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Sammanfattning 

 
Då leveling och uppgraderingar i spel blir allt vanligare så syftar den här undersökningen  till 

att ta reda på vad uppgraderingar av karaktärer i spel framförallt baseras på och om det finns 

någon tydlig skillnad i valet beroende på om karaktären är man eller kvinna. En stor del av 

arbetets teoretiska bakgrund fokuseras på tidigare forskning kring bland annat stereoyper och 

genusroller. 

 

Som material för undersökningen skapades två jämnställda, humanoida karaktärer. En man 

och en kvinna med fyra uppgraderingsalternativ vardera: styrka, ålder, utseende och 

smidighet. Två av uppgraderingsalternativen var baserade på kända manliga stereotyper i spel 

och film, och två alternativ var baserade på kvinnliga stereotyper. 

Kvalitativa intervjuer genomfördes tillsammans med tio informanter som fick välja en 

uppgradering för varje karaktär och därefter svara på fyra frågor. Informanternas ålder, kön 

och spelerfarenhet dokumenterades även för att kunna identifiera skillnader i de olika 

grupperna. 

 

Resultatet visar på indikationer om att utseendet på karaktären är den viktigaste aspekten vid 

val av uppgradering. Uppgraderingarnas funktion och effekt på karaktären verkade istället ha 

en mycket liten roll vid valet. Detta gällde såväl för den manliga karaktären som för den 

kvinnliga karaktären. Ett undantag fanns hos de informanter med mycket spelvana som 

istället baserade sina val från tidigare spelerfarenheter.  

 

Resultatet visar även att manliga stereotyper valdes för den manliga karaktären medan 

kvinnliga stereotyper valdes för den kvinnliga karaktären.  Slutsatser drogs kring resultatet  

om att samhällets normer även avspeglas i spel och att stereotyper, genusroller och 

karaktärens kön ligger som grund för vilket uppgraderingsalternativ spelaren väljer. 

 

Nyckelord: Uppgraderingar av karaktärer, Stereotyper, Karaktärsdesign, Genus 
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1 Introduktion 

I denna undersökning utforskas så kallad ”leveling” eller ”level up” av karaktärer i 

spelsammanhang. Med ”Leveling” menas den synliga uppgraderingsprocess som en karaktär 

många gånger genomgår i moderna spel. Spelaren ska inte bara uppleva att hen tar sig framåt 

i spelet, utan progressionen ska även synas visuellt. Spelarens valmöjligheter vid en 

uppgradering har tidigare oftast fokuserat på att karaktären får mer utrustning och större 

vapen. En nyare trend visar att det istället har blivit vanligare att man även ges möjlighet att 

påverka karaktärens utseende. I Fable III (Lionhead studios, 2010) påverkas till exempel 

karaktärens längd, bredd och utseende, beroende på hur man väljer att spendera sina 

uppgraderingspoäng. 

Det här arbetet undersöker vilka uppgraderingar en spelare väljer att göra när denne ställs 

inför olika val i samband med en uppgraderingsmöjlighet och vad dessa val baseras på. 

Därtill har undersökningen tagit reda på om det är möjligt att identifiera skillnader i 

uppgraderingsvalen beroende på karaktärens kön.  

För att kunna undersöka frågeställningen har två humanoida karaktärer skapats. En man och 

en kvinna. Båda karaktärerna har avgränsats till att ha fyra stycken uppgraderingsalternativ 

vardera - Styrka, ålder, utseende och smidighet. De valbara alternativen är baserade på 

vanligt förekommande uppgraderingar inom RPG (Role Playing Games)-genren och utvalda 

för att kunna ge ett läsbart resultat till undersökningen. En kvalitativ strukturerad intervju 

genomfördes där informanterna först fick läsa ett spelscenario för att därefter bli ombedda att 

välja en uppgradering för vardera karaktär, samt svara på fyra stycken frågor. 
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2 Bakgrund 

Jonas Linderoth menar att det finns en anledning till att det typiska utseendet på 

karaktärernas uppgraderingar ser ut som de gör. Linderoth förklarar att spelen kan ses som en 

substitutionell värld där uppgraderingarna representerar grundläggande drömmar hos 

människor. Han menar alltså att uppgraderingarnas utseende skulle vara baserade på våra 

egna fundamentala önskningar. Detta skulle dessutom kunna vara en av orsakerna till att de 

fått stor spridning (2013, s. 19). De förmågor som normalt inte är möjliga i människors 

vardagliga liv blir plötsligt tillgängliga i form av uppgraderingar i spel och den ständiga 

strävan att alltid utvecklas blir mättad (Linderoth 2013, s.27). 

Uppgraderingar har framförallt använts inom spelgenren RPG där en viktig del av 

grundmekaniken många gånger handlar om att förbättra sin karaktär på olika sätt. Några 

tydliga och moderna exempel skulle kunna vara Diablo III (Blizzard Entertainment, 2012) 

och Dragon age II (Bioware, 2011) där karaktärerna blir synligt kraftfullare ju längre man 

spelar (se figur 01).  

Figur 01: I  Diablo III (Blizzard Entertainment, 2012) kan man tydligt se hur 
karaktären blir kraftfullare ju längre man har spelar spelet. 

På senare tid har uppgraderingar även dykt upp inom andra spelgengrer och studier visar att 

av de tio högst rankade spelen under 2012 hade åtta stycken uppgraderingsliknande element 

(Linderoth 2012, s. 20). Uppgradering tycks alltså bli ett allt vanligare fenomen inom spel, 

och då också ett allt mer intressant och viktigt ämne att undersöka.  

Tidigare har fokus hos uppgraderingsalternativ byggt på att karaktären ska kunna utföra mer 

extrema och effektiva handlingar i förhållande till spelets miljö. Detta har lett till en mycket 

snäv och stereotyp visuell uppgraderingsprocess utan större skillnader i de yttre attributen för 

karaktärerna i spelen.  

Linderoth argumenterar för att spelkaraktären fungerar som ett verktyg i spelvärlden (2013, 

s.21). Uppgraderingarna av karaktärerna skulle alltså vara logiskt utvecklade för att ta 

spelaren vidare i spelet på effektivaste vis, till exempel kunna få karaktären att hoppa högre 
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eller slå hårdare. Men i samma takt som tekniken utvecklas så expanderar även möjligheterna 

i själva spelet.  

Uppgraderingar tycks ha utvecklats mot ett mer utseendefokuserat håll än vad som tidigare 

varit aktuellt. I Fable III (Lionhead Studios, 2010) går det till exempel att, utöver de 

vanligare uppgraderingsalternativen, även att byta kläder, frisyr och färger. Spelaren i Fable 

III (2010) kan också välja att spendera sina uppgraderingspoäng med fokus på karaktärens 

kropp. Beroende på om spelaren väljer styrka, skicklighet (skickligare med vapen) eller vilja 

(magiska egenskaper) så påverkas karaktärens kroppsform på olika sätt (se figur 02). 

Figur 02: Exempel på hur huvudkaraktärens utseende kan variera i RPG-spelet 
Fable III (Lionhead studios, 2010) 

Både karaktärens utseende och personlighet tycks alltså få en allt större roll i spelen. Ett 

annat exempel av ett spel som använder sig av styrkan hos den visuella representationen är 

det populära mmo-spelet (massive multiplayer online) League of legends (Riot games 2009). 

Allt i spelet är gratis, med undantag för karaktärernas utseenden. Ett antal så kallade ”skins”, 

det vill säga olika förbestämda utseenden för samma karaktär, kan man istället köpa. De olika 

utseendena påverkar inte karaktärens förmågor på något vis, utan är endast kosmetiska 

förändringar (se figur 03). 
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Figur 03: Olika ‖Skins‖ till karaktären Annie från onlinespelet League of Legends 
(Riot games, 2009-) 

Fokus på en karaktärs unika utseende tycks vara ett allt vanligare fenomen i spel, och den 

finansiella betydelsen av en intressant karaktärsdesign understryks även av Rollings och 

Adams i Foundations of game design "A good character is the most financially valuable part 

of any video game's intellectual property." (2007, s. 150). 

Att utseendet spelar stor roll i samhället är något de flesta är medvetna om. Att intresset för 

formbart utseende därför även smittar av sig till spel kanske inte är något oväntat, men det är 

relativt nytt. 

Detta arbete har undersökt olika uppgraderingsprocesser hos karaktärer i spelsammanhang - 

så kallad ”leveling”. Med tanke på hur viktig den visuella representationen av karaktärer och 

uppgraderingar är, så är det intressant att undersöka design och utseendet ytterligare. Syftet  

med arbetet var att ta reda på vilka uppgraderingar en spelare väljer att ge sin karaktär när 

denne ställs inför ett antal alternativ. Därtill ville undersökningen försöka identifiera vad 

beslutet kring visuella uppgraderingar av en karaktär grundades i hos spelaren och om det 

fanns uppenbara skillnader i valet beroende på om karaktären var en man eller en kvinna. Det 

var intressant för arbetet att se om det fanns ett eventuellt genusperspektiv som påverkade 

valet av uppgraderingar hos den manliga och den kvinnlig karaktären. 

Arbetet har begränsats till att endast undersöka uppgraderingsval av två skapade humanoida 

karaktärer och utesluter därför alternativ som varelser eller djur. Arbetet har dessutom endast  

fokuserats på fyra olika typer av uppgraderingar (styrka, ålder, utseende och smidighet), 

vilket betyder att andra förekommande uppgraderingsval inte har varit inkluderade i 

undersökningen. 

Frågeställningen har undersökts med hjälp av skapad konceptgrafik föreställande en kvinnlig 

och en manlig karaktär. Det skapades fem bilder av vardera karaktär. En ”grundbild” och 

ytterligare fyra uppgraderingsalternativ som påverkade karaktären på olika sätt. De fyra 

valbara uppgraderingarna var följande: Styrka, ålder, utseende och smidighet. 

För att besvara frågeställningen har en kvalitativ undersökning genomförts med hjälp av de 

två skapade karaktärerna och deras fyra olika uppgraderingar. Informanterna fick läsa en text 

som försatte dem i en spelsituation. Därefter fick de välja en uppgradering till den manliga 

karaktären och en till den kvinnliga karaktären. Till sist ombads informanterna att svara på 

fyra stycken frågor för att klargöra  motivet bakom uppgraderingsvalen.  

Nedan presenteras en relevant genomgång av teorier och artiklar kring främst stereotyper och 

genus i relation till spel, för att anknyta undersökningen till tidigare forskning. Först kommer 

begreppet stereotyper att introduceras, samt deras centrala roll i spel. Stereotyper är även 

intressanta att studera vid utveckling av uppgraderingar eftersom utseendet i dessa fall bör 

visa progression och funktion av karaktären på ett tydligt och övertalande vis. Kapitlet 

kommer även att gå igenom fysionomi, genus och karaktärsutveckling.  
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2.1 Stereotyper och hur dessa kan användas i spel 

 

Katherine Isbister menar att stereotyper är de förutfattade meningar som vi skapar om 

personers karaktärsdrag baserade på deras utseende. Människor har alltså en tendens att 

försöka hitta ledtrådar i andras utseende och beteende för att dra slutsatser kring deras 

personlighet. Det kan  handla om allt från hur personen klär sig till etnicitet och ålder (2006, 

s. 12). 

stereotypes—schemas or prototypes in your memory that associate a pattern 

of cues with a typical set of qualities in a person. These cues can include dress, 

build, posture, grooming, age, gender, race, style of speaking and moving, as 

well as the company in which a person is seen. 

Katerine Isbister, 2006, s.12 

Stereotyper kan anses vara ytliga, fördomsfulla och många gånger inkorrekta, men Isbister 

förklarar att de även spelar en viktig roll i vår dagliga interaktion med andra människor. När 

vi skapar nya sociala kontakter så fungerar stereotyper som ett slags filter. Istället för att vi 

behöver utvärdera den nya personen från grunden kan vi dra snabba slutsatser baserade på 

våra förutfattade idéer kring personen och dess utseende.  Detta sparar både tid och energi, 

menar Isbister (2006, s. 13). Stereotyper är alltså undermedvetna antaganden som ständigt är 

närvarande i vår bedömning av andra individer. Isbister argumenterar dessutom för att 

vedertagna stereotyper är ett mycket effektivt verktyg att använda sig av i samband med 

utveckling av karaktärskoncept för spel (Isbister 2006, s.12).  

Richard Twine förklara vidare att det är svårt att komma ifrån den psykiska process som sker 

när vi för första gången träffar en ny person (2002, s.82). Beroende på hur personen ser ut 

och uppför sig kommer vi undermedvetet snabbt försöka avgöra dess intentioner (Twine 

2002, s.12). Isbister menar att det fungerar på samma sätt med karaktärer i spel och är 

dessutom mycket effektivt då man i många situationer snabbt behöver kunna avgöra om 

karaktären är vän eller fiende (Isbister 2006, s.12).  

”The Halo Effect” är en viktig och användbar princip vid karaktärsutveckling, som även 

används flitigt inom spelbranschen. Isbister förklarar att vi undermedvetet tilldelar positiva 

attribut till attraktiva människor. Undersökningar visar bland annat att vi tycker attraktiva 

människor uppfattas som snällare, smartare och mer utåtriktade (2006, s.8). Att exponeras för 

attraktiva ansikten ger i allmänhet en mer positiv helhetskänsla, både i verkligheten och i spel 

(Isbister 2006, s. 16).  Det är därför inte konstigt att många karaktärer i både film och spel 

ofta är mycket attraktiva. På samma sätt som attraktiva människor tilldelas positiva attribut så 

tilldelas mindre attraktiva personer negativa attribut (Isbister 2006, s.9). Eftersom processen i 

de flesta fall sker undermedvetet  är det viktigt att vara medveten om detta när man designar 

sin karaktär. Dels kan man alltså utnyttja stereotyper för att få fram önskvärd tolkning av sin 

karaktär, men känner man inte till stereotypernas effekt finns det istället risk för feltolkningar 

och förvirring för spelaren. 
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2.1.1 Stereotypens historia via fysionomin  

Att basera personers karaktär på deras utseende är inget nytt menar Richard Twine (2002). 

”Fysionomi” var en välkänd pseudovetenskap i Europa och Nordamerika under slutet av 

1800- och början av 1900-talet (2002, s.67). Fysionomi bygger på att man kan avgöra en 

persons karaktär genom att titta på hens anletsdrag och kroppstyp (2002, s.68). Med Johann 

Casper Lavater (1741-1801) i spetsen utvecklades teorierna vidare till att framförallt koppla 

ihop olika djur med distinkta anletsdrag som påminde om människornas. (2002, s.69).  

