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Sammanfattning 
 

Studien har undersökt om avatarens visuella representation har en påverkan på 

spelares beteende, och då specifikt spelstil. För att undersöka detta skapades ett spel 

med två klassiska kontrasterande avatarer, riddararketypen och bågskyttarketypen. 

Spelet byggdes så att den enda skillnaden mellan avatarerna var deras visuella 

gestaltning. 53 forskningsdeltagare fick spela spelet och medan detta skedde samlades 

kvantitativ data in ifrån varje enskild individ. Resultaten pekar på att avatarens 

visuella gestaltning har en inverkan på spelstilen. Givet resultatet, belyses vikten av 

avatarens gestaltning och dess konsekvenser för spelmekaniken. 
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1 Introduktion 

Avataren är spelarens digitala representation i spelvärlden. Den agerar som en brygga 

mellan spelaren och den digitala världen. Eftersom avataren har denna roll är den en viktig 

del i många spel. En vanlig åsikt är att avatarens enda funktion är att bli kontrollerad av 

spelaren och att dess visuella representationen är oviktig. Drar man det till sin spets menar 

man att grafik i allmänhet är oviktig i jämförelse med spelets mekanik. Min utgångspunkt är 

däremot att grafiken och avatarens visuella representation kan ha en större inverkan på 

spelet och spelarens interaktion än man kan tro. Att avatarens visuella utformning påverkar 

spelarens beteende har exempelvis visats av Yee och Bailenson (2007, 2009)  i ett flertal 

studier. De kallar fenomenet för Proteus-effekten. 

Fenomenet kan exemplifieras i att; om en avatar har en dominant utformning kan detta ge 

spelaren ett mer dominant beteende (Yee & Bailenson 2007), en sexualiserad avatar ökar 

självobjektifieringen (Fox, m.fl. 2013), och en aggressivt utformad avatar kan öka spelares 

aggressiva beteende och minska hur villig spelaren är att samarbeta (Peña, Hancock & 

Merola 2009). Det är relativt vedertaget att människor undermedvetet dömer och antar ett 

beteende utifrån hur andra ser ut. Avataren tycks påverka spelarens beteende på ett liknande 

sätt då vi antar ett beteende utifrån dess visuella representation. Teorin om Proteus-effekten 

visar att spelaren inte bara antar ett beteende utan även följer detta till en viss grad. Teorin 

är relativt ny och har framför allt studerats utifrån hur spelaren kommunicerar och agerar i 

ett socialt sammanhang.  

Målet med denna undersökning har varit att studera om effekten även påverkar spelarens 

interaktion med spelets mekanik i relation till spelstil. Något som kan resultera i att 

avatarens utformning visar sig ha en större påverkan på spelmekaniken än vad många antar. 

Dessa resultat kan visa att avatarens visuella representation och spelets mekanik inte är två 

separata ting utan är sammankopplade på en undermedveten nivå där det visuella hjälper 

till och påverkar hur vi interagerar med spelets mekanik.  

För detta ändamål har en artefakt i form av ett 2D-spel skapats med två visuellt distinkta 

avatarer. Avatarerna är baserade på två väletablerade arketyper som ofta ses som varandras 

motsats. Normalt sett kontrasterar arketyperna varandra både ur ett visuellt och 

spelmekaniskt perspektiv. Men som en del av studien är det enbart den visuella 

gestaltningen som skiljer avatarerna åt. Arketyperna har agerat som stöd för utformningen 

av avatarerna och blev analyserade för att definiera dess grundläggande visuella element 

med hjälp av formlära (Solarski 2012; Larson m.fl. 2011), kroppsspråk (Isbister 2006; Cuddy 

2012) samt egna observationer av tidigare spel och dess konventioner. Spelet är också byggt 

för att logga ett antal variabler som används för att jämföra spelstilen. Med data som 

utgångspunkt går det att resonera kring likheter och skillnader mellan avatarens visuella 

representation och spelarens interaktion. 

Med denna artefakt har kvantitativ data samlats in ifrån 53 studiedeltagare. Insamlingen av 

data har utförts på campus för Högskolan i Skövde och främst involverat studenter från 

dataspelsutvecklingsprogrammen.  
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2 Bakgrund 

Den teoretiska grunden för denna studie är indelad i fyra övergripande teman. Den första 

berör avatar-begreppet och tillhörande teorier. Däribland att definiera avatar-begreppet och 

förstå olika forskares resonemang kring fenomenet samt gå vidare med en egen definition. 

Det andra temat är att redogöra för Proteus-effekten, vilket är fenomenet som hävdar att 

spelaren anpassar sitt beteende efter sin avatars visuella utformning. Denna kommer 

utvärderas för att visa på var denna studie tar vid i förhållande till tidigare studier inom 

området. Bakomliggande psykologiska teorier kommer också att behandlas för att bättre 

säkerställa studiens validitet. Det tredje temat kommer behandla olika teorier för 

karaktärsdesign och framför allt hur primitiva former samt kroppsspråk uppfattas av 

människor. Avslutningsvis kommer det fjärde temat att definiera olika spelmekaniska 

arketyper och ett resonemang följer kring deras visuella utformning och etablerade 

förväntningar hos dessa. De två senare teman kommer att ligga till grund för den visuella 

utformning avatarerna får i artefakten som kommer användas i denna studie.  

