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Sammanfattning 

 
Arbetet undersöker om spelare/betraktare gör stereotypa kopplingar av konceptbilder 

skapade i direkta eller indirekta marknadsföring syften för MMO-spel, i relation till 

klasstillhörigheter och även färgscheman och kroppstyper. Arbetet inleds med relaterade 

forskningar kring färg och stereotyper inom spel. En redovisning för begreppet stereotyp och 

pseudovetenskapen fysionomi presenteras även för att få en förståelse kring hur människor 

tolkar huvuddrag och anletsdrag. En presentation av färglära och en bildanalysmetod 

inkluderas även.  

Artefakten som skapades för detta arbete bestod av nio stycken karaktärer med olika teman 

som baserades på en förstudie. Förstudien bestod av en ikonografisk analys av 

karaktärskoncept från MMO-spel. Undersökningen var en triangulerande metod där 

karaktärerna utvärderades med hjälp av en kvantitativ internetenkät och kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer som stöd. Resultatet visade på att spelare gör vissa kopplingar 

mellan färgscheman och kroppsformer i relation till karaktärsklasser, men att andra 

beståndsdelar är viktigare vid snabb association av karaktärer.    

Nyckelord: Stereotyper, Karaktärskoncept, Färg, Form, MMO, Fantasy 
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1 Introduktion 

I detta arbete undersöks och studeras genre-stereotypisk karaktärsdesign hos 

klasstillhörigheter i samband med konceptgrafik som skapats i ett indirekt eller direkt 

marknadsföringssyfte för spel inom ”Massively Multiplayer Online”-genren och hur 

betraktaren influeras av dessa bilder. Arbetet har även gått ut på att utforska ifall 

användningen av analytiska metoder av bilder kan bidra till att formge attraktiva och 

trovärdiga karaktärer, utan användning av de genremässiga stereotyperna. Detta eftersom 

det idag kan anses vara så att spelbranschen många gånger förlitar sig på lättidentifierade 

och genretypiska mallar för deras karaktärer, och deras karaktärer kan därför lätt klassas 

som stereotyper på ett negativt sätt.   

Arbetet avgränsades till visuella stereotyper med en specifik fokus på färgscheman och 

kroppsformer hos karaktärer och dess klasstillhörigheter inom spelen. Avgränsningen gällde 

även spel och respondenter från västvärlden då genrespecifika stereotyper kan skilja sig 

mellan olika kulturer.  

Kapitlet ”Bakgrund” inleds med en introduktion av arbetets syfte. Detta följs upp av en 

presentation av stereotyper i allmänhet och sedan ett avsnitt dedicerat till stereotyper inom 

just spelbranschen. Efter detta kommer en kortare genomgång av marknadsföring av spel 

och även en genomgång av termerna konceptgrafik och karaktärsdesign. Därefter 

presenteras pseudovetenskapen fysionomi och dess ursprung som har påverkat begreppet 

stereotyper och hur vi tolkar begreppet idag. Detta följs sedan upp av ett avsnitt om färg och 

dess associationer. Till sist kommer ett avsnitt tillägnat en förklaring av den bildanalysmetod 

som arbetet kommer att använda sig av.  

I kapitlet ”Problemformulering” presenteras problematiken som arbetet bygger på och de 

frågeställningar undersökningen sökte att besvara. Detta följs upp med en beskrivning av 

arbetets artefakt som är i form av konceptgrafik av karaktärer och dess klasstillhörighet med 

olika utformning.  

Kapitlet ”Genomförande” dokumenterar arbetets process och inleds med en förstudie i form 

av en ikonografisk analys av konceptbilder från kända MMO-spel. Med hjälp av resultatet 

från analysen skapades arbetets artefakt, som bestod av nio stycken karaktärer. Artefakten 

testades genom en triangulerande metod – en kvantitativ webbenkät och semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Den kvantitativa webbenkäten publicerades på spelforum som riktade 

sig till MMO-genrens huvudmålgrupp och de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna 

utfördes på individer med samma kunskap om MMO-spel.  
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2 Bakgrund 

Inom dataspelsbranschen idag går det att se en tydlig tendens till att karaktärer gestaltas 

utifrån olika stereotyper hämtade från dagens samhälle. Även fast stereotyper är ett känsligt 

ämne i dagens samhälle, hör man ofta att just spel, precis som film, kan tjäna på att bygga 

sina karaktärer på stereotyper. Katherine Isbister är en forskare som ofta skriver om positiva 

tillvägagångssätt som stereotyper kan användas på. Isbister anser till exempel att stereotyper 

behövs för att publiken snabbt ska kunna identifiera vad för slags karaktär de ser framför sig 

(Isbister, 2006:12–13).  

Zillmann och Vorderer anser i Media Entertainment: The Psychology of Its Appeal (2000) 

att spel oftast baseras på just mediakulturens stereotyper för att kunna säljas bra, vilket ofta 

är fallet inom andra visuella medier också. Det är därför inte bara dataspelsbranschen som 

behöver granskas kritiskt. Zillmann och Vorderer anser att dataspelsbranschen, som 

fortfarande är en yngre bransch, skulle kunna växa ifrån detta på ett sunt sätt om den får rätt 

sorts stödjande kritik (Zillmann och Vorderer, 2000:210–211).   

Många företag inom dataspelsbranschen skapar webbsidor för sina spel. Webbsidorna 

brukar innehålla information om spelet, guider eller hjälp för spelarna, konceptgrafik för 

karaktärer och miljöer från spelet osv. Konceptgrafiken kan vara allt ifrån konceptskisser till 

fullt renderade illustrationer och reklammaterial. Konceptbilderna skapas i många fall i 

antingen ett direkt eller indirekt marknadsföringssyfte för att locka konsumenternas 

intresse. Konceptgrafik kan även skapas och uppvisas för spel som inte ännu är färdiga. 

Detta är dock ofta med samma syfte, att försöka sälja sitt spel till konsumenterna. 

 

 Ett kollage av exempel på konceptbilder av karaktärer från 
klasstillhörigheten krigare gjorda i ett indirekt eller direkt marknadsföringssyfte för 

olika MMO-spel.  
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Dessa konceptbilder har visat på en tendens att ibland kunna likna varandra inom olika spel 

och genrer, och ett exempel på detta kan ses på figur 1. Det är dessa typer av konceptbilder 

som detta arbete har fokuserat på att undersöka och vilka möjligheter det fanns att skapa 

liknande konceptbilder med samma syfte, fast utan att använda sig av dess genremässiga 

stereotyper. 

Denna undersökning har haft som syfte att utforska om spelare/betraktare gör stereotypa 

kopplingar hos konceptgrafik av karaktärer i relation till deras klasstillhörighet i 

fantasyinspirerade spel inom ”Massively Multiplayer Online”-genren (hädanefter kommer 

detta förkortas som ”MMO-genren”). En karaktärsklass i spel innebär förbestämda 

grupperingar som bestämmer vilka typer av vapen, stridsutstyrsel, förmågor osv. som 

karaktären i fråga kommer kunna använda genom spelets gång.  

Arbetets avgränsningar fokuserar på stereotypa färgscheman och kroppsformer hos tre olika 

typer av karaktärsklasser (jägare, magiker och krigare). Utöver detta har arbetet och dess 

undersökning haft inriktning på västerländska spel och dess huvudmålgrupp (”västerländsk” 

syftar huvudsakligen till Europa och Angloamerika i detta arbete). Detta eftersom stereotypa 

skillnader kan uppkomma mellan olika kulturer.  

Tre MMO-spel - World Of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004), Guild Wars 2 

(ArenaNet, 2012) och Wildstar (Carbine Studios, 2014), analyserades i en förstudie för att få 

fram vilka de gemensamma stereotypa dragen var inom varje karaktärsklass. Anledningen 

till att just de tre specifika spelen valdes för undersökningen är på grund av att de är tre av 

de bästa fantasyinspirerade MMO-spelen på västvärldens marknad idag.  

Förstudien fokuserade på färgscheman och kroppsformer hos de tre karaktärsklasserna; 

jägare, magiker och krigare. Därefter skapades det nio stycken karaktärer, tre för varje 

karaktärsklass, av olika kön. En karaktär per klass skapades i deras respektive genremässiga 

stereotypa kroppsformer och färgscheman och en karaktär per klass var motsatsen till 

stereotyperna. Den sista karaktären inom varje klass eftersträvades att utformas som en 

neutral variant i jämförelse till de två andra karaktärernas designval. De nio karaktärerna 

användes i arbetets triangulerande metod i form av en kvantitativ webbenkät som 

publicerades på spelforum som riktar sig åt MMO-genrens huvudmålgrupp och under de 

semistrukturerade intervjuerna.  

Då arbetet fokuserar på stereotyper hos MMO-spel är det viktigt att resonera kring vad som 

är genre-konventioner och vad som faktiskt är stereotyper. I detta fall handlar det om en 

genre som är full med olika sorters stereotyper, som är en del av konventionen. MMO-

genren har en tydlig konvention med invanda stereotyper, men dessa brukar vara tydligare 

vid spelmoment och hur spelet fungerar rent fysiskt, och inte lika tydligt vid det visuella. Eric 

Heimburg har jobbat nästan exklusivt med MMO-spel i sin karriär. I sin text Being Aware of 

Genre Conventions (2010) skriver han om MMO-genrens olika konventioner, men nämner 

bara speldesignselement. Detta kan bero på att de visuella stereotyperna hos MMO-spel även 

går att finna hos andra spelgenrer och är på så sätt inte bundna till den specifika genre-

konventionen, även fast de är en del av den. Detta resulterar i att de kan anses vara 

stereotyper och inte bara en del av genre-konventionen. Då jag var medveten om detta 

försökte jag utefter egen uppfattning dra gränsen mellan stereotyp och genre-konvention. 

Men då detta är något som kan skiljas från individ till individ vill jag vara tydlig med att 

detta arbete undersöker det som jag uppfattade som stereotyper för MMO-spel utifrån det 

tankesätt jag introducerade ovan.        
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Här nedan presenteras den teori som arbetet byggdes på. Avsnittet kommer att inledas med 

en genomgång av stereotyper i allmänhet för att få en bättre förståelse för ämnet, som sedan 

följs upp av ett avsnitt dedicerat till stereotyper inom spelbranschen. Efter det kommer en 

kortare genomgång av marknadsföring av spel och sedan även en genomgång av termen 

konceptgrafik och karaktärsdesign eftersom detta var en av arbetets fokuspunkter. Därefter 

presenteras pseudovetenskapen fysionomi och dess ursprung som har påverkat begreppet 

stereotyper och hur vi tolkar begreppet idag. Detta följs sedan upp av ett avsnitt om färg och 

dess associationer för att få övergripande kunskap om hur vi individer blir påverkade av färg. 

Till sist kommer ett avsnitt innehållande en teoretisk sammanfattning av analys- och 

tolkningsmetoder av visuella uttryck. 

2.1  Stereotyp som ett begrepp 

Eftersom stereotyper var arbetets huvudsakliga inriktning var det viktigt att veta hur dessa 

fungerar och hur vi människor uppfattar och många gånger använder dem. Denna kunskap 

användes senare vid skapandet av artefakten, men även vid analysen av undersökningens 

resultat.  

För att förstå vad en stereotyp är finns det enligt Perry Hinton tre stycken viktiga 

komponenter som definierar begreppet. Den första komponenten är när en grupp människor 

känns igen efter en specifik egenskap. Dessa egenskaper är ofta väldigt varierande och kan 

vara alltifrån en nationalitet, en religiös livsåskådning, etnicitet, kön osv. Det vill säga alla 

egenskaper som har någon betydelse för den åskådare som ser egenskapen hos andra 

människor. Ett visst antal människor kan därför identifieras som en grupp utefter deras 

gemensamma egenskap, till exempel om de stöttar ett visst ishockeylag. Genom att sätta 

människor i grupperingar utefter deras egenskap skiljer vi dem även från andra grupper som 

inte bär samma egenskap (Hinton, 2003:11–12). 

Den andra komponenten uppstår när den första gruppen som helhet tilldelas ytterligare 

egenskaper. Egenskaper inom den andra komponenten är vanligtvis personlighetsdrag, men 

det finns de som skiljer sig. Även stereotyper som bygger på fysiska egenskaper existerar, till 

exempel att skandinaver är långa. Det är dessa ytterligare egenskaper som tilldelas till alla 

människor i gruppen som är det som utmärker en stereotyp (Hinton, 2003:12).  

Till sist, den slutgiltiga komponenten uppstår när en av betraktarens identifierade 

egenskaper hos en grupp kan associeras med en person. Om egenskapen är en stereotyp, 

resulterar det i att denne också kommer associeras med gruppens resterande egenskaper 

(Hinton, 2003:12).  

Det är dessa tre faktorer som man idag inom aktuell forskning är överens om är de villkor 

som måste uppfyllas för att en individs kategorisering av andra människor ska räknas som 

stereotyp. Dessa villkor handlar för det mesta om att betraktaren av en individ inom en 

kategoriserad grupp måste kunna relatera till stereotyperna i form av det de faktiskt ser hos 

individen, för att bli stereotyppåverkad. Detta uppstår oftast i vardagen när individer träffar 

nya människor, eftersom man då många gånger inte hinner få veta mycket om dem de 

träffar. Det man dock får veta kan användas för att kategorisera dem, då utefter invanda 

stereotyper från vårt samhälle. Forskare anser att anledningen till att människor använder 

sig av denna typ av kategorisering är för att kunna bearbeta och hantera den stora mängden 

information som vi varje dag ställs inför från människor och objekt omkring oss (Hinton, 

2003:10–11, 57).  
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Inom samhällsvetenskapen är de överens om att forskning runt termen stereotyp inleddes 

med Walter Lippmanns bok Public Opinion år 1922, där han introducerade stereotyp som ett 

begrepp. Han beskrev stereotyper som ”förenklade bilder i våra huvuden av människor och 

händelser i omvärlden”. Han ansåg även att vi som människor inte agerar efter hur världen 

faktiskt ser ut, utan efter hur vi ser världen i våra förenklade bilder. Vi agerar alltså utifrån 

hur vi tror att det är och inte utifrån hur det egentligen är. Dessa förenklade bilder var enligt 

Lippmann antingen skapade av individen själv eller av samhällets gemensamma kultur. 

Lippmann påstod även att de stereotyper som vi skapar i vårt huvud i stort sätt alltid var 

felaktiga i jämförelse med verkligheten och kritiserade därför både sättet de skapas på och 

vad de innehåller (Hinton, 2003:13).  

Även fast Lippmanns forskning och perspektiv är föråldrade, illustrerar de ändå de viktigaste 

frågorna som använts inom debatter och hos forskning runt stereotyper under de senaste 25 

åren. Lippmans forskning relateras fortfarande till idag för pågående forskning kring 

stereotyper (Hinton, 2003:13–14). 

Efter att Lippmann upprättade stereotyp som ett begrepp under början av 1900-talet, 

fortsatte forskningen runt stereotyper i stor utsträckning och man började se samband 

mellan stereotyper och fördomar. Det var många författare som ansåg att en stereotyp borde 

definieras som en felaktig generalisering eller till och med en övergeneralisering. Att till 

exempel amerikaner anses vara patriotiska, tyder på att alla amerikaner uppfattas som 

patriotiska, oberoende av hur många amerikaner som faktiskt är patriotiska. Det resulterar 

alltså i en övergeneralisering (Hinton, 2003:16). 

Under 1970-talet började forskare ifrågasätta stereotypernas uppkomst, ifall stereotyper 

uppstår på grund av ”felaktiga” tankesätt eller om de uppstår från ett ”korrekt” tankesätt. 

Forskare föreslog att stereotyper beror på människans ”normala” kognitiva processer, som 

varken är korrekta eller inkorrekta. Alltså att tankesättet inte uppstår utifrån tankefel 

människan gör, utan ifrån hur människans kognition fungerar. Detta ledde vidare till frågan 

ifall stereotyper måste ses med en negativ syn. Hinton (2003) tror att den negativa 

inställningen kan bero på att man i de tidigare undersökningarna valde att granska etniska 

och nationella stereotyper. Dessa är båda områden som i vissa fall är associerade med starka 

känslor och satta åsikter, vilket kan ha resulterat i en mer negativ syn (Hinton, 2003:25). 

Det är lätt att fokusera på det negativa hos användningen av stereotyper. Det är därför viktigt 

att påpeka att det finns positiva användningsområden för dem också. Forskare och 

författare, som exempel Isbister (2006:12–13), anser att man inom olika medier, som film 

och spel, kan använda sig av stereotyper för att förtydliga karaktärer och göra det lätt för 

betraktaren att känna igen dem. Nästa avsnitt går in mer på detta och hur stereotyper 

används, på både gott och ont, med fokus på spel.  

2.1.1 Stereotyper inom spelvärlden 

Som presenterat i förgående avsnitt, påverkas vi människor många gånger av individers 

första intryck då vi betraktar och studerar andra (Hinton, 2003:10). Eftersom spel ofta är 

beroende av marknaden och en kommersiell framgång inom den, är det inte ovanligt att 

stereotypa element kan hittas inom de flesta. Isbister (2006:12–13) anser att trots 

stereotypers många nackdelar kan man ibland tjäna på att använda dem. De hjälper 

människors process att jämföra de delar de redan vet om en individ och de förenklade bilder 

som skapas är för att utforma en helhet av individen på ett snabbt och effektivt sätt. När 
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människor faktiskt träffar nya individer är det oftast bara för ett ögonblick och det hjälper 

därför att denna process är så pass effektiv som den är, som därefter underlättar vid sociala 

interaktioner. Denna process är densamma när konsumenter betraktar ett spels karaktärer 

(Isbister 2006:12–13).  