I Fysionomiska studier (1883) beskriver författaren Sophus Schack till exempel personer med 

kattliknande drag som lätta, ömma och smidiga men också med en falsk natur (1883, s.162). 

En person som däremot har anletsdrag som påminner om ett svin beskriver Scack på följande 

vis: ”Det äter och dricker med en slafsande och synbar vällust och begärlighet samt njuter 

sin hvila på sina mjuka fettkuddar med så djup och grymtande tillfredställelse, att man skulle 

tro det fastvuxet på ett ställe, hvarpå det hvilar” (1883, s.67) (se figur 04). 

Figur 04: Fysionomi innebär att personens karaktär avgörs med hjälp av deras 

utseende. Ovan syns en person med, enligt författaren ‖kattlika drag‖ och en annan 

med ‖svinlika drag‖. 

Idag är det inte många som känner till vad fysionomi är, och de få gånger man talar om ämnet 

handlar det ofta om hur naiva och okunniga människor var förr i tiden samt hur mycket mer 

vi vet idag (Twine 2002, s. 74). Trots att fysinomi inte längre är accepterad som en vetenskap 

menar Twine att det fortfarande går att finna spår av teorin i det moderna samhället. Att man 

använder utseendet hos karaktärer i filmer och spel för att påvisa olika personligheter antyder 

att idéerna lever kvar även om pseudovetenskapen inte längre gör det (Twine, 2002, s.74).  
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Ett exempel på fysionomiska teorier inom spel skulle kunna vara två av de kvinnliga 

karaktärerna i Fable III (Lionhead Studios, 2011). Man kan argumentera för att de 

fysionomiska idéerna kring både den typiska ”kattpersonen” och ”svinpersonen” har använts 

vid framställning av dessa två karaktärer i spelet (se Figur 05). 

Figur 05: Karaktärer från Fable III (Lionhead Studios 2011). En typisk 
‖kattperson‖ och en typisk ‖svinperson‖ enligt fysionomins teorier. 

Vi fortsätter alltså att läsa av människors personligheter baserade på deras yttre egenskaper 

(Isbister 2006, s.12). Det kan alltså vara mycket effektivt att använda sig av stereotyper vid 

karaktärsutveckling och karaktärsdesign. Det finns både positiva och negativa aspekter av 

detta, men så länge man är medveten om stereotypernas effekt så går det alltså att fördelaktigt 

utnyttja dessa vid framtagningen av en karaktär. 

2.2  Ett genusperspektiv på manliga och kvinnliga spelkaraktärer 

Yvonne Eriksson och Anette Göthlund beskriver genus som en konstruerad iscensättning av 

tilldelade könsroller. Medan kön ofta syftar till de biologiska skillnaderna mellan man och 

kvinna, syftar genus istället på det som anses kvinnligt och manligt. Dessa könsroller 

uppfattas ofta som naturliga men är i själva verket inlärda beteenden baserade på samhällets 

normer och sociala regler (2012, s.54). Vad som anses vara ”manligt” eller ”kvinnligt” är 

alltså många gånger beroende av kulturella och sociala normer. Generella idéer kan till 

exempel vara att kvinnan är moderlig, omhändertagande och skör medan mannen är modig, 

tävlingsinriktad och beskyddande (Eriksson & Göthlund 2012, s.54).  Monika K, Miller och 

Alicia Summers menar att det i spel inte är ovanligt att dessa stereotypa genusperspektiv dras 

till det extrema där männen blir överdrivet manliga och kvinnorna sexualiserade, undergivna 

karatärer (2007, .s741). 

Spel har många gånger uppmärksammats i genusdiskussioner. Detta är förståeligt då 

dikotomin ”manligt” och ”kvinnligt” ofta blir mycket tydlig i spelsamanhang. Miller och 

Summers menar att karaktärerna dessutom ofta uppfattas som förebilder (2007, s. 733) vilket 
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kan leda till att de beteenden och attityder som genomsyrar spelen lätt adopteras av spelaren 

(2007, s. 739).  Diane Carr m.fl. förklarar vidare att den snedvridna bilden av kvinnliga 

karaktärer i spel kan orsaka ett oönskat avståndstagande från den kvinnliga publiken (2006, s. 

163).  

Miller och Summers undersökningar visar att det finns stora klyftor i hur kvinnor och män 

representeras i spel (2007, s. 741). Männen i spel är oftast huvudkaraktärer, har mer vapen 

och muskler samt en mer detaljerad bakgrundshistoria, medan kvinnorna presenteras som 

bikaraktärer, attraktivare, sexigare men inte lika kraftfulla (Miller & Summers 2007, s. 735). 

Diane Carr m.fl. menar visserligen att även män kan uppfattas som sexualiserade med till 

exempel stora muskler - men att musklerna desssutom representerar styrka. Den kvinnliga 

sexualiserade karaktären har inte motsvarande funktion (2006, .s 164). 

Elisabeth Behm – Morawitz och Dana Mastro undersökte i studien The effects of 

sexualization of female video game characters on gender stereotyping and female self-

concept (2009) korttidseffekten av att spela sexualiserade karaktärer. I undersökningen lät de 

jämföra respondenters psykiska hälsa efter att ha spelat antingen en mycket sexig karaktär 

eller en normalbyggd karaktär. Resultatet visade att den upplevda självförmågan hos 

testpersonerna var betydligt lägre hos dem som spelade den sexiga karaktären jämfört med 

dem som spelade den normalbyggda karaktären (2009, s.809).  

Det finns många spel där framställningen av framförallt kvinnor kan ifrågasättas ur ett 

genusinriktat perspektiv. Som exempel är följande bild hämtade från fightingspelet Dead or 

Alive (Team Ninja 1996-2013) som bland annat är känt för sina extrema karaktärer (se figur 

06). 

Figur 06: Manliga och kvinnliga karaktärer från spelserien Dead or Alive (1996-
2013) visar stereotypa män och stereotypa översexualiserade kvinnor i spel. 

Det finns en tydlig skillnad på hur de manliga och de kvinnliga karaktärerna presenteras i 

bilden. Man kan argumentera för att både männen och kvinnorna är sexualiserade, men det  

finns också en synbar skillnad på karaktärernas förväntade styrka. Männen ser både starkare 

och mer fokuserade ut. Man kan också se en tydlig skillnad i karaktärernas posering där 

männen är mer aktiva och kvinnorna mer passiva. Att män framställs som aktiva och kvinnor 
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som passiva är vanligt förekommande, inte minst i media (Eriksson, Y & Göthlund, A 2012, 

s. 74-75). Den passiva poseringen kan anses förstärka den stereotypa bilden av kvinnan , inte 

minst i spelsammanhang. 

Trots de många negativa aspekterna kring genus och sexualiserade karaktärer i spel, visar 

Anna Larsson och Carina Nevrén i sin studie Gender aspect of computer avatars (2005) att 

de hypersexualiserade karaktärerna, det vill säga karaktärer med extrem fysik, föredras av 

både män och kvinnor framför de normala karaktärerna (2005, s. 29). Larsson och Nevrén 

valde att själva skapa kvinnliga karaktärer med olika kroppsformer för att undersöka om det 

fanns något intresse för de sexualiserade karaktärerna. Undersökningen utfördes med 11 män 

och 11 kvinnor där respondenterna fick välja att spela en av skapade karaktärerna. Det visade 

sig alltså att en stor majoritet föredrog de hypersexualiserade karaktärerna. Dock visade 

undersökningen även att mängden kläder och vilken typ av klädsel karaktären hade också 

spelade en stor roll vid valet. Både män och kvinnor föredrog karaktärer med mycket kläder 

framför de med mindre kläder (Larsson & Nevrén 2005, s.29). 

Medan undersökningen The effects of sexualization of female video game characters on 

gender stereotyping and female self-concept (2009) visar att de sexualiserade kvinnliga 

karaktärerna har en negativ korttidseffekt på en persons betrodda självförmåga, så visar alltså 

undersökningen Gender aspect of computer avatars (2005) att vi ändå väljer dessa karaktärer 

framför andra. Vad detta beror på är svårt att avgöra, men kanske går även det här att spåra 

tillbaka till Linderoths (2012) idéer om uppgraderingars ursprung, alltså att de är baserade på 

fundamentala drömmar. Det är möjligt att vi väljer dessa karaktärer framför andra eftersom 

de är skapade ur en idé kring den idealiska kroppen. 

Även den här informationen är alltså användbar vid framtagning av karaktärer, så kallad 

karaktärsdesign. Det är viktigt att vara medveten om att det finns både positiva och negativa 

aspekter med båda alternativen. 

2.3 Konceptgrafik och karaktärsdesign i spel 

Josh Jenish skriver i The art of video game (2008) att konceptgrafik tillhör ett tidigt steg i 

spelproduktionen (2008, s.16). Konceptgrafik används för att skapa en tydlig och gemensam 

vision för en redan skapad spel- eller filmidé och inkluderar grafiskt underlag för miljö, 

objekt och karaktärer. När konceptgrafiken är färdig så skickas bilderna vidare till 3D-

modellerare och animatörer som använder dessa för att skapa in-game grafik (Jenish 2008, 

s.16). Med in-game menas den två- eller tre-dimensionella grafik som syns i det faktiska 

spelet. I konceptgrafik ingår det alltså ofta att skapa karaktärer – så kallad karaktärsdesign.  

Karaktärsdesign innebär dels att skapa ett intressant och passande utseende utifrån en 

karaktärsbeskrivning, men det innebär också att försöka visa karaktärens personlighet, 

intressen och preferenser genom bilden. Det är här som stereotyper blir intressanta och 

aktuella att använda sig av. Som tidigare nämnt är stereotyper användbara för att snabbt och 

tydligt presentera en ny karaktär på önskvärt sätt. Det kan handla om allt från att framställa 

karaktären med en viss kroppsform, färgschema, kläder eller hållning (Isbister, 2006, s.12).  
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Att presentera en karaktärs personlighet endast med hjälp av en eller flera bilder kan även 

underlättas med hjälp av bildspråket. Eriksson och Göthlund förklarar hur bilder kan fungera 

som ett kommunikationsmedium, där olika bilder har olika ”tilltal” eller ”visuella dialekter”  

och kan dessutom bära på sociala, kulturella och politiska budskap (2012, s.16). Med detta 

menas bland annat att olika bilder läses på olika sätt beroende på hur de är visuellt 

representerade. En karta, ett modefotografi och en målning kommuniserar oftast mycket olika 

saker till betraktaren ( Eriksson & Göthlund 2012, s. 12).  

Beroende på vad man vill att bilden och karaktären ska förmedla är det alltså också av 

intresse att tänka på själva bildspråket. Vilka färger som används och karaktärens posering 

kan till exempel ha en stor betydelse för hur bilden uppfattas. Vid skapande av 

uppgraderingsalternativ för en karaktär kan dessa hjälpmedel användas för att spelaren lättare 

ska förstå på vilket sätt karaktären förändras av de olika uppgraderingarna. 

3 Problemformulering 

I takt med att teknologin utvecklas ser vi även nya möjligheter i spel. Grafiken blir bättre, 

spelmekaniken mer avancerad och karaktärerna fler. Undersökningar visar dessutom att allt 

fler människor väljer att spela spel. Något som verkligen har fått ett uppsving i 

spelsammanhang är så kallad ”leveling” eller uppgraderingar av karaktärer. Undersökningar 

visar att närmare 80% av de populäraste spelen som släpptes 2012 hade 

uppgraderingsliknande element (Jonas Linderoth 2013, s.20) . Uppgraderingar som tidigare 

endast gick att finna i RPG-spel (Role playing games) har nu utökats till flera olika 

spelgenrer.  

En uppgradering innebär att spelaren har möjlighet att utveckla sin karaktär på olika sätt. 

Tidigare har det framförallt handlat om att kunna göra karaktären starkare eller mer tålig men 

numera går det att finna alternativ som bygger mer på utseende. I Fable III (Lionhead 

studios, 2010) går det till exempel att välja att göra karaktären längre eller ändra färg på 

dennes kläder. 

Med många olika val vid en uppgraderingsmöjlighet är det intressant att undersöka på vilket 

sätt spelaren väljer att utveckla sin karaktär. Syftet med undersökningen är dels att försöka 

identifiera skillnader vid uppgraderingsvalet men också att identifiera skillnader vid valet 

beroende på om karaktären är man eller kvinna. Arbetet vill alltså ta reda på om det går att 

finna ett genusperspektiv även i valet av uppgraderingar. Om så är fallet så är det möjligt att 

informanterna i den här undersökningen baserade sina val av uppgraderingar på 

underliggande stereotypiska åsikter.  

Frågeställningen som arbetet vill svara på är följande: 

Vad baseras spelarens val på när det gäller uppgraderingar av humanoida karaktärer – 

utifrån arbetets begränsningar? 

Går det att identifiera skillnader i val av uppgraderingar, beroende på om spelaren 

uppgraderar en manlig eller en kvinnlig karaktär – vilka är i så fall dessa? 
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3.1 Metodbeskrivning 

För att kunna svara på frågeställningen har det skapats två stycken humanoida karaktärer - en 

manlig och en kvinnlig. Karaktärerna var inspirerade av existerande typiska spelkaraktärer. 

Båda karaktärerna hade fyra stycken likadana uppgraderingsalternativ som alla var baserade 

på vanligt förekommande uppgraderingar i RPG-spel. Alla fyra uppgraderingsvalen har 

dessutom någon typ av förhöjande eller förbättrande egenskap för karaktären i fråga. 

Anledningen till detta var att lättare kunna identifiera vad valet av uppgradering baseras på. 

Det vill säga, om spelaren uppgraderade karaktären för att kunna klara sig bättre i spelet eller 

om denne istället valde uppgradering baserad på karaktärens utseende och personlighet. De 

fyra alternativen var styrka, ålder, utseende och smidighet varpå följande förbättring av 

karaktären medföljde uppgraderingen (Se Tabell 1). 

