.  

Sammanlagt producerades sju spelomslag som placeras i tre kategorier: med var sitt unikt 

tema. Dessa sju omslag kommer ha flera gemensamma grafiska element, såsom designen på 

speltiteln, färgskalor och grafisk stil. 

I kategori 1 finns det tre omslag. Dessa är i stil med den ”omslagsmodell” jag nämnt tidigare, 

och fokuserar främst på att presentera karaktären mot en diffus eller minimalistisk bakgrund. 

I det första omslaget är karaktärens ansikte dolt och omslaget är därmed helt könsneutralt. 

Detta visades upp under intervjuns första skede för att besvara frågor angående vilken typ av 

omslagsdesign som var mest intressant. De två andra omslagen introducerades senare under 

intervjun när de könsrelaterade frågorna ställdes. På den ena av omslagen porträtteras 

huvudpersonen av en man, på det andra av en kvinna. Båda karaktärerna porträtteras 

likvärdigt och under exakt samma förutsättningar och sexualiseras så lite som möjligt. Bortsett 

från karaktärerna så är omslagen identiska. 

Exempel på spel med denna typ av omslag som jag dragit inspiration ifrån är: Mass Effect 3 

(2012), Dead Space 3 (2013) och Bioshock Infinite (2013). 
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Figur 5 Omslagen som kategori 1 kommer dra inspiration ifrån, Mass Effect 3 
(2012), Dead Space 3 (2013) och Bioshock Infinite (2013). 

Kategori 2 innehåller tre omslag med fokus på karaktären, men också spelets innehåll ifråga 

om upplägg och spelmekanik. Målet med dessa omslag var att de skulle kännas mer dynamiska 

samt ge en tydlig bild om vad spelet handlar om och samtidigt visa upp vem man kommer 

spela som. En stor del av bildens fokus ligger därför fortfarande på protagonisten, men mindre 

i förhållande till ”Karaktärs”-kategorins omslag. Även här går omslagen att dela in i kategorier 

med ett omslag som är könsneutralt och som visas upp först under intervjun och två 

könsbestämda omslag som visas upp senare. Omslagen är även här identiska bortsett från 

könet på huvudkaraktären.  

Exempel på spel som jag anser använder sig av denna typ av omslag är Star Wars: The Force 

Unleashed (2008), Assassin's Creed III (2012) och Uncharted 2: Among Thieves (2011). 

Figur 6 Omslagen som kategori 2 kommer dra inspiration ifrån, Star Wars: 
The Force Unleashed (2008), Assassin's Creed III (2012) och Uncharted 2: 

Among Thieves (2009). 

Kategori 3, skiljer sig från de övriga då den innehåller endast ett omslag som inte satsar på att 

ha en karaktär som bildens fokus. Istället fokuserar omslaget främst på att presentera spelets 

gameplay och spelupplägg. Omslaget har dock fortfarande ha samma färgskala och grafiska 

element som övriga omslag och upplevs inte som malplacerat bredvid omslagen i övriga 

kategorier. 

Exempel på spel som valde en liknande omslagsdesign utan fokus på en karaktär är Resistance 

3 (2011), Bioshock Infinite (reversible cover) (2013) och Dead Space (2008).  
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Figur 7 Omslagen som kategori 3 kommer dra inspiration ifrån, Resistance 3 

(2011), Bioshock Infinite (reversible cover) (2013) och Dead Space (2008). 

Det var ursprungligen tänkt att det endast skulle vara sammanlagt fem omslag, men när 

pilotstudien utfördes upptäcktes det att kategori 1 och kategori 2 även behövde ha ytterligare 

en version i sin kollektion, i denna så var könet på karaktären inte definierat. Detta på grund 

utav att man annars i intervjuns första skedde skulle ha varit tvungen att introducera 

respondenten till alla fem omslag samtidigt. Detta skulle leda till att inte alla 

omslagskategorier fick en jämlik presentation, framför allt kategori 3 som bara hade ett 

omslag. Med fem omslag framför sig fanns det även en stor risk att det skulle bli för många 

intryck att ta in på en gång och därmed kunna äventyra respondentens förmåga att bedöma 

omslagsdesignerna. Därför fattades beslutet att introducera ytterligare ett omslag kategori 1 

och 2 där könet på karaktären var dolt.  

Nästa steg var att presentera omslagen för en testpanel. Jag har valde att utföra 

undersökningen i form av en kvalitativ metod. En av anledningarna till det beslutet är att 

metoden är mycket vanlig att använda vid undersökningar inom bland annat 

marknadsanalyser och publikforskning. Metoden har även flera fördelar gentemot andra 

metoder som exempelvis kvantitativa metoder. Dels kan man få tillgång till unik information 

från respondenterna som annars vore svår att få tag på (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 

2004:101). Kvalitativa undersökningsmetoder är även de främsta när det kommer till att 

fördjupa sig i att förstå hur en viss grupp människor resonerar och tänker, menar Fürst & 

Siggelin (2013:55). Min målsättning var att konstatera ifall spelköpare föredrar en viss typ 

omslagsdesign för actionspel. Jag ville därför få så tydlig och detaljrik återkoppling som 

möjligt från respondenterna och då var den respons som kvalitativa undersökningsmetoder 

erbjuder vital. Slutligen var jag intresserad av att personligen kunna notera det första intrycket 

spelomslaget gjorde på respondenten vilket vore omöjligt utan att använda sig av kvalitativa 

intervjuer.  

Målet var att jag under intervjuns inledning skulle få respondenterna att föreställa sig att de 

såg spelen i en spelbutik. Tanken var att spelomslagen ska sättas i ett spelfodral och placeras 

bredvid varandra som i en hylla för att se så naturligt ut som möjligt för betraktaren. Därefter 

studera hur respondenterna betraktar de olika omslagen och försöka se vilken typ av omslag 

som gjorde starkast intryck. 
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Jag valde att utföra undersökningen med hjälp av semi-strukturerade intervjuer, detta för att 

jag då har tillgång till ett formulär med förbestämda frågor, men samtidigt får stor flexibilitet 

under intervjuns gång och gavs möjligheten att ställa följdfrågor (Østbye m.fl. 2004:101). 

Testgruppen var på sammanlagt 20 personer. Jag försökte få ihop en relativt stor grupp för en 

kvalitativ forskningsmetod i hopp om att eliminera metodens största svaghet. Med få 

deltagare så fanns det stor risk för att resultatet inte skulle vara representativt.  

Mitt ursprungliga mål var att ha en så jämn fördelning som möjligt av män och kvinnor i 

undersökningen och en ålder som varierar från 16 år och uppåt, detta för att se om åsikterna 

skiljde sig åt mellan könen och åldrarna. Den enda gemensamma nämnaren mellan 

respondenterna var att de har ett intresse för spel inom actiongenren och att de skulle ha köpt 

minst fyra fysisk kopior av ett spel 12 månader tillbaka i tiden. Detta var för att underlätta 

flödet under intervjun och säkerhetsställa att alla i testpanelen skulle kunna relatera till 

frågeställningen och därmed bidra med information och åsikter till frågeställingen. 

Informationen från testpanelen sammanställdes för att konkludera om det fanns en röd tråd 

bland deltagarna i deras åsikter om omslagen och om det fanns en omslagsmodell som var 

extra populär bland majoriteten av deltagarna i testpanelen. När resultatet sammanställdes 

sorterades respondenterna efter kön och ålder för att se om resultatet varierade mellan de 

olika åldersindelningarna. 

Intervjuerna utfördes vid två tillfällen. Jag hade en personlig kontakt som gav mig möjligheten 

att utföra intervjuer på Blekinge tekniska högskola i Karlshamn. Skolan erbjuder ett flertal 

spel- och medierelaterade utbildningar och förhoppningen var att det skulle bli lättare där att 

hitta kvinnliga respondenter med spelvana att intervjua. Sammanlagt utfördes åtta intervjuer 

i Karlshamn, de övriga 12 intervjuerna utfördes i en utav Webhallens butiker i Göteborg. 

Webhallen är en populär plats för spelköpare att besöka, inte bara för att handla. Men också 

för att kunder som besöker butiken har möjlighet att testa och spela på spelkonsoler som finns 

utställda i lokalen. Det fanns därmed extremt goda möjligheter att hitta potentiella 

respondenter att intervjua som kunde bidra med värdefull information till undersökningen. 

Det fanns dock ett flertal andra problem och motgångar som kunde uppstå under projektets 

gång och som var viktiga att ha i åtanke. Vid exempelvis en kvantitativ undersökningsmetod 

så hade det varit mycket lättare att nå ut till ett större antal respondenter och därmed få ett 

större underlag. Vid en kvalitativ metod så var jag själv tvungen att hitta respondenter till 

undersökningen. En risk med detta var att det kunde bli svårt att skapa en tillräckligt kön- och 

ålderfördelad testpanel. Att exempelvis hitta kvinnliga spelare med intresse för spel inom 

actiongenren kunde bli en utmaning, inte minst i de högre åldrarna.  

Att själv hitta respondenter kunde dock vara en fördel eftersom det kan göra resultatet mer 

representativt jämfört med vid en kvantitativ undersökningsmetod, eftersom man där inte har 

kontroll över vilka som svarar på undersökningen och därmed exempelvis riskerar att en 

majoritet av svaren kommer från de som känner starkt för ämnet på undersökningen. Vid en 

kvalitativ undersökningsmetod däremot så ökar chanserna för att få in svar även från 

respondenter som kanske inte skulle ha deltagit eller svarat på undersökningen annars och 

därmed få en bättre fördelning av svaren. 

En av de största svagheterna med metoden jag valde var att resultatet kunde komma att bli 

svårt att sammanställa och i slutändan kanske det inte skulle kunna dras en generell slutsats. 

Det skulle dock kunna ha varit ett svar i sig. Ifall slutsatsen var att det inte finns en enskild 

omslagsdesign för actionspel som tilltalar majoriteten av konsumenterna, så kan det innebära 

https://www.adlibris.com/se/sok?q=Helge%20%C3%98stbye
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att det heller inte finns en grund till att utforma omslagen utifrån en förbestämd mall, utan 

varje spel bör ha ett unikt spelomslag utformat utifrån marknadsundersökningar. 

3.3 Etiska aspekter  

Det finns även etiska aspekter att ha i åtanke när man intervjuar människor till sin studie. 

Därför finns det fyra grundläggande krav man följer för att skydda individen som deltar i 

undersökningen, informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Østbye m.fl. 2004:126). För att uppfylla dessa krav så fick samtliga 

respondenter som ställde upp på intervjun först en kort summering om vad projektet 

handlade om. Beskrivningen gick inte in på detalj, men de fick veta att deras uppgift under 

intervjun skulle vara att bedöma och svara på frågor gällande omslagsdesign. De blev även 

informerande om att de var fria att avbryta sitt deltagande när som helst under intervjun och 

att de kommer att vara helt anonyma i undersökningen, de enda personliga uppgifterna som 

skulle samlas in om dem var deras ålder och kön.  

För att resultatet skulle vara så representativt som möjligt så ansågs det som viktigt att ha ett 

brett åldersspann på de respondenter som skulle delta i undersökningen. Speltiteln som skulle 

tas fram för undersökningen och som den sju spelomslagen var tänkt att representera är tänkt 

att ha en PEGI-åldersgräns på 16 år och är därmed tänkt att marknadsföras till en målgrupp 

som är 16 år och uppåt. Målet var därmed att åldersspannet på respondenterna skulle vara 

anpassat därefter och att inga personer under 16 år skulle delta i undersökningen. The 

Entertainment Software Association (ESA) årliga undersökning på spelindustrin visade 

dessutom att 32 % av de som spelar digitala spel är under 18 år gamla. Det är en stor andel av 

spelardemografin som vore obetänksamt att utelämna. Detta var en av de främsta 

anledningarna till att det beslutades att undersökningen även skulle inkludera respondenter i 

åldrarna 16 år och uppåt. När man väljer att inkluderar minderåriga i sin undersökning är det 

dock ytterligare en rad etiska aspekter att tänka på under projektets gång. 

Vid studier som involverar minderåriga så är det egentligen rekommenderat att man ska ha 

vårdnadshavarens tillstånd innan man låter dem delta i undersökningen. I denna 

undersökning är det två respondenter som är minderåriga, en 16-åring och en 17-åring vid 

tiden för intervjun så dock ingen utav respondenternas målsman tillgänglig. 

Trots att spelet som omslagen är tänkt att representera har en 16-årsgräns så innehåller dock 

inte omslagen något grafiskt innehåll som kan anses som olämpligt för minderåriga. 

https://www.adlibris.com/se/sok?q=Helge%20%C3%98stbye


 
18 

4 Genomförande  

I följande underkapitel kommer det ges en tydlig beskrivning av hur arbetsprocessen för att ta 

fram de fem omslagen gick till, från idéstadiet till färdig produkt. 

4.1 Spelidé 

Redan i början av projektet så fanns det ett behov av en kreativ spelidé för ett actionspel att 

basera omslagen på. Omslagen i Kategori 1 skulle främst ämna att visa upp spelets 

huvudkaraktär, utan att lägga något större fokus på spelinnehåll. Omslagen i Kategori 2 och 3 

däremot skulle lägga mycket större fokus på att presentera spelmekanik och gameplay. Därför 

kändes det viktigt att ta fram en spelidé med unika element i speldesignen för att underlätta 

att göra omslagen i kategori 2 och 3 mer intressanta. Jag är av åsikten att om ett spel har ett 

unikt spelinnehåll så borde presenteras i spelets omslag. Ett exempel på ett spel som inte 

gjorde just det och ansåg att det skulle hjälpa spelets försäljning var Bioshock: Infinite (2013). 

Grundidén till spelet var baserad på Shadow of the Colossus (2005) med ett science-fiction-

tema. Är man bekant med Shadow of the Colossus (2005) så vet man att spelet går ut på att 

en ensam spelare måste bekämpa och döda mytologiska jättar som kallas Colossus. Tanken 

var att mina omslag skulle presentera en liknande spelidé, fast med enorma robotar som 

fiender istället och spelarens främsta verktyg skulle vara en änterhake.  

En stark inspiration källa till just spelmekaniken var en scen ut Star Wars Episode V: The 

Empire Strikes Back (1980). Under filmens första akt blir en rebellbas attackerad av 

gigantiska robotar och en utav dem förstörs av filmens hjälte genom att han klättrar upp på 

den med hjälp av en änterhake och planterar en bomb på den som förstör roboten när den 

detonerar. 