Därför anser Isbister (2006: 12–13) att spelutvecklare är en gruppering av människor som 

kan ta stor fördel av att använda stereotyper vid karaktärsdesign. Hos spel som är i en 

snabbare takt är det viktigt att spelaren snabbt kan identifiera karaktärerna i spelet. Till 

exempel skillnader mellan fiender och vänner inom spelen. Spel kan där använda sig av 

stereotyper för att hjälpa människors processer när det kommer till att avgöra karaktärers 

olika avsikter (Isbister 2006:12–13). Utefter detta kan det ofta vara lockande att använda sig 

av stereotyper inom spel, men gränsen mellan succé och fiasko kan ibland vara mycket tunn 

och det kommer alltid vara spelarna och betraktarna som har sista ordet angående detta.   

Ett exempel på detta ges i Brenick, Henning, Killen, O’Connor och Collins forskningsstudie 

Social Evaluations of Stereotypic Images in Video Games. Unfair, Legitimate, or ”Just 

Entertainment”? (2007). Studien de genomförde undersökte reaktioner hos människor som 

fick testa spel som innehöll karaktärer med stor influens av stereotyper och ett spel utan 

stereotyper. Syftet med studien var att försöka hitta ett mönster i hur spelare upplevde de 

olika stereotypa karaktärerna, om deras uppfattning skiljde sig från varandra och i sådana 

fall varför. Utefter tidigare forskning hade Brenick m.fl. förutsatt att spelarnas acceptans för 

de manliga stereotyperna skulle vara större än för de kvinnliga. Studien utfördes med hjälp 

av tre stycken spel, en var könsneutral, en innehållande manliga stereotyper och en med 

kvinnliga stereotyper. Första spelet var Surfer där huvudkaraktärerna alla var klädda i 

likadana våtdräkter och surfade, spelet klassificerades därför som könsneutralt. Andra 

spelet, Terrorist Hunt, innehöll starka män iklädda stridsuniformer som bar på stora vapen 

som de använde för att ta ut andra män och ansågs innehålla manliga stereotyper. I det sista 

spelet Extreme Golf fanns det kvinnliga karaktärer i lättklädd klädsel som spelade golf och 

klassificerades då innehålla kvinnliga stereotyper. Alla dessa spel var enligt Entertainment 

Software Rating klassade som acceptabla för 13 år och uppåt (Brenick m.fl. 2007). 

Efter att studien var genomförd ansåg testpersonerna att spelet Surfer skulle kunna spelas 

av både män och kvinnor, men att både Terrorist Hunt och Extreme Golf troligtvis passade 

män bättre än kvinnor. Karaktärerna i Surfer ansågs inte innehålla några tydliga stereotyper 

mot varken män eller kvinnor, medan de två återstående spelens karaktärer båda ansågs 

vara influerade av stereotyper. Slutligen kunde man konstatera att testpersonerna såg 

tämligen annorlunda på de olika spelen och dess stereotyper. De flesta kvinnliga testarna 

ansåg att både Terrorist Hunt och Extereme Golf var mindre passande att spela än vad de 

manliga testarna tyckte. En intressant upptäckt var dock att de deltagare med större 

spelvana inte ansåg att stereotyperna påverkade spelupplevelsen till de negativa, vilket de 

med mindre spelvana gjorde. Här kunde man därför även se en viktig skillnad av åsikter 

mellan de som var vana vid mediet i sig och de som inte var det (Brenick m.fl. 2007).  

Utefter denna forskningsstudie var det tydligt att varken vana eller ovana spelare verkar 

uppskatta användandet av stereotyper i för stor utsträckning, och att detta inte heller skiljer 

sig mellan könen. Just de två spel som testades i Brenicks m.fl. studie som faktiskt innehöll 

stereotyper, var dock rätt extrema på det området. Det kan därför vara viktigt att påpeka att 

resultatet ifrån just Brenicks m.fl. studie också kan anses vara i överdrift. 
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2.2 Marknadsföring av spel 

När det kommer till marknadsföring av spel, finns det ett visst antal aspekter som är bra att 

ha i åtanke. Ekonomerna R. Preston McAfee och John McMillan skriver i sin artikel 

Competition and Game Theory (1996) att metoder för att sälja produkter ofta tas för givet. 

De anser att man har mycket att vinna på att jämföra olika försäljningsmetoder för att kunna 

avgöra vilken som kan gynna ens produkt allra mest. När det kommer till att marknadsföra 

spel är det viktigt att ha sin konkurrens i åtanke. Idag är spelmarknaden så pass stor att det 

ofta kan uppstå konkurrens med andra företag som har liknande utformning eller idé på sina 

spel. McAfee och McMillan menar på att det därför är viktigt att undersöka marknaden för 

att så lite konkurrens ska uppstå som möjligt. Skulle dock konkurrens uppstå mellan två 

företag med identiska spel, ska fokus istället hamna på pris och marknadsföringstekniker för 

att övervinna konkurrensen (McAfee & McMillan, 1996).  

Bob Bates är en speldesigner med många års erfarenhet när det kommer till att producera 

och skapa spel. Precis som McAfee och McMillan, anser Bates att det är viktigt att analysera 

spelmarknaden och även enskilda genrer för att man ska lyckas producera ett säljbart spel. 

Bates skriver till och med att marknaden borde påverka spel mer än dess design (Bates, 

2004:42).  

Han skriver även att det kan vara viktigt att fokusera in sin produktion och marknadsföring 

till antingen så kallade ”hardcore”-spelare eller ”casual”-spelare. Detta eftersom de två 

klyftornas intresse ofta skiljer sig på en så pass hög nivå och det är därför svårt att attrahera 

båda (Bates, 2004:242). 

PR (Public Relations) anser Bates även är en viktig del inom marknadsföring av spel. Bra PR 

kan ibland vara a och o för att kunna lyckas på spelmarknaden idag. Här handlar det hela 

tiden om att locka konsumentens intresse på rätt sätt. Detta kan många gånger uppnås 

genom att använda konceptbilder och illustrationer som riktar sig mot ens specifika 

målgrupp (Bates, 2004:241). 

En konceptgrafiker, som skapar grafik i ett direkt eller indirekt marknadsföringssyfte, söker 

att uppnå och använda sig av dessa metoder. Konceptgrafiker undersöker ofta 

spelmarknaden för att se vad som intresserar huvudmålgruppen. Detta kan handla om 

stereotyper som drar just den målgruppens uppmärksamhet, och då kan man ibland vinna 

på att använda sig av dessa.  

Ur ett PR- och reklam-synsätt är det dock viktigt att inte bara basera dessa konceptbilder på 

sådant som konsumenterna kan ha stött på tidigare, och då innefattas även stereotyper. 

Detta kan istället resultera i att de får mindre intresse för spelet eftersom de kan få känslan 

av att de ”sett det tidigare” (Bates, 2004:241).  

2.2.1 Karaktärsdesign inom konceptgrafik 

Karaktärer ingår i kontexten karaktärsdesign, som är en av konceptgrafikens avdelningar. 

Då arbetet handlade om att designa karaktärer, kunde det därför vara viktigt att förstå sig på 

konceptgrafik, dess process och även då avdelningen karaktärsdesign.  

Fokusen inom karaktärsdesign är att hjälpa till med att visualisera och gestalta karaktärerna 

inom en produktion. Karaktärsdesigners använder sig ofta av just stereotyper för att designa 

sina karaktärer så passande och attraktiva för huvudmålgruppen som möjligt. Isbister anser 
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även att det är viktigt att utforma karaktärer som snabbt kan uppfattas av dess betraktare. 

Hon menar på att i spel kan detta uppnås genom att använda sig av stereotyper i karaktärers 

utformning. Stereotyper hos karaktärers utseende kan reflektera dess tänkta personlighet 

och ger då ett intryck av att karaktären är enhetlig. Isbister anser dock att om en egenskap 

som skiljer sig ifrån de stereotyper karaktären bygger på läggs till, kan en ännu mer 

intresseväckande och minnesvärd karaktär skapas (Isbister, 2006:12–16).  

Konceptgrafik refererar till en process där man framställer en idé, en design eller en viss 

stämning för olika produktioner. Denna typ av teknik används framförallt inom 

underhållningsindustrin, till exempel vid produktion av en film eller ett spel. Anledningen 

till att de använder sig av denna typ av process är ofta för att visualisera ett koncept innan 

slutprodukten är klar. Dessa kan användas som riktlinjer inom en produktion själv, eller för 

att sälja produkten till konsumenten (Shamsuddin, Islam & Islam, 2013:819).  

Processen består ofta av olika intervaller där grafikerna hela tiden testar sig fram och 

konstant analyserar sitt arbete. Konceptgrafiker brukar därför ha en tidig fas där de inleder 

med en session där man spånar en massa idéer i form av en tankekarta. Detta är för att 

kategorisera alla aspekter som ska in i bilden i fråga. Detta kan även vara viktigt att utföra 

vid en produktion där fler individer jobbar på samma projekt, för att säkerställa att alla följer 

samma färgschema, stil eller liknande (Shamsuddin, Islam & Islam, 2013:821–822).  

Utefter tankekartan kan konceptgrafikerna skapa snabbare skisser och målningar för att få 

fram så många olika förslag som möjligt, vilket kan ge en mer utvidgad överblick runt 

konceptet och de idéer som framkom vid det första intervallet.  

Utifrån de snabbare koncept är det lättare att se vad som passar bäst utöver flera områden 

hos designen, till exempel vilken stil som verkar mest passande, eller vilket färgschema som 

passar bäst till just den karaktären i sig. Det senare stadiet uppstår när dessa delar av 

designern räknas som fastställda och konceptgrafikern kan utefter dessa då utveckla 

konceptet till mer putsade och fullt renderade bilder och illustrationer. Bilderna som skapas 

inom de två sista intervallerna används ofta idag i direkta eller indirekta 

marknadsföringssyften för ett spel för att då locka konsumenternas intresse.  

Konceptgrafik kan därför syfta på alla dessa steg, eller bara ett. I detta arbete har det syftat 

huvudsakligen till de två sista intervallerna, men de faktiska bilderna som undersöktes under 

arbetets förstudie var från det sistnämnda intervallet. Detta innebär alltså bilder som räknas 

som fullt renderade och används av företag som representation för deras spel idag.  

2.3 Pseudovetenskapen fysionomi  

Vid skapandet av koncept för karaktärer försöker man visualisera karaktärens inre 

egenskaper via dess yttre attribut och karaktär. För att veta hur man ska kunna utforma en 

karaktär så att den förmedlar just det inre och den typ av personlighet som man vill att 

betraktarna ska uppfatta, måste grafikern därför ha en viss förståelse för hur vi människor 

kopplar olika drag hos individer. Det är därför viktigt att ha en inblick i historien och 

bakgrunden till många av vår samtids stereotyper. Därför kommer här nedan 

pseudovetenskapen fysionomi att presenteras, vilket många gånger går ut på att läsa en 

individs inre via dess yttre. 
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Att bedöma en människas karaktär och inre egenskaper utefter deras utseende, är något som 

använts i många kulturer genom människans historia. Det är denna vetenskap som kallas för 

fysionomi och dess ursprung och användning har spårats till Kina ungefär 2500 år bakåt i 

tiden, men de först faktiska avhandlingar om fysionomi som finns kommer från Aristoteles 

(384-322 f.Kr.) och hans lärare Platon (427-348 f.Kr.). Aristoteles skrev i sin text Historia 

Animalium om sin teori angående ett samband mellan en människas utseende och karaktär 

(Oommen & Oommen, 2003). Detta har sedan utvecklats vidare till att fysiska attribut hos 

människor, som till exempel skönhet, har kunnat förknippas med karaktäristiska drag, som 

till exempel godhet. Det råder dock fortfarande en debatt idag ifall Aristoteles är ursprunget 

till begreppet, eller ifall det kan ha vart någon av hans studenter som bör anses vara dess 

ursprungliga grundare (Twine, 2002). Ett exempel på en koppling mellan anletsdrag och 

egenskaper som Aristoteles gjorde var att män med mindre pannor var nyckfulla eller att 

stora eller utomstående öron skulle visa på att människan i fråga tenderar att prata mycket, 

och ofta om betydelselösa saker (Zebrowitz, 1997:2).  

Lars Vipsjö skriver om rättspsykiatrikern Olof Kinberg (1873-1960) som menade att 

Aristoteles använde sig av tre olika tillvägagångssätt när han bedömde människors inre via 

deras yttre. Den första var Platons metod, som till grunden var att döma utefter likheter med 

olika djur. Den andra metoden är Trogos, som jämförde en individ med olika folk, som till 

exempel deras seder eller det klimat de levde i. Den sista metoden bedömer utseendet hos en 

individ efter de spår som ens åtrå har satt. Enligt Vipsjö så såg Kinberg denna uppdelning 

som ett tecken på att redan Aristoteles skiljde mellan en individs fasta utseende och det 

växlande utseendet som orsakas av uttrycksrörelserna, alltså sådant som känsloliv och 

kroppsfunktioner (Vipsjö & Bergsten, 2014:35).  

Richard Twine menar på att fysionomi troligtvis har funnits inom de flesta kulturer runt om i 

världen sedan begreppet första gången påtalades, men att man har kunnat se ett ökat 

intresse från och med mitten av 1800-talet i samband med den schweiziska pastorn Johann 

Caspar Lavater (1741-1801). Lavater inspirerades i sina verk av Aristoteles text, Platon och 

även den italienska Giambattista Della Portas (1536-1615) verk De Humana 

Physiognomonia. Porta förde vidare den grekiska traditionen att använda sig av 

fysionomiska drag hos djur för att beskriva mänskliga former av karaktär, vilket Lavater tog 

efter (Twine, 2002). Ett exempel på detta kan ses på figur 2.   

 

 Illustration från Portas bok De humana physiognomonia libri IIII som 
föreställer en man vars utseende jämförs med en ko.  
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Detta kom senare att definieras som ”zoologisk fysionomi” av Patricia Magli. ”Zoologisk 

fysionomi” bygger till störst del på antropomorfistiska delar av ett djur som sedan appliceras 

på människor som har djurens fysionomiska likheter. Till exempel genom att utforma en 

människa som liknar ett lejon, anses denne vara modig, då djuret lejon associeras med mod 

(Twine, 2002).  

Under 1800-talet kom fysionomi att användas flitigt av författare, till exempel Dickens, Jane 

Austen, Oscar Wilde osv. Författare använde sig av fysionomiska beskrivningar för att ge 

deras läsare en tydligare bild av hur deras karaktärer ser ut och vad deras utseende säger 

angående deras karaktär och moral genom bokens gång (Twine, 2002).  

Det var dock under 1900-talet som vetenskapen bakom fysionomi kom att omvärderas till 

det mer aktuella idag. Detta var i och med att filmmediet började få inflytande på samhällets 

kultur i stor utsträckning. Ett tydligt exempel på hur fysionomin använts inom 

populärkulturen hos film och animerad film kan ses i den populära tecknade serien, 

Simpsons. I serien tenderar de ”dummare” karaktärerna alltid att gestaltas med deras tänder 

permanent exponerade. Detta eftersom det brukar anses vara ett anletsdrag som förmedlar 

dumhet och på så sätt förhöjs deras ointelligenta karaktär (Twine, 2002).  

Twine anser att det ökade intresset för de fysionomiska tolkningarna under 1900-talet kan 

anses vara det som utvecklade begreppet stereotyp till vad det är i dagsläget. Även fast de 

båda begreppen har utvecklats med tiden finns det fortfarande många likheter hos dem och 

att vi idag fortfarande ger liv till fysionomin genom att använda oss av stereotypa 

karaktärsbedömningar som ursprungligen kommer från fysionomin (Twine, 2002). 

Precis som med stereotyper i sig, används fysionomiska drag vid sociala interaktioner för att 

guida konversioner där information mellan personer saknas. Leslie Zebrowitz (1997:14) 

anser att detta till största del gäller de så kallade demografiska egenskaperna, såsom ålder, 

kön, ras, humör som gäller för stunden och till och med fysisk kondition osv. Allt som på 

något sätt kan läsas av en människas yttre och som kan leda sociala interaktioner mellan 

människor vidare, utan att den ena parten faktiskt behöver fråga om egenskaperna stämmer 

eller ej (Zebrowitz, 1997:14).  

De konceptbilder arbetet sökte att efterlikna, är skapade för att på något sätt sälja spelet, 

eller en karaktär, en miljö osv. Min uppgift under genomförandet var därför av ett liknande 

slag. Det var därför viktigt att ha en förståelse för hur vi människor tolkar vissa drag hos 

individer. Denna grundläggande förståelse för fysionomi underlättade därför senare i 

arbetets genomförande del.  

2.4 Färgens associationer och påverkan 

Vitt ljus kan delas upp utefter definierade våglängder som ger upphov till olika färger. 

Ljusets våglängder fångas upp av våra ögon och tolkas av vår hjärna som en specifik färg 

beroende på vilken våglängd objektet avger. Färg har tre stycken olika parametrar: ton, 

ljusstyrka och mättnad (Zammitto, 2005:1-2).  

Veronica L. Zammitto anser att man kan finna tre teoretiska åskådningar till vad som 

påverkar vår uppfattning om färg; en medfödd, en personlig och en kulturell uppfattning. 

Den första uppfattningen bygger på forskning kring beteende och antropologi. Tolkningar av 

färg har länge använts av människor för att överleva och anpassa sig, till exempel tydning av 
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arters aposematism i naturen. Den andra uppfattningen kommer från våra individuella 

upplevelser och erfarenheter. Den sista innefattar skillnader mellan kulturer. Människor 

föds in och växer upp i olika kulturer där individer lär sig vad som är den kulturella normen 

när det gäller uppfattning av färg (Zammitto, 2005:3).    

Färgens betydelse och symbolism hos människor har länge varit ett ämne som beforskats 

och det är idag tydligt att färger kan framkalla olika reaktioner hos oss människor. Färger 

kan till exempel väcka olika känslor som glädje, lycka, ilska osv. Dessa typer av känslor, som 

uppkommer av färg, brukar kallas för ”colour emotions”. Ou, Ronnier Luo, Woodcock och 

Wright (2003) genomförde en forskningsstudie för att undersöka singulära färgers colour 

emotions och hur vi människor påverkas av dem. De använde sig av 10 stycken bipolära 

colour emotions-skalor: 

- Varm/Kall 

- Tung/Lätt 

- Modern/Klassisk 

- Ren/Smutsig 

- Aktiv/Passiv 

- Hård/Mjuk 

- Spänd/Avslappnad 

- Ny/Gammal 

- Maskulin/Feminin 

- Gillar/Ogillar 

Detta var eftersom dessa skalor var de som hade använts mest i tidigare forskning. 