Tabell 1 : Tabellen visar vilken effekt den valda uppgraderingen kommer att ha på 

karaktären 

Uppgraderingsalternativ Effekt på karaktär 

Styrka Starkare 

Ålder Visare 

Utseende Sexigare 

Smidighet Smidigare 

 

Informanterna har fått läsa en text som försatte dem i ett spelscenario där de precis fått 

möjlighet att uppgradera sina karaktärer. De två skapade karaktärerna presenterades 

tillsammans med sina uppgraderingar och informanterna fick möjlighet att välja en 

uppgradering åt den manliga karaktären och en åt den kvinnliga karaktären. Därefter svarade 

informanterna på  fyra frågor för att tydligare förstå vad deras val av uppgradering baserats 

på. 

Helge Östbye mfl. (2008) menar att valet av metod för ett arbete bör vara baserat på 

undersökningens frågeställning samt de forskningsmässiga möjligheterna som är realistiska 

(2008, s.100). De vanligast förekommande undersökningsmetoderna är kvantitativ 

undersökning och kvalitativ undersökning eller en blandning av dessa två (Östbye m.fl. 

2008). Det är viktigt att känna till båda undersökningarnas för- och nackdelar för att på bästa 

sätt kunna välja vilken metod som passar  till den aktuella frågeställningen. 

En kvantitativ undersökning är ofta bra att använda sig av när man letar efter statistiska 

resultat och vill nå ut till många människor samtidigt (Östbye m.fl. 2008, s.131). Generellt så 

utgår en kvantitativ undersökning från någon typ av enkät eller frågeformulär just på grund 

av att metoden fungerar bra för att nå ut till många personer (Östbye m. fl. 2008,s. 133). 

Problemen med en kvantitativ undersökning är dock att man inte har möjlighet att ställa 
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några följdfrågor eller vara säker på om respondenterna varit ärliga i sina svar (Östbye m.fl. 

2008,s.146). 

I detta arbete har det dock varit önskvärt att få reda på mer än bara statistik. Arbetet ville 

undersöka vad val av uppgraderingar baseras på och hur spelaren resonerar kring dessa val. 

Därför har det även varit önskvärt med en mer djupgående undersökningsmetod som ger 

uttrymme till just frågor kring uppgraderingsvalet och plats för olika resonemang. På grund 

av detta har det istället valts att göras en kvalitativ undersökning. 

Östbye mfl beskriver att en kvalitativa undersökningar är att föredra när man ska analysera 

data som är knutna till människors uppfattningar, värderingar och handlande (Östbye m.fl. 

2008, s. 99). Jämfört med den kvantitativa undersökningsmetoden så fokuseras ofta den 

kvalitativa metoden på färre respondenter och mer ingående frågor. Detta innebär att en 

kvalitativ undersökning lättare kan ge information som annars inte skulle vara tillgänglig 

(Östbye m.fl. 2008, s. 101). Problem som kan uppstå vid en kvalitativ undersökning är bland 

annat så kallade ”socialt accepterade svar” vilket innebär att respondenterna som intervjuas 

vill framstå som sympatiska och därför kanske inte svarar sanningsenligt (Östbye m.fl. 2008, 

s. 146). Vid en kvantitativ undersökning går detta att motverka genom att låta respondenterna 

vara anonyma, men eftersom en kvalitativ undersökning bygger på en personligare typ av 

intervju så är detta svårt att undgå. 

De kvalitativa metoderna brukar delas in i tre olika nivåer baserade på hur väl frågorna och 

innehållet är bestämt i förhand. Dessa tre nivåer är: ostrukturerad, semistrukturerad och 

strukturerad (Östbye m.fl. 2008, s.102). I den här undersökningen om val av uppgraderingar 

har en strukturerad kvalitativ metod använts. Detta eftersom den strukturerade metoden är 

uppbyggd av förutbestämda frågor som också lämnar ett visst utrymme för följdfrågor. 

Framförallt är en strukturerad intervju enklare att analysera och presentera jämfört med de två 

andra alternativen (Östbye m.fl. 2008, s.103). 

De kvalitativa intervjuerna har genomförts på tio stycken informanter. Fem av informanterna 

var  män och fem av dem var kvinnor. Hur mycket spelvana personerna hade togs också i 

beaktning för att hitta eventuella skillnader i svaren på grund av detta. 

 

3.1.1 Undersökningen och enkätens utformning 

En pilotstudie med nedanstående text och frågor genomfördes inför undersökningen. Om 

frågorna gav tydliga svar skulle dessa även utgöra frågorna i den slutgiltliga enkäten till 

undersökningen. 

Texten och frågorna var framtagna för att på bästa sätt kunna få en djupare förståelse för vad 

valen av uppgraderingar baserades på. Den första texten som informanterna fick läsa var 

följande: 

” Tänk dig följande scenario. Du spelar ett dataspel där du har kontroll över två olika 

karaktärer samtidigt – en man och en kvinna. Du har precis lyckats döda din första viktiga 
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fiende och tagit dig vidare till nästa del i spelet. Som belöning fick du extra många poäng att 

uppgradera dina karaktärer med. Du har nu möjlighet att välja mellan fyra olika 

uppgraderingsalternativ för dina två karaktärer. Dina poäng räcker till en uppgradering för 

mannen och en för kvinnan. Det är fritt att välja samma uppgradering för de båda 

karaktärerna eller helt olika. Valet är upp till dig.” 

Efter att informanterna läst ovanstående text så visades bilder på de båda karaktärerna 

tillsammans med sina uppgraderingar. Informanterna ombads att välja en uppgradering för 

varje karaktär. De kunde även välja samma typ av uppgradering för båda karaktärerna om så 

önskades. När informanterna hade gjort sina val ombads de att berätta om de var man eller 

kvinna samt hur gamla de var. Därefter ombads de att svara på följande frågor: 

Har du spelat fler än två stycken RPG-spel tidigare? 

Förklara hur du valde uppgradering för mannen? 

Förklara hur du valde uppgradering för kvinnan? 

Förklara varför du valde bort resterande uppgraderingsalternativ? 

Resultatet av den kvalitativa undersökningen utvärderades med hjälp av svaren från 

informanterna. 
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4 Genomförande 

I detta kapitel kommer det att presenteras en genomgång av hur det praktiska arbetet har 

genomförts samt de färdiga bilderna av karaktärerna och deras uppgraderingar.  

4.1 Grafiskt stilval 

Att tidigt bestämma stil för arbetets skapade artefakt kan vara en viktig del för att hjälpa 

arbetet att fortgå på ett effektivt och smidigt sätt. Det kan helt enkelt underlätta att ha ett 

tydligt mål att sträva efter redan från första början. Till detta arbete valdes en mer tecknad stil 

eftersom det är lättare att visa uttryck hos karaktären då det inte finns några begränsningar 

som man kan hitta i ett realistisk stilval. Michael D. Mattesi menar att de överdrivna 

proportioner och poseringar som är möjliga i en friare stil även hjälper till med att definiera 

karaktären (2008 s.1). Detta underlättar vid presentationen av karaktärernas uppgraderingar 

då det är viktigt att se deras funktioner bland annat genom just proportioner och posering. Att 

använda en tecknad stil ökar även möjligheten att nyttja stereotyper då anletsdrag och 

kroppsspråk ytterligare kan förstärkas och förtydligas.  

I detta arbete har den största inspirationskällan till den grafiska stilen varit från illustratören 

och karaktärsdesignen Randy Bishop. Bishops stil kan beskrivas som linjebaserad (tydlig 

konturlinje med ifyllda fält) med fokus på siluett och uttryck hos karaktären. Hans bilder ger 

också ofta en bra uppfattning om karaktärens personlighet och egenskaper, vilket är något 

som strävades efter i detta arbete  då uppgraderingarna tydligt skulle visa sina funktioner och 

effekter på karaktärerna (se figur 07). 

Figur 07   : Karaktärer skapade av Randy Bishop som även kommer fungera som 
inspirationskälla för arbetets artefakt. 
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För att kunna utvärdera ett resultat till frågeställningen så skapades två olika karaktärer med 

fyra likadana uppgraderingar vardera i den valda stilen. För att tydligare se skillnad mellan de 

olika uppgraderingarna och för att skapa en känsla av att valet görs i ett riktigt spel hade varje 

uppgraderingsalternativ även ett eget färgschema. Detta färgschema var inte baserat på någon 

färgteori utan valdes utifrån personliga preferenser.  

4.2 Design av karaktärernas grundutseende 

Som tidigare nämnts så skriver Linderoth att förmågor som normalt inte är möjliga i 

människors vardagliga liv plötsligt blir tillgängliga i form av uppgraderingar i spel (2013, 

s.27). Eftersom uppgraderingarna skulle kunna representera eller uppfylla en typ av möjlighet 

eller dröm så var det viktigt att karaktärernas grundutseende verkade så neutralt som möjligt i 

förhållande till dessa uppgraderingar.  

Det praktiska arbetet började alltså med att försöka hitta ett grundutseende för de båda 

karaktärerna. Att skapa en manlig och en kvinnlig karaktär som bör spegla varandra, passa in 

i spelgenren RPG, uppfattas som neutrala i förhållande till sina uppgraderingar och dessutom 

försöka upprätthålla en medvetenhet kring stereotyper och genus i designen har varit en 

utmaning i detta arbete. Carlos Cabrera menar att om konstnärer först skissar upp många 

olika, snabba idéer och former så underlättar det för variation och förbättrar den slutliga 

produkten (2009, s.40). Så för att lyckas få fram två karaktärer som skulle fungera för att 

besvara frågeställningen skapades först många snabba och enkla skisser (se figur 08).  

Figur 08:    Tidiga skisser på alternativ till karaktärernas grundutseende 

För att frågeställningen skulle gå att besvara var det viktigt att båda karaktärerna uppfattades 

som lika i både utseende och i handlingskraft, men också att kläder och frisyrer inte kunde 

anses könsbestämda till varken man eller kvinna. Karaktärerna skulle även vara tillräckligt 

unika för att vara igenkännbara i alla sina valbara uppgraderingsalternativ.   
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De flesta av skisserna från det tidigaste stadiet av karaktärsutvecklingen levde inte upp till de 

krav som var nödvändiga för att projektets frågeställning skulle kunna genomföras och 

besvaras på ett bra sätt. Många av skisserna hade uppenbara problem i form av att kläderna 

lutade åt att vara mer feminina eller mer maskulina. En del av kläderna kunde även ge 

ledtrådar om klimat vilket i sin tur skulle kunna påverka informanternas uppgraderingsval. 

Ett annat mycket tydligt problem var att karaktärens kroppsform inte var tillräckligt neutral i 

relation till uppgraderingarna. Eftersom skillnader i karaktärens kroppsform spelar en stor 

roll i alla uppgraderingsvarianter var detta en viktig del att ha i åtanke vid designen av de 

neutrala karaktärerna. De fick helt enkelt inte sticka ut för mycket åt något håll 

utseendemässigt.  

En av de skapade skisserna visade trots allt potential till att kunna användas som grund för de 

neutrala karaktärerna och vidareutvecklades för att fungera i relation till de ovanstående 

kraven för frågeställningen. Resultatet blev två blonda karaktärer (se figur 09).  

Figur 09:   bilden visar en vidarutveckling av en av de tidiga skisserna på 
karaktärernas grundutseende 

Anledningen till att de ser ut som de gör är alltså för att försöka uppnå de ovanstående 

kraven. Kläderna är till exempel utformade för att påminna om könsneutrala arbetskläder och 

deras frisyrer kan återfinnas hos både män och kvinnor. Karaktärerna hade kunnat haft en 

kort praktisk frisyr som även den går att se hos båda könen men eftersom en mycket kort 

frisyr trots allt oftast kopplas till mannen (ofta refererad till som ”killfrisyr” på kvinnor) så 

valdes istället ett par ovanligare och könsneutrala varianter. Även valet av färger hos de båda 

karaktärerna är skapade utifrån samma mål och förutsättningar. De neutrala kläderna skulle 

även representeras med neutrala färger. Därför har ingen av karaktärerna några utstickande 

färger som skulle kunna påverka hur de uppfattas av betraktaren. Den dova blå/gröna färgen 

på byxorna, den vita skjortan, bruna bältet och svarta skorna är alltså valda för att ge ett  
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intrycket av enkelhet och arbetarklass, men utan att uppfattas som tråkig (se figur 09). När 

designen för de båda karaktärerna var bestämd så utvecklades de vidare för att passa den 

valda grafiska stilen bättre (se figur 10). 

Figur 10:    Bilden visar arbetsprocessen för att få fram grundutseendet på 
karaktärerna. Från skissande till färdig design. 

4.3 Översikt av arbetsprocessen 

Alla bilder i arbetets praktiska del har skapats med en likadan arbetsprocess för att vara så 

nära varandra i stilen som möjligt, men också för att efterlikna referensbilden på bästa sätt.  

Först av allt skapades en ”moodboard” för varje uppgradering (se figur 11). Med moodboard 

menas ett kollage av bilder som representerar och inspirerar för den slutgiltiga bilden. En 

moodboard kan alltså innehålla allt från färger, material och mönster till färdiga karaktärer. 

Vad en moodboard innehåller kan dock vara mycket varierande och individuellt eftersom 

olika personer inspireras av olika saker. Det finns inte heller några egentliga hinder eller 

regler kring vad som presenteras i en moodboard. Att skapa moodboard för utseendet innan 

designen av uppgraderingarna påbörjades har hjälpt arbetsprocessen eftersom det redan tidigt 

fanns en klar bild över hur uppgraderingarna skulle representeras. De fyra moodboard som 

skapats i detta arbete är baserade på kända stereotyper för att det ska vara lättare för 

betraktaren att snabbt förstå deras funktion. Som tidigare nämnt är stereotyper  de 

förutfattade meningar som vi skapar om personers karaktärsdrag baserade på deras utseende, 

vilket kan vara mycket användbart för spel när man snabbt vill att betraktaren ska förstå 

karaktärens intetioner (Katherine Isbister 2006, s.12).  
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Figur 11:   Fyra olika ‖Moodboard‖ för uppgraderingarna i ordningen – Sexig, Stark  
vis och smidig. 

När alla moodboard för uppgraderingarna var klara skapades det skisser utifrån dessa. 

Uppgraderingarnas utseende utvecklades alltså med hjälp av moodboards och även i relation 

till karaktärernas grundutseende.  

Alla karaktärer och deras uppgraderingar är gjorda i Adobe Photoshop Cs6 (Adobe systems 

2012) på följande vis:  

1. Först skapades det en skiss på hur uppgraderingen skulle se ut med hjälp av 

referensbilden, moodboarden och grundkaraktärerna.  