Figur 8 Scenen ifrån Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980) när 
Luke Skywalker förstör en AT-AT med hjälp av en änterhake och en 

sprängladdning. 

Eftersom spelet var tänkt att ha enorma fiender så kändes det passande att spelets miljöer 

skulle bestå av vidsträckta vyer och ge en känsla av frihet där robotarna kunde sticka upp och 

bryta horisonten. Spelet skulle vara tänkt att utspela sig i Norrlandinspirerade miljöer med 

mycket skog, höga fjäll och storslagna vyer.  
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Figur 9 Ett fotografi taget av Jacob Granqvist någonstans i Norrland som var 
en stark inspirationskälla för spelets miljö. 

4.2 Grafisk stil 

Redan från start bestämdes det att spelet skulle ha en realistisk och relativt mörk ton. Realism 

kunde först upplevas som ett märkligt val för ett spel med gigantiska robotar, men det visade 

sig under projektets gång vara nödvändigt för att kunna följa metod beskrivningen. Under 

arbetet på karaktärsdesignen så upptäcktes det snabbt att med överdriva karaktärsdrag i 

ansiktet så var det mycket svårt att inte utsätta karaktären för sexualisering. Detta var extra 

tydligt i fallet med den kvinnliga versionen av karaktären, om hon exempelvis gavs större ögon 

och en mer tecknad stil likt den som exempelvis Disney använder så upplevdes huvudet som 

väldigt malplacerat på en kropp med realistiska och könsneutrala proportioner. Eftersom det 

var bestämt att kroppen skulle vara identisk för den manliga och kvinnliga versionen av 

karaktären, så fattades beslutet att ha en mer realistisk ton på den grafiska stilen och därmed 

även i ansiktet för karaktärerna. Eftersom detta arbete i projektet utfördes före pilotstudien, 

så var det i detta skedde ännu inte bestämt att kategorier 1 och kategori 2 även skulle ha var 

sitt könsneutralt omslag. 

Koncepten för robotarna och huvudkaraktären fick därmed en design som skulle kännas 

logisk, realistisk och så som de skulle ha kunnat se ut om de funnits i verkligheten. 

Ursprungligen var det tänkt att robotarna skulle vara kamouflagefärgade och 

huvudkaraktären ha ett mer färgstarkt färgschema. Men i slutändan så fick robotarna ett 

svartblått och gult färgschema eftersom ett kamouflagefärgschema troligtvis inte hade gjort 

mycket för att dölja en gigantisk robot. Ett kamouflagefärgschema skulle däremot förmodligen 

vara mer effektivt för en karaktär som använder sig av gerillakrigsföring i en skog. Därför fick 

huvudkaraktären ett färgschema med främst gröna och mörka färger, medan robotarna 

istället designades i hopp om att upplevas som mer skräckinjagande och hotfulla. 
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Figur 10 Tidigt koncept för robotarna. 

Figur 11 Tidigt koncept för huvudkaraktärers vapen, rustning och änterhake. 

 

4.2.1 Färgskalor 

Färgschemat jag tog fram för att använda i omslagen var utformat för att matcha spelets 

realistiska och lite mer mörka ton. Färgschemat stämmer in på Fagerholms (2009) analys av 

filmposters där hon konstaterade att filmer med science-fiction-tema ofta hade kallare 

färgnyanser i sina filmposters. Fagerholm (2009) beskrev även att filmer med ett action-tema 

hade liknande färgschema, men att den största skillnaden mellan genrerna var framför allt 

användandet av varma färger som var mycket vanligare i posters från filmer med action-tema. 

Dessa varma färger förekom ofta i form av explosioner i posterna och det är något jag tagit till 

mig under produktionen av mina omslag. När färgkompositionen i omslagen utvärderades så 

konstaterades det att bilden upplevdes som kall, därför introducerades varma färger i form av 

just en explosion som gav bilden mer liv och gjorde att omslaget inte kändes så kyligt. 
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Figur 12  Färgskalan jag tog fram i ett tidigt skede och som använts i samtliga 
omslagsdesigner. 

4.3 Komposition 

Komposition är ett av de viktigaste redskapen för att AIDA-modellen skulle fungera korrekt 

och var ett av de främsta verktygen när de första skisserna när upplägget för hur omslagen 

skulle se ut producerades. För att få AIDA-modellen att fungera effektivt så fick man pröva sig 

fram och experimentera med storlekar och färger, så att betraktaren gick igenom alla fyra 

stegen i korrekt ordning. Om ett element tog upp för mycket plats så kunde de stjäla 

uppmärksamheten från övriga delar av bilden och modellen skulle därmed kollapsa. 

Färgkompositionen var viktigt även här för AIDA-modellen eftersom samma sak gällde med 

starka färger i omslagsdesignen. Mycket tid lades därför på att se till att Interest-stadiet tog 

upp en stor mängd av bildens yta och hade en uppmärksamväckande färgskala. Bildinnehållet 

fick balanseras på ett sådant sätt så att Interest-stadiet inte stal uppmärksamhet från 

Attention-stadiet och därmed skulle få betraktaren att gå direkt till Interest-stadiet. Det var 

självklart att själva bildinnehållet också vara tvunget att vara intressant. Att få Desire-stadiet 

att fungera var aningen enklare, eftersom bildinnehållet till detta stadie ska upptäckas när 

betraktaren granskat bilden närmare. Därmed kan bildinnehållet göras intressant, men 

samtidigt inte lika iögonfallande som i Attention- och Interest-stadiet. 

Spelomslag skiljer sig dock från reklambilder när det gäller hur de utnyttjar AIDA-modellen. 

Framför allt när det kommer till Action-stadiet som ska förse konsumenten med information 

om hur den kan köpa produkten. När spelomslag används i spelets marknadsföring så 

förkommer det alltid information längst ner i postern där hemsida adresser till spelet nämns 
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eller liknande. När man ser ett spelomslag bukar det oftast vara i en spelbutik när man håller 

spelet i handen eller när man ser det listat på hemsida. I båda fallen så behöver konsumenten 

inte förses med information om hur den ska få tag på produkten då den informationen 

automatiskt förses av omgivningen. Action-stadiet är därför inte lika nödvändigt som i andra 

fall och placeras därför endast i logotypen för spelutvecklaren till spelet. 

I samtliga omslag så står titeln för Attention-steget. Eftersom respondenterna inte kommer 

göra någon bedömning på titelns design utan istället på omslagens övriga bildinnehåll så 

kändes det logiskt att låta titeln stå för Attention-stadiet. Titeln måste finnas med i omslagen 

för att ge dem äkthet, men kommer att vara identisk i alla omslag. 

Vilket av bildinnehållet som kommer stå för Interest- och desire-stadiet däremot varierar 

mellan kategorierna. Anledningen till det är att AIDA-modellen är det som avgör var fokus i 

bilden ligger. Projektet kretsar kring frågeställningen om spelkaraktärens roll och funktion i 

spelomslag. Så är det kring karaktären Interest-stadiet i kategori 1 och kategori 2 ligger, de 

omslag där karaktären får en tydlig presentation. I kategori 1 så är detta extra tydligt då 

karaktären tar upp en stor del av omslagets yta och är central i omslaget, jämfört med kategori 

2. I kategori 3 så ligger dock Interest-stadiet i omgivningen eftersom den omslagsdesignen i 

första hand har i uppgift att presentera spelinnehållet före karaktären. I kategori 3 ligger 

karaktären istället i Desire-stadiet, medan kategori 1 och katergori 2 har spelets övriga 

innehåll i det stadiet. 

Figur 13 De första omslagsprototyperna för kategorin 1, 2 och 3. Samt en 

demonstration i hur kompositionen är utformad efter AIDA-modellen. 
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4.4 Produktionen 

När jag kände mig tillräckligt nöjd med skisserna till spelomslagen och kände att de uppfyllde 

kraven från sina respektive kategorier så började jag jobba på slutdesignen på omslagen. Alla 

omslag producerades i Photoshop CS5 (Adobe Systems Inc., 2010). För förstärka känslan av 

att omslagen tillhörde samma kollektion så var det flera bildelement som återanvändes och 

delades mellan omslagen. Eldsflamman med röken är exempelvis något som återfinns i alla 

utav omslagen, men också bland annat rustningen och flera utav träden i kategori 2 är direkt 

tagna ifrån kategori 1, med omfattande modifikationer dock.  Detta gjorde det även möjligt för 

produktionen att gå snabbare eftersom, man slapp skapa nytt material från grunden till varje 

omslag. 

 

Figur 14 Halvfärdiga omslag från kategorin 1, 2 och 3. 

4.5 Karaktärens ansikten 

Att designa ansiktena till karaktären i kategori 1 och kategori 2 var en utav projektets 

större utmaningar. Som det nämndes tidigare så blev det beslutat att karaktären skulle 

de ha realistiska ansiktsdrag. Jag använde därmed fotografier av verkliga människor 

som grund för att uppnå ett så realistiskt resultat som möjligt. Ansiktet som den 

kvinnliga karaktären var baserad på var ett fotografi av Natalie Portman. Ansiktet 

bakom den manliga karaktären var från Brad Pitt. Ansiktena har dock genomgått så 

många ändringar och revisioner under projektets gång att deras slutgiltiga utseende 

har lite gemensamt med de ansikten de ursprungligen var baserade på. 
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Figur 15 Karaktärens ansikten i kategori 1. 

Figur 16 Karaktärens ansikten i kategori 2. 

4.6 Logotyp 

Eftersom logotypen står för Attention-stadiet i AIDA-modellen i alla omslagskategorier så var 

det viktigt att speltiteln hade en design som stack ut från omslagets övriga element, samtidigt 

som den passade in med den grafiska stilen i omslaget. Olausson & Rosenger (2005) beskrev 

färg som ett mycket effektivt verktyg att använda för att fånga konsumentens uppmärksamhet 

i AIDA-modellen. Jag valde därför att ge logotypen en stark röd färg eftersom det fick 

logotypen att tydligt sticka ut från omslagens färgscheman som främst domineras av nyanser 

av grått, grönt och vitt. 
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Jag valde att hålla designen relativt simpel och stilren. Jag upptäckte att om logotypen hade 

en för avancerad design, med för många olika färger eller detaljer så stack den inte ut lika 

tydligt i omslaget och skulle därmed inte optimalt fylla sin funktion i Attention-steget.  

Figur 17 Olika designer för spellogotypen. 

Det sista grafiska elementet som producerades till omslagen innan pilotstudien utfördes var 

logotypen för den fiktiva spelutvecklaren till spelet omslagen var tänkta att representera. Intet 

studio är ett namn jag personligen använt vid tidigare liknande projekt, exempelvis vid serie 

och filmproduktioner. Eftersom spelföretagslogotypen är ett separat grafiskt element så 

behöver den inte ha samma grafiska stil som resten av spelomslaget. Jag passade ändå på att 

ge logotypen en ny stilren design som gjorde att den tydligt stack ut från omslagens övriga 

element. 

Figur 18 Logotypen för det fiktiva utgivaren till spelet. 

4.7 Första upplagan av den slutgiltiga versionen 

Nedan listas de första versionerna av omslagsdesignerna för Kategori 1, 2 och 3. Jag var 

medveten om att det fanns element i omslagsdesignen som kunde förbättras och finslipas 

ytterligare, men i detta skedde så var de tillräckligt kompletta för att visas upp för en testpanel 

i form av en pilotstudie. 

I kategori 1 är omslagen designade exakt så som beskrivs i metodbeskrivningen, en bild av 

karaktären framifrån. Man får dock en idé om vad spelet går ut på om man granskar omslagen 

närmare. Med trädlinjen i bakgrunden så får man en aning om var spelet kommer utspela sig 

i. Synar man karaktären kan man se änterhaken monterad på vänster handled och man kan 

dessutom utskilja att robotarna tonar upp sig bakom horisonten. 
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Figur 19 Omslagen för kategori 1, kvinnliga till vänster och manliga 

till höger. 

Kategori 2 ämnar att försöka återskapa ett spelmoment ur spelet. Man ser här karaktären 

klättra på sidan av en robot men hjälp av änterhaken och i färd med att plantera en 

sprängladdning. Man ser även en robot i bakgrunden. 

Figur 20 Omslagen för kategori 2, kvinnliga till vänster och manliga 

till höger. 

Omslaget i kategori 3 satsade på att framstå som mer artistisk, här ser man karaktären stå på 
en av robotarnas gigantiska fötter och skjuter i väg sin änterhake i profil. Tanken är att man 
ska få en god idé om vad spelet handlar om, men även en känsla av spelets atmosfär och 
framför allt hur stora robotarna faktiskt är. 



 
27 

 

Figur 21 Omslaget för kategori 3. 

4.8 Pilotstudien 

Innan arbetet med att visa upp omslagen för en testpanel påbörjades fanns det ett behov för 

att utföra en pilotstudie. Detta för att delvis i hopp om att upptäcka brister i frågeformuläret, 

men jag ville även få återkoppling på designen i omslagen. Tidigare under produktionen hade 

omslagen visats upp för ett antal personer för återkoppling på omslagsdesignerna och kritiken 

hade därefter influerat hur slutprodukten såg ut. Men dessa personer fanns med under hela 

processen, ändå från de första skisserna till de sista detaljerna och logotypdesignen. De hade 

därför en god idé om vad tankarna bakom varje omslag var och vad allting föreställde. Därför 

kändes det viktigt att visa upp omslagen för en publik som aldrig tidigare hade sett dem. 

Omslagen visades därmed upp för en testpanel på fyra personer på samma sätt som 

intervjuerna var senare tänkta att utföras. 