Forskningsstudien genomfördes på 31 respondenter, både brittiska och kinesiska individer, 

och alla hade tidigare lärdom om färglära. Respondenterna fick para ihop varje färg som 

visades för dem med en av skalorna (Ou m.fl. 2003).  

Deras resultat visade på att respondenterna hade bäst precision mellan skala och färg på 

skalan ”tung/lätt” och minst på ”spänd/avslappnad”. Någon skillnad mellan de två olika 

kulturerna kunde inte finnas, men de upptäckte dock att de kvinnliga respondenterna 

tenderade att ha bättre precision än de manliga (Ou m.fl. 2003).  

Även fast deras undersökning inte handlar om färger i spel så handlar det ändå om hur 

människor uppfattar olika färger. Detta var en viktig lärdom som var essentiell genom 

arbetets gång, både vid den praktiska delen och för argumentation runt slutsatsen. 

En liknande forskningsstudie genomfördes av Tom Clarke och Alan Costall. I The Emotional 

Connotations of Color: A Qualitative Investigation (2007) ville Clarke och Costall testa för 

att se vilken typ av symbolism och betydelse färg hade på människors vardag, ifall de skiljer 

sig i något specifikt mönster eller ifall deras åsikter skulle vara någorlunda lika (Clarke & 

Costall, 2007:406–407).  

De använde sig av semistrukturerade intervjuer där respondenterna fick föreställa sig 11 

stycken färger (röd, orange, gul, grön, blå, lila, svart, vit, rosa, brun och grå) samtidigt som 

de blev frågade ett antal frågor. Dessa involverade vilka känslor, bilder, koncept eller 

händelser respondenterna föreställde sig när de skulle visualisera färgen i sig. Sedan blev de 

tillfrågade vad dessa associationer skulle kunna bero på och sist ifall om att en och samma 

färg skulle kunna ha fler än en betydelse (Clarke & Costall, 2007:407).    
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Röd, orange och gul: Deras resultat visade på att majoriteten kopplade färgen röd med 

”aktiva känslor” som kärlek, ilska och passion. På den orangea färgen var det 6% över hälften 

som ansåg att den hade liknande känslor som med den röda, fast mer nedtonad, som till 

exempel varm, glad eller energisk. Just ordet ”varm” framkom under både de röda, orangea 

och gula färgerna, fast i olika utsträckning där orange och gul hade majoritet. Färgen gul 

kopplade majoriteten med värme, solsken och munterhet (Clarke & Costall, 2007:407).   

Grön och blå: Resultatet från Clarke och Costalls studie visade på, precis som tidigare 

studier, att både färgen grön och blå ofta associeras med låga ångestnivåer och lugn i 

allmänhet. Grön associerades med fridfullhet, naturen och fred. Till skillnad från den gröna 

färgen, associerade majoriteten blå med lite mer nedstämda associationer, men de var dock 

fortfarande lugna, som till exempel ledsamhet, men även hav, himmel, avslappnande osv. 

Grön tenderade även att associeras med mer varmare ord medan den blåa associerades mer 

med kalla (Clarke & Costall, 2007:407–408).    

Lila: Clarke och Costall själva ansåg att det var intressant att efter färgen blå slutade 

associationerna till olika temperaturer att uppkomma. Lila associerades till majoriteten med 

fridfulla känslor, men även femininitet (Clarke & Costall, 2007:408).   

Svart och vit: För de svarta och vita färgerna svarade majoriteten att det svarta var 

motsatsen till det vita, och vise versa. Respondenterna ansåg att svart associerades med 

ondska och död, och att vit då var motsatsen till dessa. Vit ansågs också till en viss 

utsträckning med just ordet död, fast på ett helt annat sätt än vad som associeras vid den 

svarta färgen (Clarke & Costall, 2007:408).   

Rosa: Den rosa färgen associerades med liknande känslor och ord som vid den röda färgen, 

fast till majoriteten mer nertonat. Majoriteten ansåg även att det var en väldigt feminin färg 

på alla sätt (Clarke & Costall, 2007:408).   

Brun: När det kom till färgen brun var det till och med respondenter som hoppade över att 

ge ett svar, just för att de inte kände någon speciell association med färgen och hade så lite 

att säga om den att det kändes värdelöst. Några respondenter associerade dock färgen med 

jord, lera och natur (Clarke & Costall, 2007:408). 

Grå: Även färgen grå ansågs sakna känslor och även här var det respondenter som inte gav 

någon kommentar. Hälften associerade dock färgen med neutral, svag, tråkig osv. (Clarke & 

Costall, 2007:408:409).   

Vad som är intressant och användbart med just Clarke och Costalls undersökning är att de 

hela tiden jämför sina resultat med tidigare studier, vilket ökar trovärdigheten för deras 

resultat. Under arbetets genomförande tog jag del av vad för känslor och ord som deras 

resultat visade på och använde mig av det när jag designade mina karaktärer, speciellt vid 

den neutrala karaktären som inte var bunden till något specifikt på samma sätt som de som 

byggdes på stereotyper.  

Zammitto beskriver även hur viktigt det är att ha en anledning till varför ett färgschema ska 

väljas, eller inte, när det kommer till karaktärer. Hon anser att man ska ha ett färgschema 

som väcker någon slags känsla hos karaktären för spelaren (Zammitto, 2005:6). Detta tyder, 

ännu igen, på att det är viktigt att ha en förståelse för hur vi människor uppfattar färger vid 

skapande av konceptgrafik i ett direkt eller indirekt marknadsföringssyfte.  



 - 13 - 

2.5 Analys- och tolkningsmetoder 

Yvonne Eriksson och Anette Göthlund anser att det idag är viktigt för alla människor att lära 

sig hur man ser, tolkar och talar om bilder som finns i vår omgivning. Vårt samhälle idag, 

speciellt inom västvärlden, är beroende av bilder i alla dess former. Eriksson och Göthlund 

anser därför att det är viktigt att alla människor har tillgång till olika hjälpmedel och 

metoder för hur man kan analysera dessa bilder i vår vardag. Detta för att kunna läsa 

bilderna på en djupare nivå än att bara identifiera vad som faktiskt syns på bildens yta 

(Eriksson & Göthlund, 2004:30).  

Inför arbetets studiefas var det därför viktigt att förstå sig på både hur bilder tolkas och hur 

information förmedlas genom bilder. Det var alltså essentiellt att få en förståelse för vilka 

typer av metoder och hjälpmedel som kan användas vid analysering av olika typer av bilder. 

Det finns ett flertal olika metoder som kan användas vid analysering av bilder och det 

nästkommande avsnittet kommer därför presentera en redovisning av den metod som 

användes i arbetet. 

2.5.1 Ikonografisk metod 

Den ikonografiska metoden grundas i gestaltpsykologiska teorier och baseras på äldre 

konstvetenskapliga traditioner, men kan i kombination med andra metoder vara användbar 

även på modern forskning kring bilder (Eriksson & Göthlund, 2004:38). 

Den ikonografiska metoden går att dela in i tre stycken tydliga delar som alla kan anpassas 

utifrån vilken typ av bild som ska analyseras. Alla delar måste alltså inte alltid vara med för 

att uppnå det önskade ändamålet. Det första steget kallas för en pre-ikonografisk 

beskrivning. Denna bygger på en formanalys där komponenterna komposition, färg och 

form står i centrum och man utför en objektiv analys av bilden. Bilden beskrivs utifrån dess 

primära innebörd genom att granska dess kompositionselement. Detta lägger grunden för 

nästa steg, som kallas för ikonografisk analys. Här kan analysen börja tolka betydelsen av 

bildens olika beståndsdelar, och även börja göra kopplingar mellan delarna för att kunna 

relatera dem till varandra. Till sist genomförs en ikonologisk tolkning. Det är inte förrän i 

denna fas som det ges möjlighet till att tolka bildens faktiska budskap på en mer subjektiv 

nivå. Som Eriksson och Göthlund beskriver det så handlar det här om att ”tolka bildens 

innehåll som symbol för ett budskap”. Bildens symboler och dess betydelse i ett historiskt 

sammanhang avläses för att ta hänsyn till bildens kontext (Eriksson & Göthlund, 2004:33–

41).  

Under arbetets studiefas användes de två första stegen. Huvudanledningen till att den tredje 

inte användes var eftersom bildernas subjektiva budskap inte behövdes för att genomföra 

arbetets studiefas och praktiska del.   
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3 Problemformulering  

3.1 Frågeställning 

Detta arbete hade som syfte att utforska om spelare/betraktare gör stereotypa kopplingar 

hos karaktärsdesign inom konceptgrafik, i relation till karaktärers klasstillhörigheter i 

fantasyinspirerade spel inom MMO-genren. Detta hänvisar alltså till konceptgrafik som 

skapats i ett indirekt eller direkt marknadsföringssyfte. 

Arbetet avgränsades till att fokusera på stereotypa färgscheman och kroppsformer hos tre 

olika typer av klasstillhörigheter för karaktärer (jägare, magiker och krigare). Utöver detta är 

arbetet och dess undersökning inriktad på västerländska spel och dess huvudmålgrupp. 

Detta eftersom stereotypa skillnader kan uppkomma mellan olika kulturer. 

Måste den stereotypa normen följas vid karaktärsdesign för att lyckas skapa en trovärdig 

karaktär inom den valda karaktärsklassen hos ett MMO-spel? Eller går det att skapa en 

trovärdig och attraktiv karaktär som inte bygger på karaktärsklassens invanda stereotyper? 

Arbetets utgångspunkt grundade sig i den ovan nämnda problematiken och hade som avsikt 

att besvara följande frågeställningar:  

- Hur skiljer sig huvudmålgruppens uppfattningar kring karaktärskoncepten hos de tre 

klasstillhörigheterna jägare, magiker och krigare, när man modifierar karaktärernas 

färgscheman och kroppsformer så att de inte följer klassernas rådande stereotypa 

normer?  

- Hur kan man skapa konceptgrafik av spelkaraktärer som representerar deras 

klasstillhörighet inom MMO-spel och som attraherar dess tänkta målgrupp, utan att 

de innehåller genremässiga stereotyper i relation till färgscheman och kroppsformer?  

3.2 Metodbeskrivning 

3.2.1 Arbetsmetod 

Arbetets praktiska del inleds med en förstudie där gemensamma nämnare när det gäller 

kroppsformer och färgscheman för respektive karaktärsklass undersöktes hos tre stycken 

MMO-spel. Detta arbete var avgränsat till spel som ansågs vara några av de bästa 

fantasyinspirerade MMO-spelen på västvärldens marknad. Spelen valdes från hemsidan 

Gamesradars lista över bästa MMO-spel. De spel som undersöktes var World of Warcraft, 

(Blizzard Entertainment, 2004) Guild Wars 2 (ArenaNet, 2012) och Wildstar (Carbine 

Studios, 2014).  

Resultatet som framkom i arbetets förstudie angående gemensamma stereotypa element hos 

de tre spelens karaktärsklasser, användes till att skapa nio stycken karaktärer med olika 

kroppsformer, färgscheman och kön. Karaktärerna var indelade tre per en karaktärsklass. De 

karaktärsklasser som valdes för detta arbete var jägare, magiker och krigare. 

Huvudanledningen till att dessa tre klasser valdes var för att de var de mest vanligt 

förekommande karaktärsklasserna inom MMO-spel.  
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Inom varje karaktärsklass skapades det: 

 en karaktär som följde de gemensamma genremässigt stereotypa karaktärsdragen 

från förstudien,  

 en karaktär som byggde på motsatsen i relation till de stereotypa karaktärsdragen, 

och  

 en karaktär som ska försöktes vara neutral i relation till de två andra karaktärernas 

designval.  

3.2.2 Undersökningsmetod 

Inför denna undersökning valdes det en triangulerande metod. Först utfördes en kvantitativ 

undersökning, som sedan stärktes med en mindre kvalitativ undersökning. En 

triangulerande metod innebär att en metods svagheter kompenseras genom att kombinera 

flera metoder (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008:122).  

Den kvantitativa undersökningen var i form av en internetenkät som publicerades på olika 

spel-forum som vände sig till huvudmålgruppen för de valda MMO-spelen.  Ambitionen var 

att få svar från 100 respondenter. Enkäten var tänkt att innehålla både öppna och slutna 

frågor. Anledningen till detta var att båda metoderna har sina för- och nackdelar. Exempel 

på slutna frågor är ja/nej-frågor där formuleringarna ofta är långa och ibland svårtolkade. 

Problemet med slutna frågor är att det alltid finns en risk att frågorna kan styra 

respondenternas svar, vilket i värsta fall kan resultera i att alla respondenter får samma 

svarsalternativ. Öppna frågor är kortare och är lättare att missförstå, men även lättare att 

upptäcka om de blivit missförstådda. I öppna frågor är det respondenten som formulerar 

svaret och därmed också hittar det rätta svarsalternativet, istället för att ha satta 

svarsalternativ (Østbye m.fl. 2008:142–144).  

Det är utefter denna information båda typer av frågor valdes för denna undersökning så att 

risken för att missförstånd och sämre resultat skulle minimeras på bästa sätt. Enkäten var 

tänkt att bestå av slutna frågor som inledning och bas för de öppna frågorna som skulle vara 

lite mer djupgående. 

Den kvalitativa undersökningen bestod av semistrukturerade intervjuer och jag hade som 

avsikt att intervjua sex respondenter som kom från samma målgrupp som i den kvantitativa 

undersökningen. Respondenterna var tänkta att få börja med att fylla i samma enkät som 

användes i den kvantitativa undersökningen, som sedan följdes upp av en intervju med 

följdfrågor som sökte att besvara varför de valde som de gjorde i enkäten. Anledningen till 

att båda metoder valdes inför denna undersökning var för att få ett så omfattande svar som 

möjligt. Huvudmålgruppen för undersökningen nåddes lättast via internet eftersom spelen 

spelas ”online”, och en kvantitativ metod anpassar sig bättre för att användas på internet. 

Sedan en kvalitativ metod eftersom undersökningen handlade om stereotyper och 

människors reflektioner om ämnet är därför ofta subjektivt. Jag ville därför ha fram mer 

information och ta del av respondenternas tankar och värderingar, som då kan uppnås via en 

kvalitativ metod. Genom att använda sig av båda metoderna i viss utsträckning, hoppades 

jag kunna få fram ett utförligt resultat med en större möjlighet att analysera varför det 

framkom som det gjorde.  

Clarke och Costall anser i sin studie The Emotional Connotations of Color: A Qualitative 

Investigation (2007), som undersökte folks olika uppfattningar om färg, att tidigare 

forskning inom liknande områden har varit mer begränsad eftersom den använt sig för 
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mycket av kvantitativa undersökningsmetoder, vilket inte kan ge svar på varför 

respondenterna kopplar ett visst attribut till en viss färg. Det kan därför vara viktigt att 

belysa att en blandning mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder kan vara 

att föredra (Clarke & Costall, 2007:409-410). 

Østbye m.fl. argumenterar för att en kvantitativ undersökning fungerar bäst när en stor 

mängd material, där målet är att hitta samband och strukturer i materialet, undersöks 

(Østbye m.fl. 2008:157). De anser även att en kvantitativ analys innebär en analys av 

material som låter sig hanteras i form av siffror eller som kan räknas, vilket kommer 

underlätta då detta arbete har som ambition att få svar från 100 respondenter. Den 

kvantitativa metoden anpassades även mycket bättre på internet, då genom en enkät 

innehållande kortare slutna frågor.  

Østbye, Knapskog, Helland och Larsen skriver att kvalitativa intervjuer kan ge upphov till 

både kvalitativa och kvantitativa data. Østbye m.fl. anser även att man kan kombinera de 

kvalitativa och kvantitativa metodernas olika ansatser och på så sätt komplettera dem. De 

tror att valet mellan de två metoderna därför är praktiskt baserat snarare än principiellt, att 

ens val mellan de två metoderna beror på undersökningens problemställning eller de 

forskningsmässiga möjligheter som finns tillgängliga (Østbye m.fl. 2008:99–101). Bara en 

kvalitativ metod hade troligtvis inte fungerat då det kan vara problematiskt att finna en 

sådan specifik målgrupp i ett så pass stort antal på andra ställen än på internet (i form av 

forum eller liknande). Undersökningen var därför tvungen att fungera på andra sätt än bara 

ansikte mot ansikte. 

Dessa olika argument tydde på att valet av att använda båda undersökningsmetoderna skulle 

ge mig ett mer omfattande och utförligt resultat i slutändan, och då förhoppningsvis ett 

resultat som var tänkt att kunna hjälpa mig besvara min problemformulering.  

3.2.3 Etiskt ställningstagande 

Det finns alltid en risk med att använda sig av stereotyper. Respondenterna är en del av 

spelens huvudmålgrupp, en del av ”normen”. De kanske därför inte ser det stereotypa som 

stereotypt. Respondenterna kan därför påverkas av deras egna uppfattning vid val i 

undersökningen, som då kan komma att påverka resultatet. Detta är något som alltid 

kommer kunna vara ett problem, samtidigt som det även är svårt att avgöra ifall problemet 

har uppstått eller ej. Det var därför något som senare togs upp och argumenteras runt efter 

att undersökningens resultat hade framkommit. Resultatet hoppades på att kunna visa på 

ifall problemet hade uppstått, annars argumenterades det runt hur mycket det kunde ha 

påverkat resultatet och ifall det behövdes tas i beaktning. 