2. Bilden färglades med ett utvalt färgschema.  

3. Det skapades nya konturlinjer till karaktären. Dessa linjer var för det mesta en 

mörkare färg av det redan målade, men detta kunde variera något beroende på vilket 

material som karaktären hade på sig.  

4.  Det lades till skuggor, högdagrar och allmän finputsning tills bilden var färdig (se 

figur 12). 

Figur 12:   Bilden visar arbetsprocessen av karaktärerna i fyra steg. Skiss, 

färgläggning, konturlinjer och finputs. 

Att arbeta på samma sätt med båda karaktärerna och alla uppgraderingarna har gjort att 

arbetsprocessen snabbt accelererade då tekniken blev bättre för varje bild som skapades. Att 

använda den här typen av arbetsprocess har även bidragit till en sammanhållen stil bland alla 

uppgraderingarna trots stora designmässiga skillnader.  
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4.4 Designvalen  för uppgraderingsalternativen 

 

I detta kapitel kommer designvalen för varje utseende av uppgraderingsalternativ att belysas. 

Detta innebär bland annat val av kroppsform och kläder hos båda karaktärerna men också de 

skillnader som finns mellan de kvinnliga varianterna av uppgraderingarna och de manliga 

varianterna.  

De val som gjorts vid varje uppgraderingsalternativ är framförallt baserade på  ämnen som 

tidigare belysts i arbetets bakgrundskapitel. Det vill säga stereotyper, fysionomi, genus och 

karaktärsdesign inom framförallt spel. Kapitlet ser även närmare på de problem som uppstått 

vid framtagning av karaktärernas uppgraderingar som till exempel att hitta en jämn balans 

mellan den kvinnliga och manliga karaktärens många olika utseenden eller problem i själva 

arbetsprocessen. 

De valbara uppgraderingarna i undersökningen har som tidigare nämnts både en visuell och 

funktionell inverkan på karaktären i det fiktiva spelet. Om informanten till exempel väljer att 

uppgradera en karaktärs smidighet är det viktigt att detta  även syns på karaktärens utseende.  

Nedan ses tabellen över de valda uppgraderingsalternativen samt deras effekt på karaktären 

(se tabell 2). 

Tabell 2   Tabellen visar vilken effekt den valda uppgraderingen har på karaktären 

 

 

Uppgraderingsalternativ Effekt på karaktär 

Styrka Starkare 

Ålder Visare 

Utseende Sexigare 

Smidighet Smidigare 
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4.4.1 Designval för uppgraderingsalternativet Styrka 

Figur 13:  Moodboard för uppgraderingsvalet styrka 

Anledningen till att styrka valdes som en av de fyra uppgraderingarna var eftersom detta 

alternativet är ett av de vanligast förekommande i dataspel. Styrka kan representeras på 

många olika sätt och en karaktär behöver inte nödvändigtvis ha stora muskler för att kunna 

uppfattas som stark och kraftfull. Två exempel på när karaktärer uppfattas som kraftfulla men 

utan mycket muskler skulle kunna vara karaktären Ellie från spelet Borderlands 2 (Gearbox 

Softwear 2012) eller ”The Heavy” i Team fortress 2 (Valve Corporation 2007) (se figur 14). 

Figur 14:    Karaktären Ellie från spelet Borderlands 2 (2012) och karaktären The 
Heavy från Team fortress 2 (2007) är båda exempel på alternativt sätt att 

representera styrka hos karaktärer. 

I detta arbete valdes ändå att representera uppgraderingen styrka med hjälp av muskelmassa. 

Valet gjordes eftersom det kan anses vara tydligare för betraktaren att förstå uppgraderingens 

funktion  och inverkan på karaktären med hjälp av muskler (se figur 15). Valet var alltså 

baserat på Katherin Isbisters teori om att använda sig av stereotyper i spel för att lättare visa 
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karaktärens funktion eller intention (2012, s.12). Detta var även något som återanvändes vid 

utvecklingen av uppgraderingsalternativen. 

Chuck Lukacs förklarar att oberoende av vilken stil som används för ett kreativt arbete så bör 

konstnären använda fotoreferenser eftersom detta dels underlättar för inspirationen men 

också underlättar för att skapa trovärdiga bilder (2010, s.07). På grund av detta har 

moodboard för styrka framförallt baserats på foton av kroppsbyggare och anatomi (se figur 

13). 

Tack vare den valda referensbilden och stilvalet till arbetet så var det enkelt att överdriva 

både armar och ben för att få fram önskvärd effekt. Det vill säga att karaktärerna skulle se 

starka ut. Även poseringen och ansiktsuttrycken är utvald för att förstärka intrycket av att 

karaktärerna blir starkare av uppgraderingen. Chuck Lukacs menar att allt från öronens 

position till vinkeln på ögonbrynen påverkar vilka känslor karaktären förmedlar (2010, 

s.100). I detta fallet försöker alltså ansiktsuttrycken ytterligare förstärka känslan av att  

karaktärerna utstrålar styrka. 

Att skapa uppgraderingen för den manliga karaktären föll sig naturligt då detta är starkt 

kopplat med hur många manliga karaktärer porträtteras i spel. Men att finna en balans för den 

kvinnliga karaktären, där hon inte ser svagare ut än mannen och inte heller ger ett komiskt 

intryck, var en utmaning. För att hitta ett trovärdig utseende för den kvinnliga karaktären har 

kvinnliga kroppsbyggare använts som referenser. Detta gjorde det enklare att förstå den 

kvinnliga anatomin och vad som händer med kroppen när den utsätts för extrem träning (se 

figur 13). I vissa av uppgraderingsalternativen har olika element hos grundkaraktärerna 

behållits, bland annat för att lättare kunna känna igen dem. Några av dessa element i 

uppgraderingsalternativet styrka är till exempel frisyrerna och kläderna. Detta har även gjort  

att uppgraderingen fokuserar på karaktärens kroppsliga styrka och inte på andra element som 

till exempel nya kläder.   

Figur 15:  Uppgraderingsalternativet styrka 
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4.4.2  Designval för uppgraderingsalternativet ålder 

 

Figur 16:  Moodboard för uppgraderingsalternativet ålder 

Uppgraderingsalternativet ålder skulle göra karaktären visare. Den här typen av visa 

karaktärer går framförallt att finna bland manliga karaktärer som till exempel Gandalf från 

filmtriologin Sagan om härskarringen (Peter Jackson 2001-2003) eller Merlin från Svärdet i 

stenen (Walt Disney productions 1963) som båda representerar den ”gamle vise mannen” 

eller ”trollkarlen”. En stereotyp som är både välkända och  populära bland många olika 

kulturer (se figur 16). 

Ett av de mest uppenbara problemen vid framtagningen av det här uppgraderingsalternativet 

var att försöka skapa en kvinnlig motsvarighet till den vise mannen. Det närmsta man kan 

finna till en kvinnlig variant skulle för många vara en häxa, vilket inte fungerar i detta fallet 

då båda karaktärerna skulle vara så jämlika som möjligt. Medan ordet trollkarl besitter en 

positiv innebörd så har ordet häxa istället snarare en negativ innebörd.  För att lyckas skapa 

en jämlik syn på de båda karaktärerna användes samma kläder, liknande objekt och liknande 

hållning. Istället för att försöka skapa den kvinnliga stereotypen av en häxa användes de 

attribut som vanligtvis anses tillhöra den manliga motparten trollkarlen, som till exempel den 

magiska staven, skriftrullen, och raka hållningen. Dessutom fick den kvinnliga karaktären en 

lång fläta och en päls för att ge henne ett individuellt utseende och skilja henne från den 

manliga karaktären, men utan att ge henne ett svagare uttryck (se figur 17). 
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Vid utvecklingen av uppgraderingen var det viktigt att karaktärerna var igenkännbara trots 

åldersskillnaden. För att lyckas med detta nyttjades framförallt båda karaktärernas distinkta 

frisyrer och olika kroppsformer (se figur 17). 

Figur 17:  Uppgraderingsalternativet ålder 

Eftersom uppgraderingen delvis representerar en skillnad i ålder men även visdom så var det 

viktigt att inte bara visa en fysisk skillnad i ålder, utan även försöka få fram uppgraderingens 

faktiska effekt på karaktären. Detta gjordes genom att använda den ovanstående stereotypen 

”den vise gamle mannen” . Kläderna och karaktärernas objekt är alltså till för att förstärka 

uppgraderingens effekt, det vill säga att de uppfattas som visa. 

 

4.4.3   Designval för uppgraderingsalternativet utseende 
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Figur 18:  Moodboard för uppgraderingsalternativet utseende 

Utseendet i spel verkar ha en mycket stor roll, speciellt idag och speciellt för de kvinnliga 

karaktärerna. Katherine Isbister menar att detta skulle kunna bero på de positiva attribut som 

vi undermedvetet tilldelar attraktiva människor, den så kallade ”halo effekten” (2006, s.7). 

Utseendet ska helt enkelt hjälpa spelaren att tycka bättre om karaktären. Alicia Summers 

menar dock att det i spel inte är ovanligt att dessa stereotypa genusperspektiv dras till det 

extrema (2007, .s741). Ett tydligt exempel på detta skulle kunna vara att det oftast inte bara är 

de kvinnliga karaktärernas anletsdrag och kroppsform som ändras för att uppfattas som mer 

attraktiva. Många gånger saknar kvinnornas kläder eller rustning någon som helst funktion 

och kan snarare anses vara i vägen för karaktären.  

Till skillnad från de två tidigare uppgraderingsmöjligheterna vars stereotyper framförallt gick 

att finna hos manliga karaktärer i filmer och spel så hittar man alltså istället de 

utseendebaserade  karaktärerna främst bland kvinnorna. Målet med uppgraderingsalternativet 

var dels att försöka skapa en uppgradering som representerade det typiska sexualiserade 

utseendet hos kvinnor i spel, men även att försöka skapa en manlig variant av det.  

Precis som i de två tidigare uppgraderingsalternativen så är karaktärerna inte helt identiska 

med varandra men ändå tillräckligt lika för att kunna representera varandras manliga eller 

kvinnliga motsats (se figur 19). I detta fallet skiljer sig karaktärernas kläder extra mycket 

från varandra eftersom  uppgraderingen skulle representera utseende och sexighet i spel. Då 

kvinnornas kläder ofta är extrema i spel och kan jämföras med underkläder så hade likadana 

kläder inte fungerat för den  manliga karaktären. Det hade helt enkelt funnits en stor risk att 

den manlige karaktären känts löjlig eller mindre trovärdig som uppgraderingsalternativ.  

Eftersom de båda karaktärerna inte kunde ha likadana kläder var det viktigt att den manliga 

karaktären ändå representerade uppgraderingsalternativet utseende. För att lyckas med detta 

skapades en ”manligare” variant av den kvinnliga karaktärens kläder/rustning. Dock har 

utseendet formats på ett sådant sätt att den manliga karaktären fortfarande bör uppfattas som 

en motsvarighet till det kvinnliga, sexiga utseendet i spel. Även poseringen hos de båda 

karaktärerna är densamma för att inte ändra uppfattningen av uppgraderingarna mellan 

kvinnan och mannen för mycket. 

Precis som i uppgraderingsalternativet ålder (se figur 17) så finns det en tydlig skillnad hos 

uppgraderingsalternativet utseende jämfört med de två varianterna styrka och smidighet. 

Denna skillnad är att uppgraderingsalternativet har en tydlig förändring hos karaktärernas 

kläder. Detta beror på att uppgraderingen representerar just ett vanligt förekommande 

utseende hos framförallt kvinnliga karaktärer i spel som bland annat Monika K, Miller och 

Alicia Summers beskriver som mycket sexualiserat (2007, .s741). Uppgraderingen påverkar 

alltså inte bara kroppsformen utan bör även påverka hela intrycket av karaktären, vilket inte 

hade varit lika påtagligt om inte kläderna hade ändrats (se figur 19). 
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Figur 19:  Uppgraderingsalternativet utseende 

4.4.4   Designval för uppgraderingsalternativet smidighet 

Figur 20:   Moodboard för uppgraderingsalternativet smidighet 

Smidighet behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till kvinnliga karaktärer i spel men i detta 

arbete har uppgraderingsalternativet presenterats på ett sådant sätt att det ändå uppfattas som 

feminint snarare än maskulint. Detta var ett aktivt val för att dels försöka balansera ut de två 

första uppgraderingsalternativen, det vill säga styrka och visdom som snarare kopplas till 

manliga karaktärer, men också på grund av att se hur detta skulle påverka informanternas val 

av den manliga karaktären. Dock har det inte gjorts några stora förändringar för att göra 

uppgraderingen feminin eftersom den ska gå att välja för både mannen och kvinnan. Små 

subtila element som posering och färgval har lett till det slutliga resultatet. Enligt Richard 

Twine bör subtila ledtrådar räcka för att till exempel dra snabba slutsatser om karaktärens 
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personlighet och  intentioner (Twine 2002, s.12). Det är värt att påpeka att uppgraderingen 

kan uppfattas som feminin endast med hjälp av posering och uttryck. Detta har antagligen 

endast med genus att göra som togs upp i bakgrundsdelen och som Yvonne Eriksson och 

Anette Göthlund beskrev som ett inlärt beteende baserat på samhällets normer och sociala 

regler (2012, s.54). 

I alla de tidigare uppgraderingsalternativen har karaktärerna en relativt enkel posering vilket 

resulterade i svårigheter vid framtagningen av det smidiga alternativet då denna 

uppgraderingen krävde en aktiv posering (se figur 20). För att uppgraderingen inte skulle 

sticka ut för mycket i jämförelse med de andra tre alternativen så användes en nedtonad aktiv 

posering för att representera smidighet. Uppgraderingen förstärktes istället med hjälp av en 

slankare kroppsform hos båda karaktärerna och tajtare byxor för att tydligare visa rörelsen i 

kroppen.  

Den kvinnliga karaktären skapades först vilket senare skulle visa sig vara ett problem då 

samma posering skulle appliceras på den manliga karaktären. Hur mycket än ansiktsuttrycket 

och poseringen ändrades såg den manliga karaktären alltför feminin ut. Detta var ett problem 

som inte förutsetts och som dessutom krävde att någon eller båda karaktärerna skulle behöva 

ändra posering. Detta resulterade i att den manliga karaktären fick lyfta upp sitt högra ben 

istället för det vänstra vilket blev en marginell förbättring. Att den kvinnliga karaktärens 

poseringen var sexig och mycket feminin var alltså inget som uppfattades förrän den manliga 

karaktären skulle presenteras på samma sätt. 