Det första som upptäcktes under pilotstudien var att det fanns en stor brist i min metod. Målet 

med projektet var att undersöka om det finns en typ av omslagsdesign som är tydligt populär 

hos spelköpare. Men när omslagen visades upp för respondenterna så var jag tvungen att 

presentera alla fem omslag på en gång, eftersom jag senare i undersökningen skulle undersöka 

respondenternas åsikter om att huvudpersonen i omslaget porträtterades av en man och en 

kvinna. Det gick därmed inte att låta ett av omslagen från kategori 1 och kategori 2 

representera sin respektive kategori då det kunde ha en påverkan på respondenternas åsikter 

på de könsrelaterade frågorna ifall det andra könet representerades senare. Att presentera alla 

fem omslag på en gång var heller ingen god idé. Det ledde till att det blev många intryck för 

respondenten att ta in. Dessutom blev kategori 3 underrepresenterad eftersom den bara hade 

ett omslag, medan de andra hade två omslag var. Därför fattades beslutet att lägga till ett 

omslag i kategori 1 och kategori 2. Dessa omslag skulle vara identiska till de tidigare omslagen 

med en stor skillnad. Huvudkaraktärens ansikte skulle vara dolt av en hjälm, därmed fanns 

det ingenting i karaktärens utseende som avslöjade något om karaktärens kön eftersom de 

tidigare hade utformats med näst intill identisk anatomi, med bara ett annat huvud som skiljde 

dem åt. Dessa två nya omslag skulle få representera sin respektive kategori större delen av 

intervjun tillsammans med omslaget från kategori 3 för att senare få sällskap fram mot slutet 

av de könsbestämda omslagen när könsrelaterade frågor skulle ställas.  
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Undersökningen avslutades med frågor om själva designen i omslagen. Testpanelen i 

pilotstudien fick svara på frågor om vad de tyckte om ljussättningen, färgschemat, 

kompositionen och logotypdesignen. Dessa punkter var de som kändes rimliga att hinna 

åtgärda innan omslagen skulle visas upp för den riktiga testpanelen. Kritiken av själva 

omslagen varierade mellan respondenterna, men det största problemet med omslagen som 

togs upp var att omslagen var för mörka vilket gjorde det var svårt att utskilja vad som hände 

i omslagen och att det skulle fungera bättre med mer ljus i bilderna. Kritik riktades även mot 

att kompositionen kändes lite oharmonisk och att det skulle vara något kunde förbättrats 

eftersom bilden i nuläget kunde uppfattas som rörig. Slutligen testades AIDA-modellen i 

omslagen genom att låta testpanelen beskriva i vilken ordning de uppfattade elementen i 

omslagsdesignen. Resultatet pekade mot att modellen fungerade i de flesta fall och fungerade 

mycket väl i omslaget för kategori 3, men i omslagen från Kategori 1 och 2 fungerade den lite 

sämre. I alla tre kategorier så står logotypen för Attention-stadiet och är tänkt att vara det 

första som fångar betraktarens blick, men i Kategori 1 och 2 ligger logotypen mot en mörkare 

bakgrund och smälter därmed in mer i bilden. Beslutet fattades därmed att logotypen skulle 

vara större och få en mer klarröd färg. 

Vad det gällde frågeformuläret så upptäcktes inga större brister. Ett par frågor formulerades 

om för att extra tydliggöra vad som menades och ett par frågor flyttades så att de ställdes 

antingen senare eller tidigare i undersökningen. Eftersom kollektionen utökas med två omslag 

så kommer ett par frågor relaterade till dessa tas fram. Utöver det så var pilotstudien mycket 

givande och positiv då ingen upplevde intervjuerna som för långa eller tröttsamma, utan 

verkade intresserade av att bidra och ge sin åsikt. 

4.9 Ändringar efter pilotstudie 

Efter pilotstudien gjordes en lista på de åtgärder som kändes rimliga att hinna utföra innan 

det var dags att gå vidare till nästa steg i projektet. De viktigaste punkterna som behövde ses 

över var att producera ett nytt könsneutralt omslag till kategori 1 och 2, göra alla bilder ljusare 

och jobba på kompositionen. 

4.9.1 De nya omslagen till kategori 1 och 2 

Det som hade störst prioritet att åtgärda efter pilotstudien var att producerat ytterligare ett 

omslag till kategori 1 och kategori 2. Dessa skulle vara könsneutrala och eftersom målet alltid 

hade varit att inte utsätta karaktärerna i omlagen för någon typ av sexualisering så krävdes 

det endast att täcka för ansiktet på karaktären för att uppnå det önskade resultatet.  

Eftersom huvudpersonen redan hade en högteknologisk rustning på sig kändes det logiskt att 

dölja ansiktet med en hjälm. Hjälmarna hjälpte dessutom att bidra till spelets realistiska tema 

eftersom det möjligtvis skulle kunna uppfattas som ologiskt att skydda alla delar av kroppen 

förutom huvudet när man befinner sig i en krigszon. Bortsett från hjälmen så finns det inget 

som skiljer de könsneutrala omslagen från de könsbestämda omslagen i kategori 1 och 

kategori 2. 
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Figur 22 Hjälmarna som togs fram för att användas till de könsneutrala 

omslagen i Kategori 1 och kategori 2. 

4.9.2 Logotypen 

Logotypen genomgick en rad ändringar i sin design. Den första ändringen som gjorde var att 

ta bort symbolerna under vare bokstav eftersom de bidrog till att logotypen kändes plottrig. 

Logotypen fick en mer klarröd färg för att bli mer effektiv i sin uppgift som ”Attention” i AIDA-

modellen. Logotypen gavs även en sliten metallisk textur, detta för att bättre matcha spelets 

tema med robotar och krig. Detta kan ha en mycket positiv effekt på hur folk kan uppfatta 

omslagen menar Doyle & Bottomley (2006) som menar att en logotyp med ett utseende som 

matchar produkten får ett mycket bättre mottagande hos konsumenter. 

Figur 23 Designen för den nya logotypen. 

4.9.3 Ljussättningen 

I omslagen till kategori 1 lades det till mer vit rök bakom karaktären för att få den att mer 

tydligt sticka ut från bakgrunden. I kategori 2 gjordes en liknande ändring där skogen bakom 

karaktären fick en mer klargrön färg istället för mörkgrön vilket ledde till att karaktären stack 

ut mer. Roboten i kategori 2 fick också en ljusare färgsättning för att synas tydligare. 
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4.9.4 Kompositionen 

Det sista steget i att förbättra omslagen var att jobba på att få en bättre komposition i bilderna. 

”Rule of thirds”-metoden som Krages (2005) nämnde var ett effektivt verktyg för att göra 

bilderna mer dynamiska och intressanta var väldigt användbar i det här fallet. Några av de 

större ändringarna som utfördes var att logotypen skalades upp och placerades efter rutnätet, 

vilket gjorde stor skillnad i bilden. Karaktären i kategori 1 flyttades så den var mer centrerad 

och roboten i bakgrunden i Kategori 2 gjordes större och placerades så rutnätet gick precis 

genom mitten.  

Figur 24 Exempel på hur ”Rule of thirds” utnyttjades för att förbättra 

kompositionen i omslagen. 
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4.10 Slutprodukten 

Nedan uppvisas de nya versionerna av omslagen och deras implementerade ändringar efter 

pilotstudien. 

4.10.1 Kategori 1 

Först lades det könsneutral omslaget till där karaktärens ansikte är dolt, övriga ändringar i 

omslagen i kategori 1 är bättre symmetri, större kontrast mellan karaktären och bakgrunden. 

Samt en ny design på logotypen. 

Figur 25 Den slutgiltiga versionen av det könsneutrala omslaget i kategori 1. 

Figur 26 De slutgiltiga versionerna av de könsbestämda omslagen i kategori 1. 
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4.10.2  Kategori 2 

Kategori 2 kollektionen utökades med den könsneutrala versionen av omslaget. Gemensamma 

ändringar involverar att bakgrunden fick mer ljus för att få karaktären att synas tydligare mot 

bakgrunden. Roboten gjordes även större och fick ett ljusare färgschema för att lättare gå att 

urskilja från bakgrunden. En till robot lades dessutom till längst bak i bilden, detta för att ge 

en bättre bild av skalan på robotarna och förstärka känslan av hur massiva de är. En anledning 

var för att få omslaget att kännas bekant med omslaget i kategori 3 som också har en robot på 

ett berg i bakgrunden. Den sista uppdateringen var den nya logotypen. 

Figur 27 Den slutgiltiga versionen av det könsneutrala omslaget i kategori 2. 

Figur 28 De slutgiltiga versionerna av de könsbestämda omslagen i kategori 2. 
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4.10.3 Kategori 3 

Omslaget i kategori 3 har genomgått minst förändringar sedan pilotstudien. Den enda riktiga 

ändringen är designen och placeringen av den nya logotypen. Roboten man ser i bakgrunden 

har även gjorts lite tydligare. 

Figur 29 Den slutgiltiga versionerna av omslaget i kategori 3. 
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5 Utvärdering 

5.1 Intervjuerna 

Efter att pilotstudien var avslutad och ändringarna därifrån implementerade, så kunde de 

riktiga intervjuerna få grönt ljus och börja genomföras. Intervjuerna var semistrukturerade 

vilket innebar att ett intervjuformulär fanns till hands och att alla respondenter fick svara på 

samma frågor. Många utav frågorna var relativt öppna och det var upp till respondenterna att 

ge så djupa svar de kände för. Jag brukade dock ibland göra inlägg och be respondenterna 

klargöra vad de menade och ibland förtydliga vissa frågor för att få ut ett mer tydligt svar. 

Alla intervjuer spelades in på band för att senare i detalj lätt kunna granska och analysera 

respondenterna svar. Anteckningar fördes även till vis del, men detta var mestadels för att 

klargöra något som skulle kunna ha varit oklart vid uppspelningen. Den enda informationen 

respondenterna fick inför intervjuerna var att frågorna var relaterade till spelomslag. Längden 

på intervjuerna kunde variera rätt kraftigt mellan respondenterna, de längsta varade runt 15 

minuter, medan de kortaste varade runt 6 minuter. De flesta av intervjuerna låg dock runt 

strax under 10 minuter. 

En av de största utmaningarna vid rekryteringen var att få en rik mångfald på 

respondenterna. Målet var att ha så jämn åldersfördelning och brett åldersspann som möjligt 

på deltagarna i testpanelen, för att uppnå det så vände jag mig först till en skola som erbjöd 

utbildningar inom spelutveckling. Den främsta förhoppningen var att det skulle vara lättare 

där att få tag på kvinnliga respondenter med spelvana. Blekinge Teknisk skola i Karlshamn 

håller i ett flertal spel- och medieutbildningar och var platsen där de första intervjuerna 

utfördes. Jag hade kontakter på skolan som gav mig tillgång till ett eget grupprum som jag 

kunde använda till intervju folk, rummet var väl ljudisolerat och med god belysning. Jag gick 

sedan runt på skolan och frågade folk jag stötte på om deras spelvanor och ansåg jag att de 

var lämpade för att ställa upp i studien så frågade om de kunde tänka sig att ställa upp i en 

undersökning gällande spelomslag. De blev informerade att deras medverkan var helt 

frivillig och att de skulle vara anonyma i undersökningen. Om de svarade ”Ja”, så ställdes 

först kontroll frågan om hur många fysiska spelköp de gjort 12 månader tillbaka. Om svaret 

var över tre så fick de följa med till grupprummet där intervjun utfördes. De blev även 

informerade om att hela intervjun skulle spelas in för att i efterhand lättare kunna 

sammanställa svaren och att inspelningen skulle raderas efter att studien var slutförd. 

Sammanlagt utfördes 8 intervjuer på Blekinge tekniska högskola, 7 av respondenterna var 

elever som studerade på skolan och 1 utav dem var en lärare som undervisade på Blekinge 

tekniska högskola. Av dessa 8 respondenter så var 3 stycken kvinnor, könsfördelningen var 

därmed 37 % vilket jag ansåg var en acceptabel siffra. 

Målet var att intervjua sammanlagt 20 personer, så för att hitta ytterligare 12 respondenter 

så fokuserade jag mig på spelbutiker. Det fanns ett stort urval av butiker där man 

förmodligen skulle haft goda förutsättningar för att hitta lämpliga respondenter, dessvärre 

var det få utav dessa som hade en lämplig miljö att utföra intervjuer i. Till slut så föll valet på 

Webhallen som visade sig vara optimal för projektets ändamål. Webhallen är en av Sveriges 

största e-handelsbutiker och är väldigt inriktad på spelförsäljning jämfört med andra e-

handlare och brukar exempelvis anordna event i sina butiker vid större spelsläpp. Webhallen 

bedriver större delen av sina affärer över internet, men de har även ett antal fysiska butiker i 
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de större städerna. En utav dessa ligger på Ekelundsgatan i Göteborg och visade vara en 

perfekt för mina ändamål. 

Till skillnad från andra butiker så består Webhallens butik främst av en disk där man kan 

hämta ut beställningar och göra köp över. Resten av lokalens utformning påminner mer om 

en fritidsgård, med soffor och ett flertal utställda spelkonsoler som kunder kan spela på. 

Webhallen är därmed en plats dit man inte bara kommer för att handla utan även för att 

slappna av och fördriva tiden genom att spela. Det fanns dessutom bänkar i lokalen som 

vanligtvis användes för att ställa ut datorer och annan tekniskt utrustning de har till 

försäljning, men vid tillfället för intervjuerna så var dessa lediga och kunde därmed 

användas för lätta kunna visa upp spelomslagen för respondenterna. Jag hade ett kort möte 

med butikschefen och gav en kort förklaring om vad mitt projekt handlade om samt att jag 

hoppades på att få intervjua kunder som besökte butiken om de var villiga att ställa upp. Jag 

fick svaret att såvida jag inte besvärade kunderna, så skulle det inte vara något problem med 

att utföra intervjuer i deras butik. 

Det enda som skulle kunna vara ett problem under dessa intervjuer var eventuella störningar 

ifrån omgivningen. Tillskillnad från Blekinge tekniska högskola där intervjuerna utfördes i 

enskilda grupprum, så skulle de den här gången utföras i en öppen lokal som ibland kunde 

ha hög ljudnivå från musik som spelas i butiken och kunder som för konversationer, det 

fanns även risk butikens många tv-skärmar kunde distarera respondenten under intervjun. 

Lyckligtvis så visade det sig inte vara ett problem. Delvis så utfördes intervjuerna under 

eftermiddagen på en vardag då det sällan var fler än tre kunder i butik samtidigt och 

intervjuerna utfördes i hörnet av lokalen som var mer isolerad från resten av butiken vilket 

innebar att riskerna för att respondenterna skulle bli influerade av omgivningen var 

minimala. 

Upplägget för intervjuerna på Webhallen var i princip identiskt med de intervjuer som 

utfördes på Blekinge tekniska högskola. Omslagen placerades på bänken och täcktes över 

med pappersark så att de var dolda för respondenten när intervjun började. De avtäcktes 

sedan under intervjuns gång när det kom upp frågor relaterade till de specifika omslagen. 