Till sist är det viktigt att poängtera att information om undersökningens respondenter (som 

till exempel ålder och kön) inte kunde bekräftas med någon säkerhet då enkäten 

publicerades på nätet och alla respondenter kunde besvara den helt anonymt. Då det var 

omöjligt att veta ifall respondenter hade angivit felaktiga svar eller ej, tolkades bara den 

information och de svar som framkom i undersökningen. 
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4 Genomförandet  

Arbetets genomförande del inleds med en genomgång av den grafiska stil som användes vid 

skapandet av arbetets artefakt. Resultatet från arbetets förstudie, som gick ut på att 

undersöka klasstillhörigheter och konceptgrafik från tre MMO-spel (World of Warcraft, 

Guild Wars 2 och Wildstar), presenteras sedan. Förstudiens resultat användes för att skapa 

arbetets artefakt som resulterade i nio karaktärer från klasstillhörigheterna; jägare, magiker 

och krigare. Inom varje gruppering skapades det tre versioner av karaktärer enligt följande 

uppdelning: 

 en karaktär som följer de gemensamma genremässigt stereotypa karaktärsdragen 

från förstudien,  

 en karaktär som bygger på motsatsen i relation till de stereotypa karaktärsdragen, 

och  

 en karaktär som ska försöka vara neutral i relation till de två andra karaktärernas 

designval.  

Ett avsnitt är därefter dedicerat till en genomgång av den övergripande arbetsprocess som 

användes vid skapandet av arbetets artefakt. Inom detta presenteras en genomgång av de 

designval som gjordes kring alla karaktärerna, med fokus på arbetets huvudområden: 

färgschema och kroppsform. Till sist introduceras en reflektion kring etik och 

genomförandet i sin helhet.  

4.1 Grafisk stil 

Den grafiska stilen är en målerisk stil med konturlinjer, se figur 3 för ett exempel av 

konstnären Loish. Måleriet är en blandning mellan en traditionellt semirealistisk målerisk 

stil och en mer tecknad stil med tydliga konturlinjer som varierar i kulör och bredd. 

Karaktärernas anatomi baserades utifrån de valda spelens semirealistiska anatomiska 

former. 

 

 Illustration föreställande exempel på den grafiska stilen skapad av 
Loish. 
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Konstnären Loish har skapat en genomgång av hur hennes arbetsprocess fungerar 

(Appendix A) och denna användes vid skapandet av arbetets artefakt. Kortfattat ser hennes 

arbetsprocess ut såhär: 

1. Linjeteckning 

2. En enkel färgläggning 

3. Skuggor och ljus adderas 

4. Detaljer och finputs för att slutföra karaktären 

 

Ett exempel går att se nedan på figur 4. 

 

 Illustration föreställande ett eget exempel av arbetsprocessen. 

4.2 Förstudie 

Innan artefakten skapades, utfördes en förstudie av konceptgrafik i form av 

karaktärskoncept som skapats i ett direkt eller indirekt marknadsföringssyfte från de tre 

utvalda MMO-spelen. Först samlades konceptbilder in från de tre spelens hemsidor, 

föreställande de tre klasstillhörigheterna arbetet avgränsats till. Konceptbilderna sattes ihop 

till tre stycken olika kollage, ett per klasstillhörighet. Dessa analyserades sedan med hjälp av 

en ikonografisk bildanalys för att få fram de gemensamma stereotypa dragen med fokus på 

arbetets avgränsningar: kroppsformer och färgscheman.  

Det första steget som genomfördes var en pre-ikonografisk beskrivning. En pre-

ikonografisk beskrivning bygger på en objektiv formanalys av tre komponenter i en bild: 

komposition, färg och form. Man beskriver bilden objektivt utifrån dess primära innebörd 

genom att granska dess kompositionselement. Denna objektiva formanalys lade sedan 

grunden för nästa steg som genomfördes, en ikonografisk analys. Det är i detta steg man 
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kan börja tolka betydelsen av bildernas olika beståndsdelar och även göra kopplingar mellan 

delarna, för att sedan kunna relatera dem till varandra (Eriksson & Göthlund, 2004:33-41).   

Då särskilda faktorer, som till exempel kön och posering, kan påverka en karaktärs 

kroppsform, är det viktigt att ta dem i beaktning vid skapandet av karaktärer. Dessa två 

faktorer är exkluderade i detta arbete då de skiljer sig ifrån avgränsningarna på en så pass 

stor nivå. Då förstudien gjorde det enkelt att finna majoriteten mellan könen för varje 

karaktärsklass valde jag att ha det i åtanke även vid skapandet av artefakten.  

Vid karaktärernas hållning gjordes ett försök att posera karaktärerna i en pose som verkade 

vara vanligt förekommande inom klasstillhörigheternas olika grupperingar.  

4.2.1 Bildanalys av karaktärsklassen jägare 

 

 Ett kollage av exempel på konceptbilder av karaktärer från 
klasstillhörigheten jägare gjorda i ett indirekt eller direkt marknadsföringssyfte för 

de tre MMO-spelen World of Warcraft, Guild Wars 2 och Wildstar. 

Pre-ikonografisk beskrivning - Då en pre-ikonografisk beskrivning ska vara objektiv, 

ställdes dess resultat upp i en tabell som är uppdelad i två grupperingar innehållande de 

avgränsningar som arbetet har: färgschema och kroppsform.  

Tabell 1 Pre-ikonografisk beskrivning för karaktärsklassen jägare 

Färgschema Kroppsform 

Grönt Slank kroppsbyggnad 
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Brunt Långa 

Gula detaljer Liten/smal 

Orange detaljer Kläder i läder 

 Mest heltäckande klädsel 

 Lika många kvinnor som män 

 Attribut: Vapen 

 

Ikonografisk analys – Efter den pre-ikonografiska beskrivningen är genomförd kan man 

gå in mer djupt på de olika beståndsdelarna och argumentera kring varför det framkom som 

det gjorde.  

Klasstillhörigheten jägare i sig är ofta kortfattat beskriven som en snabb och kvick karaktär 

som är bra på att gömma sig och som attackerar fienden snabbt när den är oförberedd. 

Färgschema: Klasstillhörigheten jägares stereotypa färgschema innehåller de färger som 

ofta associeras med naturen – grönt och brunt. Till exempel i Clarke och Costalls (2007:407) 

forskningsstudie som diskuterades tidigare i bakgrundskapitlet, framkom det att en av 

associationerna för grönt var naturen. Färgen brun var komplicerad för många av deras 

testpersoner, men associerades ändå färgen till jord, lera och naturen (Clarke & Costall, 

2007:408).  

Clarke och Costalls forskningsstudie visade även på att färgen gul associerades med solsken 

och färgen orange med ordet energisk (Clarke & Costall, 2007:407). Solsken är också ett 

naturelement och ordet energisk passar in på både klasstillhörigheten jägares personlighet 

och fysik, som ofta anses vara snabb och kvick. 

När det gäller karaktärsklassen jägare är det lätt att jämföra dem med riktiga jägare och även 

militären. Både är ofta associerade med ett liknande färgschema som karaktärsklassen 

jägare, eftersom de är beroende av att kunna gömma sig i naturen.  

En annan synvinkel man kan ha är att klasstillhörigheten jägarens närhet och samarbete 

med naturen kan ha påverkat dess färgschema. Det är vanligt förekommande att klassen kan 

kalla på djur för att få hjälp, eller till och med fånga in dem och tämja dem att följa ens 

karaktär permanent och hjälpa till. Klassens färgschema kanske därför har inspirerats av 

färger från naturen för att de ska passa in i miljön rent logiskt sett och för att inte ses som ett 

hot av djuren.   

Kroppsform: Klasstillhörigheten jägare porträtteras enligt analysen som lång, smal och 

slank i dess kroppsliga fysik. Om de väl har blottade muskler, är det slanka muskler. Detta är 

troligtvis eftersom de ska vara snabba och kvicka och kunna röra sig snabbt igenom trånga 

passager och även kunna klättra igenom träd. De behöver därför viss muskulatur, men inte 

styrka på samma sätt som till exempel en klasstillhörighet som måste bära på tunga vapen 

och rustning.  
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Förstudien visade även på att klasstillhörigheten verkar porträttera både kvinnor och män i 

lika stor utsträckning. Deras kläder är ofta väldigt åtsittande och mycket är i läder, men även 

tyg. Inom spel är klassen känd för att bära läder, troligtvis för att de ofta tillverkar sina egna 

kläder genom att jaga djur. Anledningen till att de bär mer läder än tyg är troligtvis för att de 

ska kunna röra sig genom buskage och träd utan att kläderna går sönder för lätt. Deras 

kläder är inte alltid heltäckande, och det gäller till största del hos kvinnor. Specifikt inom 

MMO-spel är det tydligt att normen för kvinnliga karaktärers utstyrsel ofta är 

översexualiserad, men normen för klasstillhörigheten jägare verkar ändå vara att de bär 

heltäckande utstyrsel. 

Det finns såklart undantag när det kommer till kroppsformen, och detta gäller alla 

klasstillhörigheter, men dessa är oftast på grund av utseendet på en viss ras. Till exempel 

World of Warcrafts ras ”Tauren”, som är ett slags ko-folk, har en blandning mellan en kos 

kroppsliga fysik och mänsklig kroppslig fysik. Eller rasen Asura från Guild Wars 2 som är 

mycket små och korta i deras kroppsliga fysik. Dessa raser följer då inte 

klasstillhörigheternas mest vanliga kroppsformer, men då brukar de i alla fall vara klädda i 

klassens färgschema. Man skulle kunna argumentera för att färgschemat kanske spelar en 

större roll hos dessa raser inför spelaren och hur spelaren uppfattar karaktären, då de inte 

kan koppla kroppsformen tillräckligt hos raser som har en annorlunda kroppsform.  

Man brukar vara överens om att varje klasstillhörighet har minst en utmärkande egenskap 

var. Jägarklassens attribut anses vanligtvis vara deras vapen. Detta då jägarklassen helst 

håller sig på avstånd och attackerar med sina bågar eller pistoler när fienderna är 

oförberedda. Jägarklassen är även känd för att vara sämre i närstrid och de behöver därför 

förlita sig på deras vapen som har lång räckvidd. 
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4.2.2 Bildanalys av karaktärsklassen magiker  

 

 Ett kollage av exempel på konceptbilder av karaktärer från 
klasstillhörigheten magiker gjorda i ett indirekt eller direkt marknadsföringssyfte för 

de tre MMO-spelen World of Warcraft, Guild Wars 2 och Wildstar. 

Pre-ikonografisk beskrivning  

Tabell 2 Pre-ikonografisk beskrivning för karaktärsklassen magiker 

Färgschema Kroppsform 

Blått Tanig/spinkig kroppsbyggnad 

Lila Långa 

Röda detaljer Liten/smal 

Rosa detaljer Tyg klädsel 

 Inte heltäckande utstyrsel 

 Mer kvinnor än män 

 Attribut: Magiska krafter 
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Ikonografisk analys  

Klasstillhörigheten magiker är de som brukar beskrivas som sköra och är kända för att 

enbart bära tygkläder utan extra skydd. Detta är eftersom de bär på starka magiska krafter 

som balanserar deras svaga utstyrsel. Deras personlighet brukar beskrivas som lugn och 

intelligent. 

Färgschema: Förstudien visade på att klassen magiker ofta associeras med färgerna blå 

och lila, men även röd och rosa. Clarke och Costalls forskningsstudie är tyvärr inte lika 

användbar när det kommer till magikerklassen, då ingen av deras testpersoner kopplade 

någon färg med ordet magi eller liknande synonymer.  

Färgen blå brukar dock kopplas med ord som ”visdom” och ”intelligens” och magiker i 

allmänhet associeras ofta med dessa karaktärsdrag. Det är också ofta diskuterat att färgen 

lila är så pass sällsynt i naturen att den lättare kan kopplas med övernaturliga fenomen. Till 

exempel psykiska krafter och krafter bestående av elektricitet brukar vara de vanligaste man 

ser i färgen lila. Färgen lila brukar också anknytas med ord såsom ”makt”, ”visdom” och 

”magi” (Judy Scott-Kemmis, 2009).  

En annan teori till varför magikerklassen bär det färgschema som de gör, är utefter deras 

former av magi. De använder sig ofta av krafter som is, vatten, elektricitet, eld osv. Krafter 

som ofta har en viss färg associerad till dem, till exempel vatten och färgen blå, eller eld och 

färgen röd.  

Kroppsform: Klasstillhörigheten magikers stereotypa porträttering är långa och smala  

utan synlig muskulatur. Magikerklassen är oftare kvinnor än män och finns olika teorier till 

varför detta är så. Till exempel att kvinnor är skörare än män och kanske därför passar en 

skörare och mer avståndsberoende klass (Nicolas LaLone, 2009:13-14). Det är även en klass 

som ofta brukar visa mycket hud, vilket också skulle kunna vara en av anledningarna, eller 

tvärtom att de visar hud just för att det är mycket kvinnor och för att kvinnor ofta 

porträtteras översexualiserade i denna spelgenre.  

En helt annan teori skulle kunna vara utifrån att magikerklassen i allmänhet ibland kan ha 

helande krafter också, precis som klasstillhörigheten präst. Anledningen till att klasser med 

magiska krafter ofta porträtteras som kvinnor kan därför ha härstammat ifrån historier där 

männen ofta slogs på slagfälten, medan kvinnor var de som sedan tog hand om dem och 

deras skador. Detta kan ha påverkat synen eller fördomarna vi har på magikerklassen, andra 

klasser och deras roller i spelen (Tracy Barrett, 2014).  

Till skillnad från de flesta andra klasser, är magiker en av de som inte har sin kropp eller 

vapen som sitt attribut. De flesta klasser speglar sina förmågor genom deras fysik, men 

magikerklassens fysik har ingen relation till deras attribut. Deras förmågor, alltså deras 

magiska krafter, ligger utanför kroppen och karaktärerna porträtteras därför nästan alltid 

med synliga krafter eller element.  

En annan anledning till varför de gestaltas med synliga krafter kan återigen vara ett försök 

att kompensera för deras sköra utseende. Det kan även vara så att krafterna ofta är synliga så 

att åskådare ska kunna koppla karaktärens klasstillhörighet genom vilka krafter de 

använder. Till exempel om man jämför en karaktär inom klasstillhörigheten magiker som 

använder vattenkrafter med en karaktär inom klasstillhörigheten nekromant som använder 

sig av nekromantiska krafter, skulle dessa två behöva helt olika färgscheman för att förmedla 
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vad för krafter de använder. Färg och form kan alltså fungera som riktlinjer även vid andra 

element än bara utstyrsel.   

4.2.3 Bildanalys av karaktärsklassen krigare 

 

 Ett kollage av exempel på konceptbilder av karaktärer från 
klasstillhörigheten krigare gjorda i ett indirekt eller direkt marknadsföringssyfte för 

de tre MMO-spelen World of Warcraft, Guild Wars 2 och Wildstar. 

Pre-ikonografisk beskrivning  

Tabell 3 Pre-ikonografisk beskrivning för karaktärsklassen krigare 

Färgschema Kroppsform 

Rött Muskulös/stark kroppsbyggnad 

Orange Långa  

Guld/gult Stora 

Grå/silver  Rustning 

Mörkt blåa detaljer Heltäckande utstyrsel 

Mörkt lila detaljer Fler män än kvinnor 

 Attribut: Styrka 
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Ikonografisk analys  

Klasstillhörigheten krigare är enligt förstudien stora, muskulösa och oftast män. De bär 

rustning, stora vapen och slår hårt och beskrivs även som hetlevrade. 

Färgschema: Klasstillhörigheten krigares färgschema består till största del av röd och 

orange men även silver/grå då de ofta bär rustningar. De bär ofta detaljer i gult och deras 

färgschema kompletteras ofta med mörka blåa eller lila detaljer. Enligt Clarke och Costall 

(2007) associerade testpersonerna oftast färgen röd med starka känslor som kärlek och ilska 

(Clarke & Costall, 2007:407). Anledningen till att krigare har ett så pass rött färgschema kan 

bero på att de som klass ofta associeras med ilska eller liknande ord. I spelet World of 

Warcraft, som exempel, använder krigare sig av ”rage” för att kunna använda sina 

trollformler och attacker, och detta visas grafiskt med en röd spalt. Det finns även flera 

trollformler för krigare som innehåller synonymer för ilska, till exempel ”Bloodrage” (World 

Of Warcraft) eller ”Furious Rally” (Guild Wars 2), och ikonerna för dessa är ofta i röda 

färgscheman eller skapar röda effekter när de används.  

Ett antagande för varför krigare har ett så pass rött färgschema kommer från krigare som 

slogs förr. I en beväpnad kamp är det troligtvis svårt att inte få blod på både ens kropp, 

utstyrsel och vapen. I äldre tider kan därför färgen röd ha blivit associerad med krigare.  

De blå/lila detaljerna kan argumenteras ha framkommit från rustningar av metall som ofta 

är gråa och kalla i färgen, och är därför egentligen inte en del av det främsta färgschemat. 

Detta hade jag även i åtanke senare vid designen av min egna stereotypa krigarkaraktär.  

Kroppsform: Klasstillhörigheten krigares stereotypa porträttering är ofta långa, stora och 

starka med synlig muskulatur. Krigarklassen är oftare män än kvinnor. Ett antagande till 

varför det är mer män än kvinnor kan vara på grund av att män oftast anses vara starkare än 

kvinnor.  

Ett ytterligare antagande är att det har vart fler män som faktiskt varit krigare i människans 

historia och att det kan ha påverkat vår syn av klasstillhörigheten och hur vi porträtterar 

den, alltså en liknande teori som vid att majoriteten av magiker porträtteras som kvinnor. 

4.3 Arbetsprocess 

När förstudien av de olika klasserna var genomförd och den grafiska stilen var satt, kunde 

arbetsprocessen av artefakten påbörjas. I detta parti diskuteras det kring olika designval hos 

arbetets artefakt med fokus på de två huvudområdena: färgschema och kroppsform. Sist 

genomförs en reflektion och diskussion kring etiska och designmässiga val vid 

karaktärsdesign.  