Trots de ändringar som gjordes för att anpassa uppgraderingen till den manliga karaktären så 

behölls de tajta kläderna för att ändå behålla balansen av jämlikhet mellan de båda 

karaktärerna (se figur 21). 

Figur 21:  Uppgraderingsalternativet smidighet 
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4.5 Arbetets färdiga artefakt och reflektion 

 

I detta arbete skulle de två grundkaraktärerna presenteras tillsammans med sina 

uppgraderingar för att ge informanterna möjlighet att se alla uppgraderingar samtidigt, samt 

vad det skulle innebära för förändring hos karaktären.  

Karaktärerna och uppgraderingarna har presenterats på ett sådant sätt att det skulle likna hur 

det ser ut när man ska uppgradera sina karaktärer i riktiga spel. På grund av detta gjordes 

efterforskning på hur uppgraderingsmenyer ser ut i spel. Ett problem som uppstod var att 

dessa menyer ofta har många olika element i sig, som till exempel karaktärsinformation, hur 

mycket pengar karaktären har, vilka vapen som kan uppgraderas, olika kartor och olika typer 

av resurser (se figur 22). Eftersom information av den här typen skulle kunna påverka 

respondentens val av uppgradering, och på så vis hindra ett läsbart resultat av 

undersökningen valdes istället en avskalad version av en uppgraderingsmeny.  

Figur 22:   Lich Defense 2 (Jellyoasis inc. 2014) har en innehållsrik 

uppgraderingsmeny 

Så mycket som möjligt i slutbildernas layout har alltså försökts att hållas  enkelt och avskalat 

för att inte kunna påverka informanternas val, men med några undantag. Ett sådant undantag 

är de små ikonerna som syns i högra hörnet på varje uppgraderingsalternativ. Dessa ikoner 

har ingen funktion utan är bara till för att förhöja känslan av en spelmeny. Ett annat undantag 

är bakgrunderna för uppgraderingsalternativen. Dessa bakgrunder har egna färgscheman men 

inte heller dessa har någon funktion förutom att förstärka känslan av att det är en meny i ett 

spel som betraktaren ser. 

Även karaktärerna skulle presenteras och poseras på ett så neutralt sätt som möjligt (se figur 

23 & 24). Bilderna går att se i sin helhet i Appendix A. 
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Figur 23:   Den färdiga bilden av den kvinnliga karaktären 

Figur 24:   Den färdiga bilden av den manliga karaktären 
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De två färdiga bilderna på karaktärerna tillsammans med sina uppgraderingar är den färdiga 

artefakten som har presenterats för informanterna vid de kvalitativa intervjuerna. Det är också 

dessa bilder som låg som grund för hur väl frågeställningen i detta arbete kunde besvaras (se 

Figur 23 &24). På grund av deras stora roll i att besvara arbetets frågeställning var det viktigt 

att identifiera eventuella brister eller problem hos bilderna.  

Ett sådant eventuellt problem med den färdiga artefakten var de manliga uppgraderingarna 

utseende och smidighet (se Figur 25). Det visade sig vara svårare att skapa ett könsneutralt 

utseende hos de uppgraderingsalternativ som oftast går att finna hos kvinnliga karaktärer.  Att 

den manliga karaktären inte skulle kännas fånig men samtidigt ha en likadan uppgradering 

som den kvinnliga karaktären var en svår balans. Kanske på grund av de starkt kopplade 

genusrollerna till de olika uppgraderingarna. På grund av detta kunde dessa två 

uppgraderingar hos den manliga karaktären uppfattas som komiska, vilket i sin tur kunde 

påverka resultatet i form av att informanten valde dessa alternativ på grund av deras ”roliga” 

utseende.  

Figur 25:  Den manliga karaktärens uppgraderingsalternativ smidighet och 
utseende kan ge ett komiskt intryck. 

Trots att ovanstående problem skulle kunna räknas som ett resultat i sig, det vill säga att 

informanterna valde karaktärens uppgradering eftersom den såg komisk ut, så skulle ett 

sådant resultat bero på en brist i utförandet av uppgraderingen. Förutom ovanstående problem 

och eventuella oförutsägbara problem så har den färdiga artefakten  ändå genererat ett tydligt 

resultat för arbetets frågeställning. Och om det till exempel visade sig att den komiska 

effekten på uppgraderingarna hos den manliga karaktären påverkade informantens beslut så 

är detta något som nämns i det slutliga resultatet. 
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5  Utvärdering 

Syftet med detta arbete var att ta reda på vilka uppgraderingar som flest spelare väljer för sina 

karaktärer och om dessa uppgraderingsval påverkades beroende på om karaktären var man 

eller kvinna. En av anledningarna till att undersöka skillnaden mellan uppgraderingsvalet 

beroende på karaktärens kön var att se om det fanns ett eventuellt genusperspektiv även i val 

av uppgraderingar i spel. 

Därtill ville undersökningen försöka identifiera vad beslutet av uppgraderingar baseras på. 

För att ta reda på detta hade alla fyra uppgraderingsvalen dessutom någon typ av förhöjande 

eller förbättrande egenskap. Detta gjorde det möjligt att se hur spelaren resonerade kring sina 

val av  uppgraderingar. Det vill säga om det var för att karaktären skulle kunna klara sig 

bättre i spelet eller om valet istället baserades på karaktärens utseende och personlighet. De 

fyra valbara uppgraderingarna var följande; styrka, ålder, utseende och smidighet. 

I detta kapitel kommer en utvärdering av resultatet från undersökningen att presenteras. Detta 

innebär dels en genomgång av undersökningens utformning, presentation och analys av 

resultatet och därtill resultatet i relation till arbetets problemställning. 

5.1  Pilotstudie av undersökning 

Inför undersökningen gjordes en så kallad pilotstudie för att testa styrkor och svagheter i både 

presentationen av bilderna och de tilltänkta frågorna för intervjun. I pilottestet granskades 

även informanterna samt deras reaktioner på undersökningen. En pilotstudie är alltså till för 

att upptäcka eventuella problem i undersökningens utformning som kan behöva ändras inför 

de slutliga intervjuerna.  

Pilotstudien genomfördes tillsammans med tre stycken informanter på följande vis: 

Informanterna läste en text kring ett fiktivt spelscenario. Därefter presenterades de två 

karaktärerna tillsammans med sina fyra olika uppgraderingar och  informanterna uppmanades 

att välja en uppgradering åt den manliga karaktären och en uppgradering åt den kvinnliga 

karaktären. Det var tydligt att informanterna hade möjlighet att välja samma typ av 

uppgradering för båda karaktärerna. Karaktärerna presenterades inte heller i någon bestämd 

ordning. När informanterna valt uppgraderingar för de båda karaktärerna ombads de att svara 

på tre frågor.  

Har du spelat fler än två stycken RPG-spel tidigare? 

Förklara hur du valde uppgradering för mannen? 

Förklara hur du valde uppgradering för kvinnan? 

Efter intervjufrågorna fanns det även plats för ytterligare följdfrågor. 

Resultatet av pilotstudien visade att det fanns delar i undersökningen som behövde genomgå 

en revision. Det första problemet som upptäcktes var att informanternas val av uppgradering 

påverkades beroende på om den manliga karaktären eller den kvinnliga karaktären 

presenterades först. I de fall då den kvinnliga karaktären presenterades först så verkade 
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informanterna förstå vad undersökningen gick ut på och resonerade då kring sitt val av 

uppgradering utifrån vad de trodde var korrekta svar snarare än vad de eventuellt normalt 

hade valt. Detta resulterade i att den manliga karaktären alltid presenterades först under den 

slutgiltliga undersökningen. 

Ytterligare ett problem som upptäcktes var att den manliga karaktären såg mer atletisk ut i sitt 

grundutseende än vad den kvinnliga karaktären gjorde. Det var redan från början viktigt att 

båda karaktärerna uppfattades som jämnlika för att inte påverka informanternas val av 

uppgradering. På grund av detta valdes det att göra den manliga karaktären både kortare och 

något bredare än tidigare (se figur 26). 

Figur 26   Figuren visar de ändringar som gjorts på den färdigställda bilden av 
den manliga karaktären. Den vänstra bilden visar karaktärerna innan 

förändringarna och den högra bilden visar karaktären efter att ändringarna 
genomförts. 

Ett annat problem var en mindre avbildning där karaktärerna poserar tillsammans. Bilden 

kunde uppfattas som en indikation på manliga och kvinnliga stereotyper, då den kvinnliga 

karaktären tydligt lutar sig mot den manliga karaktären. På grund av detta och även på grund 

av att bilden inte fyllde någon funktion så togs beslutet att ta bort den helt från den  

slutgiltliga artefakten (se figur 27). 

Figur 27   Figuren visar den bild på de två karaktärerna tillsammans som togs 
bort från den slutgiltliga artefakten. 
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Intervjufrågorna som användes under pilotstudien fungerade bra och gav tydliga resultat. Det 

enda som upptäcktes angående frågorna i intervjun var att en ständigt återkommande 

följdfråga var varför vissa uppgraderingar inte valdes.  Alltså vad det fanns för anledningar 

att välja bort de resterande uppgraderingsalternativen. På grund av detta valdes det att lägga 

till en fjärde intervjufråga baserad på detta. Alltså varför de resterande tre 

uppgraderingsalternativen valdes bort. 

5.2 Undersökningens slutliga utformning och genomförande 

Den slutliga undersökningen genomfördes med de förändringar som pilotstudien adresserat. 

Det vill säga att den manliga karaktären alltid visades först, grundkaraktärernas utseende blev 

mer jämlikt än tidigare, bilden på karaktärerna tillsammans togs bort och ytterligare en fråga i 

intervjun lades till. Förutom dessa skillnader behöll undersökningen samma struktur som 

tidigare.  

Fem män och fem kvinnor deltog i undersökningen. Informanterna hade olika mycket 

erfarenhet av RPG-spel och ålderspannet var mellan 14-36 år. 

Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av dator. 

Innan intervjun påbörjades så ställdes mer generella frågor kring  informanternas ålder och 

kön eftersom detta, enligt Östbye m.fl (2008, s.105) får informanten att känna sig mer 

avslappnad i situationen. Därefter uppmanades informanterna att läsa en text som försatte 

dem i ett spelkontext samt gav information om informantens uppgift. Den inledande texten 

var följande: 

”Tänk dig följande scenario. Du spelar ett dataspel där du har kontroll över två olika 

karaktärer samtidigt – en man och en kvinna. Du har precis lyckats döda din första viktig 

fiende och tagit dig vidare till nästa del i spelet. Som belöning fick du extra många poäng att 

uppgradera dina karaktärer med. Du har nu möjlighet att välja mellan fyra olika 

uppgraderingsalternativ för dina två karaktärer. Dina poäng räcker till en uppgradering för 

mannen och en för kvinnan. Det är fritt att välja samma uppgradering för de båda 

karaktärerna eller helt olika. Valet är upp till dig.” 

När informanterna läst färdigt texten presenterades bilderna på karaktärerna på en datorskärm 

och de ombads att välja mellan fyra olika uppgraderingar; styrka, ålder, smidighet och 

utseende. Under varje uppgraderingsalternativ stod även en informationstext om hur dessa 

uppgraderingar påverkade karaktären.  

Det fanns ingen tidsbegränsning för valet av uppgradering, utan informanterna kunde ta den 

tid de kände att de behövde. Om informanterna öppet resonerade kring de olika 

uppgraderingsalternativen så antecknades deras kommentarer för att senare eventuellt 

användas vid utvärderingen av resultatet.  

När informanterna valt uppgradering till både den manliga- och den kvinnliga karaktären fick 

de förklara hur de resonerat kring sina val. För att få fram tydliga svar hade en 

semistrukturerad kvalitativ intervju sedan tidigare förberetts. Intervjuns första fråga  
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undersökte hur stor erfarenhet informanten hade sedan tidigare av RPG-spel. Om 

informanten meddelande att hen spelat mer än två stycken RPG-spel räknades detta i 

undersökningen som god erfarenhet av RPG-spel. Vidare frågor var utformade för att på 

bästa sätt försöka ta reda varför resterande uppgraderingar valdes bort. Frågorna som 

användes under  intervjuerna var följande: 

Har du spelat fler än två stycken RPG-spel tidigare? 

Förklara hur du valde uppgradering för mannen? 

Förklara hur du valde uppgradering för kvinnan? 

Förklara varför du valde bort resterande uppgraderingsalternativ? 

Innan intervjuerna avslutades fanns det utrymme för ytterligare följdfrågor eller kommentarer 

från informanterna.  

Alla intervjuerna finns i sin helhet att ta del av i Appendix A. 

5.3  Generell information om informanterna 

I undersökningen intervjuades tio stycken informanter. Informanterna i undersökningen 

tillhörde ett ålderspann på 14-36 år. Fem av informanterna var män, fem var kvinnor - detta 

för att se eventuella skillnader i uppgraderingsval (se tabell 3). En stor variation i 

informanternas RPG-spelserfarenhet eftersträvades i undersökningen men var svår att 

uppfylla då de flesta män i åldersgruppen har mycket stor vana av RPG-spel medan kvinnor i 

samma målgrupp ofta har mindre eller ingen spelvana alls. 

Målet med att ha både män och kvinnor med olika mycket erfarenhet i RPG-spel var för att 

lättare kunna identifiera en eventuell röd tråd mellan valet av uppgradering och 

spelerfarenhet.  

Tabell 3   Tabellen visar information om samtliga informanter i undersökningen 

Informant: Kön Ålder Erfarenhet av 

RPG-spel 

Informant 1 Man 25 år Stor erfarenhet 

Informant 2 Man 20 år Stor erfarenhet 

Informant 3 Man 25 år Stor erfarenhet 

Informant 4 Man 28 år Stor erfarenhet 

Informant 5 Man 36 år Ingen erfarenhet 

Informant 6 Kvinna 22 år Stor erfarenhet 
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5.4   Resultat av undersökningen 

I detta kapitel presenteras ett sammanställt resultat av undersökningens samtliga intervjuer. 

Först redovisas varje informants val av uppgradering för båda karaktärerna (se tabell 4), följt 

av mer specifika resultat från de olika informantrupperna.  

Tabell 4  Tabellen visar de valda uppgraderingarna från varje informant i undersökningen. 