2.1 Definition och ursprung 

Begreppet avatar används för att syfta på en användares representation i en digital värld. Det 

menar flera forskare som studerar avatar-fenomenet (Linderoth 2007; Meadows 2008; 

Klevjer 2006; Kücklich 2006). Ordet avatar kommer från hinduisk mytologi och är den 

inkarnation eller skepnad som en gud tar när denna stiger ner från det gudomliga planet till 

vår värld. På samma sätt som spelaren tar en skepnad när denna går från vår verklighet in i 

den virtuella världen (Linderoth, J. 2007, s. 70). En bred definition vore att inkludera 

användarnamn och profilbilder på forum samt chattrum, eftersom dessa används för att 

representera användaren (Meadows 2008). Klevjer (2006) beskriver även hur avataren har 

ett förhållande där avataren är en protes för spelaren. Avataren fungerar som ett instrument 

för att mediera inverkan på spelvärlden och ge spelaren en kropp. För att räknas som en 

avatar måste denna kropp kunna påverka och bli påverkad av spelvärlden och fungera som 

en förlängning av spelaren. Kücklichs (2006, s. 108) definition kan beskrivas som en 

karaktär genom vilket spelaren upplever och interagerar med den fiktiva verkligheten som 

spel skapar.  

Linderoth (2007, s. 82) presenterar ytterligare ett sätt att se på avatarens användning, som 

en rekvisita för att illustrera spelarens identitet. Vilket kan innefatta att illustrera social 

tillhörighet, status och världsuppfattning. Resonemanget kring att se på avataren blir tydligt 

i vad Lindroth kallar avatarens treenighet. Den första utgångspunkten är att avataren är en 

roll som spelaren kan ta sig an. Den andra utgångspunkten är att avataren även kan 

användas som ett redskap. Det är via avataren som spelaren gör sin vilja känd inom den 

virtuella världen och interagerar med sin omgivning. Sist presenteras avataren som rekvisita. 

Det vill säga när spelaren nyttjar avataren för att manifestera sin identitet i spelet. Vem hen 

är och vem hen inte är. Mitt resonemang kring begreppet avatar liknar mest Kücklichs 

(2006), Linderoth (2007) och Klevjers (2006). Det vill säga att avataren är användarens 

representation i en spelvärld. Det är ett verktyg med vilket spelaren kan interagera med 

spelvärlden. Mitt eget resonemang utvidgar sig något från Linderoth i  att avataren kan ses 

som ett verktyg för att manifestera spelarens skapade identitet så som egenskapade 

karaktärer i bordrollspel. Dessa låter spelaren skapa och vara en karaktär vilket inte är 

spelaren själv.  
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Begreppet avatar, som behandlat i stycket ovan, blev först introducerad i av Richard Garriott 

i hans spel Ultima IV: quest of the avatar (1985). Maher (2014a, 2014b) beskriver i sina 

artiklar hur Garriot sammanvävde termen avatar med sitt spel. Spelet gick ut på att bli en 

avatar, en karaktär som i spelvärlden var ett exempel på alla åtta dygder (Ärlighet, 

medkänsla, tapperhet, rättfärdighet, hjältemod, självuppoffring, spiritualitet och 

ödmjukhet). Att ge pengar till de fattiga ökade till exempel ödmjukhet medan att inte fly från 

strid ökade hjältemod. Dessa variabler var gömda för spelaren men kom att användas för att 

utvärdera spelarens insats. I början av spelet fick spelaren besvara ett antal frågor. Utifrån 

svaren rangordnades dygderna utifrån vad spelaren värderade mest. Spelaren blev därefter 

tilldelad en av flera karaktärer med olika egenskaper. 

Garriott ville att spelaren skulle göra val baserad på hens egen moraliska kompass snarare 

än att rollspela och göra val baserad på sin karaktär. Han ville få spelaren att uppföra sig på 

ett ”bättre sätt” i enlighet med spelets etiska tema. Spelet kunde endast utvärdera spelarens 

val om denna spelade som sig själv. Därav använde han det hinduiska ordet för att referera 

till hur avataren var spelaren själv manifesterad i den fiktiva världen.  

Begreppet fick dock inte sitt genomslag förrän i Neal Stephensons skönlitterära bok Snow 

Crash (1992). Där användes begreppet för att beskriva en virtuell kropp användare kunde 

bebo när de befann sig i en virtuell verklighet som existerade delad mellan en mängd 

individer. Visualiseringen av användarnas avatar var viktig eftersom denna påverkade deras 

sociala status (Klevjer  2006). 

2.2 Avatar-typer 

Använder man begreppet avatar för att syfta på den karaktär spelaren använder för att 

uppleva och interagera med spelvärden, identifierar jag att det finns fyra typer av avatarer. 

Avatar-typerna baseras på att de har var sin unik egenskap som inte definieras av de andra 

beskrivningarna. Klevjer (2006) menar att det i grunden finns två avatar-typer; den 

egenskapade avataren med rötter i bordsrollspel och fördefinierade avatarer som Mario från 

Super Mario Bros (1985). Både Klevjer och Meadows (2008) nämner att avatarer även kan 

ses som ett kommunikations-verktyg. Det vill säga ett sätt för användare att kommunicera i 

en gemensam virtuell värld som i ett MMO (Massive Multiplayer Online) till exempel World 

of Warcraft (2004). Denna egenskap måste kombineras med någon av de tidigare nämnda 

avatar-typerna, men omfattas inte i definitionen av typerna och blir därför en egen avatar-

typ. 

Jag tycker mig även identifiera en ytterligare avatar-typ som inte omnämns i de studier jag 

granskat, något som jag kallar för underförstådda avatarer. Dessa beskrivs som de icke-

synliga avatarerna man ofta återfinner i RTS-spel (Real Time Strategy), exempelvis 

Planetary Annihilation (2014). Den underförstådda avataren hamnar inom några av de 

bärande definitionsbeskrivningarna som presenterats tidigare; att de är ett redskap som man 

gör sin vilja känd inom spelvärlden och att det är en roll som spelaren kan ta sig ann och 

därmed påverka spelval som Jørgensen (2009) menar. Denna avatar-typ vilket kan 

exemplifieras som till exempel en general som kontrollerar sina soldater existerar främst via 

kontext, hur soldaterna svarar på order eller vilken faktion man spelar. Däremot saknar den 

en visuell representation i spelvärlden och skiljer sig därför från de övriga definitionerna. 