Eftersom det inte fanns stolar tillgängliga den här gången så utfördes intervjuerna ståendes. 

Denna gång observerades kunderna när de kom in till butiken. Om jag observerade att de 

antingen gjorde ett spelköp över disken eller började spela på en utav de utställda 

konsolerna i butiken så gick jag fram till dem och frågade om de hade lust att ställa upp på 

en kort undersökning relaterad till spelomslag. Precis som vid de tidigare intervjuerna så 

blev de informerade att det var helt frivillig för dem att ställa upp och de blev försäkrade om 

att deras svar skulle analyseras anonymt. Om respondenterna gick med på att medverka så 

ställdes kontrollfrågan om hur många fysiska spelköp de gjort 12 månader tillbaka innan 

intervjun försatte. 

Innan omslagen avtäcktes för respondenterna så ställdes ett par frågor som inte direkt var 

kopplade till omslagen utan respondenternas egna personliga åsikter och tankar om moderna 

spelomslag. Jag ställde exempelvis frågan: ” Hur viktigt är det för dig att spelets 

huvudkaraktär får en tydlig presentation i spelomslaget?” och ” Hur skulle du beskriva ett 

typiskt modernt omslag för ett spel inom actiongenren?”. Dessa typer av frågor ställdes delvis 

för att se om svaren respondenterna gav gick att koppla till den omslagsdesign de tyckte var 

mest tilltalande för dem. Men också för att förbereda respondenterna på de kommande 

frågorna och förhoppningsvis väcka tankegångar hos dem så att de skulle kunna ge mer 

utförliga svar. 
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Efter att omslagen avtäckts fick man höra en kort beskrivning av spelets innehåll som ljöd: 

Spelet som dessa omslag är tänkt att representera utspelar sig i en djup 

skandinaviskt inspirerad skog. Det går ut på att spelaren sätts i rollen som en 

ensam soldat som utgör det sista försvaret mot en invaderande arme bestående 

av hundra meter höga robotar. Spelaren har i uppgift att förstöra dessa robotar 

med alla möjliga medel och hindra robotarna från att avancera längre in i 

landet. Det främsta verktyget och vapnet spelaren har till sitt förfogande mot 

robotarna är en änterhake. Änterhaken används främst till att smidigt ta sig 

fram genom spelmiljöerna. Men den gör det även möjligt för spelaren att kunna 

attackera svaga punkter i robotarnas förvar och exempelvis plantera 

sprängladdningar. 

Respondenten fick därefter besvara vilket av omslagen som bäst representerade den 

beskrivningen av spelet. 

Sammanlagt tre gånger under intervjuns gång fick de frågan om vilken omslagsdesign de 

gillade bäst. I först omgången skulle de föreställa sig att de såg de tre spelomslagen i en 

spelbutik och ombads att välja ut det omslag som gjorde ett bäst första intryck på dem. Längre 

in i intervjun när de fått titta en längre stund på omslagen, smälta intrycken och fått höra en 

sammanfattning av det tänkta spelinnehållet ställdes frågan igen om vilket omslag som 

tilltalade dem bäst. När frågan ställdes för sista gången i slutet av intervjun hade de 

könsbestämda omslagen lagts till bland omslagen och respondenten hade då sammanlagt sju 

olika omslag att välja mellan. Även om respondenten valde omslaget från kategori 3 som sin 

favorit så ställdes frågan om de tyckte att omslagsdesignerna från kategori 1 och kategori 2 

fungerade bättre med ett mänskligt ansikte och iså fall om något utav könen passade bättre i 

rollen än det andra. 

Innan respondenten presenterades för de könsbestämda omslagen ställdes ett par 

könsrelaterade spelfrågor. Detta gjordes bland annat åter igen för att förberedda 

respondenten på liknande frågor angående de könsbestämda omslagen senare i intervjun. 

Frågorna ljöd exempelvis: ”Är det viktigt för dig att du känna till könet på huvudkaraktären i 

ett spel, d.v.s. om man spelar som en man eller kvinna?”, ”Föredrar du att spela som ett 

specifikt kön eller spelar det dig ingen roll?” och ”Uppfattar du karaktären i omslag nummer 

1 och omslag nummer 2 som feminin, maskulin eller helt neutral?” Dessa frågor ställdes för 

att senare kunna koppla deras svar till hur de uppfattade omslagen när könet var bestämt på 

karaktärerna. Anledningen till att de könsbestämda omslagen presenterades relativt sent in i 

undersökningen berodde på att projektets primära mål var att undersöka hur folk relaterade 

till olika omslagsdesigner för moderna actionspel. Hur respondenterna ställde sig till hur 

karaktärer i spelomslag presenterades var en sekundär frågeställning. 

5.2 Sammanfattning av intervjuerna 

Nedan följer en summering av respondenternas svar på varje enskild fråga under intervjun. 

Under intervjuerna och utvärderingen så refererades de könsbestämda versionerna av 

omslagen från Kategori 1 och kategori 2 som antingen de ”maskulina omslagen” eller de 

”feminina omslagen” beroende på om de porträtterar huvudkaraktären som en man eller som 

en kvinna. Detta har gjort för att skapa bättre flyt i texterna, trots att man kan ha olika 

meningar om vad som är feminint och maskulint. 
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5.2.1 Respondent_1 

Respondent_1 var en 21 årig man.  

Hans uppfattning av moderna spelomslag inom actiongenren kunde sammanfattas med att de 

ofta porträtterade en arg manlig karaktär med inte sällan explosioner i bakgrunden. 

Han ansåg inte personligen att det var viktigt att ge spelets huvudkaraktär en tydlig 

presentation i spelomslaget, såvida det inte var ett story tungt spel. 

När han presenterades för de tre omslagskategorierna ansåg han att omslaget från kategori 2 

var det som kändes intressantast, han motiverade sitt val med att det på ren impuls kändes 

som det mest intressant omslaget av det tre, samt att det verkade representera spelet bäst. 

Omslag nummer 1 ansåg han var intetsägande och hade en design han hade sett många gånger 

förut och därmed hade tröttnat på att se i spelomslag. Han ansåg att omslaget från kategori 3 

var lite otydlig, speciellt när man snabbt bedömde alla tre omslagen. 

Efter att ha hört sammanfattningen av spelets handling, miljö och spelmekanik så ansåg han 

att det var omslaget från kategori 3 som bäst presenterade spelinnehållet. Hans motivering 

var att robotarna och änterhaken som framstod som centrala för spelet visades upp tydligast i 

just omslaget från kategori 3. 

Han ansåg att såvida det inte rörde sig om ett story tungt spel så var det inte viktigt för honom 

att huvudkaraktären fanns med i spelomslaget till spel han köper. 

När han åter fick frågan om vilken omslagsdesign han föredrog efter att han hade fått ta till 

sig de tre omslagen och smälta intrycken uppgav han att det nu var omslaget från kategori 3 

som han kände var mest intressant. Han motiverade det med att använda änterhaken så som 

omslaget presenterade den i första person verkade väldigt intressant. 

Innan de könsbestämda omslagen avtäcktes så uppgav han att det inte spelade någon roll för 

honom vilket kön det var på karaktären i ett spel hade, men han påminde om att om det som 

sagt var ett spel som hade som största fokus att berätta en story, så ville han veta så mycket 

som möjligt om karaktären.  

Han beskrev även karaktären i omslaget från kategori 1 och kategori 2 som könsneutral och 

att den enligt honom lika gärna kunde vara en man som en kvinna. Även om han uppgav att 

han trodde det var en man eftersom det enligt honom var standard i den här typen av spel. 

När de könsbestämda omslagen introducerades berättade han att han gillade omslagen bättre 

utan hjälm eftersom det gjorde karaktären mer personlig. Han tyckte också det var intressant 

att se en kvinnlig karaktär i en roll som vanligen fylls av en man. Han stod fast vid att omslaget 

från kategori 3 var det bästa, men att han föredrog de feminina versionerna av kategori 1 och 

kategori 2 framför de maskulina versionerna. 

5.2.2 Respondent_2 

Respondent_2 var en 21 årig man.  

Han beskrev ett modernt omslag till ett actionspel med att det ofta hade fokus på en karaktär, 

som ofta porträtterades som en soldat som gick emot kameran. Han ansåg även att det är 

mycket vanligt med kontrastfärger i spelomslag, exempelvis mycket blått mot orange eller 

grönt mot rött. 
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Han ansåg att det var viktigare för spel han köper att visa upp spelinnehåll och vad spelet 

handlar om snarare än att visa upp huvudkaraktären. Han medgav dock att om det var ett 

storydrivet spel så kunde det vara en annorlunda situation. 

När omslagen presenterades så valde han omslaget från kategori 3 som det mest intressanta. 

Han motivation var att det kändes väldigt nytt och han blev genast mer intresserad av att veta 

mer om det spelet. De andra omslagsdesignerna ansåg han att han hade sett många gånger 

tidigare och kändes därför inte lika intressanta. 

Efter att ha hört beskrivningen av vad spelet handlade om och vilken typ av spelmekanik det 

var tänkt att innehålla ansåg han att omslaget från kategori 3 gjorde bäst jobb med att 

presentera det. I det omslaget kunde man tydligt se att änterhaken och klättring var en central 

del av spelet och man fick en tydlig bild av robotarna. Omslaget från kategori 2 menade han 

också gjorde ett bra jobb, men omslaget från kategori 1 gjorde jobbet sämst med att presentera 

spelinnehållet. 

Efter att ha fått granska alla tre omslagsdesigner närmare under en tid så stod han fortfarande 

fast vid att omslaget från kategori 3 var det han ansåg var mest intressant. 

Respondent_2 menade att för honom spelade det ingen som helst roll vilket kön det var på 

karaktären. När han fick frågan om det gick att sätta ett kön på karaktären i omslagen från 

kategori 1 och kategori 2 så menade han att karaktärerna uppfattades som helt neutrala och 

kunde lika gärna vara en man som en kvinna. 

När han introducerades till de könsbestämda omslagen så sa han att de kändes mycket 

annorlunda, han berättade att det kändes som att spelet handlade mycket mer om individen 

nu och att känslan av utsatthet förstärktes kraftigt. Han berättade att han dock föredrog 

omslagen med hjälmen på, men utav de könsbestämda omslagen så sa han att han tyckte att 

de kvinnliga versionerna av omslagen från kategori 1 och kategori 2 kändes bäst. Han 

berättade att han misstänkte att det inte berodde på att de var mer visuellt tilltalande, utan att 

det finns få kvinnliga spelkaraktärer, speciellt i den här typen av spel. Han medgav att detta 

kanske var en rätt så ytlig värdering.  

Respondent_2s slutgiltiga val av favorit bland omslagsdesignerna var omslaget från kategori 

3. 

5.2.3 Respondent_3 

Respondent_3 var en 19årig kvinna. 

Hon berättade att hennes tankar om ett typiskt actionspelomslag hade fokus på protagonisten 

med någon typ av vapen slängd över axeln mot en brun eller grön disig bakgrund. Detta 

menade hon framför allt var typiskt för FPS-spel, en ensam protagonist med ett vapen. 

Respondent_3 var av åsikten om att det inte bara var viktigt med en karaktär i omslaget utan 

att det även är viktigt med att det finns en personlighet hos karaktären så att hon fick en tydlig 

känsla av vem hon ska spela som. 

När omslagen presenterades valde hon omslaget från kategori 2. Hon motiverade sitt val 

genom att återkomma till det hon sa om hur viktigt det var med en personlighet hos karaktären 

i ett omslag. Omslaget från kategori 1 hade en tråkig pose som hon hade sett så många gånger 

förut och därmed fanns det väldigt lite personlighet hos den karaktären. Karaktären i omslaget 
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från kategori 3 ansåg hon var gör liten och det var därför svår att utskilja och få en bild av vem 

man spelade som. I omslaget från kategori 2 så ansåg hon att man tydligt ser karaktären och 

den utför dessutom en handling, vilket hon menade gav den mer personlighet och gjorde att 

kategori 2 kändes mer dynamiskt än i övriga omslag. 

Efter att ha hört spelbeskrivningen ansåg hon att omslaget från kategori 3 presenterade 

spelidén bäst. Hon berättade att man fick bäst känsla av robotarnas storlek i det omslaget samt 

att man tydligt såg hur änterhaken skulle användas. Hon menade att omslaget från kategori 1 

representerade spelet sämst eftersom både robotarna och änterhaken fick stå i skuggan av 

huvudkaraktären och hans vapen. 

Halvvägs in i undersökningen ansåg hon fortfarande att omslaget från kategori 2 var det mest 

intressanta av de tre. 

Hon utryckte att hon personligen blev mer lockad av spel som innehöll en kvinnlig 

huvudkaraktär. Detta främst på grund av att actiongenren var dominerad av manliga 

huvudkaraktärer och att en kvinnlig karaktär därmed gjorde att spelet stack ut mer och kändes 

mer intressant. När hon blev tillfrågad vilket kön hon skulle sätta på karaktären berättade hon 

att hon hela tiden antagit att karaktären i spelomslagen var en kvinna, detta på grund av 

detaljer i karaktärens rustning som hon associerade med ett par kvinnliga bröst. 

När de könsbestämda omslagen presenterades ansåg hon att det var störst skillnad i omslaget 

från kategori 1, där ensamheten nu framgick mycket mer tydligt. Hon kände inte lika stor 

skillnad i omslagen från kategori 2. Hon gillade den feminina versionen av kategori 1 bäst och 

valde den som sitt favoritomslag under sista frågan. Hon sa att det berodde på att hon aldrig 

tidigare hade sett en kvinna porträtteras på det sättet i ett omslag tidigare vilket plötsligt 

gjorde det omslaget mest intressant. 

5.2.4 Respondent_4 

Respondent_4 var en 26årig kvinna. 

Hon beskrev ett modernt omslag till ett actionspel med att det nästan alltid skildrade en vit, 

stark och manlig karaktär på framsidan. Hon sa att dagens spelomslag gick att jämföra med 

hur filmomslag brukar se ut, med fokus på karaktären. 

Hon beskrev det inte så viktigt att huvudkaraktären fick en tydlig presentation i spelomslaget, 

istället ansåg hon att det var viktigare att det man som spelare ska göra i spelvärlden skildrades 

i omslagsdesignen så att man får en tydlig bild av vad spelet går ut på. 