Informant: Vald uppgradering 

för den manlig 

karaktären: 

Vald uppgradering 

för den kvinnlig 

karaktären: 

Informant 1: man Ålder Utseende 

Informant 2: man Styrka  Ålder 

Informant 3: man Styrka Utseende 

Informant 4: man Ålder Styrka 

Informant 5: man Styrka Ålder 

Informant 6:kvinna Utseende Utseende 

Informant 7:kvinna Ålder Smidighet 

Informant 8:kvinna Ålder Utseende 

Informant 9:kvinna Styrka Utseende 

Informant 

10:kvinna 

Ålder Smidighet 

 

 

Informant 7 Kvinna 26 år Ingen erfarenhet 

Informant 8 Kvinna 20 år Ingen erfarenhet 

Informant 9 Kvinna 14 år Ingen erfarenhet 

Informant 10 Kvinna 20 år Stor erfarenhet 
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Tabell 5   Tabellen visar hur många gånger varje uppgradering blev vald  

Den uppgradering som var mest vald bland alla uppgraderingar sammanlagt var 

uppgraderingsalternativet ålder som blev vald sju gånger. Aternativet utseende  blev allt som 

allt valt sex gånger, styrka blev valt fem gånger och smidighet blev valt två gånger (se tabell 

05). 

 Tabell 6   Tabellen visar valda uppgraderingar för den manliga, respektive kvinnliga 

karaktären 

 

 

Vidare så visar undersökningen att den mest valda uppgraderingen hos den manliga 

karaktären var ”Ålder” men att även ”styrka” var ett populärt val. Uppgraderingen utseende 

blev vald av en informant för den manliga karaktären och smidighet blev inte vald av någon. 

Hos den kvinnliga karaktären var uppgraderingsalternativet ”utseende” det som blev mest 

valt. Ålder och smidighet valdes som uppgradering för den kvinnliga karaktären av två 

informanter. Den uppgradering som blev minst vald för den kvinnliga karaktären var styrka 

(se tabell 6). 
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Tabell 7    Tabellen visar hur de manliga informanterna valde uppgraderingar 

 

Figur 28  Figuren visar vilka som var de populäraste uppgraderinsalternativen 
bland de manliga informanterna 

Bland de manliga informanterna var det vanligaste valet av uppgradering för den manliga 

karaktären styrka och för den kvinnliga karaktären var det jämnt mellan 

uppgraderingsalternativen utseende och ålder (se tabell 7, figur 28). 

Ingen av de manliga informanterna valde något av de uppgraderingsalternativ som var 

baserat på kvinnliga stereotyper för den manliga karaktären, men valde både styrka och ålder 

som alternativ för den kvinnliga karaktären. 
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Tabell 8  Tabellen visar hur de kvinnliga informanterna valde uppgraderingsalternativ 

 

Figur  29  Figuren visar de populäraste uppgraderingsalternativen bland de 
kvinnliga informanterna 

Bland de kvinnliga informanterna var det vanligaste valet av uppgradering för den manliga 

karaktären ålder och för den kvinnliga karaktären var det populäraste valet utseende (se 

tabell 8, Figur 29). Många av de kvinnliga informanterna beskrev att de valde uppgradering 

både för den manliga och den kvinnliga karaktären endast baserat på dess utseende. 
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Tabell 9  Tabellen visar hur de informanter med mycket erfarenhet av RPG-spel har valt 

uppgraderingsalternativ 

  

Figur 30    Figuren visar de uppgraderingsalternativen som informanterna med  
mycket erfarenhet av RPG-spel valt för varje karaktär.  

Bland informanterna med stor erfarenhet av RPG-spel var det mest valda 

uppgraderingsalternativet för den manliga karaktären ålder och för dem kvinnliga 

karaktären utseende (se figur 9, figur 30).  Majoriteten av dessa informanter var män och 

valet baserades enligt dem på framförallt karaktärens utseende men också på vilken typ av 

karaktär de vanligtvis spelar i liknande spel.  
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Tabell 10   Tabellen visar hur informanter med mindre erfarenhet av RPG-spel har valt att 

uppgradera karaktärerna 

 

Figur 31   Figuren visar de uppgraderingsalternativ som var populärast hos de 
informanter med mindre erfarenhet av RPG-spel 

Bland informanterna med mindre spelvana var ålder och styrka de mest valda 

uppgraderingarna för den manliga karaktären och utseende det populäraste valet för den 

kvinnliga (se tabell 10, figur 31). De flesta av dessa informanter var kvinnor och baserade 

framförallt sina val på karaktärernas utseende. 

Ingen av informanterna i undersökningen valde samma uppgradering för både den manliga 

och den kvinnliga karaktären.  
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5.5 Analys av resultatet 

 

Resultatet av undersökningen visar att den populäraste uppgraderingen för den manliga 

karaktären var ålder och den mest valda uppgraderingen för den kvinnliga karaktären var 

utseende. Uppgraderingsalternativet utseende var baserat på hur bland annat Miller och 

Summer beskriver att kvinnor ofta framställs i spel (2007,s.741). Eftersom 

uppgraderingsalternativet ålder generellt associeras med trollkarlar, magi och framförallt 

män, och uppgraderingsalternativet utseende är baserat på hur kvinnor ofta ser ut i spel,   

pekar resultatet mot att valen faktiskt var baserade på tidigare erfarenhet av liknande 

uppgraderingsalternativ och stereotypa grundideér.   

Stereotypes are a sensitive subject, and for good reason—they are powerful 

socialtools that guide unconscious decisions that can perpetuate an 

inequitable situation. 

(Katherine Isbister 2006, s. 12) 

Uppgraderingsalternativet utseende valdes en gång för den manliga karaktären och smidighet 

valdes aldrig. Även detta resultat stämmer med ovanstående teori då både 

uppgraderingsalternativen utseende och smidighet var baserade på kvinnliga stereotyper som 

ofta förekommer i spel. Istället valdes alltså de två uppgraderingasalternativ som var 

baserade på vanligt förekommande manliga stereotyper i spel och film, det vill säga styrka 

och ålder. 

För den kvinnliga karaktären varierade valen av uppgradering något mer än hos den manliga. 

Utseende och smidighet var de uppgraderingsalternativ som representerade stereotypa 

kvinnor i film och spel. Inte helt oväntat var också uppgraderingsalternativet utseende det 

populäraste att välja för den kvinnliga karaktären. Dock var alternativet ålder, som är baserad 

på manliga stereotypa roller, det näst populäraste valet för den kvinnliga karaktären. 

Smidighet valdes två gånger och styrka valdes endast en gång. 

Anna Larsson och Carina Nevrén visade i sin studie Gender aspect of computer avatars 

(2005) att de hypersexualiserade karaktärerna, det vill säga karaktärerna med extrem fysik, 

föredrogs framför normala karaktärer av både män och kvinnor (2005, s. 29). Detta skulle 

eventuellt kunna vara en förklaring till varför styrka var ett av de populäraste valen för den 

manliga karaktären och utseende det populäraste för den kvinnliga karaktären. Det är 

speciellt intressant att majoriteten av de manliga informanterna valt styrka för den manliga 

karaktären och att majoriteten av de kvinnliga informanterna valt utseende för den kvinnliga 

karaktären. Hos de kvinnliga informanterna var styrka inte det populäraste valet för den 

manliga karaktären, utan här föredrogs istället ålder. Detta skulle kunna bero på att den 

sexualiserade karaktären framförallt föredras för det egna könet. Möjligen eftersom det är den 

karaktären som spelaren själv lättast kan associera till. Katherine Isbister (2006) menar att 

attraktiva karaktärer dessutom många gånger är att föredra i spel eftersom de ger en positiv 

helhetskänsla, vilket både alternativet styrka och utseende  kan anses representera. 
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Given the notion that looking at attractive faces makes people feel more 

positive in general, this bias make sense. A designer wants players to get a 

positive feeling from playing the game. Even villains can add to this effect 

through their attractive features. 

Katherine Isbister (2006, s. 16) 

Det är alltså även möjligt att styrka och utseende var populärast eftersom dessa två gav 

respondenten en positiv respons. 

En annan orsak till att resultatet från undersökningen är så tydligt uppdelat i manliga och 

kvinnliga roller kan vara på grund av de tilldelade könsrollerna, så kallat genus. Eriksson och 

Göthlund beskriver genus som en konstruerad iscensättning av könsroller där det som ofta 

anses vara kvinnligt eller manligt egentligen endast är ett inlärt beteende baserat på 

samhällets normer och sociala regler (2012, s.54). 

Det fanns en viss skillnad mellan de manliga informanternas svar och de kvinnliga 

informanternas svar angående hur de resonerade kring sina uppgraderingsval. 

Medan de kvinnliga informanterna förklarade sitt val av uppgraderingsalternativet utseende 

på ett mycket rak vis, till exempel; 

Hon är snyggast!  

                                                                                                                    ( Informant 9) 

Jag valde inte de andra för att det som tilltalar mig mest i spelet är att ha en 

snygg karaktär 

                                                                                                                    ( Informant 6) 

Så förklarade de manliga informanterna sitt upgraderingsval styrka som ett mer genomtänkt 

beslut, till exempel; 

Jag valde styrka eftersom jag vill kunna hantera tunga vapen, yxor,  hammare,  

en-två hands svärd, köttiga rustningar med ordentliga sköldar.  Jag vill kunna 

använda min karaktär som en typisk "Tank".  Han skall kunna ta skada, men 

utdela desto mer!  Och då passar styrka min spelstil bäst...                                           

                                                                                                                ( Informant 3) 

En eventuell orsak till detta kan ha att göra med problemet av uppdelning mellan 

informanternas kön och erfarenhet av RPG-spel. Bland de manliga informanterna hade fyra 

av fem stor spelvana, medan endast två av de fem kvinnliga informanterna hade liknande 

erfarenhet av spel. De med stor vana av RPG-spel resonerade ofta kring sina 

uppgraderingsval utifrån tidigare erfarenheter från spel. Till exempel var ett återkommande 

argument för att välja uppgraderingsalternativet ålder, att  uppgraderingen skulle göra 

karaktären magisk.  Informant 1 förklarade följande: 

Jag valde den gamle karaktären eftersom han ser ballast ut. Sen är det ju kul 

med magi och sånt och det ser ut som han kan lära sig lite coola ‖spells‖. Jag 

gillar hans skägg och frisyr! 
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                                                                                                                     (Informant 1) 

Helt ärligt var det till stor del utav mina egna spelarpreferenser:  Gillar att 

köra caster-karaktärer och ålders-porträttet gjorde det rätt klart att det var 

associerat  med någon form av magi-stat (typ intelligens) 

                                                                                                                     (Informant 4) 

Att informanter med stor erfarenhet av RPG-spel förutsätter att ett visst utseende på 

en karaktär även innebär olika attribut och förmågor är precis det som Katherin 

Isbister beskriver som ”Stereotyper; ”stereotypes—schemas or prototypes in your 

memory that associate a pattern of cues with a typical set of qualities in a person. 

These cues can include dress, build, posture, grooming, age, gender, race, style of 

speaking and moving, as well as the company in which a person is seen” (Katerine 

Isbister 2006, s.12). 

Vid två av tjugo tillfällen verkade uppgraderingsvalet snarare  vara logiskt  baserat än baserat 

på känsla eller preferens för karaktären. Båda gångerna var det manliga informanter med stor 

erfarenhet sen tidigare och båda gångerna var det också den kvinnliga karaktären de 

resonerade kring. Dock kan detta ha berott på att bilden med den manliga karaktären alltid 

visades först och på så vis också var den karaktär som informanterna valde uppgradering till 

först. Hade den kvinnliga karaktären istället visats först är det möjligt att resultatet sett något 

annorlunda ut. 

Jag väljer uppgraderingen där hon blir visare eftersom det ser ut som hon blir 

ganska bra då. Hon har dessutom något vapen också och det har ingen av de 

andra uppgraderingarna 

(Informant 2) 

För Cassandra, tänkte jag ursprungligen köra utseende, mest för att jag tyckte 

den stod ut mest visuellt och jag redan hade tagit ålder för den andra, men 

sedan tänkte jag lite utifrån hur jag skulle resonerat om det var ett spel och då 

skulle jag förmodligen ha behövt en tank-karaktär också 

(Informant 4) 

Det resultat i undersökningen som varit mest oväntat var att uppgraderingsalternativet ålder 

visade sig vara den andra mest valda uppgraderingen för den kvinnliga karaktären. Dels kan 

detta ha berott på att uppgraderingsalternativet ålder var mer visuellt tilltalande än den mer 

väntade uppgraderingen smidighet men det kan också ha berott på att informanterna förstod 

undersökningens syfte och inte ville välja de mycket stereotypa uppgraderingsvalen för den 

kvinnliga karaktären. En tredje orsak till det oväntade resultatet skulle också kunna vara att 

detta faktiskt är ett ovanligt och intressant alternativ som tilltalar spelaren.  

When using stereotypes, particularly for major characters such as the player’s 

character, consider breaking the stereotype with a few odd traits, or choosing 

one that has not often been used in games. Both of these tactics are likely to 

create richer, more memorable experiences for players. 

Katherine Isbister (2006 s. 16) 
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5.6 Slutsatser  

Det här arbetet har haft som mål att undersöka val av uppgraderingar i datorspel. Framförallt 

har syftet med arbetet varit att ta reda på vad valen av uppgraderingar baseras på och om det 

går att identifiera skillnader i valet beroende på om karaktären är man eller kvinna. Linderoth 

förklarar att spel kan ses som en substitutionell värld där uppgraderingarna representerar 

drömmar hos människor, till exempel att kunna flyga (2013, s. 19). Eftersom nyare trender av 

uppgradering i spel snarare fokuserar på utseende så undersöktes vad spelare faktiskt 

föredrog att basera sitt uppgraderingsval på, effektivitet eller utseende. 

Arbetet har dessutom undersökt om stereotyper och genusroller även påverkar valet. 

Katherine Isbister menar till exempel att stereotyper påverkar människor oavsett om personen 

är medveten om deras existens eller inte (2006, s.12). Arbetets syfte var alltså därtill att 

undersöka om dessa omedvetna bedömningarna även gick att identifiera i 

uppgraderingssammahang. 

Arbetets frågeställningen var följande: 

 Vad baseras spelarens val på när det gäller uppgraderingar av humanoida 

karaktärer – utifrån arbetets begränsningar? 

 Går det att identifiera skillnader i val av uppgraderingar, beroende på om spelaren 

uppgraderar en manlig eller en kvinnlig karaktär – vilka är i så fall dessa? 