Givet studiens fokus och omfattning är vissa avatar-typer mer intressanta att fortsättningsvis 

resonera kring än andra. Den fördefinierade och egenskapade avataren resoneras utgöra två 
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grundtyper medan de andra typerna kan ses som tillägg till grundtyperna. Den 

fördefinierade och egenskapade avataren har i sin definition också en tydlig koppling till 

visuell utformning. Något som måste anses viktigt i sammanhanget till diskussion kring 

Proteus-effekten. Studien kommer härefter att fokusera på dessa. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns olika avatar-typer. Jag tänker inte 

studera den underförstådda avataren eller avatarer som kommunikationsverktyg. Ej heller 

avatarer i form av profilbilder eller användarnamn. För att smalna av studieomfånget 

kommer jag fokusera de kommande avsnitten på att analysera egenskapade och 

fördefinierade avatarer, främst deras visuella gestaltning och effekt på spelupplevelsen.  

 

2.2.1 Egenskapade avatarer. 
 

Den egenskapade avataren har sitt ursprung i klassiska bordsrollspel (Klevjer 2006), spel 

som Dungeons & Dragons (1974). Mekaniken i denna typ av spel återfinns i många moderna 

digitala rollspel. Attribut som styrka och vitalitet samt förändring av dessa allt som 

spelsessionen pågår. Avatarer i klassiska bordsrollspel är ofta begränsade i sina handlingar 

givet spelets mekanik, men spelaren är fri att utveckla sin avatars personlighet som hen 

önskar. Spelaren kan själva skapa bakgrundshistoria och motivation till sin rollfigur. Det är 

inte ovanligt att även utseendebeskrivningar inkluderas. Utseendebeskrivningen kan till och 

med vara motsägelsefull i förhållande till den roll spelaren skapat, exempelvis att en spelare 

är en fem meter lång dvärgkaraktär. Undantaget en del sura blickar från sina medspelare 

existerar ingen obrytbar mekanik som förhindrar möjligheten att helt och hållet definiera sin 

karaktärs bakgrund och utseende. 

World of Warcraft och The Elder Scrolls V: Skyrim (2007, härefter: Skyrim) är digitala 

rollspel vilka tillåter spelaren att skapa sin egen avatar. Spelare är dock inte helt fri att välja 

dess utformning. Gemensamt för spelen är att spelaren begränsas till att välja mellan ett 

antal fördefinierade raser; människor, orcher, dvärgar med mera. Gemensamt för spelen är 

också att det inte går att ändra avatarens kroppstyp. 

I World of Warcraft får spelaren välja och kombinera från ett antal olika ansikten, frisyrer 

och ansiktsbehåring (om avataren är man). Även hud och hårfärg går att ändra på till en viss 

grad. I Skyrim har spelaren en större förmåga att ändra på sin avatars utseende. Avatarens 

ansikte kan manipuleras med en rad olika variabler som storlek och form på näsan, haka 

med mera. Spelaren har då förmågan att skapa ett unikt utseende. En viktig aspekt med 

egenskapade avatarer är att de generellt inte har någon fördefinierad personlighet. I Skyrim 

är allt spelaren vet om sin avatar att denna var en fängslad för ett brott. Men det är upp till 

spelaren att själv bilda sig en uppfattning om varför. Avatarens personlighet och historia är 

således något spelaren helt själv får definiera.  

Den mest uppenbara skillnaden mellan dessa spel är att trots båda är rollspel eller RPG (Roll 

playing Game) så är World of Warcraft ett MMORPG (Massiv Multiplayer Online Roll 

Playing Game). Detta betyder att spelaren i Skyrim enbart möter karaktärer som är helt 

styrda av spelets narrativ, medan World of Warcraft även populeras med avatarer som styrs 

av andra spelare. Båda ger spelaren förmågan att utnyttja sin avatar som både roll och 

rekvisita, givet vissa variationer. Skyrim låter spelaren existera i världen utan att störas av 

andra spelare. Spelaren kan också träda in i vilken roll denna nu önskar med sin avatar. I 
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World of Warcraft kan spelaren bli störda eller tas ut ur sin immersion av andra spelare. 

Däremot har World of Warcraft förmågan att ge spelaren en ostrukturerad och naturligt 

växande spelsession där händelserna baseras på handling och konsekvens. Skyrim kan inte 

ge detta till sina spelare då spelmekaniken och reaktionerna är förutbestämda av 

utvecklarna. Om spelaren vill säga eller göra något som utvecklarna inte planerat för är detta 

inte möjligt. Spelaren kan få ett uppdrag att döda ett visst par fiender för att samla en resurs. 

Hen kan då inte be en annan spelare om hjälp mot betalning. Eller bedra en annan spelare 

genom att ljuga om att hen behöver hjälp, för att sedan lura denna till ett farligt område och 

förrådda denne.  

När man resonerar kring avatar som rekvisita i de olika spelen ser man också att det finns 

likheter och skillnader. I båda spelen kan spelaren få tag på olika typer av rustningar och 

vapen som varierar i kvalitet. I Skyrim är detta generellt inget andra karaktärer reagerar på. 