4.3.1 Designval vid kroppsform   

Under förstudien framkom vissa gemensamma genremässiga stereotypa ord som beskrev de 

olika klasstillhörigheternas stereotypa kroppsformer. När planeringen för karaktärernas 

kroppsbyggnader påbörjades, staplades dessa ord upp i en tabell, där varje ord sedan 

översattes till det motsatta och det neutrala.  

Nedan kommer en genomgång av varje klasstillhörighet och hur dess designval gjordes 

utifrån förstudien.  
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Jägare 

 Ett kollage föreställande de tre olika karaktärerna för 
klasstillhörigheten jägare i linjeteckning.  

Utifrån karaktärernas stereotypa ord, valdes de ord som skulle påverka karaktärernas 

kroppsformer i högsta grad. Dessa utvalda ord kan ses i Figur 8 inringat i rött och utifrån 

dessa ord översattes motsatta och neutrala versioner.  

Jägarklassens stereotypa karaktär skulle vara en kvinna med slanka muskler, vara lång och 

även liten/smal. Motsatsen till detta blev då en starkare, kortare och grövre kvinna. 

Anledningen till att den stereotypa karaktären och motsatta karaktären är av samma kön var 

ett försök att få skillnaderna mellan dem lättare att uppfatta. Då kön inte är ett av arbetets 

huvudområden var det området öppet för fri tolkning. Till sist blev den neutrala karaktären 

en man med medel muskulatur, medel längd och varken stor eller liten kroppsbyggnad. 

Skillnader som kan uppstå mellan de olika könen togs även i beaktning, som till exempel 

medel längd för en man resulterar i nästan samma längd som en lång kvinna.  

Poseringen för alla klasstillhörigheters karaktärer gjordes utifrån vad som under förstudien 

visade på var vanligt förekommande element för den klassen. Jägarklassens posering 

resulterade i en smått dynamisk, balanserad och bredbent posering. De står lätt på fötterna, 

med en antydan till rörelse som följer deras ryggrad i försök att visa på deras energiska och 

kvicka personlighet.  
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Magiker 

 

 Ett kollage föreställande de tre olika karaktärerna för 
klasstillhörigheten magiker i linjeteckning.  

Magikerklassens uppställning av ord kan ses i Figur 9 för alla karaktärsversioner. Förstudien 

visade på att magikerklassens stereotypa kroppsbyggnad var en liten/smal och lång kvinna 

utan synliga muskler. Den motsatta karaktären utvecklades då till en kortare och grövre 

kvinna med mer muskulatur. Den neutrala karaktären blev därefter en man med medel 

muskulatur, medel längd och varken stor eller liten kroppsbyggnad.  

Hos magikerklassens stereotypa kroppsform försökte jag efterlikna det som idag anses vara 

”skönhetsideal”. Lång, slank/smal och bröst som lutar mot vad som anses stora, var några av 

de mest utmärkande karaktärsdragen.   

Magikerklassens posering resulterade i en lugn, rak posering med en hand utåt som sedan 

håller i en sfär skapad av deras magiska krafter. Detta var ett försök att visa på deras 

stillsamma och intelligenta personlighet som framkom vid bildanalysen, i kombination med 

deras klasstillhörighets attribut: magiska krafter.   
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Krigare 

 

 Ett kollage föreställande de tre olika karaktärerna för 
klasstillhörigheten krigare i linjeteckning.  

Krigarklassens uppställning av ord kan ses i Figur 10 för alla karaktärsversioner. Enligt 

arbetets förstudie var krigarklassens stereotypa kroppsform en muskulös, lång och stor man. 

Då krigarklassen ofta är överdrivet stor i dess design, utformades den stereotypa karaktären 

också med en kropp som lutar åt det överdrivna, då i jämförelse med de andra två 

krigarklassversionerna.  

Den motsatta karaktärens kroppsform resulterade då i en tanigare, kortare och 

mindre/smalare man. Till sist blev den neutrala karaktären en kvinna med lite synlig 

muskulatur, medel längd för en kvinna och varken stor eller liten kroppsbyggnad.  

Poseringen för krigarklassen utvecklades till en stadig och stark posering med stora tunga 

vapen i händerna. Detta för att försöka visa på krigarklassens starka kroppsbyggnad som är 

klasstillhörighetens attribut, men även deras självsäkra personlighet. 

4.3.2 Designval vid färgschema 

När det kommer till färgschemat hade jag sen tidigare bestämt att använda mig av K.G. 

Nilsons bok Färglära och den färgcirkel som han diskuterar; Natural Colour System 

(hädanefter kommer detta förkortas till NCS). NCS är utvecklad utifrån färgers varierande 

likhet eller olikhet med andra färger. En färg kommer alltid från minst två andra färger, 

utom sex färger som inte liknar de övriga färgerna. Dessa sex färger kallas även 

elementfärger, och de är färgerna gul, röd, blå, grön, vit och svart (Nilson, 2004:72-73). 

Utifrån förstudien bestämdes färgschemat för klasstillhörigheternas stereotypa version och 

utifrån vad som framkom i förstudien utvecklades de andra versionerna fram med hjälp av 

färgcirkeln NCS. Nedan kommer en genomgång av varje klasstillhörighet och hur de olika 

karaktärernas färgscheman fastställdes då de skiljde sig mycket från klass till klass.  
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Jägare  

 

 En illustration som föreställer indelningen av NCS för 
klasstillhörigheten jägare. 

 En illustration av de tre olika jägarklass-versionerna i samma ordning 
som deras respektive NCS-cirkel ovanför. 

 
Figur 11 visar på indelningarna mellan de olika karaktärerna för klasstillhörigheten jägare, 

där de vita partierna är de valda delarna. Jägarklassens stereotypa färgschema enligt 

förstudien var grönt och brunt och var därför redan fastställd. Då brunt inte finns med som 

faktisk färg i färgcirkeln NCS, fast ofta skapas genom att blanda rött och grönt, delades den 

stereotypa karaktärens färgschema upp till hälften mellan grön och röd, alltså tre stycken 

bitar inom NCS. Detta resulterade därför i ett färgschema av grönt, gömd brun, gul och lite 

mot orange.  
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Till karaktären med motsatt färgschema valdes de tre motsatta bitarna på NCS som fortsatte 

från den sista biten av den stereotypa karaktärens färgschema, alltså från orange till rött och 

blått.  

Åt karaktären med ett neutralt färgschema fanns det då tekniskt sett bara två bitar kvar inom 

NCS (Grön till blå). Då detta lätt kunde resultera i en entonig design, lades en bit ifrån det 

stereotypa färgschemat och en bit ifrån det motsatta färgschemat till. Färgschemat för den 

neutrala karaktären resulterade därför i en mer violett/lila och gulgrönt färgschema, vilket 

var färger som inte framkom starkt på de andra karaktärernas färgscheman. Detta kändes då 

neutralt i jämförelse. Figur 12 visar hur dessa uppdelningar såg ut på karaktärerna. 

Magiker  

 

 En illustration som föreställer indelningen av NCS för 
klasstillhörigheten magiker. 

 En illustration av de tre olika magikerklass-versionerna i samma 
ordning som deras respektive NCS-cirkel ovanför. 



 - 31 - 

Figur 13 visar på indelningarna mellan de olika karaktärernas färgscheman för 

klasstillhörigheten magiker, där de vita partierna är de valda delarna. Det var svårare när det 

kom till klasstillhörigheten magiker då den stereotypa karaktärens färgschema var mer 

uppdelat med färgerna blått, lila, rött och även gula detaljer, men inte orange, vilket gav ett 

tomrum på NCS-cirkeln mellan gult och rött.  

Karaktären med motsatt färgschema fick därför samma utformning fast på andra NCS-

halvcirkeln, alltså färgerna grönt till gult men med blåa detaljer.  

De resterande delarna blev därefter den neutrala karaktärens färgschema; grönblått/turkos 

och orange. Figur 14 visar hur dessa uppdelningar såg ut på karaktärerna. 

Krigare 

 

 En illustration som föreställer indelningen av NCS för 
klasstillhörigheten krigare. 

 En illustration av de tre olika krigarklass-versionerna i samma ordning 
som deras respektive NCS-cirkel ovanför. 
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Figur 15 visar på indelningarna mellan de olika karaktärerna för klasstillhörigheten krigare, 

där de vita partierna är de valda delarna. Även klasstillhörigheten krigares uppdelning blev 

svår då den stereotypa karaktärens färgschema täcker halva NCS-cirkeln med färgerna röd, 

orange, gul och blå/lila detaljer. Den motsatta karaktärens färgschema blev då den motsatta 

halvcirkeln med färgerna grönt och blått med gula detaljer.  

Det var dock vid den neutrala karaktärens färgschema det blev komplicerat, då alla färger 

tekniskt sett var slut. För att lösa detta togs två av bitarna som på de andra karaktärerna bara 

var detaljer och gjordes om till huvudfärger och de som innan var huvudfärger blev detaljer. 

Detta resulterade alltså i ett färgschema med gul och blå som huvudfärger och med rödgröna 

detaljer. Figur 16 visar hur dessa uppdelningar såg ut på karaktärerna. 

4.3.3 Reflektion kring arbetsprocessen 

Det finns många element hos karaktärer som är viktiga att tänka på genom arbetets process 

för att eliminera så mycket mätfel hos undersökningen som möjligt. Exempelvis är det 

viktigt att se till så att små detaljer hos karaktärerna inte påverkar allt för mycket. För att 

minimera detta designades alla karaktärer inom varje klasstillhörighetsgruppering med 

samma utformning på deras kläder. Så utöver de tre element som karaktärerna skiljs på 

(kroppsform, färgscheman och kön) är de övriga elementen de samma. Som exempel, alla 

karaktärer inom klasstillhörigheten jägare bär därför samma kläder, vapen, står i samma 

pose osv. Denna strävan mot neutralitet i de övriga elementen har ett ändamål att försöka 

rikta respondenternas fokus till karaktärernas skilda färgscheman och kroppsformer, som är 

undersökningens huvudfokus.    

Ett problem som uppstod genom arbetsprocessen var vid den tredje karaktären inom varje 

klasstillhörighetsgruppering, som ska vara så neutral som möjligt i jämförelse med de andra 

två. Det som skapade problem är hur man avgör vad neutralitet i detta fall egentligen är. Hur 

ska denna karaktär i dess utformning kännas neutral? I och med att de andra två 

karaktärerna inom klasstillhörigheten representerar båda de genremässiga stereotyperna 

och motsatsen till detta, kan den sista karaktären kännas neutral i jämförelse vid användning 

av element som ligger mittemellan de två första karaktärernas. Som exempel, 

klasstillhörigheten krigare bär på stereotypen att de ofta är muskulösa, då blev det den första 

karaktärens utformning. Den andra karaktären därefter utformades då klen, det blir 

motsatsen. I detta fall blev alltså den neutrala karaktären varken klen eller stark, utan bär en 

utformning som ligger så nära mittemellan de två första som möjligt.  

Det är även viktigt att ha kulturella aspekter i åtanke vid utformning av arbetets artefakt. Ett 

exempel är karaktärernas hudfärg. Då detta arbetets fokus ligger att undersöka olika 

uppfattningar av stereotyper hos färgscheman och kroppsformer, men inte skillnader som 

finns mellan kulturella aspekter, är därför alla karaktärer framställda med samma hudfärg 

för att på så sätt inte störa undersökningens fokus. I artikeln Blackless Fantasy: The 

Disappearance of Race in Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (Higgin, 

2009) diskuterar Tanner Higgin kring hur man inom MMO-spel får se för lite mångfald i 

karaktärers hudfärger. Enligt Higgin är normen att karaktärerna har ett nordeuropeiskt 

utseende för denna spelgenre. Då arbetets testpersoner kommer ha tidigare upplevelser av 

MMO-karaktärer, kan de lättare koppla till det de blivit vana med. Därför skapades alla 

karaktärer med nordeuropeisk hudfärg. 
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Till sist visar Figur 17, 18 och 19 på alla de slutgiltiga versionerna av 

klasstillhörighetskaraktärerna. En större version av bilderna går att se i Appendix D. 

 Illustration som visar på de färdigställda versionerna för 
klasstillhörigheten jägare. Från vänster till höger: karaktär med stereotypa 

karaktärsdrag, karaktär med motsatsen i relation till den stereotypa och sist en 
karaktär som har försökts skapas neutral i relation till de först nämnda. 

 Illustration som visar på de färdigställda versionerna för 
klasstillhörigheten magiker. Från vänster till höger: karaktär med stereotypa 

karaktärsdrag, karaktär med motsatsen i relation till den stereotypa och sist en 
karaktär som försökts skapats neutral i relation till de först nämnda. 

 Illustration som visar på de färdigställda versionerna för 
klasstillhörigheten krigare. Från vänster till höger: karaktär med stereotypa 

karaktärsdrag, karaktär med motsatsen i relation till den stereotypa och sist en 
karaktär som försökts skapats neutral i relation till de först nämnda. 
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I nästa kapitel introducerar arbetets undersökning och hur arbetets två metoder var 

utformade. Inom detta presenteras även pilotstudien som genomfördes på undersökningens 

första moment. Undersökningens resultat presenteras sedan, som till sist analyseras. 

Arbetets sista kapitel sammanfattar sedan hela arbetet och presenterar en diskussion kring 

arbetets helhet. Till sist kommer en genomgång av vad som kunde ha förbättrats och 

framtida arbete.     
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5 Utvärdering 

Syftet med arbetet var att undersöka om spelare/betraktare gör stereotypa kopplingar hos 

karaktärsdesign inom konceptgrafik, i relation till karaktärernas klasstillhörigheter och med 

fokus på färgschema och kroppsform. För att undersöka detta utformades en enkät som 

publicerades på ett flertal olika MMO-inriktade forum, vars huvudsakligen syfte var att ge en 

översiktlig inblick i hur majoriteten av respondenterna uppfattar de olika stereotypa och icke 

stereotypa elementen hos artefakten. Informationen från enkäten förstärktes sedan med 

semistrukturerade intervjuer där respondenterna först fick genomföra samma enkät och 

sedan ge djupare svar till varför de gav de svar som de gjorde i enkäten, varför de tror de gav 

de svaren och även deras tankar kring enkätens resultat. Här nedan presenteras en 

genomgång av arbetets kvantitativa och kvalitativa undersökning och även en kort 

redovisning av den pilotstudie som genomfördes för arbetets enkät.  

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Utformning av enkät 

Enkäten (Appendix B) publicerades på olika MMO-inriktade forum. Dessa forum var mmo-

champion.com, mmorpg.com, mmocentralforums.com och battle.net. Enkäten publicerades 

med en fristående beskrivning som först förklarade vem jag är och vad min studie går ut på 

och som sedan hänvisade läsarna vidare till enkäten med hjälp av en internetlänk. Enkäten 

var utformad på engelska då majoriteten av målgruppen var engelsktalande. Alla frågor var 

obligatoriska, respondenterna fick dock möjligheten att svara ”blankt” på frågor där det var 

angivet.   

Enkäten inleddes med frågor kring respondenternas kön, ålder och även ifall de spelat MMO 

tidigare och till vilken utsträckning. Svarade respondenterna att de aldrig testat ett MMO-

spel förut avslutades enkäten för denne. Detta då arbetet specifikt sökte efter respondenter 

som blivit exponerade för MMO-genrens stereotyper.  

Därefter presenterades de olika karaktärerna i följande ordning:  

 Neutral Magiker 

 Neutral jägare 

 Neutral krigare 

 Magiker som är motsatsen till det stereotypiska 

 Jägare som är motsatsen till det stereotypiska 

 Krigare som är motsatsen till det stereotypiska 

 Stereotypisk magiker 

 Stereotypisk jägare 

 Stereotypisk krigare 

Karaktärerna var endast namngivna med nummer för att vara så neutrala som möjligt för 

respondenten. Karaktärernas ordning inleddes med de neutrala karaktärerna först och de 

stereotypiska karaktärerna sist i ett försök att neutralisera enkäten. Därigenom blev 

respondenterna inte utsatta för de generaliserade och stereotypa elementen först. Inför varje 

karaktär ställdes fyra frågor i följande ordning: 
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  “What character class would you think this is supposed to be?” 

  “What do you think influenced that answer?” 

 “If you disregard the thing you answered on the previous question, what else do you 

think influenced your answer?” 

 “If you would try to only focus on the character’s color scheme and body type, would 

that change your answer? And if yes, what class would you choose then?” 

Frågorna var alla öppna frågor och respondenten fick på så sätt själv välja hur mycket de 

ville svara, då det alltid finns en chans att det kan variera mellan respondenterna. De 

återkommande frågorna skapade en risk att enkäten skulle kunna kännas för monoton och 

långtråkig att ta sig igenom vilket skulle kunna resultera i att respondenterna inte slutför 

enkäten, men samtidigt uppfattades de som nödvändiga för att få in rätt sorts information.  

Det var först efter att respondenten gått igenom karaktärerna en och en som de fick veta 

vilken klasstillhörighet de hörde till. Då visades tre kollage, en för varje klasstillhörighet, 

med tre tillhörande frågor: 

 “Out of these three, which one would you say represent the class Mage the most?” 

 “Why that character? What do you think influenced your answer?” 

 “If this would've been a real game and you got to choose between these three 

characters, which one would you choose?” 

Den första frågan var sluten med tre alternativ, en för varje karaktär, medan den andra 

frågan var en öppen fråga för respondenten att utveckla sitt svar och mer grundligt redogöra 

för vad som påverkat det. För att runda av undersökningen ställdes till sist en avslutande 

frågor angående vilken karaktär inom varje klasstillhörighet de skulle välja att spela ifall det 

skulle handla om ett riktigt spel. Detta eftersom det kunde anses vara intressant att se ifall 

respondenternas svar ändras mellan frågorna.  

5.1.2 Pilotstudie 

Innan internetenkäten publicerades utfördes först en pilotstudie med en testrespondent som 

fick testa enkäten och sedan både svara och ställa egna frågor angående dess utformning. 