När de tre omslagskategorierna visades upp så valde hon omslaget från kategori 3 som sin 

favorit. Hon sa att omslaget från kategori 1 kändes sämst och tristast. Omslaget från kategori 

2 kändes heller inte särskilt intressant, hon tror det berodde på att hon inte uppfattade själva 

karaktären som intressant och därför var det inte en svaghet att karaktären inte var i fokus i 

omslaget från kategori 3. Hon beskrev även designen i omslaget från kategori 3 som unik 

jämfört med de andra omslagsdesignerna som hon påstod sig ha sett många gånger förut. 

Efter att ha hört spelets beskrivning ansåg hon även att omslaget från kategori 3 

representerade spelet bäst. Där ser man änterhaken tydligast som uppenbarligen kommer 

vara en central del av spelets gameplay, menade hon. Man får också en tydlig idé om hur stora 

robotarna faktiskt är. 
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När hon fick frågan om hon stod fast vid sin åsikt om att omslaget från kategori 3 fortfarande 

var bäst enligt henne, så svarade hon ja. 

För henne så blev ofta speltitlar lite roligare om det fanns en kvinnlig huvudkaraktär just 

eftersom det är en rätt så ovanlig förekomst i framför allt actiongenren. 

Könet på karaktären uppfattade hon som neutralt i omslaget från kategori 2, men som manligt 

i omslaget från kategori 1. Inte på grund av karaktärens fysiska attribut utan bara att det 

kändes som en väldigt manlig pose. 

När de könsbestämda omslagen introducerades hävdade hon att omslagen kändes mycket 

annorlunda. Den kvinnliga versionen av omslaget från kategori 1 stack ut extra mycket 

eftersom det var en kvinna i en pose och situation som hon tidigare alltid associerat med en 

man. Hon menade att detta gjorde den kvinnliga versionen av omslaget från kategori 1 

oändligt mycket mer intressant än den manliga. I omslaget från kategori 2 kändes de mer 

likvärdiga, den kvinnliga versionen kändes även här mer intressant än den manliga, men 

kontrasten var inte lika stor som i kategori 1. Hon sa att det nu stod mellan den kvinnliga 

versionen av kategori 1 och omslaget från kategori 3. Hon stod fast vid att kategori 3 hade den 

bästa omslagsdesignen. Men att det kvinnliga omslaget från kategori 1 gjorde henne riktigt 

intresserad av spelet. Enligt henne hände det i princip aldrig annars att man fick se en kvinna 

porträtteras som om hon vore en man, utan någon form av sexualisering i hennes fysik. 

5.2.5 Respondent_5 

 Respondent_5 var en 20årig man. 

Han beskrev ett modernt omslag till ett spel inom actiongenren med att det fokuserade på att 

visa upp spelets huvudkaraktär med ett vapen. Enligt honom fick alltid karaktären mer fokus 

i omslaget än spelets själva gameplay. 

Han beskrev det inte som viktigt att se huvudkaraktären i spelomslaget istället ansåg han att 

det var viktigare att visa upp spelets innehåll och presentera spelmekaniken så att man får en 

klar bild om vad spelet går ut på. 

När de tre olika omslagsdesignerna presenterades valde han omslaget från kategori 3 som det 

mest intressanta. Ha motiverade sitt val med att man såg karaktären skjuta iväg änterhaken 

vilket gav rörelse i bilden och gav ledtrådar om vad spelet skulle handla om vilket gjorde 

honom intresserad av spelet.  

När han hörde spelets beskrivning så hävdade han att det utan tvekan var omslaget från 

kategori 3 som fångade spelets innehåll bäst. Han berättade att man såg karaktären skjuta i 

väg änterhaken och att allt var mycket tydligt, till skillnad från omslaget från kategori 2 och 

framför allt från kategori 1. 

Vid andra gången frågan om vilken omslagsdesign som han gillade bäst ansåg han att det utan 

tvekan fortfarande var omslaget från kategori 3. 

Han menade att könet på karaktären han spelar som inte har någon som helst betydelse för 

honom, så länge karaktären var välutvecklad fungerade det lika bra att spela som man som 

kvinna. Könet på karaktären i omslagen från kategori 1 och kategori 2 ansåg han kändes som 

en kvinna i båda omslagen främst på grund av att han tyckte den hade en slank kroppsform 

och breda höfter. 
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När de könsbestämda omslagen presenterades tyckte han att de omslagen fungerade mycket 

bättre, eftersom ansiktena gav omslagen mer personlighet. Han ansåg dock fortfarande att 

omslaget från kategori 3 var det mest intressanta av omslagen, men därefter den kvinnliga 

versionen av omslaget från kategori 1. 

5.2.6 Respondent_6 

Respondent_6 var en 38årig man. 

Han beskrev moderna spelomslag inom actiongenren som dramatiska, med mycket rörelse, 

livfulla ljussättningar och stora kontraster i färger och innehåll. 

Han ansåg att beroende på vad det var för typ av spel så kunde det vara viktigt att ha med 

karaktären i spelomslaget, framför allt om det är ett storytungt spel. 

När omslagsdesignerna avtäcktes valde han omslaget från kategori 3 som det mest 

intressanta. Han hävdade att i det omslaget fick den tydligaste bilden av vad spelet gick ut på, 

att ta sig runt i spelmiljöer med hjälp av en änterhake medan man bekämpar gigantiska 

robotar. 

Efter att ha hört beskrivningen av det tänkta spelet menade han omslaget från kategori 3 

representerade spelidén bäst, där änterhaken var tydligast. Han sa att omslaget från kategori 

2 även gjorde ett bra jobb och att man här också såg sprängladdningen som nämndes i 

beskrivningen. 

När han åter fick frågan om vilken omslagsdesign han föredrog så svarade han det fortfarande 

var omslaget från kategori 3 som väckte störst intresse hos honom.  

Han sa att det inte spelade någon roll vilket kön det var på huvudkaraktären när han spelade, 

men han medgav att han blev mer intresserad av en titel ifall den hade en kvinna i huvudrollen 

eftersom det var ovanligare. 

Han ansåg att karaktären i kategori 1 och kategori 2 kändes som relativt könsneutrala, men 

att han upplevde karaktären i omslaget från kategori 2 som aningen feminin. Detta berodde 

enligt honom på mer tunna och slanka kroppsproportioner. 

När de könsbestämda omslagen visades upp tyckte han att det var en klar förbättring. Han 

ansåg att det var enklare att tydligt koppla till känslan hos karaktären och stämningen i bilden. 

Ansiktet, blicken och mimiken gjorde mycket stor skillnad. Trots det så ansåg han att omslaget 

från kategori 3 kändes som starkast. Men skulle ha välja någon utav de övriga designerna så 

skulle det vara den kvinnliga versionen av omslaget från kategori 2, som kombinerade att visa 

upp både gameplay och karaktären på ett effektivt sätt. Att det var en kvinna gjorde omslaget 

också mer intressant. 

5.2.7 Respondent_7 

Respondent_7 var en 25årig kvinna. 

Ett modernt actionspel omslag innehöll enligt Respondent_7 förstörelse, explosioner, manliga 

stereotyper, muskulösa män med skägg som gav ett grovt intryck. 

För henne var det mycket viktigt att huvudkaraktären fick får en tydlig presentation i 

spelomslaget. En karaktär hon inte tycker om kunde enligt henne förstöra spelupplevelsen. 
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När omslagen presenterades pekade hon ut omslaget från kategori 2 som det mest intressanta. 

Hennes motivation var att man fick se både huvudkaraktären och spelinnehållet tydligast i 

den bilden. Hon ansåg också att det var det mest actionfyllda omslaget där det hände mest. 

Efter att ha hört beskrivningen om vad spelet handlade om och gick ut på menade hon att 

omslaget från kategori 2 var det som fångade spelets innehåll bäst. Hon ansåg att man här såg 

tydligast att man hängde från en gigantisk robot i en skogsmiljö. 

Hon ansåg fortfarande att omslaget från kategori 2 var det mest intressanta av omslagen när 

frågan ställdes igen. 

Hon påstod att det inte var viktigt för henne att kunna spela som kvinna i spel, men att hon 

gärna gjorde det om det om hon gavs möjligheten. 

Vad det gällde könet på karaktären i omslagen från kategori 1 och kategori 2 så uppfattade hon 

karaktären i kategori 1 som maskulin eftersom det var en manlig pose, medan karaktären i 

kategori 2 kändes mer feminin på grund av att karaktären klättar i det omslaget vilket hon 

associerar med att vara feminin. 

När de könsbestämda omslagen visades upp tyckte hon att det gjorde stor skillnad. Enligt 

henne fungerade hjälmen bättre i omslaget från kategori 1 eftersom den gjorde karaktären mer 

mystisk och cool. I kategori 2 däremot ansåg hon att ansiktet fungerade bättre, framför allt det 

feminina som hon valde ut som sitt favoritomslag av de sju stycken omslagen. Hon menade 

att utan hjälmen gav bilden ett bättre helhetsintryck och att karaktären porträtterades av en 

kvinna gjorde omslaget mer intressant för henne. 

5.2.8 Respondent_8 

 Respondent_8 var en 34årig man 

Han ansåg att moderna spelomslag inom actiongenren kunde sammanfattas med att 

garanterat innehålla en man med ett vapen med någon form av krig eller explosion i 

bakgrunden. 

Enligt honom så var det viktigt att spelets huvudkaraktär finns med i spelomslag till spel han 

köper. Han sa att det förmodligen berodde på att han varit van vid detta sen 80-talet och 

därmed förväntade sig det av dagens spelomslag. 

När omslagen presenterades valde han omslaget från kategori 2 som det mest intressanta. En 

av anledningarna var att det påminde honom om ett av hans favorit spel från 80-talet, men 

han ansåg även att det var det omslag som hände mest saker i vilket gjorde den mer intressant 

än övriga omslag. 

Efter att ha hört spelets beskrivning så hävdade han att omslaget från kategori 3 var bäst på 

att representera spelinnehållet, eftersom man i det omslaget kunde tydligt se att man klättrade 

uppför en gigantisk robot. Han påstod att detta även framgick i omslaget från kategori 2, men 

inte lika tydligt som i kategori 3. 

Han ansåg dock att omslaget från kategori 2 fortfarande var det mest intressanta. 

Han uppgav att han inte hade någon preferens när det gällde att spela som man eller kvinna i 

spel, utan att det gick lika bra att sätta sig in i båda rollerna.  
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Han hävdade att karaktären i omslaget från kategori 1 kändes mer maskulin på grund av att 

den hade en mer manlig pose. Karaktären i kategori 2 däremot uppfattade han som feminin 

eftersom han ansåg att den var i en mer lättsam pose och att man såg mer av benen och 

armarna. 

När de könsbestämda omslagen visades upp sa han att han föredrog omslagen med hjälmen 

på. När hjälmen försvann så försvann även mystiken kring karaktären. Han ansåg inte att 

spelet upplevdes annorlunda utan att det endast var en mask sak. Han höll hävdade dock att 

efter att ha sett ansikten på karaktärerna så kände han sig mer säker på sin åsikt om att 

karaktären i kategori 1 kändes maskulin medan karaktären i kategori 2 kändes feminin. Hans 

favoritomslag var det könsneutrala omslaget från kategori 2. 

5.2.9 Respondent_9 

Respondent_9 var en 17årig man. 

Han menade att det var mest vanligt för moderna spelomslag inom actiongenren att ofta 

fokusera kring en karaktär med explosioner i bakgrunden. Omslagen kunde också ofta en 

ganska smutsig och medtagen känsla över sig. 

Han uppgav att när det gällde actionspel som inte var särskilt story tunga så spelade det inte 

någon roll vad det var för typ av karaktär i huvudrollen och att den inte behövde visas upp i 

spelomslaget. 

När omslagen visades upp pekade han ut omslaget från kategori 1 som det mest intressanta. 

Han motiverade sitt val med att hävda att det mest kändes som den typen av spel han skulle 

gilla att spela. 

Efter att han fick höra spelets beskrivning tyckte han omslaget från kategori 3 presenterade 

spelinnehållet mest effektivt, eftersom man i det omslaget tydligt kunder se att man klättrar 

upp för foten på en gigantisk robot med hjälp av en änterhake. 

När han frågades vilken omslags design han tyckte var mest intressant efter att ha granskat 

omslagen under en tid så uppgav han att omslaget från kategori 3 nu förmodligen var det mest 

intressanta efter att ha hört om spelinnehållet.  

Han hävdade att personligen inte spelade någon roll vilket kön det är på karaktären som han 

spelar som, båda fungerar lika bra. 

Enligt honom så var karaktären i kategori 1 mer maskulin än den i kategori 2 på grund av 

posen som han associerade som maskulin och eftersom det fanns en kontrast mellan 

karaktärerna uppfattade han karaktären i kategori 2 som feminin.  

När de könsbestämda omslagen visades upp hävdade han att det fortfarande kändes som 

samma typ av spel, men att stämningen nu var annorlunda. Det kändes mer storydrivet och 

karaktärerna kändes viktigare. Han menade att ansiktenas blickar och ansiktsuttryck talade 

om att situationen var mer hård och allvarlig än vad de könsneutrala sa. Han ansåg att 

omslagen fungerade mycket bättre när karaktärerna hade ansikten. I kategori 1 ansåg han att 

det kvinnliga ansiktet kändes mer naturligt och därmed passade bättre, i kategori 2 var det 

däremot tvärtom där han ansåg att det manliga ansiktet passade bättre. 
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Som sitt slutgiltiga favoritomslag valde han den feminina versionen av omslaget från kategori 

1. Han sa att han under intervju började gilla omslaget från kategori 3 allt mer, men att det 

kvinnliga ansiktet gjorde omslaget från kategori 1 så mycket mer intressant. 

5.2.10 Respondent_10 

Respondent_10 var en 24årig man. 

Respondent_10 hävdade att moderna spelomslag inom actiongenren så gott som alltid 

innehåller en manlig karaktär med en stel blick som tittar framåt ut i intet och håller i något 

vapen mot en intetsägande bakgrund. 

Enligt honom spelade det ingen som helst roll vad ett spel har som huvudkaraktär så länge det 

finns en tanke bakom det. Om spelet har en unik huvudkaraktär och det finns en smart idé 

bakom det så vill jag se det i omslaget, annars är det inte nödvändigt.  