Spelaren kan ha en rustning som är skapad av bräckligt järn och slitet läder, eller en som hen 

själv skapat av skelettet från drakar som hen dräpt. Detta påverkar inte hur karaktärer 

reagerar mot spelaren. Det finns ett par undantag dock, om spelaren går runt helt utan 

kläder kommer karaktärerna i världen att kommentera detta. Om spelaren klär sig i 

rustnings-delar från en av de två fraktionerna i inbördeskriget kommer karaktärer reagera 

på detta. Antagligen med hyllning eller hat. Detta i kontrast till World of Warcraft där andra 

spelare naturligt kan kommentera på sådana saker. En spelare med en sällsynt utrustning 

kan få hyllning och avundsjuka kommentarer från andra. Medlemmar i specifika gillen kan 

ta på sig en tabard med gillets design för att visa andra spelare sitt medlemskap. Om detta 

gille är i en konflikt med ett annat gille eller har ett specifikt rykte så kan spelare reagera 

utifrån detta. Det är i detta fall avataren som rekvisita och socialt verktyg är som tydligast 

(Meadows, 2008; Klevjer, 2006). 

När spelaren erbjuds möjligheter att forma utseendet hos sin karaktär visar forskning på att 

det finns vissa trender i utformningsvalen. I en undersökning av Nowak & Rauh (2005) 

framgick det att spelare föredrar en mänsklig avatar som dessutom har samma kön som 

spelaren. Mänskliga avatarer ansågs också vara mer trovärdiga och tillförlitliga än avatarer 

som var baserade på djur och objekt. Forskarna noterade ytterligare att spelare möjligtvis 

skulle föredra avatarer med bland annat samma ras, hårfärg och sexuell orientering. En 

annan undersökning pekade också på att när spelaren själv får skapa avataren så har de en 

tendens att skapa en idealiserad version av sig själva (Jin 2009; Messinger, m.fl. 2008). 

Främst handlar det om att försköna sin egen fysik. Förskönandet verkar också skapa en 

högre immersion och starkare koppling mellan spelaren och avataren (Jin 2009). 

2.2.2 Fördefinierade avatarer 

Den andra kategorin är fördefinierade avatarer, det vill säga avatarer som spelaren inte själv 

får utforma. Exempel på denna typ av avatarer är karaktärer som Geralt från The Witcher 3: 

Wild Hunt (2015) och Ezio från Assassins Creed II (2009). Detta är karaktärer med ett 

fördefinierat utseende och vanligtvis även en historia och personalitet. Geralt presenterades 

först i en serie böcker där han var protagonisten med sin egen bakgrunds-historia, 

motivation och vänner. Spelskaparna adapterade sedan detta till en serie spel där de lät 

spelaren leva in sig i rollen som denna karaktär. Även Ezio är en karaktär med sina egna 

motiv. I en serie spel får spelarna följa hans resa från ung och oerfaren tonåring till en 

gammal och vis man. GamesRadar (n, d) placerade Ezio på sjunde plats i sin artikel där de 

utsåg de 100 bästa karaktärerna och hade detta att säga om honom: 
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...we were there when he developed his undying sense of justice and matured 

into one of the greatest assassin‟s the order had ever seen. No matter his 

mission, Ezio was always charming and willing to help those in need. He was 

a selfless man, one that put his life on the line time and time again to make 

sure evildoers were swiftly put down. The Italian Assassin may be retired, but 

we‟ll never forget his journey or his sacrifice.  

GamesRadar (n, d, s. 95) “100 best heroes in video games” 

Problematiken med detta kan dock komma in då spelaren har kontroll över karaktären. 

Ezios motiv kanske inte överensstämmer med spelaren som kan påverka karaktärens 

handlingar till en viss nivå genom att bland annat fly eller stanna och slåss när tillfället ges. 

Spelaren kan välja att döda oskyldiga människor eller handla på andra sätt vilket står i 

kontrast till karaktärens personlighet. I The Witcher 3: Wild Hunt har Gerald sina egna 

motiv och sin egen personlighet, men spelaren har även möjlighet att göra val vilket påverkar 

spelets narrativ. Till exempel kan spelaren välja att stödja Geralds adopterade dotter eller 

inte. I Skyrim är även spelarens beslut begränsade till spelets mekanik. Spelaren kan till 

exempel inte välja att bli en köpman och öppna en butik där denna kan tjäna pengar eller 

välja att försöka prata och bli vän med banditer. 

Karaktärer  som Gordon Freeman och Chell från Half Life (1998) respektive Portal (2007) är 

även fördefinierade avatarer. Båda är visuellt fördefinierade men de är så kallade stumma 

karaktärer. De pratar aldrig utan existerar mer för att låta spelaren leva sig in i värden. I The 

Witcher 3: Wild Hunt är Gerald hjälten medan i Half Life så är det spelaren som är hjälten. 

Detta gör dem till en form av mellanting i sin användning, men då de är visuellt 

fördefinierad faller de inom den fördefinierade kategorin.  

2.2.3 Sammanfattning 

De egenskapade avatarerna låter spelaren i någon utsträckning visuellt utforma sin egen 

avatar medan fördefinierade avatarer helt är skapade av spelutvecklarna. Det finns även 

vissa aspekter associerade med dessa kategorier. Fördefinierade avatarer förutom sin 

visualisering har ofta även en fördefinierad personlighet, motiv och historia. Egenskapade 

har vanligtvis inte detta utan spelaren är fri att själva skapa detta, om så önskas.  Problemet 

med att beskriva avatarer på detta sätt är att fördefinierade karaktärer aldrig helt kommer 

att spelas som spelutvecklarna resonerat eftersom spelaren har kontroll över dem, samt att 

spelare med egenskapade avatarer i någon utsträckning är bundna till spelets regler. Det är 

också tydligt att det inom båda avatarstyperna finns många exempel på hur avatarernas 

visuella utformning har en påverkan på spelupplevelsen.  