Pilotstudiens syfte var framför allt att försöka urskilja de eventuella brister som fanns hos 

dess utformning och formulering av frågor innan enkäten publicerades för de riktiga 

respondenterna.  

Enkäten var då utformad med bilder på artefaktens karaktärer, frågor med förbestämda 

svarsalternativ riktade till karaktärerna och dess klasstillhörighet och även frågor där 

respondenten fick möjlighet att skriva egna längre svar. Efter att testrespondenten hade 

genomfört enkäten påpekade denne att de frågor som innehöll förbestämda svar skulle 

kunna styra respondenterna för mycket. De förbestämda frågorna var en lista med olika 

klastillhörigheter där testrespondenten skulle välja vilken klass denne parade ihop med varje 

karaktär som visades. Testrespondenten ansåg att det troligtvis skulle vara lämpligare att 

eliminera de förutbestämda svarslistorna och istället försöka söka efter respondenternas 

egna första intryck. Testrespondenten påpekade även att enkäten kändes för lång och 

tröttsam, men medgav även att en kortare version av just den enkäten skulle kunna förstöra 

resultatet i slutändan.  

Efter att ha diskuterat kring frågornas utformning, med arbetets frågeställning i åtanke, 

kändes risken för att styra respondenternas svar och dra ner kvaliteten på resultatet för stor. 
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Det som ändrades på den slutgiltiga enkäten var att majoriteten av frågorna blev öppna 

frågor. Längden på enkäten valde jag att behålla, detta på grund av artefaktens storlek och 

det var mycket information som kändes nödvändig att få in för att på bästa sätt kunna 

försöka få svar på arbetets frågeställning. Detta ökade risken för att respondenter kanske 

inte orkade genomföra enkäten, men då en kortare enkät skulle öka risken för ett försvagat 

resultat, valde jag att behålla längden i slutändan. 

5.1.3 Utformning av intervjuer 

Undersökningens andra del bestod av sex stycken semistrukturerade intervjuer. 

Respondenterna fick först genomföra arbetets internetenkät för att sedan svara på 

följdfrågor. Respondenterna utgjordes av vana MMO-spelare mellan åldern 20-29 år vilket 

är majoriteten av huvudmålgruppen för de flesta MMO-spel inom den västerländska 

spelmarknaden. Tre av respondenterna var män och tre av respondenterna var kvinnor. 

Østbye m.fl. skriver att det är viktigt att hålla kvalitativa intervjuer i en omgivning där 

respondenterna känner sig lugna och trygga och även en plats som inte innehåller för mycket 

distraktioner (Østbye m.fl. 2008:104). Därför hölls intervjuerna hemma hos respondenterna 

så att de kände sig trygga och för att eliminera eventuella störningar som skulle kunna 

uppstå på till exempel en offentlig plats. Respondenterna för intervjuerna valdes utifrån 

människor som jag kände och som jag visste hade samma nivå av MMO-spelvana som 

respondenterna i enkätundersökningen.  

Efter respondenterna hade genomfört enkäten och intervjun påbörjades, hade 

respondenterna fortfarande möjlighet att se karaktärerna under intervjun. Intervjuerna var 

avsedda att vara mellan 10 till 15 minuter långa, men tog egentligen mellan 9 till 32 minuter 

när de utfördes. Detta berodde på att respondenterna svarade olika, vissa ville utveckla och 

mer specifikt diskutera sina svar, medan andra respondenter ansåg att kortfattade svar 

räckte för att få fram sin poäng.  

Respondenternas svar i enkäten användes under intervjuerna för att ställa följdfrågor där de 

fick ange en djupare förklaring till deras svar. Intervjuerna inleddes med frågor angående 

deras ålder och hur ofta de spelar MMO-spel. Efter det ställdes först en fråga angående deras 

svar i enkätens fråga ”Out of these three, which one would you say represent the class ____ 

the most?”. Detta för att få en djupare förståelse och för att få upp en diskussion kring varför 

och vad som skulle kunna ha påverkat deras svar.  

Då intervjuerna var semistrukturerade kunde de olika intervjuerna ibland skilja sig åt i 

antalet frågor och längd. Anledningen till detta var att vissa respondenters svar gav upphov 

till följdfrågor, medan andra inte. 

De frågor som ställdes under intervjuerna löd:  

 Hur gammal är du?  

 Hur ofta spelar du MMO-spel? 

 Vilken av karaktärerna, inom varje klasstillhörighets gruppering, ansåg du 

representerade klasstillhörigheterna bäst? 

 Varför anser du att de karaktärerna är bäst?  

 Vad tror du påverkar dig mest när du ska skapa en ny karaktär i ett MMO-spel? 

 Har du själv noterat några stereotyper hos MMO-spel? 
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 Varför tror du att majoriteten anser att de stereotypiska karaktärerna representerar 

klasstillhörigheterna bäst? 

 Hur är din allmänna uppfattning om stereotyper i spel? Bra/dåliga? Varför?  

Innan den näst sista frågan fick respondenterna ta del av enkätens resultat kring frågan ” 

Out of these three, which one would you say represent the class ____ the most?”. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkriberingen av intervjuerna går att se i 

Appendix C.  

5.2 Resultatredovisning av enkät 

I följande underkapitel nedan redovisas resultatet från arbetets enkät. Kapitlet är uppdelat i 

specificerade underrubriker som representerar olika delar av enkätens resultat för att 

eliminera eventuell förvirring. Underkapitlet följer samma ordning som enkäten. Enkätens 

utformning går att se i Appendix B. 

5.2.1 Respondenter och bortfall 

 

Tabell 4 Tabell som visar på de deltagande respondenternas fördelning mellan kön. 

 

Tabell 5 Tabell som visar på de deltagande respondenternas fördelning mellan ålder. 

Totalt svarade 96 respondenter på enkäten. Utifrån de 96 svaren användes endast 92 av 

dessa då tre av svaren inte uppfattades som seriöst genomförda. Det sista svaret uteslöts 

eftersom respondenten svarade att den aldrig spelat ett MMO-spel och tillhörde därför inte 

arbetets målgrupp. Dessa fyra svar räknades därför som bortfall. Av de 92 respondenterna 

var 63 män medan 29 var kvinnor som går att se i tabell 4. Åldersmässigt sett var 

majoriteten av respondenterna inom arbetets huvudmålgrupp (20-25 år) med hela 60 
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respondenter. I övrigt var det två respondenter som var 14 eller yngre, nio respondenter 

mellan åldern 15-19, nitton respondenter mellan åldern 26-35 och två respondenter mellan 

åldern 36-49. Respondenternas ålder presenteras i tabell 5.  

 

Tabell 6 Tabell som visar respondenternas spelvana av MMO-spel. 

När det kom till respondenternas spelvana av MMO-spel, var det inte stor variation mellan 

dem. Majoriteten av respondenterna var vana spelare av MMO-spel och hela 78 av 92 

respondenter svarade att de fortfarande spelar MMO-spel idag. De resterande 

respondenterna var mer uppdelade. 12 respondenter svarade att de brukade spela MMO-

spel, medan de två sista respondenterna svarade att de testat MMO-spel i alla fall ett flertal 

gånger. Detta innebar att alla respondenter hamnade inom kategorin för arbetets tänkta 

huvudmålgrupp.  

5.2.2 Utvärdering av enkätresultat  

Då enkätundersökningen bestod av så pass många karaktärer och därför många resultat, 

presenteras nedan bara en genomgång av den första karaktärens resultat. Dessa frågor 

ansågs vid ett senare tillfälle inte innehålla den typ av information som behövdes för att 

besvara just problemformuleringen som var arbetets fokus. Ett exempel presenteras ändå för 

att redovisa hur svaren såg ut för dessa frågor.  

 

Tabell 7 Tabell som visar respondenternas associerade klasstillhörigheter och vad som 

påverkade dem för den neutrala magikern. 
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I de första tabellerna presenteras enkätens resultat för frågorna: ”What character class 

would you think this is supposed to be?” och “What do you think influenced that answer?” i 

relation till de olika karaktärerna. Även svaren för följdfrågan: ”If you disregard the thing 

you answered on the previous question, what else do you think influenced your answer?” är 

inräknad i tabellen.  

Den blåa stapeln representerar först hur många som associerade den klassen med 

karaktärerna, medan de resterande staplarna representerar de element som påverkade 

respondenternas svar. Då respondenterna svarade olika mycket, kan de påverkande 

elementens sammanlagda antal vara fler än de deltagande respondenterna. Sex 

respondenter valde även att svara blankt på följdfrågan. 

Eftersom frågorna kring karaktärerna var öppna frågor, kunde flera synonymer för samma 

klasser uppstå. När detta inträffade valde jag att gruppera ihop dem med förhoppning om att 

förtydliga undersökningens resultat. Som exempel svarade vissa respondenter ”healer” som 

associerad klasstillhörighet för den neutrala magikern. Då ”healer” i sig egentligen inte är en 

klass utan en roll, grupperades dessa svar ihop med klassen ”priest”, som är en healerklass.  

Resultatet för den neutrala magikern skapade en klyfta mellan respondenterna. Hälften av 

respondenterna ansåg att karaktären var en magiker, medan andra halvan associerade 

karaktären med klasstillhörigheten präst.  

Varje karaktär avrundades även med en fjärde fråga som löd: ”If you would try to only focus 

on the character’s color scheme and body type, would that change your answer? and if yes, 

what class would you choose then?”. Detta var för element som karaktärernas kläder och 

vapen kunde uppfattas som distraherande. Den fjärde frågan var därför ett försök att styra 

respondenten ifrån distraktionen, ifall det då behövdes. Respondenterna blev uppmanade 

att svara ”nej” om de inte associerade en ny klass i relation till karaktärens färgschema och 

kroppsform. Resultatet från denna fråga går att se i tabell 8.  

 

Tabell 8 Tabell som visar på hur respondenterna ändrade sina svar vid fokus på färgschema 

och kroppsform för den neutrala magikern.  
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Out of these three, which one would you 
say represent the class Mage the most?

The left one

The middle one

The right one

Out of these three, which one would you 
say represent the class Hunter the most?

The left one

The middle one

The right one

I tabell 8 representerar den blåa stapeln hur många som ändrade sin uppfattning medan de 

röda och gröna representerar vilket element som påverkade ändringen. De resterande 

respondenterna svarade bara ”nej” på frågan.  

 

Tabell 9 Cirkeldiagram som presenterar respondenternas svar angående vilken karaktär 

som representerar klasstillhörigheten magiker.  

Efter att respondenterna hade gått igenom varje karaktär var för sig avslutades enkäten med 

en sista sida dedicerat till frågorna: ”Out of these three, which one would you say represent 

the class Mage the most?” och ”Why that character? What do you think influenced your 

answer?”. För varje klassgruppering uppmanades även respondenterna att svara på vilken 

av karaktärerna de skulle välja om det var ett riktigt spel. Denna fråga ansågs dock i 

slutändan som överflödig och ej nödvändig för att besvara arbetets problemformulering och 

dess resultat har därför uteslutits. 

Resultatet för de två sista frågorna presenteras i tabell 9, tabell 10 och tabell 11.  

Tabell 10 Cirkeldiagram som presenterar respondenternas svar angående vilken karaktär 

som representerar klasstillhörigheten jägare. 
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Tabell 11 Cirkeldiagram som presenterar respondenternas svar angående vilken karaktär 

som representerar klasstillhörigheten krigare.  

5.2.3 Utvärdering av intervjuresultat 

De semistrukturerade intervjuerna var tänkta att användas för att stärka internetenkätens 

resultat. Till största majoritet stämde intervjuresultatet överens med internetenkätens 

resultat. Det var bara en informants svar på en fråga som starkt skiljde sig från majoriteten. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna användes i första hand för att få en djupare 

förståelse till varför enkätens resultat såg ut som det gjorde.  

Alla respondenter var på något sätt överens om att det är viktigt med trovärdighet hos 

karaktärer i spel, och att det troligtvis är därför majoriteten associerar de stereotypiska 

karaktärerna som bäst representation för klasstillhörigheterna. M1s uppfattning om varför 

undersökningen fick det resultatet löd:  

Jag skulle nog tro att det handlar om trovärdighet. Att spelarna söker efter en 

viss spel-typ eller att de på något sätt har skapat en version av en karaktär 

som de vill skapa eller porträttera sig själva som och att dessa karaktärer 

sedan känns verkligare när man sätter dem inom ett stereotypiskt kontext 

(Man 1, se Appendix C). 

Intervjuerna visade på att majoriteten av respondenterna medgav att stereotyper inte alltid 

är en dålig sak. Respondenterna var nästan helt överens om att stereotyper behövs för att 

spelare och betraktare lätt ska kunna greppa och förstå sig på olika karaktärer. Isbister 

skriver bland annat att stereotyper kan vara bra och användbara element i karaktärsdesign 

eftersom stereotyperna kan hjälpa spelarna att snabbt granska en karaktär för att då slippa 

en djupare utvärdering som inte skulle fungera i spel (2006:13). Så här löd M2s svar 

angående om stereotyper är bra eller dåligt:  

Både bra och dåligt! Det finns vissa stereotyper som jag anser är helt onödiga, 

som vi sa tidigare kvinnor med stora bröst och liknande. Men sen finns det de 

Out of these three, which one would you 
say represent the class Warrior the 

most?

The left one

The middle one

The right one
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som vi diskuterat mer runt nu, som med färg och trovärdighet och sådant, 

dessa stereotyper känns både bra och viktiga. För lite sådana stereotyper tror 

jag ger för lite fokus till ett spel, så stereotyper behövs nog alltid till en viss del 

(Man 2, se Appendix C). 

Den mest intresseväckande information som framkom genom de semistrukturerade 

intervjuerna är enligt mig det faktum att majoriteten av respondenterna ansåg att de 

stereotypiska karaktärerna kändes som bästa representanten för klasstillhörigheterna just 

för att de var stereotypiska. Samtidigt som de höll med varandra på den punkten, så var det 

nästan ingen som påpekade detta under frågan ”Har du själv noterat några stereotyper hos 

MMO-spel?”. K3 var den enda som återkopplade till den punkten. Hennes svar löd:  

Förutom det typiska att kvinnor brukar kunna vara lättklädda, egentligen 

inte. Men nu efter detta dock så känns det så självklart att mages ska va blåa 

och hunters gröna osv du vet. Hur jag inte har kunnat märka av det där 

tidigare själv har jag ingen aning om (Kvinna 3, se Appendix C).  

Det är tydligt att de semistrukturerade intervjuerna uppfyllde sitt tänkta mål, att stå som 

stöd för resultatet av undersökningens enkät och för att ge djupare förklaring till varför blev 

som det blev.  

5.3 Analys av resultat 

I tabell 6 är det tydligt att majoriteten av respondenterna som deltog i undersökningen hade 

hög spelvana med MMO-spel. Därför kan man med hög säkerhet anta att den större delen av 

de deltagande respondenterna har blivit utsatta för de genrestereotypiska elementen detta 

arbete sökte att undersöka.  

När man jämför exempel resultatet i tabell 7 och ändringarna som respondenterna valde att 

göra utifrån frågan ”If you would try to only focus on the character’s color scheme and body 

type, would that change your answer? and if yes, what class would you choose then?” som 

presenterats i tabell 8, så kan man tydligt se att färgscheman faktiskt kan påverka ens 

uppfattning om en karaktär eller klasstillhörighet. Denna reaktion verkar dock inte vara 

omedelbar, utan betraktarna måste uppmanas till att finna dem. Uppfyller dessa element 

verkligen en stereotyp klassificering då?  

En extra vändning uppstår dock när man tydligt i tabellerna 9-11 även kan se att majoriteten 

valde de stereotypa karaktärerna som bäst representanter för klasstillhörigheterna. Spelarna 

är alltså medvetna till stereotyperna egentligen, bara att de inte är lika tydliga som många 

andra genusspecifika stereotyper hos MMO-spel. I vilket fall är det i alla fall tydligt utefter 

tabell 9-11 att dessa stereotyper existerar. Majoriteten av respondenterna ansåg även att 

dessa stereotyper är av en bra sort och borde användas vid karaktärsdesign. 

Enkätundersökningen visade dock på att det inte är dessa stereotyper som är mest 

påverkande vid första intryck. Speltypens element var för majoriteten mer avgörande än 

färgschema eller kroppstyp. Majoriteten av respondenterna medgav att vapen och klädnaden 

på karaktärerna styrde deras svar lättare. Utifrån de svar respondenterna gav, är det tydligt 

att majoriteten troligtvis aldrig hade upptäckt karaktärernas färgscheman eller 

kroppsformer om de inte hade blivit uppmanade till att koppla dem med andra 

beståndsdelar. Detta uppstår troligtvis på grund av att vissa beståndsdelar är laddade med 
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associationer och stereotypa element, särskilt när det gäller vapen, vilket enkätens resultat 

även stärker.  

Samtidigt är det uppenbart att vissa färger faktiskt har olika kopplingar till specifika 

klasstillhörigheter. Detta kan troligen bero på att färg är så uttrycksfullt och alla färger har 

olika betydelser som kan skilja sig mellan kulturer eller till och med bara mellan två 

personers olika uppfattning och känsla av färgen. Ska man jämföra arbetets två 

avgränsningar: färgschema och kroppsform, så anser majoriteten hos respondenterna från 

båda undersöknings metoderna, att kroppsform troligtvis har en större roll. Detta eftersom 

det är lättare att förlora trovärdighet med fel sorts kroppsform än med fel sorts färgschema.  

5.4 Slutsatser 

Frågeställningen som låg till grunden för detta arbete var hur huvudmålgruppens 

uppfattningar skiljer sig vid modifiering av karaktärers färgscheman och kroppsformer. Hur 

man kan skapa attraherande karaktärer med bestämda klasstillhörigheter, utan att använda 

sig av genremässiga stereotyper i relation till färgschema och kroppsform, efterfrågades 

även.  