En tillhörande artefakt skapades i samband med arbetet för att på bästa sätt kunna hjälpa till 

att besvara frågeställningen. Artefakten bestod av två stycken bilder. En av bilderna 

föreställde en manlig karaktär tillsammans med fyra uppgraderingsalternativ och den andra 

bilden  föreställde en kvinnlig karaktär med samma alternativ; styrka, ålder, utseende och 

smidighet. Båda karaktärerna var skapade för att uppfattas som jämnlika. 

Uppgraderingsalternativen styrka och ålder var baserade på manliga stereotyper i film och 

spel medan utseende och smidighet var baserade på kvinnliga stereotyper i samma media.  

En kvalitativ undersökning genomfördes tillsammans med fem manliga informanter och fem 

kvinnliga informanter där resultatet visade att den uppgradering som generellt var populärast 

var alternativet ålder för den manlige karaktären och utseende för den kvinnliga karaktären.  

Arbetets undersökning hade endast två karaktärer, fyra uppgraderingar och tio informanter 

och är därför inte generaliseringsbart men pekar ändå på intressanta indikationer. De 

slutsatser som kan dras från undersökningens resultat är att vanligt förekommande stereotypa 

idéer samt genusroller verkar påverka spelarens val av uppgradering för sin karaktär.  

Den grupp som framförallt förklarade vad de baserat sina val på var de informanter som hade 

större erfarenhet av RPG-spel. Även om de valde ålder och utseende som uppgraderingar så 

beskrev de valet som logiskt och baserade detta på hur de vid tidigare tillfällen föredragit att 

spela i liknande spel. Det fanns även en tydlig skillnad mellan val av uppgradering baserat på 
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om karaktären var man eller kvinna. Ingen av undersökningens tio informanter valde samma 

uppgradering för båda karaktärerna och sex av tio informanter valde dessutom en könstypisk 

stereotyp för båda karaktärerna. 

Var på frågeställningens problemformulering lyder: 

 Vad baseras spelarens val på när det gäller uppgraderingar av humanoida 

karaktärer – utifrån arbetets begränsningar? 

Utifrån undersökningens resultat verkar beslutet vid val av uppgradering framförallt baseras 

på karaktärens utseende och den eventuella tidigare erfarenheter man har av liknande 

karaktärer i spel. Personer som aldrig spelat ett RPG-spel tidigare baserade valet näst intill 

uteslutande på utseendet, medan personer med stor erfarenhet av RPG-spel ofta resonerade 

utifrån tidigare spelpreferenser. Katherine Isbister talar om stereotyper som omedvetna 

antaganden kring en viss karaktärstyp (2006, s. 12). Detta var tydligt vid valet av 

uppgradering då många av informanterna med stor erfaranhet av spel antog att den äldre 

karaktären var magiskt, trots att det inte fanns någon sådan information.  

 Går det att identifiera skillnader i val av uppgraderingar, beroende på om spelaren 

uppgraderar en manlig eller en kvinnlig karaktär – vilka är i så fall dessa? 

Samtidigt som det går att identifiera tydliga preferenser i uppgraderingsvalet beroende på om 

karaktären är man eller kvinna så är de ändå i slutänden baserade på samma grundprincip. 

Det vill säga att informanterna  framförallt valde uppgradering utifrån kända genusroller och 

stereotyper. Uppgraderingsalternativen styrka och ålder var båda baserade på manliga 

stereotypa karaktärer och var också de två alternativ som blev mest valda för den manliga 

karaktären. Uppgraderingsalternativen utseende och smidighet var baserade på kvinnliga 

stereotypa karaktärer, där utseende även var det absolut populäraste valet för den kvinnliga 

karaktären. Detta har med stor sannolikhet att göra med influerande genusroller och normer i 

samhället. Yvonne Eriksson och Anette Göthlund beskriver genus som det tilldelade könet 

och ordet står för vad som anses kvinnligt och manligt. (2012, s.54).  Det är tydligt att valen i 

undersökningen påverkades av dessa av tilldelade könsroller. 
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6 Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel presenteras först en sammanfattning av undersökningen, från 

frågeställning till resultat. Därefter tas arbetets ämne upp i en bredare diskussion som belyser 

exempelvis samhälleliga och etiska aspekter. Till sist diskuteras eventuellt fortsatt arbete av 

undersökningen, både på kortare och på längre sikt och på vilket sätt arbetet skulle vara 

intressant att vidareutveckla.  

6.1  Sammanfattning  

Studier visar att uppgraderingsliknande element blir allt vanligare i spel och att åtta av de tio 

högst rankade spelen 2012 hade någon typ av uppgraderingsfunktion (Linderoth 2012, s. 20) . 

Trender verkar också visa att utseendet på uppgraderingsalternativen blir allt fler och mer 

omfattande än tidigare. Beror detta endast på att tekniken går framåt eller är det något som 

vuxit fram på annat vis? Då uppgraderingar blir ett allt vanligare fenomen i spel har det i 

detta arbete valts att undersökas närmare. 

Syftet var framförallt att ta reda på vad en spelares val baserades på och skillnader i valet 

beroende på karaktärens kön. Stereotyper och genusroller har även haft en central roll i 

arbetets undersökning då teorier från bland annat Katherine Isbister (2006) och Yvonne 

Eriksson m.fl. (2012) ansågs vara relevanta vid  uppgraderingar och val. 

Resultatet visade att majoritet av informanterna i undersökningen baserade sina 

uppgraderingsval endast på karaktärens utseende. Ett fåtal informanter beskrev sina val som 

baserade på förutsättningar i förhållande till spelet eller vilken typ av karaktär de vanligvis 

föredrog att spela. Majoriteten av informanterna valde även en uppgradering baserad på 

manliga stereotyper för den manliga karaktären och en kvinnlig stereotyp för den kvinnliga 

karaktären. Reslutatet visade även att informanter som spelat liknande spel tidigare drog 

slutsatser om karaktärernas egenskaper baserade på deras utseende trots att de förändringarna 

som skedde hos karaktären vid en uppgradering var tydligt informerat. 

6.2  Diskussion 

Karaktärerna och uppgraderingarna som skapades till arbetet har generellt fungerat väl för att 

avgöra vad uppgraderingsvalen baseras på i spel. Undersökningen har genererat svar som rör 

både skillnader i valen hos olika kön men också hos informanter med olika spelerfarenhet.   

Ett av de tydligaste resultatet från undersökningen är att manliga stereotyper främst väljs för 

den manliga karaktären och kvinnliga stereotyper väljs för den kvinnliga karaktären. Istället 

för att välja uppgradering på ett sätt som skulle gynna spelaren, så valde de alltså hellre att 

utgå från  vad som anses passa karaktärens kön.  

Att ifrågasätta varför resultatet ser ut som det gör leder antagligen frågan till ett större 

sammanhang än endast spel och uppgraderingar i spel. Det är bland annat tydligt att vårt 

samhälle och kultur idag är starkt påverkat av olika genusaspekter. Att dela upp personlighet, 

utseende och saker i manligt och kvinnligt syns överallt, från barnkläder och leksaker till hur 
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människor framställs i media. Som tidigare nämnt i bakgrundsdelen kan generella sådana 

tankar  till exempel vara att kvinnan är moderlig, omhändertagande och skör medan mannen 

är modig, tävlingsinriktad och beskyddande (Eriksson & Göthlund 2012, s.54).  Det är inte 

konstigt att människor även påverkas av dessa normer både medvetet och omedvetet.  

Ett exempel på eventuell omedveten inverkan skulle kunna vara att de informanter i 

undersökningen som sade sig basera sitt uppgraderingsval på spelpreferenser även valde 

uppgraderingar efter stereotypa genusroller. Resultatet stärker det sättet Katherine Isbister 

förklarar och beskriver stereotyper. Hon menar bland annat att vi omedvetet bedömmer nya 

personer baserat på deras utseende (2006, s.05). 

The saying ―beauty is only skin deep‖ would not exist if we did not think it 

necessary to struggle past this bias. 

(Katherine Isbister 2006, s. 05) 

Vad resultatet av undersökningen visar skulle kunna tolkas som ett stärkande argument för 

redan existerande forskning kring stereotypes och genusrollers inverkan, men också att 

liknande genusaspekter numera även går att finna i spelsammanhang.   

Det finns självklart vissa problem med detta. Bland annat kan man direkt ifrågasätta morala 

och etiska aspekter som till exempel hur karaktärernas utseende i spel påverkar unga 

människors bild av hur män och kvinnor förväntas se ut, samt deras olika roller och 

förmågor. Diane Carr m.fl. diskuterar bland annat problemet och argumenterar för att den 

snedvridna bilden av kvinnliga karaktärer i spel kan orsaka ett oönskat avståndstagande från 

den kvinnliga publiken (2006, s. 163). 

Idag är en överlägsen majoritet av spelutvecklarna män. Spelen görs alltså för män av män 

och oftast med en manlig huvudperson (Spelutvecklarindex 2014, s.06). Kvinnor som 

framställs i spel är ofta mycket sexualiserade och fungerar många gånger även som en 

sidokaraktär utan en större roll i spelet (Monika K, Miller och Alicia Summers 2007, s.741).  

Att det ser ut som det gör lockar knappast unga kvinnor att ge sig in i branschen, vilket i sin 

tur antagligen hämmar en ändring av dessa ojämna genusroller. Man kan också tänka sig att 

på samma sätt som människor  påverkas av samhällets syn på manligt och kvinnligt så 

påverkas vi även av hur spelen framställer könen. Spelen som populärkultur speglar på 

många vis samtiden och stärker på så sätt de stereotyper som redan existerar.  

Idag är det ändå vanligt att kvinnor spelar spel, men verkar då möta ett stort missnöje hos 

andra, manliga spelare. Det är inte ovanligt att kvinnliga spelare väljer ett manligt eller 

könsneutralt namn på sin karaktär för att slippa olika typer av påhopp. Kanske har 

framställningen av kvinnor i spel en viss skuld i detta.  

Trots ojämna genusroller, utsatta kvinnliga spelare och en fortsatt mansdominerad bransch  

kan framtiden anses se ljusare ut. Det verkar som att fler och fler kvinnor väljer att spela 

datorspel, fler kvinnor söker sig till branschen och det dyker upp en del kvinnliga 

huvudkaraktärer (Spelutvecklarindex 2014, s.07). Även om de fortfarande är få i jämförelse 
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med manliga huvudkaraktärer så verkar det ändå vara betydligt fler än för bara ett tiotal år 

sedan.  

 

6.3   Framtida arbete 

 

Det finns många möjligheter till hur detta arbete och dess undersökning skulle kunna 

vidarutvecklas och kompletteras. Med mer tid hade till exempel fler intervjuer kunnat 

genomföras för att få ett utförligare resultat. Bland annat hade det varit möjligt att försöka 

hitta fler kvinnliga informanter med mer spelvana och fler manliga informanter med mindre 

spelvana för att lättare identifiera skillnader mellan dessa två grupper. Vid en sådan fortsatt 

undersökning hade det eventuellt även gynnat arbetet om dessa intervjuer genomförts på ett 

sätt där informanterna fick välja uppgradering privat och anonymt för att minska riskten för 

felaktiga resultat baserade på att informanten är rädd att välja fel. 

Vidare hade mer tid även kunnat bidra till en mer genomarbetad slutartefakt där de manliga 

uppgraderingsvalen utseende och smidighet inte kopplades till kvinnliga karaktärer lika 

tydligt.  

Det skulle även kunna tänkas att ett framtida arbete vidgade utbudet av 

uppgraderingsalternativ för karaktärerna och eventuellt även undersökte vad informanter 

väljer att uppgradera för icke-humanoida karaktärer samt hur ”fula” karaktärer skulle påverka 

resultatet och i vilken grad dessa skulle väljas som alternativ. Ytterligare en intressant aspekt 

för arbetet hade varit att ha en bredare åldersgrupp för att se hur ålder påverkar 

uppgraderingsval eller om till exempel personlighet hos spelaren har en inverkan på val av 

uppgraderingar i spel. En undersökning om hur resultatet sett ut i olika kulturella samanhang 

är också tänkbar. 

En sista aspekt är att det hade varit mycket intressant att även försöka ta reda på vilken nivå 

av medvetenhet det faktiskt finns kring uppgraderingars utseende i spel hos både 

spelutvecklare och spelare. Som tidigare nämnt påverkas vi av de normer och genusroller 

som skapats i samhället, och spel som populärkultur har antagligen en stor roll i hur både 

män och kvinnor framställs och förväntas se ut. Det är viktigt för både spelutvecklarna och 

spelarna att vara medvetna om att utseendet på spelkaraktärer med stor sannolikhet påverkar 

synen på manligt och kvinnligt, hur och vem man förväntas vara baserat på kön. Dagens 

skeva bild, där framförallt kvinnor framställs som ett svagare kön, går antagligen att ändra på 

med hjälp av just medvetenhet hos framtida spelutvecklare.  
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Bildförteckning 

 

Figur 01, Blizzard Entertainment (2012) Bild på karaktärsleveling I Diablo III 

(2012). Tillgängligt på internet: http://diablowiki.net/images/1/1f/Demon-hunter-

art1-4.jpg [Hämtad 15.02.03] 

Figur 02, Privat bild (2015) Skärmdumpar från spelet Fable III (2010). Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 03, Riot games (2009) Bild på karaktären Annie i League of legends (2009). 

Tillgänglig på internet: http://wall.anonforge.com/annie-all-skin-league-of-legends-

hd-wallpaper-1920x1080 [Hämtad 15.02.06] 

Figur 04, Schack, S (1883) Bild på ‖kattperson‖ och ‖svinperson‖ enligt fysionomisk 

lära. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 05, Privat bild (2015) Bild på två karaktärer från spelet Fable III (2010). 

Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 06, Privat bild (2015) Bild på ett kollage av karaktärer från spelserien dead or 

alive (1996-2013). Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 07, Privat bild (2015) Bild på tre karaktärer skapade av illustratören Randy 

Bishop. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 08, Privat bild (2015) Bild på de tidiga skisser av karaktärerna. Skövde: 

Högskolan i Skövde  

Figur 09, Privat bild (2015) Bild på den första varianten av grundutseendet för 

karaktärerna. Skövde: Högskolan i Skövde.  

Figur 10, Privat bild (2015) Bild på grundutseendet för karaktärerna samt 

arbetsprocess. Skövde: Högskolan i Skövde 

Figur 11, Privat bild (2015) Bild på moodboard för karaktärernas uppgraderingar.  

Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 12, Privat bild (2015) Bild på arbtesprocessen för karaktärerna. Skövde: 

Högskolan i Skövde 

Figur 13, Privat bild (2015) Bild på moodboard för uppgraderingsalternativet syrka. 

Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 14, Privat bild (2015) Bild på en sammansätting två karaktärer.  Ellie från 

Borderlands 2 (2012) och The heavy från team fortress 2 (2007). Skövde: Högskolan 

i Skövde. 
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Figur 15, Privat bild (2015) Bild på uppgraderingsalternativet styrka. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 16, Privat bild (2015) Bild på moodboard för uppgraderingsalternativet ålder. 

Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 17, Privat bild (2015) Bild på uppgraderingsalternativet ålder. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 18, Privat bild (2015) Bild på moodboard för uppgraderingsalternativet 

utseende. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 19, Privat bild (2015) Bild på uppgraderingsalternativet utseende. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 20, Privat bild (2015) Bild på moodboard för uppgraderingsalternativet 

smidighet. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 21, Privat bild (2015) Bild på uppgraderingsalternativet smidighet. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 

Figur 22, Jellyoasis (-2012) Bild på Lich defense 2 uppgraderingsmeny. Tillgängligt 

på internet: http://marketappz.blogspot.se/2012/09/freedownloadgame-releases-

lich-defense.html ,  [Hämtad 15.03.24] 

Figur 23, Privat bild (2015) Bild på den färdig artefakt av den kvinnliga karaktären. 

Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 24, Privat bild (2015) Bild på den färdiga artefakten av den manliga 

karaktären. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 25, Privat bild (2015) Bild på den manliga karaktärens 

uppgraderingsalternativ utseende och smidighet. Skövde: Högskolan i Skövde. 

Figur 26, Privat bild (2015) Bild på de förändringar som gjorts i den färdiga 

artefakten. Skövde: Högskolan i Skövde 

Figur 27, Privat bild (2015) Bild på karaktärerna som togs bort i det slutgiltliga 

resultatet. Skövde: Högskolan i Skövde 

Figur 28, Privat bild (2015) Figuren visar vilka som var de populäraste 

uppgraderinsalternativen bland de manliga informanterna. Skövde: Högskolan i 

Skövde 

Figur 29, Privat bild (2015) Figuren visar vilka som var de populäraste 

uppgraderingsalternativen bland de kvinnliga informanterna. Skövde: Högskolan i 

Skövde 

http://marketappz.blogspot.se/2012/09/freedownloadgame-releases-lich-defense.html
http://marketappz.blogspot.se/2012/09/freedownloadgame-releases-lich-defense.html
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Figur 30, Privat bild (2015) Figuren visar vilka som var de populäraste 

uppgraderingsalternativen bland de informanter med mycket erfarenhet av RPG-

spel. Skövde: Högskolan i Skövde 

Figur 31, Privat bild (2015) Figuren visar vilka som var de populäraste 

uppgraderingsalternativen bland de informanter med lite erfarenhet av RPG-spel. 

Skövde: Högskolan i Skövde
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Appendix A -  Den färdiga artefakten 
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Appendix B -  De sammanställda intervjuerna 

 

Informant 1 

Kön:  Man  

Ålder:  25 

Erfarenhet av  RPG-spel:  Stor erfarenhet 

Val av uppgradering för den manliga karaktären:  Ålder 

 

Kommentarer från informanten: 

”Jag valde den gamle karaktären eftersom han ser ballast ut. Sen är det ju kul med magi och 

sånt och det ser ut som han kan lära sig lite coola ”spells”. Jag gillar hans skägg och 

frisyr!” 

”Jag funderade över att ta styrka som uppgradering istället för ålder, men ålder har ändå 

fler förändringar i utseendet. Hade den starke sett lite annorlunda ut med typ någon cool 

rustning eller en hjälm med horn så hade jag nog tagit den istället, haha. Fast jag gillar ändå 

den gamle” 

”Jag valde inte den blå uppgraderingen (utseende) eftersom han har så konstiga kläder. Plus 

att han typ har smink. Har han smink? Haha” 

”Den gule gubben (smidighet) ser lite konstig ut. Känns inte som det är någon jättestor 

skillnad från hur han ser ut från början och när man uppgraderar sin karaktär är det ju 

roligare om det händer något med den. Han ser inte direkt smidigare ut heller...känns som att 

man bara byter byxor på sin gubbe” 

 



 IV 

Val av uppgradering för den kvinnliga karaktären: Utseende 

 

Kommentarer från informanten: 

”Jag vet inte riktigt varför jag valde den blå (utseende). Jag tror det är för att hon ser ballast 

ut. Känns som att hon har en ovanlig ”armor” och hade varit roligast att spela. Hon kan typ 

både kasta ”spells” och köra pilbåge. Man vill ju ha lite annorlunda ”armor” än andra som 

spelar samma spel” 

”Den jag valde är ju helt klart bäst av alternativen. Den starka ser helt sjuk ut, den gamla är 

i och försig ganska cool men jag valde ju den uppgraderingen på killen. Hon den gula 

(smidighet) ser ganska tråkig ut. Speciellt om man jämför med den blå (utseende).” 

 

Informant 2 

Kön:  Man  

Ålder:  20 

Erfarenhet av  RPG-spel:  Stor erfarenhet 

Val av uppgradering för den manliga karaktären:  Styrka 



 V 

 

Kommentarer från informant:  

”Jag valde att göra honom starkare eftersom han ser bäst ut där. Känns som att det är en 

ganska uppenbar förbättring av karaktären jämfört med till exempel smidighet...vad ska han 

vara smidig för liksom?” 

”Jag  gillar han den gammle också. Fast den starke känns ändå roligare att spela.” 

”Uppgraderingen som är utseende ser verkligen jättegay ut. Samma sak med den smidige, 

haha!” 

Val av uppgradering för den kvinnliga karaktären:  Ålder 

 

Kommentarer från informat: 

” Jag väljer uppgraderingen där hon blir visare eftersom det ser ut som hon blir ganska bra 

då. Hon har dessutom något vapen också och det har ingen av de andra uppgraderingarna” 

”Alltså det var ju inte ett jättevårt val...Hon den starka ser konstig ut, den med utseende är 

bara porrig och jag vet inte riktigt hur det ska hjälpa att hon blir sexigare. Den sista 

(smidighet) är bara tråkig jämfört med de andra” 

 

 
 
 
 



 VI 

Informant 3 

Kön:  Man  

Ålder:  25 

Erfarenhet av  RPG-spel:  Stor erfarenhet 

Val av uppgradering för den manliga karaktären:  Styrka 

 

Kommentarer från informant: 

”jag valde styrka eftersom jag vill kunna hantera tunga vapen, yxor,  hammare,  en-två 

hands svärd, köttiga rustningar med ordentliga sköldar.  Jag vill kunna använda min 

karaktär som en typisk "Tank".  Han skall kunna ta skada, men utdela desto mer!.  Och då 

passar styrka min spelstil bäst.....” 

”de andra va inte lika hjälte - aktiga,  jag gillar ju de klassiska stilen” 

 

 

 

 



 VII 

Val av uppgradering för den kvinnliga karaktären:  Utseende 

 

Kommentarer från informant: 

”här va den mer utseende, nått fint att se på men även vara rätt badass på nått sätt när man 

dräper drakar och farmar pengar för nya bågar. Gillade alv- utseendet och kände direkt att 

den karaktären passade som "hunter". Dom andra var inte lika tilltalande varken 

utseendemässigt / skills” 

”ballaste utseendet. Dom andra va lite mesigare typ.  Förutom stryka men de va änna för 

köttig” 

 

Informant 4 

Kön:  Man  

Ålder:  28 

Erfarenhet av  RPG-spel:  Stor erfarenhet 

Val av uppgradering för den manliga karaktären:  Ålder 



 VIII 

Kommentarer från informant: 

”Helt ärligt var det till stor del utav mina egna spelarpreferenser:  Gillar att köra caster-

karaktärer och ålders-porträttet gjorde det rätt klart att det var associerat  med någon form 

av magi-stat (typ intelligence)” 

”Styrka och smidighet för den manliga karaktären tyckte jag såg rätt tråkiga ut från ett 

estetiskt perspektiv, då dem var rätt lågmälda och verkade mer som de var en mindre stat-

boost än de lite mer intressantare "ålder" och "utseende" 

”Utseende valde jag bort för att jag som sagt gillade caster-hållet mer” 

 

Val av uppgradering för den kvinnliga karaktären: Styrka 

 

Kommentarer från informant: 

”För Cassandra, tänkte jag ursprungligen köra utseende, mest för att jag tyckte den stod ut 

mest visuellt och jag redan hade tagit ålder för den andra, men sedan tänkte jag lite utifrån 

hur jag skulle resonerat om det var ett spel och då skulle jag förmodligen ha behövt en tank-

karaktär också” 

”då de andra såg rätt ”squishy” ut, blev det styrka” 

 

 
 
 
 
 



 IX 

Informant 5 

Kön:  Man  

Ålder:  36 

Erfarenhet av  RPG-spel:  ingen erfarenhet 

Val av uppgradering för den manliga karaktären:  Styrka 

 

 

Kommentarer från informant:  

”Jag kan ju ingenting om spel...valde killen som är stark eftersom han ser ball ut och känns 

som att han kan fungera bra framöver i spelet” 

”Jag valde inte direkt bort någon. Tycker alla är fina men tog den starke eftersom han såg 

bäst ut” 

”Den smidige killen ser ju inte så effektiv ut” 

 

Val av uppgradering för den kvinnliga karaktären:  Ålder 



 X 

 

Kommentarer från informant: 

”Jag tycker hon ser bäst ut. Känns som att hon tillsammans med den starke killen kan utgöre 

ett bra ”team” 

”Jag valde inte någon av de andra eftersom jag tyckte att den visa tanten såg bäst ut. Men 

jag gillar egentligen alla uppgraderingarna. De starka kanske ser lite extrem ut, men den 

snygga (utseende) och den smidiga hade också kunnat fungera” 

 

Informant 6 

Kön:  Kvinna  

Ålder:  22 

Erfarenhet av  RPG-spel:  Stor erfarenhet 

Val av uppgradering för den manliga karaktären:  Utseende 

 

Kommentarer från informant: 

”Jag valde samma uppgradering på båda karaktärerna för att jag tyckte de såg attraktiva ut, 

samt att de verkade vara mer spännande att spela en karaktär med mer spännande utstyrsel 

och gear.” 

”Jag valde inte de andra för att det som tilltalar mig mest i spelet är att ha en snygg 

karaktär” 



 XI 

Val av uppgradering för den kvinnliga karaktären:  Utseende 

 

Kommentarer från informant: 

”Jag valde samma uppgradering på båda karaktärerna för att jag tyckte de såg attraktiva ut, 

samt att de verkade vara mer spännande att spela en karaktär med mer spännande utstyrsel 

och gear.” 

”Jag valde inte de andra för att det som tilltalar mig mest i spelet är att ha en snygg 

karaktär” 

 

Informant 7 

Kön:  Kvinna  

Ålder:  26 

Erfarenhet av  RPG-spel:  ingen erfarenhet 

Val av uppgradering för den manliga karaktären:  Ålder 



 XII 

 

Kommentarer från informant:  

”trollkarlshubben såg coolast ut. Styrkan såg också bra ut, men åldern var coolare. 

Smidighet såg för mkt ut som en liten pojke och utseende hade konstiga kläder” 

Val av uppgradering för den kvinliga karaktären:  Smidighet 

 

”styrka för kvinnan gillade jag men var kanske lite väl biff. Och utseende hade fortfarande 

konstiga kläder  åldern var lite för kort och tjock.” 

Informant 8 

Kön:  Kvinna  

Ålder:  20 

Erfarenhet av  RPG-spel:  ingen erfarenhet 

Val av uppgradering för den manliga karaktären:  Ålder 

 

Kommentarer från informant: 



 XIII 

”Jag gick ju bara på utseendet på båda karaktärerna haha, tyckte den första såg fräck ut , 

som ser ut som en "magisk" karaktär, och vishet är alltid bra att ha”  

Val av uppgradering för den kvinnliga karaktären:  Utseende 

 

Kommentarer från informant: 

”Den andra karaktären (kvinnan) gick jag som sagt också på utseende. det är kul att kunna 

byta kläder/accessoarer på sin karaktär” 

 

Informant 9 

Kön:  Kvinna  

Ålder:  14 

Erfarenhet av  RPG-spel:  ingen erfarenhet 

Val av uppgradering för den manliga karaktären:  Styrka 

 



 XIV 

Kommentarer från informant: 

”Jag valde honom för att han ser stark ut. Han är coolast av dem” 

”Han i blå kläder (utseende) är också cool. Fast han ser lite tjejig ut...” 

”Den gule hoppar konstigt typ...och den gamle är tråkig. Man vill inte vara en gubbe” 

Val av uppgradering för den kvinnliga karaktären:  Utseende 

 

 

Kommentarer från informant: 

”Hon är snyggast!” 

”Den gula (smidighet) är också fin men den blåa (utseende) är finast” 

”Den starka tjejen ser ut som en kille” 

”Jag vill inte ha en gammal” 

 

Informant 10 

Kön:  Kvinna  

Ålder:  20 

Erfarenhet av  RPG-spel:  Stor erfarenhet 



 XV 

Val av uppgradering för den manliga karaktären:  Ålder 

 

 

 

Kommentarer från informant: 

 

”Killen såg ju helt klart coolast ut som gammal. han hade två ganska femenina 

uppgraderingar som gjorde så att han såg ganska fånig ut. Och sedan hade han en musklig 

uppgradering som såg okej ut men ja har ingen förkärlek för muskliga karaktärer.” 

 

”Ålder såg dessutom ut att ha tillgång till magiska krafter vilket jag tycker e nice”  

 

Val av uppgradering för den kvinnliga karaktären:  Smidighet 

”Tjejen skulle jag välja smidighet. Då hon såg mest... kan vi säga neutral ut?” 

 

”Åldern gjorde henne till en lite tjock tant liksom och vid min första anblick vill jag inte spela 

henne då.” 

 

”Om jag funderar lite längre skulle det nog kunna vara intressant att spela en liten tant då 

det inte finns några spel som tillåter det” 

 

”Styrkan väljer jag bort av samma anledning sm mannens styrka” 

 

”Utseendet ser hon mer ut som den typen av jobbig kvinnlig biroll som jag hata” 
 



 XVI 

 