Han valde omslaget från kategori 3 som det mest intressanta omslaget när 

omslagskategorierna visades upp. Han ansåg att omslaget framför allt kändes unikt jämfört 

med omslagen från de övriga kategorierna, men att det också presenterade spelupplägget och 

miljöerna mycket tydligare än vad de andra gjorde. 

När han fick höra spelets beskrivning hävdade han att omslaget från kategori 3 helt klart 

gjorde jobbet med att presentera spelinnehållet bäst. Han ansåg att även omslaget från 

kategori 2 gjorde det rätt så effektivt, men att han aldrig fick känslan av att gigantiska robotar 

var fokuserat i spelet. 

Han stod fast vid att omslaget från kategori 3 var det mest intressanta av omslagen efter att 

ha fått betrakta alla tre omslagsdesigner under en tid. 

När han fick frågan om det fanns ett kön han föredrog att spela som svarade han att kön heller 

inte hade någon som helst påverkan på hans spelupplevelser, utan att båda könen gick lika lätt 

att leva sig in i. 

Han ansåg att karaktären i karaktären i kategori 1 förmodligen var en man. Han gissade 

samma sak på karaktären i kategori 2, men ändrade sig när han tittade närmare. Han sa att 

karaktären såg smalare ut och att karaktären därför kändes troligare att vara en kvinna. 

När de könsbestämda omslagen introducerades påstod han att omslagen kändes lite 

annorlunda och att omslagen från kategori 1 och kategori 2 nu kändes mer intressanta 

eftersom det nu upplevdes som utvecklarna hade en tanke bakom valet av kön och ville göra 

något unikt. Han ansåg dock att för honom så var omslaget från kategori 3 fortfarande det 

intressantaste. 

5.2.11 Respondent_11 

Respondent_11 var en 44årig man. 

När han beskrev ett modernt spelomslag inom actiongenren så innehöll det ofta action, 

explosioner, bilar och ofta någon form av sikte till ett vapen. 

Han ansåg inte att det var viktigt för just honom att spelets huvudkaraktär visades upp i 

spelomslaget. 
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När spelomslagen visades upp pekade han ut omslaget från kategori 3 som det mest 

intressanta av de tre. Han menade att man blev mer nyfiken på titeln i det omslaget och att 

det fanns ett djup i bilden som inte riktigt upplevs i de övriga omslagen. 

Han ansåg även att omslaget från kategori 3 var det omslag som skildrade spelinnehållet bäst 

efter att ha hört beskrivningen om vad spelet handlade om. Han menade att det var i det 

omslaget som man tydligast kunde se änterhaken och robotarna som uppenbarligen enligt 

spelets beskrivning var en central del av spelet. Han ansåg att änterhaken och robotarna inte 

alls presenterades lika tydligt i de övriga omslagsdesignerna.  

När han fick frågan om han hade ändrat sig angående vilken omslagsdesign han föredrog så 

stod han fast vid sin åsikt om att omslaget från kategori 3 fortfarande var bäst. 

Han uppgav att könet på ett spels huvudkaraktär inte spelade någon roll alls för hans del. 

I både kategori 1 och kategori 2 uppgav han att han identifierade karaktären som en man, han 

inflikade dock att karaktären i kategori 2 skulle kunna vara en kvinna då han ansåg att den 

hade en slankare kroppsform än den i kategori 1. 

När han introducerades till de könsbestämda omslagen så ansåg han att spelen kändes mindre 

intressanta. Hjälmen bidrog till att ge mer mystik i omslagen och gjorde det lättare för en att 

sätta sig in i karaktären. Han menade också att den omslaget i kategori 2 fortfarande kändes 

feminint med ett manligt huvud.  

Som slutgiltigt val stod han fast vi omslaget från kategori 3. 

5.2.12 Respondent_12 

Respondent_12 var en 35årig man. 

Han påstod att moderna spelomslag inom actiongenren ofta skildrade gubbar med gevär i 

någon form av action pose. 

Han hävdade att personligen så spelade det ingen roll om karaktären porträtterades i omslaget 

eller inte eftersom han alltid kollade upp spel ordentligt innan han köper dem.  

Av de tre omslagsdesigner som visades upp valde han omslaget från kategori 1 som det mest 

intressanta för honom. Hans anledning var att det var den design som verkade representera 

den typ av spel han föredrog att spelade. 

Efter att ha hört spelets beskrivning så ansåg han att kategori 3 hade omslaget som 

presenterade spelinnehållet bäst eftersom det var i det omslaget man tydligast såg änterhaken 

och robotarna som nämndes i beskrivningen och som känns centrala för spelet. 

Han ansåg dock fortfarande att omslaget från kategori 1 fortfarande var mest intressant för 

hans del. 

Han uppgav att könet på spelkaraktären inte var viktigt för honom. Enligt honom gick det lika 

bra att spela som Lara Croft som att spela som Nathan Drake. 

När han försökte bestämma könet på karaktärerna se sa han att karaktärerna kändes helt 

könsneutral och kunde lika gärna vara en man som en kvinna. 
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När de könsbestämda omslagen avtäcktes hävdade han att de kändes annorlunda, men att det 

var till det sämre. Med hjälmen på gjorde det bilden mer mystisk och mer intressant. Av de 

könsbestämda omslagen tyckte han att båda ansiktena fungerade lika bra. Som slutgiltig 

omslagsdesign stod han fast vid den könsneutrala versionen av omslaget från kategori 1 

fortfarande var mest tilltalande. 

5.2.13 Respondent_13 

Respondent_13 var en 44årig man. 

Ett modernt actionspel omslag hade enligt honom ofta en mörk ton och få färger. Vanligtvis 

låg fokus i bilden på att presentera huvudkaraktären framför att presentera spelinnehåll. 

Enligt honom var det viktigare att känslan av vilken typ av spel det rörde sig gick fram i 

omslaget än att presentera vilken karaktär man var tänkt att spela som. 

När omslagen presenterades för honom valde han ut omslaget från kategori 2 som sin favorit 

av de tre. Han tankar bakom det beslutet var det tydligast visade spelets innehåll. Omslaget 

från kategori 1 ansåg knappt sade honom någonting om spelet och i omslaget från kategori 3 

tyckte han bilden var lite för ut zoomad och innehållet lite för otydligt. 

När han fick höra spelets beskrivning så tyckte han att omslaget från kategori 2 gjorde det 

bästa jobbet med att presentera spelinnehållet. Han ansåg att man fick en god idé om vad det 

rörde sig om för spelmiljö och att klättring med hjälp av en änterhake är en central del av 

spelets gameplay. 

När han frågades om han stod fast vid att omslaget från kategori 2 kändes bäst så hävdade han 

att så var absolut fallet. Omslaget från kategori 2 var definitivt bäst. 

Han uppgav att han helst spelade som kvinnor i spel om han gavs möjligheten, eftersom han 

upplevde det som en frisk fläkt i actionspel genren. Han inflickade dock att detta gällde främst 

när det handlade om välutvecklade kvinnliga karaktärer och inte sexuella stereotyper. 

När han svarade på frågan om han ansåg att karaktärerna i kategori och kategori 2 kunde delas 

in i en könskategori, så hävdade han att han fann dem i stort sett neutrala. Men han sa dock 

att rustningen gav honom lite Metroid Prime (2002)-vibbar och därför förknippade dem både 

som feminina. 

När de könsbestämda omslagen visades upp hävdade han att omslagen kändes mindre 

intressanta för honom. När ansiktet var dolt upplevdes det som att kampen mot robotarna var 

mer centralt för spelet. Att visa ansiktena menade han stal fokus från spelinnehållet. När 

ansiktet var dolt och karaktären anonym menade han även att gjorde det lättare för honom att 

smälta in i rollen. Han valde därför den neutrala versionen av omslaget från kategori 2 som 

sitt absoluta favoritomslag. 

5.2.14 Respondent_14 

Respondent_14 var en 16årig man. 

Hans beskrivning av ett modernt spelomslag inom actiongenren innefattade en man som stod 

för sig själv med något actionrelaterat som händer i bakgrunden, ofta en explosion eller storm. 

Men framför allt en ensam man med ett vapen. 
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Enligt honom var det viktigt att spelets huvudkaraktär fanns med i omslaget till spelet 

eftersom han uppgav att han vill bygga en relation till den han spelar som.  

När omslagskategorierna visades upp valde han omslaget från kategori 1 som det mesta 

intressanta av de tre. Han motiverade sitt val med att karaktären i såg mest ”badass” ut och 

att han var spelets huvud fokus. 

När han fick höra spelets beskrivning ansåg han att omslaget från kategori 2 bäst 

representerade spelets innehåll. Enligt honom såg man tydligt i det omslaget att spelaren 

klättrar på en robot och är på väg att plantera en bomb. 

När han fick frågan om han fortfarande ansåg att omslaget från kategori 1 var hans favorit av 

de tre var svaret, ja. 

Han påstod sig inte ha en preferens när det gällde vilket kön han föredrog att spela som utan 

man och kvinna fungerade precis lika bra. 

Han bedömde karaktären i kategori 1 och kategori 2 som helt neutral och ansåg inte att det 

fanns något i bilden som pekade mot vilket som var könet på karaktären. 

När de könsbestämda omslagen introducerades ansåg han att omslagen kändes lite 

annorlunda och att han nog faktiskt fördrog omslagen med hjälmen som han ansåg gjorde 

karaktären mer mystisk och därmed mer intressant. Han gillade idén med att det blev en grej 

i sig att ta reda på mer om karaktären under spelets gång. Därmed var det könsneutrala 

omslaget från kategori 1 det mest intressanta omslaget enligt honom. 

5.2.15 Respondent_15 

Respondent_15 var en 23årig man. 

I moderna spelomslag inom actiongenren hävdade han standaren var att det lägga stort fokus 

på en karaktär med ett vapen i handen.  

Han ansåg inte att det var viktigt att visa upp själva karaktären i spelomslaget, men om 

karaktären hade några spelrelaterade egenskaper som exempelvis en jetpack eller liknande så 

borde det presenteras i spelomslaget. Så i slut ändan så var det viktigare med att presentera 

spelinnehåll framför karaktären menade han. 

När han introducerades till omslagskategorierna valde han omslaget från kategori 3 som sin 

favorit. Han sa att han egentligen hade velat se mer av karaktären i omslaget, men att kategori 

3 hade den bästa designen och var det omslag som gjorde honom mest intresserad inför spelet. 

Efter att ha hört spelets beskrivning ansåg han att omslaget från kategori 3 presenterade 

spelinnehållet bäst av de tre designerna. I det omslaget menade han att man kunde se tydligast 

att karaktären står på vad som verkar vara en enorm robotfot och är på väg att ta sig uppåt 

med änterhaken något som han ansåg stämde in bra på spelets beskrivning. 

När han fick frågan om han hade ändrat sig angående vilken omslagsdesign han föredrog så 

stod han fast vid sin åsikt om att omslaget från kategori 3 fortfarande var bäst. 

Han uppgav att könet på en spelkaraktär inte hade någon som helst betydelse för honom.  



 
48 

När han försökte se om det gick att identifiera könet på karaktären i kategori 1 och kategori 2 

kom han till slutsatsen att karaktärerna kändes helt könsneutrala. 

När han fick se och bedöma de könsbestämda omslagen ansåg han att omslagen kände mycket 

annorlunda. Enligt honom så kändes spelet numera som ett RPG-spel snarare än ett 

actionspel. Han föredrog därmed omslagen där karaktären var könsneutral och hade hjälmen 

på. Han stod dock fast vid att omslaget från kategori 3 fortfarande var den bästa 

omslagsdesignen. 

5.2.16 Respondent_16 

Respondent_16 var en 25årig man. 

Han anser moderna spelomslag inom actiongenren ofta har en soldat i centrum av bilden med 

någon form av explosion i bakgrunden. 

Han ansåg inte att det var viktigt att spelomslaget presenterar spelets huvudkaraktär, istället 

var han mer intresserad av att veta om storyn till spelet är bra.  

När han presenterades för de tre omslagskategorierna ansåg han att det var omslaget från 

kategori 1 som kändes mest intressant. Enligt honom så kändes spelet som det omslaget 

verkade representera mest som hans typ av spel. Han sa även att designen stämde in på den 

beskrivning han tidigare gav av ett typiskt modernt spelomslag inom actiongenren och att det 

kunde vara en faktor i hur han fattade sitt beslut. Att omslagsdesignen helt enkelt kändes 

bekant och betryggande. 

Efter att ha fått höra beskrivningen av det tänka spelets innehåll så ansåg han att omslaget 

från kategori 3 bäst representerade spelet. Han menade att det var i det omslaget robotarna 

framhävdes tydligast jämtemot övriga omslagsdesigner. Han påpekade även att det var i 

kategori 3 man såg änterhaken tydligast. 

När han frågades ifall det fortfarande var kategori 1 som hade det intressantaste omslaget för 

honom stod han fast vid att kategori 1 fortfarande var hans favorit. 

Han hävdade att i spelsammanhang föredrog han inget kön före det andra, utan var lika 

bekväm med att spela som kvinna och som man. 

Han uppgav att karaktären i kategori 1 och kategori 2 uppfattades som helt könsneutrala i 

hans ögon. 

När de könsbestämda omslagen visades upp konstaterade han att han inte kände någon större 

i hur han uppfattade omslagen, det kände fortfarande som samma typ av spel. Han hävdade 

dock att han fördrog versionerna med hjälmen eftersom det enligt honom gick lättare att leva 

sig in i karaktären när identiteten var dold. Hans favoritomslag var därför den könsneutrala 

versionen av omslaget från kategori 1. 

5.2.17 Respondent_17 

Respondent_17 var en 28årig man. 

Typiskt för moderna spelomslag inom actiongenren menade han var att innehålla en man med 

någon typ av vapen i handen och skulle det för ovanligheten skulle vara en kvinnlig karaktär 

så kunde man vara säker på att hon skulle porträtteras på ett sexuellt sätt. 
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Beroende på vad det var för typ av spel så ansåg han att det ibland kunde kännas viktigt att 

huvudkaraktären porträtterades i spelomslaget. Framför allt om det var ett storydrivet spel. 

Men överlag skulle han säga att det inte var jätte viktigt. 