Arbetets problemformulering var:  

- Hur skiljer sig huvudmålgruppens uppfattningar kring karaktärskoncepten hos de tre 

klasstillhörigheterna jägare, magiker och krigare, när man modifierar karaktärernas 

färgscheman och kroppsformer så att de inte följer klassernas rådande stereotypa 

normer?  

- Hur kan man skapa konceptgrafik av spelkaraktärer som representerar deras 

klasstillhörighet inom MMO-spel och som attraherar dess tänkta målgrupp, utan att 

de innehåller genremässiga stereotyper i relation till färgscheman och kroppsformer?  

Undersökningen har gett ett tydligt resultat som visar på att det går att tänja på dessa 

genremässiga stereotyper utan att förlora en karaktärs spelbarhet eller trovärdighet. Att de 

genremässiga stereotyperna existerar finns det ingen tvekan om. Det är dock inte specifikt 

dessa stereotypa beståndsdelar som verkar väga mest vid trovärdighet och attraktion. 

Undersökningen har visat på att andra beståndsdelar, som speltypens specifika element, 

väger tyngre vid valet av en karaktär. När det gäller färgscheman finns det därför inget som 

verkar säga emot faktumet att alla färgscheman fungerar för alla klasser, men däremot är det 

tydligt att vissa färger associeras lättare med vissa klasser. Om viktiga element, som till 

exempel en karaktärs utstyrsel, skulle elimineras kan man därför ta hjälp av ett stereotypiskt 

färgschema för att ändå försöka förmedla en viss klass till betraktaren.  

När respondenterna blev uppmanade att fokusera på färgschemat trädde både förväntade 

och överraskande tolkningar upp. Utefter enkätundersökningen kan man se att färg kan 

påverka, men att det inte är den starkaste komponenten hos alla klasstillhörigheter. Den 

klass som färgschemat var starkast hos var magikern där majoriteten medgav att det blåa 

färgschemat passar bäst med magikerklassen.  

Hos jägarklasstillhörigheten var respondenternas fokus varierad. Båda avgränsningarna 

ansågs därför som lika viktiga vid specifikt den klassen. Hos krigarklasstillhörigheten var det 

tydligt att kroppsform spelade störst roll. Många medgav dock att färg även påverkade deras 

beslut mycket.   
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Vid alternering av kroppsformer anses det dock vara viktigare att vara varsam och inte 

förlora för mycket stereotypa element, då majoriteten ansåg att kroppsform påverkade mer. 

Det är tydligt att karaktärer med en klasstillhörighet alltid verkar behöva några stereotypa 

element för att fungera. Om de hade vart helt tomma och exakt likadana skulle troligen ingen 

kunna säga säkert vilken klasstillhörighet den tillhör. En MMO-karaktär behöver därför 

troligtvis i alla fall minst ett stereotypiskt element.  

Som svar på arbetets andra fråga hos problemformuleringen, verkar det viktigaste och mest 

neutrala alternativet vara att eliminera de flesta stereotypa beståndsdelar, men behålla 

karaktärernas vapen. Vapnen var de som enligt majoriteten verkade vara minst negativt 

laddade. De må vara stereotypiska på sitt sätt, men de är bättre än de genremässiga 

stereotyperna som är negativt laddade, som till exempel objektifiering av kvinnor.   
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete har haft som syfte att utforska om spelare/betraktare uppfattar stereotypa 

element hos karaktärsdesign, i relation till klasstillhörighet, hos fantasyinspirerade MMO-

spel. Målet med arbetet har varit att undersöka hur dessa genremässiga stereotyper påverkar 

spelens målgrupp, och ifall det går att lyckas uppnå samma trovärdighet och attraktion utan 

de genremässiga stereotyperna. 

I bakgrunden presenterades först hur stereotyper inom spel används idag, på både gott och 

ont, följt av en generell redogörelse av begreppet stereotyp. En stereotyp är en tanke eller 

bild av vad individer associerar med hur en viss grupp människor bör bete sig. 

Pseudovetenskapen fysionomis historia presenterades och även hur fysionomin kan ha 

påverkat hur vi ser på stereotyper idag. Kortfattat beskrivet handlar fysionomin om att man 

tror sig kunna läsa en persons personlighet utifrån enbart deras utseende. Bakgrundskapitlet 

avslutades med ett underkapitel dedicerat till färglära och en kortare introduktion till den 

bildanalysmetod som användes vid arbetets förstudie.  

Problemformuleringen för arbetet löd:  

- Hur skiljer sig huvudmålgruppens uppfattningar kring karaktärskoncepten hos de tre 

klasstillhörigheterna jägare, magiker och krigare, när man modifierar karaktärernas 

färgscheman och kroppsformer så att de inte följer klassernas rådande stereotypa 

normer?  

- Hur kan man skapa konceptgrafik av spelkaraktärer som representerar deras 

klasstillhörighet inom MMO-spel och som attraherar dess tänkta målgrupp, utan att 

de innehåller genremässiga stereotyper i relation till färgscheman och kroppsformer?  

Arbetet avgränsades till att fokusera på stereotypa färgscheman och kroppsformer i relation 

till tre stycken olika karaktärsklasser: jägare, magiker och krigare. Utöver detta var 

undersökningen även inriktat på västerländska spel och dess huvudmålgrupp. En förstudie 

av konceptbilder skapade i direkta eller indirekta marknadsföringssyften för tre utvalda 

MMO-spel genomfördes först. Förstudiens information användes sedan för att skapa nio 

stycken olika karaktärer, tre för varje klasstillhörighet: 

 en karaktär som följer de gemensamma genremässigt stereotypa karaktärsdragen 

från förstudien,  

 en karaktär som bygger på motsatsen i relation till de stereotypa karaktärsdragen, 

och  

 en karaktär som ska försöka vara neutral i relation till de två andra karaktärernas 

designval.  

Undersökningen genomfördes först genom en internetenkät som publicerades på ett flertal 

MMO-inriktade forum. Sammanlagt deltog 96 respondenter, varav 92 svar användes då de 

resterande fyra ansågs vara oanvändbara. I enkäten skulle respondenterna svara på frågor 

angående vilken klasstillhörighet de associerade med varje karaktär, och även vilken 

karaktär inom varje gruppering av tre som i slutändan var mest lämpad att representera 

varje klass. Till sist stärktes enkätundersökningens resultat med 6 stycken 
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semistrukturerade intervjuer i förhoppning om en djupare förståelse för varför resultatet 

hade det utfall det hade.  

Undersökningens resultat visade på att majoriteten av respondenterna tydligt gjorde 

stereotypiska kopplingar hos alla tre karaktärerna. Just färgschema och kroppsform visade 

sig dock inte vara det viktigaste för att uppnå trovärdighet, utan att det finns flera olika 

beståndsdelar som spelar olika stora roller. Intervjuerna visade även att majoriteten ansåg 

att de flesta genremässiga stereotyper är en viktig beståndsdel för att skapa ett bra spel.  

6.2 Diskussion 

Man kan diskutera kring hur trovärdigt mitt resultat i slutändan är. Tyvärr innehöll 

artefakten flera distraktioner som påverkade respondenternas svar till det negativa. 

Undersökningen i sig är heller inte så pass stor för att man ska kunna säga att det kommer 

stämma för alla inom huvudmålgruppen. Att så pass stor del av majoriteten valde samma 

svar är dock betryggande. Då enkätundersökningen även var helt anonym, har jag ingen 

möjlighet att ta reda på hur stor mångfald det var bland respondenterna jag har fått in. 

Därför kan jag aldrig veta exakt vems eller vilken grupperings åsikter det är jag har fått in. 

Då huvudmålgrupperna har liknande kultur tror jag dock inte att detta i slutändan har 

påverkat mitt resultat. Ett annat område som kan ha påverkat undersökningens resultat är 

mängden distraktioner respondenterna upplevde under enkätens gång. Det var ibland svårt 

att få fram det önskade svaret. Som tur var lyckades dock majoriteten av dessa brister 

stärkas med enkätens avslutande frågor och de semistrukturerade intervjuerna.  

Då detta arbete är relativt litet och inte kan stå själv som grund för något generaliserbart 

resultat, kan dock delar av resultatet användas vid genomtänkt och grundlig 

karaktärsdesign. Undersökningens resultat har till exempel visat på att betraktare gör 

kopplingar mellan färger och tillhörighetsklasser. Då det finns fler spel än MMO-spel som 

använder sig av tillhörighetsklasser finns det flera genrer där väl genomtänkta färgscheman 

kan vara användbara. Många inom dataspelsbranschen medger även ofta att stereotyper 

faktiskt kan vara bra och även viktiga. Precis som Isbister, anser Zillman och Vorderer att 

många medier, dataspel inkluderat, ofta använder sig av mediakulturens stereotyper till sin 

fördel (Zillmann & Vorderer, 2000:210–211). Det finns dataspelsföretag som fortfarande 

idag använder sig av de stereotyper som många idag anser är antingen sexistiska eller 

rasistiska osv. Om fler företag eller designers försöker använda sig av neutralare stereotyp-

alternativ (som exempel väl genomförda färgstudier) skulle man kanske långsamt kunna 

jobba sig ifrån mediakulturens idag värsta stereotyper. Klart är att detta inte kan uppnås 

med bara det exemplet jag nämnde, men i rätt händer/spel skulle det kanske kunna ta oss ett 

steg framåt. Zammitto argumenterar starkt för att man ska ha en genomtänkt anledning till 

varför man väljer ett visst färgschema. Hon anser att man alltid ska försöka väcka en viss 

känsla hos spelaren genom användningen av rätt färgscheman (Zammitto, 2005:6). 

Som tidigare diskuterat (se kapitel 3.2.3 Etiskt ställningstagande) finns det alltid en risk med 

att använda sig av stereotyper. Respondenterna som är en del av huvudmålgruppen är då 

även en del av ”normen”. Detta ökar då risken för att respondenterna inte uppfattar de 

stereotypa elementen som stereotypt, vilket kan påverka en undersöknings resultat. När jag 

utvecklade min enkät hade jag detta i åtanke och försökte då utforma mina frågor runt detta 

för att minska dessa eventuella brister. Detta är något som jag dock inte kan veta exakt om 

det har fungerat eller ej. När jag har sammanställt och bearbetat resultaten har jag 
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emellertid inte stött på något som verkar tyda på att detta har uppstått i just denna 

undersökning. Men detta är inget jag kan veta med 100% säkerhet.  

Stereotyper i spel kommer troligtvis alltid att finnas, både positiva och negativa. Positiva 

stereotyper kommer kunna leva vidare i det sammanhanget som Isbister skriver om, 

nämligen att de kan användas för att hjälpa spelarna att snabbt och lätt förstå sig på en 

karaktär och dess moraliska riktning. De negativa stereotyperna, så som sexistiska och 

rasistiska stereotyper, kommer kunna leva vidare genom populärkulturen. Till exempel 

klassikern där det finns en kvinna i nöd som måste räddas för att hon inte kan klara av att ta 

sig ur knipan. I detta fall är stereotypen av den kvinnliga karaktären hjälplöshet och för svag 

för att ta hand om sig själv.  

Tyvärr bygger vår spelmarknad idag på att så många konsumenter som möjligt ska köpa 

spelen, och om det säljer så fortsätter företagen i samma spår, och troligtvis med samma 

stereotyper. Detta skapar öppningar för att använda både bra och dåliga stereotyper i spel, 

vilket gör att problematik kring etiska aspekter kan uppstå. Ett bra exempel på detta för just 

MMO-genren är översexualiseringen av kvinnor. Detta kan bero på att spel-företagen skapar 

karaktärer efter vad de tror deras huvudmålgrupp värderar, då deras målgrupp oftast har 

varit män mellan 15-25 år. Den press som kan uppstå på ett spelföretag, kan hindra dem från 

att testa att bryta normer, då det skapar osäkerhet kring hur spelet kommer sälja. Det är 

därför viktigt att vi hela tiden strävar efter nya idéer och nya undersökningar som bevisar att 

spel inte måste innehålla stereotyper för att vara säljbara. Precis som Zillmann och Vorderer 

säger så är dataspelsbranschen fortfarande en yngre bransch, och de behöver få in rätt sorts 

stödjande kritik för att på bästa möjliga sätt ta sig ur de gamla spåren (Zillman & Vorderer, 

2000:211). Spelföretagen skulle då till exempel, i det här fallet, behöva få bevis på att det 

finns spelpublik även för starka kvinnliga karaktärer i spel, och att de därför kan bryta 

stereotyper kring kvinnliga karaktärer utan problem.  

6.3 Framtida arbete 

Hade det funnits möjlighet till mer tid och resurser för detta arbete, hade jag till en början 

velat utöka min undersökning med fler kvalitativa intervjuer. Det finns även ett antal frågor 

som kommit upp på efterhand som jag hade velat få svar på, till exempel vilket element 

respondenterna anser är viktigast hos karaktärsdesign. Den största skillnaden jag skulle ha 

gjort på undersökningen är dock hos arbetets artefakt. Det var tydligt att många 

respondenter distraherades av vapnen som karaktärerna bar på. De klasstillhörighetstypiska 

kläderna verkade också hindra respondenternas svar och en liknande undersökning där man 

eliminerat dessa distraktioner skulle kunna ge ett mer utförligt och tydligare resultat.      

Det hade varit intressant att utföra en liknande undersökning fast med andra avgränsningar. 

Avgränsningar som istället skulle baseras på de områden inom karaktärsdesign som 

undersökningens resultat visade på att respondenterna ansåg var viktiga vid valet av en 

karaktär. Det skulle därför vara intressant att göra en undersökning fokuserad på kön och 

ras hos MMO-spel. Detta tror jag i längden skulle kunna ge en bättre bild av vad spelare 

fokuserar på och på så sätt ge information som kan vara användbar vid karaktärsdesign. Det 

skulle även vara intressant att se hur etnicitet påverkar spelares uppfattning av karaktärer 

och dess klasstillhörighet.  

En intressant vidareutveckling av denna undersökning skulle vara att analysera hur olika 

kulturer upplever stereotypa element. Arbetet fokuserade på spel och spelare ifrån den 
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västerländska marknaden. Det hade således vart intresseväckande att se ifall 

undersökningens resultat skulle skilja sig om den utfördes på till exempel den asiatiska 

spelmarknaden. 
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Bildförteckning 

Figur 1. Sammansatt kollage av bilder föreställande klasstillhörigheten krigare.  

Tillgängliga på Internet: 

http://eu.battle.net/wow/en/  

http://www.wildstar-online.com/en/  

och https://www.guildwars2.com/en/  

Figur 2. Giovanni Battista Della Porta (1535-1615) De humana physiognomonia libri IIII. 

Tillgänglig: http://www.italianways.com/giovanni-battista-della-portas-de-humana-

physiognomonia/  

Figur 3. Lois Van Baarle (2014) Remake. Tillgänglig: http://loish.net/  

Figur 4. Egen illustration (2015) ”Arbetsprocess”. (privat bild) 

Figur 5. Sammansatt kollage av bilder föreställande klasstillhörigheten jägare.  

Tillgängliga på Internet: 

http://eu.battle.net/wow/en/  

http://www.wildstar-online.com/en/  

och https://www.guildwars2.com/en/  

Figur 6. Sammansatt kollage av bilder föreställande klasstillhörigheten magiker.  

Tillgängliga på Internet: 

http://eu.battle.net/wow/en/  

http://www.wildstar-online.com/en/  

och https://www.guildwars2.com/en/  

Figur 7. Sammansatt kollage av bilder föreställande klasstillhörigheten krigare.  

Tillgängliga på Internet: 

http://eu.battle.net/wow/en/  

http://www.wildstar-online.com/en/  

och https://www.guildwars2.com/en/  

Figur 8. Egen illustration (2015) ”Skisser kroppsform, jägare”. (privat bild)  

Figur 9. Egen illustration (2015) ”Skisser kroppsform, magiker”. (privat bild) 

Figur 10. Egen illustration (2015) ”Skisser kroppsform, krigare”. (privat bild) 

Figur 11. Egen illustration (2015) ”NCS färgscheman, jägare”. (privat bild) 

Figur 12. Egen illustration (2015) ”Färgscheman på karaktärer, jägare”. (privat bild) 

Figur 13. Egen illustration (2015) ”NCS färgscheman, magiker”. (privat bild) 

Figur 14. Egen illustration (2015) ”Färgscheman på karaktärer, magiker”. (privat bild) 

Figur 15. Egen illustration (2015) ”NCS färgscheman, krigare”. (privat bild) 

Figur 16. Egen illustration (2015) ”Färgscheman på karaktärer, krigare”. (privat bild) 

Figur 17. Egen illustration (2015) ”Slutgiltiga karaktärer, jägare”. (privat bild)  
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Figur 18. Egen illustration (2015) ”Slutgiltiga karaktärer, magiker”. (privat bild) 

Figur 19. Egen illustration (2015) ”Slutgiltiga karaktärer, krigare”. (privat bild) 

 

 

 

 

  



 - 54 - 

Appendix A -  Loishs arbetsprocess 

Appendix A innehåller en bildredovisning av konstnären Loishs arbetsprocess för när hon 

skapar sina bilder. Loishs exempel är förvisso om hur man skapar ett kvinnoansikte, men 

processen gick använda vid helkropps karaktärer också. Hon beskriver steg för steg med text 

och bilder vad hon gör i sin process.  

Kortfattat ser hennes process ut såhär:  

1. Linjeteckning 

2. En enkel färgläggning 

3. Skuggor och ljus adderas 

4. Detaljer och finputs för att slutföra karaktären 
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Appendix B -  Internetenkät 

Appendix B innehåller en redovisning av den kvantitativa enkät som användes i arbetets 

undersökning. Bilderna som visas är skärmdumpar från enkäten som visar hur den såg ut för 

respondenterna. 
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Appendix C -  Transkribering av semistrukturerade 
intervjuer 

Appendix C innehåller transkriberingen av undersökningens semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna presenteras i följande ordning:  

 Intervju med man 1 

 Intervju med man 2 

 Intervju med man 3 

 Intervju med kvinna 1 

 Intervju med kvinna 2 

 Intervju med kvinna 3  

 

Intervju med man 1 

Felicia: Hur gammal är du?  