2.3 Proteus-effekten 

Proteus-effekten myntades av Yee och Bailenson (2007) och beskriver ett fenomen där en 

spelarens avatar påverkar hens beteende. I en artikel presenterar de två experiment som 

visade på denna effekt. I det första experimentet blev studiedeltagarna slumpmässigt 

tilldelad en fördefinierad avatar i form av ett ansikte i en virtuell miljö. Dessa ansikten var 

indelade i tre kategorier; attraktiv, neutral eller icke attraktiv. Utgångsresonemanget för 

studien var haloeffekten (Dion m.fl. 1972), vilken pekar på att exempelvis attraktiva 

individer blir förknippade med ett antal orelaterade positiva drag. Studiedeltagarna fick se 

och studera sin avatar i en virtuell spegel varpå de sedan fick prata med en annan individ i 

denna virtuella miljö. Den andra användaren var en del av experiment. De mätte två 
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variabler; delvis avståndet mellan de två användarna samt hur mycket personlig information 

studiedeltagarna delade med sig av. Resultaten visade att de med attraktivare avatarer hade 

märkvärt högre resultat i båda kategorierna, de stod både närmare samt gav ut mer 

personlig information om sig själva. Även andra undersökningar har påvisat kopplingen 

mellan en attraktiv avatar och ett mer utåtriktat beteende. Speciellt när man jämför med 

spelarens faktiska utseende med avatarens (Messinger, m.fl. 2008). 

I det andra experimentet tilldelades studiedeltagarna varsin avatar. Avatarens längd 

varierade mellan deltagarna och som uppgift skulle de utföra en förhandling som innebar att 

dela upp en summa pengar mellan sig själv och en annan deltagare. De utgick från teorin att 

människor som är långa ofta förknippas med större självförtroende och dominant beteende. 

Resultaten visade att deltagare med långa avatarer hade en större tendens att ge en orättvis 

delning till sin egen fördel, medan deltagare med korta avatarer visade en tendens att 

acceptera orättvisa fördelningar. 

De gjorde en uppföljande undersökning 2009 där de bland annat återanvände 

utgångspunkten från det föregående experimentet, fast denna gång på fältet. Spelet i fråga 

var World of Warcraft. Deras hypotes var att spelare med avatarer som var längre och 

avatarer som var attraktiva skulle överträffa andra avatarer. Resultaten antyder att långa och 

attraktiva avatarer statistiskt sett överträffar andra avatarer. Dock blev det otydliga resultat 

när man kombinerar olika aspekterna vilket gjorde det svårt att konstatera till exempel att 

attraktiva avatarer överträffar mindre attraktiva avatarer. Detta på grund av kombinationer 

som attraktiv och kort. Men statistiken överlag tyder på en koppling mellan längd och 

attraktivitet samt dess framgång. Den data som analyserades är dock något problematisk 

eftersom den inte höll information om spelarens längd i relation till avatarerna eller 

attraktionsnivå. En lång spelare kan då möjligtvis välja en lång avatar, varpå det är möjligt 

att hävda att det är spelarens egen personlighet och utseende som driver beteendet och inte 

avatarens visuella representation. Men med tanke på de tidigare och senare fynden om både 

attraktivitet och längd, är det dock trovärdigt att dessa faktorer påverkar hur framgångsrik 

spelaren är.  

I en annan studie från 2009 gjorde de ytterligare ett experiment som ämnade att undersökte 

om Proteus-effekten kvarstod efter att spelaren slutat spela. De upprepade experimentet där 

forskningsdeltagarna skulle förhandla om pengar och tilldelades olika långa avatarer. Efter 

den virtuella förhandlingen fick deltagarna göra samma uppgift utanför den virtuella miljön. 

Resultatet visade att effekten höll sig kvar utanför spelmiljön men försvann relativt fort. 

Liknande tendenser har observerats i andra undersökningar. Avatarer med likhet till 

spelaren har visats ge en effekt på spelaren utanför spelet i en serie undersökningar där 

spelaren sett sin avatar träna och bli belönad. Detta ökade sannolikheten för hur mycket 

spelaren tränade utanför spelet (Fox m.fl. 2009). Att avataren var lik spelaren resonerades 

dock vara en viktig faktor.  

Det har även visats att spelare som spelar en karaktär med motsatt kön i MMO spel anpassar 

sig till avatarens könsroll i den virtuella världen. Män som använder kvinnliga avatarer 

tenderar att ha ett mer stereotypiskt feminint beteende (Yee, Duchenaut, Yao, & Nelson 

2011). Spelare rapporterade att de ansåg att det var mer feminint att hela andra, även om det 

statistiskt sett inte existerade någon skillnad mellan manliga och kvinnliga spelare. Dock så 

existerade det en skillnad när man studerade avatarens kön. Där en större andel kvinnliga 

avatarer var helare. Den falska stereotypen blev sann i spelvärlden (Yee 2014, s. 112-113). 
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Även spelare med sexualiserade avatarer får ett annorlunda beteende med större tendenser 

till självobjektifiering (Fox m.fl. 2013).  

Spelare med avatarer som är klädda på ett negativt eller aggressivt sätt har även visats 

påverka spelarens beteende i laborativa experiment (Peña, Hancock & Merola 2009). 