När omslagskategorierna presenterades valde han ut omslaget från kategori 2 som det mest 

intressanta. Han motivering var att omslaget från kategori 1 kändes väldigt generiskt och trist, 

medan omslaget från kategori 3 uppfattades som aningen otydligt. Kategori 2 ansåg han dock 

lyckades balansera mellan de två andra omslagen och kände dramatiskt och intressant. 

När han fick höra beskrivningen av spelet tyckte han att det förmodligen var omslaget från 

kategori 2 som presenterade spelet bäst. Han menade att här fram gick det tydligt att spelet 

involverade klättring med hjälp av en änterhake och man såg även robotar i bakgrunden. Han 

påpekade att kategori 3 även gjorde ett bra jobb med att presentera spelinnehållet, men inte 

lika effektivt som kategori 2. 

När han frågades om han stod fast vid att omslaget från kategori 2 kändes bäst så svarade han 

att kategori 2 fortfarande kändes bäst. 

Han uppgav att det för det mesta inte spelade någon roll vilket kön det var på karaktären han 

spelade som, men att han tyckte det ofta var uppfriskande att spela som kvinnlig karaktär, 

speciellt när det var en kvinnlig karaktär som inte var sexualiserad. 

När han blev ombedd att försöka sätta ett kön på karaktärerna i kategori 1 och kategori 2 

hävdade han att han uppfattade båda karaktärerna som helt neutrala, något han påpekade 

kändes trevligt. 

När de könsbestämda omslagen introducerades ansåg han att omslagen kändes annorlunda. 

Han menade att det gick att utrycka mer känslor och atmosfär i bilden när det fanns ett 

ansikte. Han fördrog därför versioner utan hjälm då han upplevde de omslagen som mer 

personliga. Han gjorde en jämförelse med krigsfilmer där det egentligen vore logiskt att aldrig 

ta av sig hjälmen, men att karaktärerna ofta gör det i vilket fall för att kunna skapa en relation 

med publiken. Därför ansåg han att han fick en mycket starkare koppling till en karaktär när 

ansiktet var synligt. Han påpekade att han gillade idén med en karaktär som var helt neutral, 

men att han ändå föredrog de könsbestämda omslagen. Han ansåg att båda könen passade 

lika bra i rollen, men som han sa tidigare så föredrog han att spela som kvinna i spel om 

möjligheten fanns. Hans favoritdesign var därför den kvinnliga versionen av omslaget från 

kategori 2. 

5.2.18 Respondent_18 

Respondent_18 var en 24årig man. 

Han ansåg att moderna spelomslag inom actiongenren ofta fokuserade på att presentera 

spelets huvudkaraktär som låg i centrum av bilden. I bakgrunden fanns det ofta någon form 

av actioninslag som explosioner, vapen eller bilar. Annars hävdade han att det ibland förekom 

att man fick se lite av spelmiljöerna. 

Han ansåg inte att det var viktigt att spelets huvudkaraktär visades upp istället var han mer 

intresserad av att se element i omslagsdesignen som berättade om vad spelet handlar om. 
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När omslagen visades upp valde han omslaget från kategori 1 som det mest intressanta. Han 

hävdade att symmetrin i omslaget gjorde det attraktivt. Omslaget i kategori 3 tyckte han 

kändes otydligt även om han gissade på att det förmodligen representerade spelet bättre. 

När han fick höra beskrivningen av spelet sa han att omslaget från kategori 3 kändes som det 

passade bäst ihop med spelet som beskrevs, framför allt på grund av att änterhaken syntes 

tydlig och de framgick ganska klart att man skulle klättra på robotar i spelet. 

När han frågades om han stod fast vid att omslaget från kategori 1 kändes bäst så svarade han 

att han ansåg att kategori 1 fortfarande var snyggast och kändes mest intressant, även om man 

medgav att omslaget från kategori 3 gjorde ett bättre jobb med att presentera spelet. 

Han hävdade könet på spelkaraktären inte hade en påverkan på hur han levde sig in i en 

spelkaraktär. Man eller kvinna fungerade precis lika bra. 

När han fick frågan vilket kön han skulle sätta på karaktären i kategori 1 och kategori 2 ansåg 

han att det inte fanns något i karaktärernas design som kunde ge en ledtråd om vilket kön de 

tillhörde och han konstaterade därför karaktärerna helt könsneutrala. 

När de könsbestämda omslagen avtäcktes uppgav han att han gillade designen med hjälmen 

bättre. Framför allt ansåg han att det kändes ologiskt att ha huvudet oskyddat när man befann 

sig i en krigszon. Han stod därmed fast vid att det könsneutrala omslaget från kategori 1 var 

det han gillade bäst. 

5.2.19 Respondent_19 

Respondent_19 var en 27årig man. 

Ett modernt spelomslag inom actiongenren skildrade enligt Respondent_19 vanligtvis en 

manlig karaktär med en pistol i handen. 

Han ansåg att det var viktigt att spelets huvudkaraktär fick en tydlig presentation i 

spelomslaget på grund av att det var så han var van vid att förställa sig spelomslag. 

När han presenterades inför de tre omslagsdesignerna så valde han ut omslaget från kategori 

1 som den mest intressanta. Han hävdade att det berodde på att blicken direkt drogs till det 

omslaget, något han gissade berodde på symmetrin i designen. 

När han fick höra spelets beskrivning så kände han att omslaget från kategori 3 presenterade 

spelet bäst. Det kändes som att omslaget skildrade en scen direkt från spelet och visade 

spelupplägget mycket bra. 

Han var dock fortfarande av åsikten om att omslaget från kategori 1 var det bästa av de tre. 

Han hävdade att för hans del så gick en bra story och intressant gameplay före vilket kön det 

var på huvudkaraktären. 

Han beskrev karaktären i kategori 1 och kategori 2 som relativt könsneutrala. Karaktären i 

kategori 1 ansåg han lika gärna kunde vara en kvinna som en man, men karaktären i kategori 

2 tyckte han hade lite mer kurviga former och kändes därmed mer feminin. 

När han fick se de könsbestämda omslagen från kategori 1 och kategori 2 hävdade han att de 

feminina versionerna kändes mycket mer intressanta än de manliga. Han sa dock att det 
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passade bättre med hjälmen till den här typen av spel. Som slutgiltigt val stod han därmed fast 

vid den könsneutrala versionen av kategori 1. Han medgav att även om han gillade designen i 

kategori 3 så kändes omslaget från kategori 1 som en mer klassisk design som han tror skulle 

locka fler köpare till spelet än kategori 3. 

5.2.20 Respondent_20 

Respondent_20 var en 29årig man. 

När han bad beskriva ett modern omslag till ett actionspel så sammanfattade han det med att 

det ofta var centrerat kring huvudkaraktären som brukar så i någon form av manlig pose med 

ett vapen i handen. 

Han tyckte inte att huvudkaraktären var en väsentlig del i omslagsdesignen, istället ansåg han 

att det var viktigare att omslaget förmedlar spelmekaniken så att man får en idé om spelet är 

kul att spela eller inte. 

När omslagen avtäcktes valde han omslaget från kategori 1 som det mest intressanta. Han 

motiverade sitt val med att just det omslaget presenterade ett spel som han tyckte skulle vara 

roligast att spela. Han kommenterade även på att det omslaget stämde in på den 

beskrivningen han tidigare gav av moderna actionspelsomslag och påpekade att det kanske 

även berodde på att det kändes bekant och därmed ett tryggare val. 

Efter att ha hört spelets beskrivning tyckte han att omslaget från kategori 3 bäst presenterade 

spelets innehåll. Han sa att i omslaget från kategori 3 får man se en annan robot och 

änterhaken presenteras tydligt. 

När han åter fick frågan om vilken omslags design han föredrog så sa han att han nu hade bytt 

till omslaget från kategori 3, istället. Han menade att ju mer han tittade på det omslaget desto 

mer kändes spelet mer intressant. 

Han berättade att han fann karaktärerna i omslagen från kategori 1 och kategori 2 som rätt så 

kvinnliga. Han sa att det främst berodde på att karaktärerna såg smala ut, men han sa att de 

egentligen kanske hade mer realistiska proportioner, men att han var van vid att se män i spel 

mer muskulösa. I vilket fall uppfattade han karaktärerna som kvinnor. 

När de könsbestämda omslagen presenterades menade han att omslagen fungerade sämre när 

man såg ansiktet och föredrog versionerna med hjälmen eftersom det då kändes som att ha 

kul i spelet var mer centralt än att berätta en historia med dessa karaktärer. Men som sista val 

stod han fast vid att omslaget från kategori 3 var bäst enligt honom eftersom han hade vant 

sig och allt mer börjat gilla designen under intervjuns gång. 

5.3 Utvärdering av intervjuerna 

Den viktigaste frågan att besvara var vilken omslagsdesign som var populärast av de tre. 
Majoriteten av de tillfrågade stod fast vid sitt val under hela intervjuns gång. Endast fyra av 
respondenterna (20 %) ändrade sin åsikt under intervjuns gång om vilken omslagskategori 
de tyckte var mest tilltalande. När frågan för första gången ställdes om vilken omslagsdesign 
de föredrog svarade sju stycken (35 %) att de föredrog omslaget från kategori 1 bäst, sex 
stycken (30 %) att de föredrog omslaget från kategori 2 och sju stycken (35 %) att de 
föredrog omslaget från kategori 3 bäst. 
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När frågan ställdes för andra gången svarade fem stycken (25 %) att de föredrog omslaget från 

kategori 1 bäst, fem stycken (25 %) att de föredrog omslaget från kategori 2 och tio stycken (50 

%) att de föredrog omslaget från kategori 3 bäst. När frågan ställdes för sista gången i slutet 

av intervjun svarade sju stycken (35 %) att de föredrog någon utav omslagen från kategori 1 

bäst, fyra stycken (20 %) att de föredrog något utav omslagen från kategori 2 och nio stycken 

(45 %) att de föredrog omslaget från kategori 3 bäst. 

Av de sju som uppgav att ett av omslagen från kategori 1 var intressantast så var det fem 

stycken som uppgav att de fördrog den könsneutrala versionen av omslaget där ansiktet och 

könet var dolt. Två stycken uppgav att de föredrog den feminina versionen bäst. Ingen hävdade 

att den maskulina versionen av omslaget från kategori 1 var bäst. 

Av de fyra som uppgav att ett av omslagen från kategori 2 var intressantast så var det två 

stycken som uppgav att de fördrog den könsneutrala versionen av omslaget där ansiktet och 

könet var dolt. Två stycken uppgav att de föredrog den feminina versionen bäst. Även här var 

det ingen som hävdade att den maskulina versionen av omslaget från kategori 1 var bäst. 

Testpanelen var tämligen eniga om vilken omslagskategori som de ansåg presenterade 

spelinnehållet bäst, sexton stycken (80 %) ansåg att omslagsdesignen från kategori 3 passade 

spelet bäst och fyra stycken (20 %) menade att omslagsdesignen från kategori 2 presenterade 

spelet tydligast. Alla var dock överens i åsikten om att omslaget från kategori 1 gjorde det 

jobbet sämst, även de som hade omslaget från kategori 1 som sin favoritdesign av de tre 

omslagen medgav att omslaget sade väldigt lite om vilken typ av spel det var. 
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6 Slutsats 

6.1 Resultatsammanfattning 

Den första slutsatsen som gick att dra efter att alla intervjuerna var att näst intill samtliga 

respondenter var överens om i hur dagens spelomslag för spel inom action-genren ser ut. 18 

av de 20 respondenterna (90 %) hävdade att en karaktär ofta var central i omslagsdesignen 

för spel inom actiongenren. Dock var det relativt få som ansåg att det var viktigt för 

spelkaraktären att närvara i spelomslaget, så vida det inte rörde sig om ett storytungt spel, ett 

spel där framför allt spelets handling låg i fokus. 5 av 20 respondenter (25 %) hävdade att det 

var viktigt för dem att spelkaraktären fanns med i spelomslaget och alla som uppgav detta 

favoriserade också ett utav av omslagen från antingen kategori 1 eller kategori 2, omslagen där 

karaktären låg i fokus. 

Det var få av respondenterna som ändrade sig i frågan om vilken omslagskategori de tyckte 

var mest intressant. Endast fyra respondenter bytte kategori under intervjun. Detta skulle 

möjligtvis kopplas till det resultat både Willis & Todorov (2005) och Lindgaard m.fl. (2006) 

kom fram till i sina studier, där de poängterar hur viktigt det första intrycket är och hur det 

färgar hur vi uppfattar visuella element över längre perioder. 

Vad det gäller hur karaktären bör presenteras går det inte heller direkt att dra någon slutsats. 

I den här frågan fick även de som valde omslag 3 som sin favorit ge sin åsikt och tio stycken 

(50 %) ansåg att omslagen fungerade bättre när med hjälmen på och karaktärens kön var 

odefinierat. Tio stycken (50 %) ansåg däremot att omslaget såg bättre ut utan hjälmen. Denna 

statistik gällde för både omslaget i kategori 1 och kategori 2. I omslaget från kategori 1 var dock 

alla som föredrog karaktären utan hjälmen eniga om att den kvinnliga versionen fungerade 

bäst. I omslaget från kategori 2 var det nästan samma statik där åtta av de tio personer som 

föredrog karaktären utan hjälm ansåg att den kvinnliga versionen fungerade bättre och två 

personer som tyckte att den manliga versionen fungerade bättre. Den enda slutsatsen som 

egentligen går att dra härifrån är att om man ska visa ansiktet på en karaktär bör det vara en 

kvinnlig karaktär. 

Jag hade inte med tillräckligt många kvinnor i undersökningen för att kunna säga att deras 

svar är representativa för det kvinnliga könet, eftersom kvinnorna endast utgjorde totalt 15 % 

av de tillfrågade. Alla tre kvinnorna valde dessutom var sin omslagskategori som sin favorit. 

Respondent_3 valde den kvinnliga versionen av omslaget från kategori 1, Respondent_4 valde 

den kvinnliga versionen av omslaget från kategori 2 och Respondent_7 valde omslaget från 

kategori 3. Därmed är det omöjligt att dra någon form av slutsats från den undersökningen. 