Man 1: 24 år 

F: Hur ofta spelar du MMO-spel? 

M1: Varje dag, (skrattar). 

F: (skrattar) okej! Då ska vi se, i enkäten som du precis svarade på, vilken av 

karaktärerna, inom varje klasstillhörighets gruppering, ansåg du 

representerade klasstillhörigheterna bäst? 

M1: Jag valde den blåa magikern, den gröna jägaren och den röda krigaren.  

F: Varför anser du att de karaktärerna är bäst?  

M1: Hmm jag skulle nog tro att det beror på att de kändes mest trovärdiga utifrån de olika 

grupperna. Färgerna är nog det som påverkade mig mest, till exempel blå känns som en så 

typisk färg för mages, precis som grön för jägare och rött för krigare. Det känns som att det 

ökar karaktärernas trovärdighet nästan.  

F: Okej, Vad tror du påverkar dig mest när du ska skapa en ny karaktär i ett 

MMO-spel? 

M1: Jag tror nog att utseendet och trovärdigheten är väldigt viktigt för mig. T.ex. jag skulle 

aldrig spela en krigar dvärg då det inte känns realistiskt för så korta och svaga karaktärer att 

bära stora och tunga vapen. Kön är även viktigt, tror aldrig jag skulle kunna spela en kvinnlig 

karaktär, av någon anledning.  

F: Har du själv noterat några stereotyper hos MMO-spel?  

M1: Hmm tror inte det faktiskt, förutom att krigare alltid bär spikar överallt på sin armor 

(skratt). 
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F: Varför tror du att majoriteten anser att de stereotypiska karaktärerna 

representerar klasstillhörigheterna bäst? 

M1: Jag skulle nog tro att det handlar om trovärdighet. Att spelarna söker efter en viss spel-

typ eller att de på något sätt har skapat en version av en karaktär som de vill skapa eller 

porträttera sig själva som och att dessa karaktärer sedan känns verkligare när man sätter 

dem inom ett stereotypiskt kontext.  

F: Hur är din allmänna uppfattning om stereotyper i spel? Bra/dåliga? Varför? 

M1: Jag anser att stereotyper nog är en bra sak. Det underlättar för spelaren med att ge 

information kring vad det är för spel-typ och vad de kan förvänta sig av karaktären, klassen 

eller spelet i sig.  

F: Jätte intressant! Och det där var min sista fråga så då tror jag att vi kan runda av intervjun 

här. 

Intervju med man 2  

Felicia: Hur gammal är du?  

Man 2: 20 år 

F: Hur ofta spelar du MMO-spel? 

M2: Jag brukade spela mycket förr, i flera år, men det har inte blivit mycket nu på sistone. 

F: Okej, I enkäten som du nyss svarade på, vilken av karaktärerna, inom varje 

klasstillhörighets gruppering, ansåg du representerade klasstillhörigheterna 

bäst? 

M2: För magikern valde jag den mittersta (den gula), för jägar-klassen valde jag den till 

höger (den gröna) och av krigarna valde jag den stora röda mannen.  

F: Varför anser du att de karaktärerna är bäst?  

M2: När det kommer till magiker så kände jag att den gula och ljusa kvinnan bäst 

representerade magiker. Vet inte varför men just de ljusa färgerna fick mig instinktivt att 

tänka på en magiker.  

F: Vad intressant! Ursäkta att jag avbryter men vill bara inflika med en liten följdfråga på 

det. Det är nämligen så att min undersökning visade på att majoriteten kopplade den blåa 

karaktären med just magiker. Hur tror du det kommer sig att du inte kopplade så?  

M2: Jag vet inte exakt för att vara ärlig (skratt). Den blåa påminde mig mer om en präst eller 

något annat som healar, men det beror nog egentligen inte på det blåa i sig utan på hur ljusa 

deras färger är. Den blåa karaktären är så mycket mörkare än den gula vilket gav ett ondare 

utseende, och den gula och ljusa karaktären gav mig känslan av att hon är mest god av de tre, 

vilket jag också ofta associerar med just magiker. 

F: Okej, jätte intressant! Tack så mycket. Nu kan vi nog återgå till den andra frågan och de 

resterande klasstillhörigheterna! 
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M2: Åh juste ja! Ja, när det gäller jägaren så kändes det självklart att den karaktären med 

gröna färger passade bäst. Fick direkt vibbar av Robin Hood från när jag var mindre, och det 

finns väl ingen karaktär som är bättre med pil och båge än han (skratt). När det gäller krigar 

karaktärerna ansåg jag att det bara var den stora röda karaktären som kändes passande, då 

de två andra är så pass smala och svaga att de inte känns trovärdiga som den bilden jag har 

av krigare. Du vet stora och starka och lite dumma nästan, (skratt) alltid först in i ett 

slagsmål och blockar massa skada. De två andra kändes mer som rogues med deras smala 

kroppsform. Färgen röd känns mest passande för krigare också, de är alltid så himla arga 

(skratt) 

F: (skratt) Okej, Vad tror du påverkar dig mest när du ska skapa en ny karaktär i 

ett MMO-spel? 

M2: Hmm för mig spelar nog utseendet egentligen ingen roll, så länge de känns trovärdiga. 

Väljer typ efter vad som ser coolt ut och också ofta vilken ras jag anser passar bäst med den 

klassen jag tänkt ha. Så ja i slutändan handlar det nog mest om kroppsform och ras, och 

vilken av de olika som jag anser passar bäst in på min tänkta klass.  

F: Har du själv noterat några stereotyper hos MMO-spel?  

M2: Mjo, det är väl nästan allmänt känt att kvinnor ofta har stora bröst och mer lättklädda 

än männen. Men förutom det, hmm… Jo en sak till, män brukar ofta kunna ha löjligt stora 

och starka muskler med synliga vener och allt, men det verkar aldrig finnas en kvinnlig 

motsvarighet till det. Visst kvinnorna kan ha muskler också, det är inte det, men det är just 

det att det aldrig går att göra en kvinna lika stark som en man. Men förutom detta och det vi 

talat om innan så är det nog inget mer som jag märkt av i alla fall.  

F: Varför tror du att majoriteten anser att de stereotypiska karaktärerna 

representerar klasstillhörigheterna bäst? 

M2: Man vill ha en viss trovärdighet hos sin karaktär när man spelar eftersom många nog 

har en viss bild eller roll i huvudet som man vill spela eller som man vill se sig själv som. Jag 

tror nog att det är vanligt att folk kanske inte är helt nöjda med sig själva på något sätt eller 

känner att det skulle vara super coolt att va en stor, stark krigare men de känner att de inte 

kan vara det på riktigt. Så de lägger de drömmarna eller fantasierna i sin karaktär, och för att 

uppfylla dessa fantasier krävs det trovärdighet. 

F: Hur är din allmänna uppfattning om stereotyper i spel? Bra/dåliga? Varför? 

M2: Både bra och dåligt! Det finns vissa stereotyper som jag anser är helt onödiga, som vi sa 

tidigare kvinnor med stora bröst och liknande. Men sen finns det de som vi diskuterat mer 

runt nu, som med färg och trovärdighet och sådant, dessa stereotyper känns både bra och 

viktiga. För lite sådana stereotyper tror jag ger för lite fokus till ett spel, så stereotyper 

behövs nog alltid till en viss del.  

F: Toppen! Det var alla frågor jag hade så vi kan nog avrunda intervjun nu.  
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Intervju med man 3 

Felicia: Hur gammal är du?  

Man 3: 23 år gammal 

F: Hur ofta spelar du MMO-spel? 

M3: Jag spelar lite då och då om jag får tid över, kanske 10 längre sessioner per månad om 

jag skulle ge en vild gissning.  

F: Okej, I enkäten som du nyss svarade på, vilken av karaktärerna, inom varje 

klasstillhörighets gruppering, ansåg du representerade klasstillhörigheterna 

bäst? 

M3: Jag valde alla karaktärer till höger.  

F: Varför anser du att de karaktärerna är bäst?  

M3: När jag tänker magi tänker jag alltid blått eller lila. En jägare känns självklart grön, med 

tanke på att de alltid springer runt i skogen, och krigare är typ kända för att ah ett visst 

temperament och är ofta blodtörstiga, så den röda kändes självklar.  

F: Okej, Vad tror du påverkar dig mest när du ska skapa en ny karaktär i ett 

MMO-spel? 

M3: För mig är oftast raserna i MMO-spel viktigast, jag vill ha en ras som passar ihop med 

den klass jag tänkt spela. 

F: Skulle du säga att det handlar om trovärdighet mellan vad du förväntar dig av en klass då 

kanske?  

M3: Ja så skulle man definitivt kunna sätta det. En tanig karaktärs ras passar inte till 

exempel en klass som känns stark som ja krigare eller riddare.  

F: Intressant! Nästa fråga då, har du själv noterat några stereotyper hos MMO-spel?  

M3: Hmm nje inte jag personligen, men man hör ofta att kvinnor anses objektifierade.  

F: Varför tror du att majoriteten anser att de stereotypiska karaktärerna 

representerar klasstillhörigheterna bäst? 

M3: Jag vet inte riktigt, man kan nog ha blivit påverkad av reklam och liknande från de stora 

spelföretagen. 

F: Hur är din allmänna uppfattning om stereotyper i spel? Bra/dåliga? Varför? 

M3: Ja som sagt tidigare så har jag inte direkt upptäckt så mycket stereotyper själv. Men 

objektifieringen av kvinnor är såklart en dålig sak, även fast det ofta handlar om så kallad 

”fanservice”.  

F: Okej, det var alla frågor jag hade så jag tror vi kan avrunda intervjun här.  

 



 - 86 - 

Intervju med kvinna 1 

Felicia: Hur gammal är du?  

Kvinna 1: 22 år 

F: Hur ofta spelar du MMO-spel? 

K1: Jag spelar några gånger i veckan när jag får tid över.  

F: Okej, I enkäten som du nyss svarade på, vilken av karaktärerna, inom varje 

klasstillhörighets gruppering, ansåg du representerade klasstillhörigheterna 

bäst? 

K1: Jag valde den blåa magikern, eftersom blått alltid känns som den mest typiska färgen för 

magiker. Vid jägarna valde jag lite mellan den gröna och den mörkt lila/gröna, men med lite 

eftertanke kändes det självklart att den gröna jägaren representerade klassen bäst, och för 

krigare valde jag utan tvekan den muskulösa röda mannen till vänster.  

F: Varför anser du att de karaktärerna är bäst?  

K1: Ja som sagt, när jag tänker magiker känns det självklart med blåa färger. En jägare rör 

sig ofta i skogen och det känns mer trovärdigt då med ett grönt färgschema så att hon kan 

gömma sig och smyga runt. Och när det gäller krigaren så kändes framförallt hans längd och 

kroppsbyggnad viktigast för mig, men även det att när jag såg alla tre karaktärer sida vid sida 

om varandra så kändes rött mest likt krigare också.  

F: Okej, Vad tror du påverkar dig mest när du ska skapa en ny karaktär i ett 

MMO-spel? 

K1: Hmm va svårt, det viktigaste för mig är nog kön tror jag. Kvinnor passar sämre som vissa 

klasser precis som män passar sämre som vissa. Det ska ju gärna se bra ut också (skratt)  

F: (skratt) haha ja, så kan det ju va! Har du själv någonsin noterat några stereotyper 

hos MMO-spel?  

K1: Nej jag personligen har aldrig märkt av dem. Man hör ofta att folk anser att kvinnor är 

objektifierade i spel, men den uppfattningen har aldrig jag haft. Det känns så självklart att 

kvinnor såklart är snyggare i lättare kläder. Hade inte precis vart trevligt att springa runt 

som en manlig karaktär med bar mage (skratt) ne så jag brukar bara känna att folk 

överreagerar en del faktiskt.   

F: Varför tror du att majoriteten anser att de stereotypiska karaktärerna 

representerar klasstillhörigheterna bäst? 

K1: Har ingen uppfattning egentligen, förutom att det kan bero på bra och genomtänkt 

karaktärsdesign av företagen.  

F: Hur är din allmänna uppfattning om stereotyper i spel? Bra/dåliga? Varför? 

K1: Lite både och antar jag. Klart objektifiering inte är en bra sak, även fast jag själv inte blir 

berörd av det så kan ju andra bli det. Dock så tror jag att stereotyper i relation till 
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färgscheman och kroppstyper som du undersöker är bra. De gör det lätt för spelare att känna 

igen sig och det ökar trovärdigheten.  

F: Okej! Då har jag ställt alla mina frågor så då kan vi runda av intervjun här.  

Intervju med kvinna 2: 

Felicia: Hur gammal är du?  

Kvinna 2: 29 år 

F: Hur ofta spelar du MMO-spel? 

K2: Inte lika ofta nu för tiden, men brukade spela mycket World of Warcraft förr och har 

testat några till.  

F: Okej, I enkäten som du nyss svarade på, vilken av karaktärerna, inom varje 

klasstillhörighets gruppering, ansåg du representerade klasstillhörigheterna 

bäst? 

K2: Jag valde alla karaktärer längst åt vänster!  

F: Varför anser du att de karaktärerna är bäst?  

K2: Hmm jag blev nog mest påverkad av dess färger. Blått känns magiskt och passar 

magiker, grönt känns väldigt jägar-typiskt då de rör sig genom skogarna. Man får lite Robin 

Hood vibbar också (skratt). Det var nog egentligen bara hos krigaren där kroppsformen 

kändes viktig då det behövs en stor stark karaktär, rent realistiskt sett, för att hålla uppe 

sådan tung armor och för att kunna svänga runt stora vapen hela dagarna.  

F: Okej, Vad tror du påverkar dig mest när du ska skapa en ny karaktär i ett 

MMO-spel? 

K2: Asså just när det gäller MMO-spel så har nog det enda viktiga bara vart att rasen jag 

väljer känns realistisk ihop med den klass jag vill spela. Till exempel i WoW som har 

undeads som pretty much bara är benrangel, känns det så obalanserat och fel att spela en 

sådan skör ras kombinerat med en stark klass som till exempel krigare.   

F: Mmm okej, har du själv någonsin noterat några stereotyper hos MMO-spel?  

K2: Ja asså kvinnor kan ju ofta vara objektifierade, men det är egentligen inget som 

någonsin stört mig. Jag tycker dock det är irriterande när alla kvinnor har orealistiskt stora 

bröst (skratt). 

F: Varför tror du att majoriteten anser att de stereotypiska karaktärerna 

representerar klasstillhörigheterna bäst? 

K2: Hmm va svårt. Det måste nog ändå bero på reklam och påverkan från de större MMO-

spels företagen skulle jag tro. Speciellt om man var med när allt startade. Nu när jag tänker 

efter så bar ju WoW’s första karaktärer i början ofta de färger vi ser som genre stereotypa 

idag. 

F: Hur är din allmänna uppfattning om stereotyper i spel? Bra/dåliga? Varför? 
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K2: Jag vet inte, jag har nog egentligen ingen specifik uppfattning. Förutom då hela grejen 

med orealistiskt stora bröst på kvinnor, det kommer nog alltid störa mig och det känns som 

den mest onödiga stereotypen av de alla. Vissa stereotyper kan nog dock hjälpa nya spelare 

på vägen, då det blir lättare att förstå sig på de olika karaktärerna.  

F: Okej! Då var vi klara och kan nog avrunda här.  

Intervju med kvinna 3: 

Felicia: Hur gammal är du?  

Kvinna 3: 22 fyllde jag i år! 

F: Hur ofta spelar du MMO-spel? 

K3: Jag brukade spela väldigt mycket under min gymnasietid. De senaste åren har det dock 

inte blivit av lika ofta..  

F: Okej, I enkäten som du nyss svarade på, vilken av karaktärerna, inom varje 

klasstillhörighets gruppering, ansåg du representerade klasstillhörigheterna 

bäst? 

K3: Alla de yttersta karaktärerna åt vänster.  

F: Varför anser du att de karaktärerna är bäst?  

K3: De känns mest passade för klasserna i fråga bara. Antar att det är färgerna som påverkar 

mig mest, men både hos jägaren och krigaren kändes även kroppstypen som viktig.  

F: Mmm okej, Vad tror du påverkar dig mest när du ska skapa en ny karaktär i ett 

MMO-spel? 

K3: Just hos MMO-spel så är nog egentligen rasen alltid det viktigaste. Och kön, jag har svårt 

att sätta mig in i att spela en manlig karaktär.  

F: Har du själv noterat några stereotyper hos MMO-spel?  

K3: Förutom det typiska att kvinnor brukar kunna vara lättklädda, egentligen inte. Men nu 

efter detta dock så känns det så självklart att mages ska va blåa och hunters gröna osv du vet. 

Hur jag inte har kunnat märka av det där tidigare själv har jag ingen aning om. 

F: Varför tror du att majoriteten anser att de stereotypiska karaktärerna 

representerar klasstillhörigheterna bäst? 

K3: Ja de är väl stereotypiska just för att representera en klass så genuint som möjligt, så i 

mina öron känns anledningen rätt självklar egentligen. Väl utarbetad karaktärsdesign som 

gör sitt jobb.  

F: Hur är din allmänna uppfattning om stereotyper i spel? Bra/dåliga? Varför? 

K3: Jag anser nog att majoriteten av dem är bra då de flesta har en anledning bakom dem till 

varför de existerar eller varför de borde finnas med.   

F: Okej, ja det var alla mina frågor! Så jag tror nog att vi kan avrunda intervjun här.  
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Appendix D -  Större versioner av Figur 17, Figur 18 
och Figur 19. 

Appendix D innehåller större versioner av bilderna som presenterades i Figur 17, Figur 18 

och Figur 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutgiltiga versionerna av jägarklassen. 
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Slutgiltiga versionerna av magikerklassen. 
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Slutgiltiga versionerna av krigarklassen. 