Spelare vars avatarer var iklädda svarta rockar visade på ett mer aggressivt beteende och en 

lägre tendens till samarbete med andra spelare om man jämförde med spelare som hade 

avatarer i vita rockar. Svarta rockar associerades med negativa attityder som död och 

ondska, detta visades skapa en större tendens att acceptera aggressiva beteenden som att 

döda försvarslösa spelare. I samma experiment bad de även forskningsdeltagare att beskriva 

ett antal konstverk i ett virtuellt museum. Deltagarna tilldelades avatarer som antingen såg 

ut som en läkare eller Ku Klux Klan-medlem. Deltagarna med Ku Klux Klan-avatarer gav 

mer aggressiva tolkningar av konstverken än de med en läkar-avatar. 

2.3.1 Bakomliggande teorier 

Yee och Bailenson (2007, 2009) hävdar att det finns ett antal möjliga psykologiska teorier 

som kan vara bakomliggande för Proteus-effekten. För att bättre förstå Proteus-effekten är 

det viktigt att förstå dessa. De teorier som behandlas för att ringa in anledningar till effekten 

ansågs vara behavioral confirmation, självperceptionsteori och avindividualisering.  

Behavioral confirmation beskriver hur sociala förväntningar leder en individ till att ändra 

på sitt beteende på ett sådant sätt att andra bekräftar deras förväntningar (Snyder, M. 1992). 

De menar att i ett socialt utbyte finns en så kallad åskådare och ett mål. Åskådaren har en 

uppfattning om målets beteende och ändrar på sitt eget som svar på detta. Åskådaren 

förväntar sig till exempel att målet är trevlig. Målet märker då av detta beteende och ändrar 

då på sitt eget i svar. Detta bekräftar då åskådarens uppfattning. 

Självperceptionsteori (Bem 1967) beskriver hur vi observerar oss själva och därefter gör en 

anpassning. När vi utför en handling observerar vi detta för att sedan avgöra vad vår attityd 

är. På samma sätt som en individ kan observera en annan och av dennas beteende drar en 

slutsats om vad för attityder denna har. Självperceptionsteorin är besläktad med kognitiv 

dissonans som beskriver hur en individ som utför en handling, vilken är motsägelsefull mot 

hens attityd, därefter ändra på sin attityd för att lösa den mentala stressen som uppstår 

(Holt. M.fl. 2015). Dessa teorier stod länge mot varandra men senare forskning visade att 

båda teorierna kunde existera under olika förutsättningar. Självperceptionsteori brukar 

generellt appliceras på handlingar där individens attityd i frågan inte är starkt fäst i 

individens psyke medan kognitiv dissonans beskriver den mentala stressen och lösningen av 

detta när en individ utför en handling vilket inte stämmer överens med dennas redan 

etablerade attityd (Fazio. R, Zanna. M & Cooper. J. 1977).  

Avindividualisering beskriver hur en individ kan förlora sin personliga identitet och känsla 

av ansvar (Holt. M.fl. 2015). Nyckeln till detta anses vara känslan av anonymitet. Fenomenet 

gör även att individen har större chans att bli påverkad av omgivningen och dess identitet-

antydning. Ofta associerat med grupp-beteende där individen försvinner i gruppen, men 

även applicerbart på anonymiteten som kan skapas i spelvärldar. Ett experiment visade att 

deltagarna i Ku Klux Klan förklädnad orsakade mer smärta än de i sjuksköterskeuniform när 

de blev beordrade av forskningsledaren att tilldela elstötar till en individ i ett annat rum. 

Detta visade att avindividualiseradet även ökar graden till vilket identitet-antydningen 

påverkar individen. Det vill säga att individer observerar omgivningen för att förstå hur de 
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ska agera. De negativa associationerna av Ku Klux Klan förklädnaden påverkade 

forskningsdeltagarnas beteende, samt vice versa med sjuksköterskeuniform (Johnson & 

Downing 1979). 

2.4 Visuell representation 

Karaktärsdesign innebär är att visuellt gestalta en karaktär som förmedlar dennes förmågor. 

Syftet baserar sig på att människor omedvetet och medvetet uppfattar andra och dömer dem 

efter deras utseende (Isbister 2006). Att medvetet få en karaktär att bli uppfattad på ett 

specifikt sätt kräver eftertanke. Karaktärens roll, styrka, spelstil med mera måste vara tydlig 

för spelaren. Både för att förstå sin egen avatar och andra karaktärer i spelvärlden. 

Stereotyper kan användas vid gestaltningsvalen då dessa agerar som snabba ledtrådar för 

åskådaren att tolka karaktären (Isbister 2006). Det finns ett flertal sätt att uppnå en specifik 

uppfattning om en karaktär genom karaktärsdesign.   

Ett av dessa är att se de primitiva formerna som en karaktär består av. Med primitiva former  

menas cirklar, fyrkanter och trianglar. Solarski (2012) beskriver hur dessa former uppfattas 

av människor. Cirklar uppfattas som säkra och vänliga, ofta kopplad till ungdomlighet och 

positivitet medan fyrkanter ses som starka och stabila. Trianglar ses dock som farliga och 

aggressiva. Detta stöds i en undersökning som jämförde cirklar och trianglar samt spetsiga 

och runda former. Det visades på att runda former ansågs vara ofarliga medan spetsiga 

uppfattades som hotande (Larson m.fl. 2011). En teori är att dessa reaktioner kommer ur 

naturen där spetsiga former generellt är farliga. Fyrkantiga former som stenar är stabila och 

tåliga vilket vi även associerades med styrka. Runda former som blommor är ofarliga. Barns 

ansikten har även många rundade former vilket kan förklara vår koppling till ungdom och 

positiv energi (Solarski 2012). Att använda dessa former för att skapa en karaktärs 

grundläggande form är en vanligt använd metod för att kommunicera karaktärsdrag och 

personlighet inom spel.  