Vad det gällde åldersindelningen så är det även här svårt att säga om det går att dra en slutsats 

utifrån resultatet. I åldersgruppen 16-20 fanns de fyra personer. Av dessa var det tre som 

föredrog kategori 1 som sin slutgiltiga favorit och en som föredrog kategori 3 som sin 

slutgiltiga favorit, ingen föredrog omslagen från kategori 2. I åldersgruppen 21-30 fanns det 

nio personer. Av dessa var det fyra som valde kategori 1 som sin slutgiltiga favorit och två som 

föredrog kategori 2 som sin favorit i tredje frågan. Fem stycken valde omslaget i kategori 3 

som sin favorit. I åldersgruppen 31 och uppåt fanns det fem personer. Av dessa var det en som 

valde kategori 1 som sin slutgiltiga favorit och två som föredrog kategori 2 som sin favorit i 

tredje frågan samt två som valde omslaget i kategori 3 som sin favorit. Undersökningen hade 
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behövt ta in fler respondenter för att kunna dra en slutsats i frågan om åsikterna skiljer sig 

mellan åldersgrupper. 

Något som visade sig vara intressant var att ingen utav respondenterna uppgav att det var 

väsentligt för dem att spela som en man i spelet. Alla respondenter var av åsikten att könet på 

karaktären de spelade som inte hade någon större påverkan på upplevelsen. Sju av 

respondenterna (35 %) erkände dock att de blev mer intresserad av en speltitel om de framgick 

att huvudkaraktären man skulle spela som var en kvinna. Tre stycken av dessa bestod av de 

kvinnor som deltog i undersökningen, men anledningen till deras motivation att vilja spela 

som kvinnor alla sju respondenter gav var den samma. De beskrev det som uppfriskande 

eftersom de ansåg att kvinnliga huvudkaraktärer var underrepresenterade i dagens spel och 

blev därmed mer intresserade av titlar med en kvinnlig protagonist eftersom det erbjöd dem 

något nytt. 

Så sammanfattningsvis så skulle detta tolkas som att könet på karaktären i omslaget inte 

spelar någon roll, men om könet ska vara definierat så bör det vara som en kvinna. Detta går 

emot slutsatsen Near (2012) kommer till i sin studie. Near (2012) konstaterar där att när 

kvinnor porträtteras i en central roll i omslagsdesignen så har det en negativ påverkan på 

spelets försäljningssiffror. Manliga karaktärer som porträtteras i omslagsdesignen under 

samma förutsättningar var associerad med god försäljning. I min undersökning så pekar dock 

resultatet på att man bör undvika att porträttera spelets huvudkaraktär eftersom ingen valde 

den maskulina versionen i varken kategori 1 eller kategori 2 som sin favorit. Utgår man från 

resultatet från den här studien så finns det heller ingen grund bakom agerandet hos 

exempelvis spelstudion Naughty Dog´s utgivare som under utformningen av spelomslaget till 

deras titel Last of us (2013) upprepade gånger bad dem att exkludera spelets andra protagonist 

”Ellie” från omslaget, eftersom det enligt dem skulle skada spelets försäljning.  

6.2 Diskussion 

Det huvudsakliga målet med projektet var att undersöka ifall det finns en definierad typ av 

omslagsdesign som är tydligt populär hos spelare. När man granskar statistiken som 

intervjuerna genererat så anser jag att man inte kan dra en sådan slutsats eftersom ingen 

omslagskategori är tydligt mer populär jämfört de övriga. Med en liten marginal så var från 

kategori 3 populärast, omslaget som presenterade spelinnehåll framför huvudkaraktären. Det 

verkar dock finnas en del sanning i Ken Levines uttalande om att ett omslag med fokus på att 

skildra huvudkaraktären utan att visa upp spelinnehåll och endast utlova action i spelet är 

populärt hos spelköpare. Omslagsdesignen från kategori 1 var den näst populäraste 

omslagsdesignen och flera utav de respondenter som valde en version av omslaget från 

kategori 1 som sin favorit hävdade att en av de största anledningarna till deras val var just att 

designen kändes trygg och att det spelet kändes mer tilltalande för dem med en sådan 

omslagsdesign. Flera av respondenterna i testpanelen som valde kategori 1 som sin favorit 

medgav även att om de hade sett spelet i en butik med en omslagsdesign annan än den från 

kategori 1, så skulle de förmodligen ignorerat spelet. Dock fanns det flera i testpanelen som sa 

tvärtom, att om spelet hade haft omslaget från kategori 1 så skulle de antagit att det var en 

typisk generisk actiontitel och därmed ignorerat det. Med en unik och utstickande 

omslagsdesign skulle de förmodligen blivit mycket mer intresserade av titeln om de såg den i 

en spelbutik.  
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Eftersom samtliga omslag till större del hade samma färgskala så borde det inte haft någon 

påverkan på vilken omslagsdesign respondenterna föredrog. Det hade dock kunna ha varit 

intressant att gå in djupare på undersöka vilken roll färgaspekten har i hur betraktaren 

uppfattar omslagen. Fagerholm (2009) konstaterar bland annat att olika färgskalor är 

populära för olika genrer inom film, det hade därmed varit intressant att se ifall 

respondenterna uppfattade spelet annorlunda med en annan färgskala. I vilket fall så borde 

färgvalen i omslagsdesignen sett över ytterligare eftersom några i testpanelen kommenterade 

på att flera av omslagen kändes mörka och att det var svårt att uppfatta tydligt vad som hände 

i omslagen. Detta trots att jag gjorde bilderna ljusare efter pilotstudien. 

I statistiken kan man se att de respondenter som föredrog karaktären utan hjälm i omslagen 

från kategori 1 och kategori 2 så var det 100 % som tyckte att den kvinnliga karaktären 

fungerade bättre och kändes mer intressant mannen i kategori 1. Kategori 2 hade liknande 

statistik där 80 % uppgav att de föredrog den kvinnliga karaktären jämnt emot 20 % som 

tyckte att mannen passade bättre i kategori 2. Dock var det flera i testpanelen uppgav att spel 

med en kvinnlig huvudroll ofta gjorde dem mer intresserade av spelet och att de föredrog att 

spela som kvinnor ifall man gavs möjligheten till det i spelet. Och det kunde tolkas som att 

flera av de som valde ut den kvinnliga karaktären i omslaget från kategori 1 och kategori 2 

gjorde det inte just för att det handlade om en kvinnlig karaktär utan på grund av att de ansåg 

att hon såg mer intressant ut i sin karaktärsdesign.  

Trots att omslaget från kategori 3 visade sig vara den populäraste omslagsdesignen (35 % i 

första undersökningen, 50 % i andra undersökningen och 45 % i sista undersökningen) bland 

respondenterna i testpanelen och dessutom den omslagsdesign som flest ansåg 

representerade spelet bäst (80 %) så var det fem stycken (25 %) som gissade att spelet i fråga 

verkade vara ett sidscrollande plattformsspel i 2-D. Tre stycken (15 %) gissade att spelet 

omslaget från kategori 3 presenterade var någon form av real-tids strategispel baserat på det 

faktum att kameran var långt ut zoomad från karaktären. Baserat på denna information så 

kunde jag ha jobbat på att ge omslaget från kategori 3 ett bättre djup och få omslaget att 

kännas mer tredimensionellt. 

Det var beklagligt att det var få kvinnor som deltog i undersökningen. Efter ha utfört de åtta 

intervjuerna i Karlshamn så var könsfördelningen på respondenterna 62.5 % män och 37.5 % 

kvinnor, vilket jag ansåg var en acceptabel fördelning. Men när de resterande 12 intervjuerna 

utfördes på Webhallen i Göteborg så var inte en enda av respondenterna kvinna. Anledningen 

till detta var att det knappt kom in några kvinnor till butiken den dagen intervjuerna utfördes, 

de få som kom in till butiken uppfyllde inte kravet på minst fyra spelköp 12 månader tillbaka 

och kvalificerade därmed inte för att få delta i undersökningen. Detta var synd eftersom det 

var intressant att alla tre kvinnor som deltog i undersökningen hade en liknande reaktion när 

de fick se en kvinna i rollen som huvudkaraktär i det feminina omslaget från kategori 1. 

Tidigare i undersökningen så beskrev de det könsneutrala omslaget från kategori 1 som 

stereotypiskt, intetsägande och generiskt. Men när de fick se karaktären porträtteras som en 

kvinna blev det omslaget helt plötsligt mycket mer intressant i deras ögon. Respondent_3 

beskrev först kategori 1 som tråkig, intetsägande och något hon hade sett så många gånger 

förut i spelomslag. Men när de könsbestämda omslagen avtäcktes ändrade hon helt åsikt och 

valde den feminina versionen av omslaget från kategori 1 som sin slutgiltiga efter att tidigare 

under intervjun stått fast vid att omslaget från kategori 2 var den mest tilltalande 

omslagsdesignen för henne. Det hade därmed varit intressant om fler kvinnor deltagit i 

studien så att man kunde undersöka om fler kvinnliga spelare delade den åsikten. 
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6.3 Framtida arbete 

Skulle projektet kompletteras eller göras om i framtiden så skulle det vara intressant att göra 

det i en större skala. Testpanelen blev mindre än vad jag hade tänkt mig, ursprungligen skulle 

testpanelen vara runt trettio personer stor, men efter att ha utfört tjugo stycken fick man 

komma till insikt att projektet höll på att bli för stort för en person att hantera. Därför avbröts 

intervjuerna efter att den tjugonde personen deltagit. 

En idé som vore intressant att pröva på som ett projekt i framtiden skulle vara att ta fram flera 

spelidéer med olika omslagsdesigner och låta göra en korsreferens mellan resultaten för att se 

ifall. Det skulle i så fall finnas en möjlighet att undersöka ifall det finns typer av spel där olika 

omslagsdesigner är mer lämpliga än andra. Majoritetens av respondenter ansåg att för dem så 

var det ofta inte nödvändigt för dem att fick se protagonisten i spelomslaget. Flera hävdade 

dock att när det gällde omslag till spel där handlingen låg i fokus, så var det mycket viktigare 

att protagonisten fick en tydlig presentation. Det skulle därmed varit intressant att göra om 

studien och koncentrera sig på andra genrer än ren action. Istället kunde man fokusera på 

andra genrer som interactive drama och action-adventure. Exempel på spel inom dessa genrer 

är The Walking Dead - Video Game (2012) och Heavy Rain (2010). 

3 av de 20 respondenterna i den här undersökningen var kvinnor. Kvinnliga spelares åsikter 

blev därför helt klart underrepresenterade i slutresultatet. I ett framtida projekt skulle det 

kunna gjorts ett bättre jobb med att ha med fler kvinnor i undersökningen och därmed få en 

jämnare könsfördelning. Som det ser ut nu går det inte att dra någon form av slutsats utifrån 

de svar de kvinnliga deltagarna gav. Det vore dock intressant att följa upp på den indikation 

jag fick ifrån samtliga kvinnliga deltagare. Att ett spelomslag genast blev mer intressant för 

kvinnor när fokus i omslagsdesignen låg på en huvudkaraktär som porträtterades av en kvinna 

i en manlig pose, utan att hon på något sätt var sexualiserad. 

Man måste också erkänna att vad som är snygg och populär design går i trender, det är därför 

möjligt att om studien görs om i framtiden kan man få ett annorlunda resultat. Men om man 

ska följa den här studien så kan man se en antydning på att folk börjar ledsna på den trend 

där man sätter karaktären före gameplay i omslaget.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_movie
http://en.wikipedia.org/wiki/Action-adventure_game
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Bilaga A: 

Frågeformuläret 

Kön: 

Ålder: 

Antal fysiska kopior av spel man köpt 12 månader tillbaka: 

 

Fråga 1: Hur skulle du beskriva ett typiskt modernt omslag för ett spel inom actiongenren? 

 

Fråga 2: Hur viktigt är det för dig att spelets huvudkaraktär får en tydlig presentation i 

spelomslaget? 

 

Fråga 3a: Om du skulle se dessa tre omslag i en spelbutik, vilket skulle du utifrån första 

intrycket säga känns mest intressant och därmed plocka upp först? 

Fråga 3b: Kan du motivera ditt val? 

 

 

Fråga 4a: Spelet som dessa omslag är tänkt att representera utspelar sig i en djup 

skandinaviskt inspirerad skog. Det går ut på att spelaren sätts i rollen som en ensam soldat 

som utgör det sista försvaret mot en invaderande arme bestående av hundra meter höga 

robotar.  

Spelaren har i uppgift att förstöra dessa robotar med alla möjliga medel och hindra robotarna 

från att avancera längre in i landet. Det främsta verktyget och vapnet spelaren har till sitt 

förfogande mot robotarna är en änterhake. Änterhaken används främst till att smidigt ta sig 

fram genom spelmiljöerna. Men den gör det även möjligt för spelaren att kunna attackera 

svaga punkter i robotarnas förvar och exempelvis plantera sprängladdningar. 

 Nu när du hört beskrivningen av spelets innehåll, vilket av omslagen skulle du säga bäst 

beskriver vad spelet handlar om? 

Fråga 4b: Kan du motivera ditt val? 

 

Fråga 5: Nu när du fått betrakta alla tre omslagen närmare och smälta intrycken, har din åsikt 

ändrats ångande vilket utav omslagen du anser gör dig mest intresserad för spelet? 

 



 II 

Fråga 6: Är det viktigt för dig att du känna till könet på huvudkaraktären i ett spel, d.v.s. om 

man spelar som en man eller kvinna? 

Fråga 6B: Föredrar du att spela som ett specifikt kön eller spelar det dig ingen 

roll? 

 

Fråga 7: Uppfattar du karaktären i omslag nummer 1 och omslag nummer 2 som feminin, 

maskulin eller helt neutral? 

 

Introducera de fyra könsbestämda omslagen från kategori 1 och kategori 2. 

 

Fråga 8a: Här ser du två olika versioner av de omslagen med karaktären i fokus, upplever du 

omslagen annorlunda när könet på karaktären är presenteras? 

 

Fråga 9a: Om du fokuserar omslagen i kategori 1 och kategori 2, anser du att omslagen som är 

könsbestämda fungerar bättre jämfört med de omslag där könet på karaktären var dolt? 

Fråga 9b: Tycker du att ett utav könen fungerar bättre än det andra i de 

könsbestämda omslagen i kategori 1 och kategori 2? 

 

Fråga 10: Nu ligger det sju omslag framför dig. Är din åsikt fortfarande densamma angående 

vilket utav omslagen som tilltalar dig mest. 
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Bilaga B: 

Kategori 1 omslagen 
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Bilaga C: 

Kategori 2 omslagen 
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Bilaga D: 

Kategori 3 omslaget 

 