 

 Primitiva former (Solarski 2012, s. 180 ) Figur 1

 

Människor har även en tendens att anta personlighetsdrag från kroppsspråk (Isbister 2006; 

Cuddy 2012). Därav kan posering och kroppsspråk vara en viktig aspekt för karaktärsdesign. 

En dominant person har ett lugnt och öppet kroppsspråk. Hen är bekväm med att ta plats till 

skillnad från en undergiven person som är mer sluten och inte vågar ta mycket plats. 
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Fientliga individer kan luta sig fram för att förmedla hotfullhet. Även en vänlig person kan 

luta sig fram för att visa intresse men deras ansiktsuttryck kan skilja sig åt samt att fientliga 

individer kan ha ett stelare och mer spänt kroppsspråk. Som om de gör sig redo för att 

attackera (Isbister 2006; Cuddy 2012). 

2.5 Spelmekaniska arketyper 

Det finns ett antal vedertagna spelmekaniska arketyper i spel. En spelmekanisk arketyp kan 

beskriva en karaktärs förmågor och dess roll i spelet. Olika arketyper brukar även ha 

specifika spelstilar associerade med dem. En spelstil kan förklaras som hur en spelare löser 

ett problem. Olika arketypers styrkor och svagheter gör att vissa strategier eller spelstilar är 

fördelaktiga. Man kan se det som att en spelmekanisk arketyp har en roll den ska uppfylla, 

ett mål. För att uppnå detta mål har arketypen olika förmågor eller redskap som denna kan 

använda. Spelstilen baseras på strategier och beskriver hur spelaren använder verktygen den 

är given för att uppnå målet. Genom att analysera dessa faktorer går det att hitta 

gemensamma drag mellan spel och karaktärerna inom dessa och kan beskrivas som en 

spelmekanisk arketyp.    

Beroende på spelgenre återkommer vissa spelmekaniska arketyper oftare. I MMO-spel 

nämns ofta den heliga treenigheten (Yee 2014, s. 18). Tank, anfallare och läkare. Tankens 

roll är att ta uppmärksamheten och skadan från fiender. Denna har ofta förmågor som gör 

att den kan ta en stor mängd skada innan den dör. Anfallaren kan dela ut en stor mängd 

skada och är väldigt offensivt orienterad då den enbart fokusera på att attackera fienden, i 

jämförelse med tanken är anfallaren dock mer mobil. Läkarens roll är främst att hålla tanken 

vid liv. För att vara framgångsrik i denna typ av spel måste dessa tre arketyperna arbeta 

tillsammans.  

I MOBA-spel (Massive Online Battle Arena) som Dota 2 (2013) delas klasserna ofta in i 

tank, ledkämpe och medhjälpare. Ledkämpen börjar svag och blir under spelets gång 

exponentiellt starkare. Rollens uppgift är att mot slutet av spelsessionen kunna bära laget till 

seger. Medhjälparen är en bred roll vilket i allmänhet går ut på att hjälpa laget. Inom denna 

kategori finns det mer specifika roller, exempelvis kan  en medhjälpare vara en läkare. De 

kan även ha förmågor som kan kontrollera fiendernas rörelse. Till exempel låsa fast 

fiendespelare så att ledkämpen lättare kan döda dem.  

Det går att konstatera att det finns en mängd olika spelmekaniska arketyper och många går 

att kombinera för att skapa nya. Två av de mest grundläggande och klassiska arketyperna är 

de av riddaren och bågskytten. Dessa är arketyper som använder sig av fysiska attacker till 

skillnad från magi. De är dock motsatser i sin spelstil då riddaren är närstrids-fokuserad 

medan bågskytten använder distansattacker. Riddaren kan ofta tåla en stor mängd skada 

vilket gör hen välanpassad för närstrid. Bågskytten är snabb för att öka avståndet till fiender 

som kommer för nära, och sedan fortsätta attackera ifrån ett säkert avstånd. Ett flertal 

hjältar i Dota 2 (2013) faller in bågskytt-arketypen. Däribland Windranger. Hennes 

förmågor innefattar att bland annat ladda upp ett kraftigt skott från sin pilbåge eller att öka 

sin attack hastighet för att bombadera sina fiender med en stor mängd pilar. Hon är dock 

inte fysiskt tålig och har två förmågor för att snabbt kunna undkomma striden. En är att öka 

sin hastighet för att kunna springa bort, den andra är att låsa fast en fiende på plats. Den 

sistnämnde ger henne både förmågan att undkomma samt ett tillfälle att attackera säkert. 

Ett exempel för riddaren är barbarian klassen från Diablo 3 (2012). Denna klass har ett stort 
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focus på närstrid med aktiverbara förmågor vilket kan öka dennas skada och 

överlevnadsförmåga. En förmåga minskar alla skada som karaktären tar med 50% medan en 

annan låter karaktären hoppa in bland fiender från ett större avstånd för att snabbt komma 

in i närstrid och samtidigt göra skada när denna landar. 

Dessa två arketyper är grundläggande då de definieras av sin stridsförmåga, antagligen 

närstrid eller distansstrid. Vilket ett flertal andra arketyper bygger vidare på och många av 

de redan nämnda arketyperna ofta är kopplade till. Riddaren kan ofta kopplas till bland 

annat rollen som tank och ledkämpe, medan bågskytten ofta förknippas med anfallare. Som 

grund för denna studie passar arketyperna riddaren och bågskytten bra då de är såpass 

grundläggande och allmänt förekommande. De definieras av två kontrasterande och 

simplistiska spelstilar med en relativt gemensam gestaltning över ett flertal spel.  

2.5.1 Analys av visuella arketyper 

Riddaren har förmågan att använda ett stort antal närstridsvapen som svärd, yxor och spjut. 

De är fysiskt starka och bär den tyngsta och mest tåliga rustningen vilket leder till att 

riddaren kan överleva en stor mängd skada, detta balanseras ofta med begränsad 

rörelsemöjlighet och hastighet.  Den andra arketypen är bågskytten. Denna är fokuserad på 

distansstrid och brukar primärt gestaltas med en pilbåge. Till skillnad från riddaren 

attackerar bågskytten på ett avstånd och har lätt eller ingen rustning så de kan röra sig 

snabbt för att fly från fienden om denna kommer för nära. Detta då de inte är fysiskt tåliga 

och inte gör bra ifrån sig i närstridssituationer. (Tvtropes n.d) 

 
 

 En bågskytte och krigare från spelet Guild Wars 2 Figur 2

 

Exempel på dessa två arketyper kan ses i Guild Wars 2 (2012).  Deras visualisering är skapad 

för att stödja deras roller och göra dem tydliga för spelaren. När man studerar bågskytten 

kan man med observera en aggressiv triangulär siluett. Även i detalj kan man observera en 

mängd spetsiga former som håret och detaljarbetet på underarmarna och axlarna. Hennes 
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fysik är smal och saknar stabila fyrkantiga former vilket gör att hon inte uppfattas som 

fysiskt tålig men dock som snabb och smidig med sin atletiska kropp. Hennes kroppsspråk är 

något framåtlutande och spänd på ett aggressivt sätt som om hon är redo att gå till attack 

eller fly vilket ögonblick som helst. Riddaren har en fyrkantig siluett vilket ger denna en 

stabil och stark gestaltning. Rustningens axelstycke är rundad men innehåller fortfarande 

hårda kanter, även andra delar av rustningen har taggiga former som benen och hjälmens 

vingar. Hens kroppsspråk är avslappnad men dominant och självsäker.  

När man observerar bildernas innehåll stödjer även detta deras arketyper. Bågskytten har 

minimalt med rustning. Inget är i vägen för benen och håret är uppsätt så att hon ska kunna 

röra sig snabbt. Även det faktum att hon har en pilbåge vilket är redo att spännas stödjer 

uppfattningen om att hon är distansfokuserad. Riddaren är helt täckt i en tung rustning 

vilket skyddar hela kroppen vid närstrid och han har ett svärd i handen. Allt detta leder 

åskådaren till att vid första anblick tolka dessa arketyper och direkt förstå deras förmågor. 

Både som avatarer då spelaren kan förstå hur hen ska använda sin avatar i strid samt om 

spelaren möter en annan karaktär.  
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3 Problemformulering  

Majoriteten av spel har någon form av avatar som spelaren använder för att interagera med 

spelvärlden. Proteus-effekten visar att avatarens visuella representation påverkar spelarens 

beteende. En aggressivt utformad avatar kan exempelvis göra spelaren mer aggressivt 

inställd. Detta beror med stor sannolikhet på en rad psykologiska processer och spelarens 

föreställning av hur stereotyper bör uppföra sig, något som påverkar spelarens beteende. 

Spelutvecklare använder sig av stereotyper för att skapa en vanligt förekommande 

avatarstyp; den fördefinierade avataren. För att gestalta dessa använder utvecklare sig av 

vedertagna utformningsaspekter som kroppsspråk, primitiva former samt arketypiska 

attribut. Målet är att deras förmågor, roll och spelstil snabbt och undermedvetet skall förstås 

av spelaren. 

Studier om Proteus-effekten är främst gjorda inom humanistisk forskning med fokus på 

kommunikation och socialt utbyte. Experimenten har varit upplagda för att undersöka om 

spelaren blir påverkad av sin avatar i interaktion med andra spelare. Som spelutvecklare kan 

jag se att denna information är viktig att ta hänsyn till. Däremot ser jag också att studierna 

inte behandlar i vilket utsträckning Proteus-effekten har en påverkan på interaktionen med 

spelmekaniken. Det vill säga om karaktärens visuella utformning får konsekvenser i hur 

spelaren väljer att lösa en uppgift. Givet att det har en påverkan, är detta också något som 

bör tas hänsyn till vid utformning av karaktärerna. 

Grunden för problemformuleringen är att jag vill undersöka i vilken utsträckning 

utformningen av en fördefinierad avatar påverkar spelstilen. Hur försöker spelaren lösa 

problem? Spelar de mer försiktigt och håller sitt avstånd eller springer spelaren rakt mot 

fienden? Givet studiens omfattning kommer spelstil i detta fall få ett antal fördefinierade 

faktorer som positionsförhållande till hindret och vilka spelmekaniska funktioner spelaren 

använder sig av för att lösa problemet. Inom begreppet spelstil skulle man kunna resonera 

att det finns många fler faktorer som kan samlas in. Genom att ha genomfört denna studie 

kommer det att vara lättare att identifiera vilka fler faktorer som hade kunnat mätas för att 

göra en mer djupgående analys, men som utgångsläge bör det räcka för att visa stora 

skillnader i spelsätt.  

3.1 Metodbeskrivning 

Givet studiens omfattning utgick experimentet ifrån att testa två olika avatarer som 

baserades på kontrasterande arketyper i rollspel. Det enda som skiljde karaktärerna åt var 

deras visuella utformning, vilket innebar att de hade samma förmågor och möjligheter att 

lösa uppgiften. Hypotesen var att de olika avatarerna skulle göra att spelaren försökte ta sig 

förbi hindren på olika sätt. Om det mellan dessa två avatarer gick att mäta en signifikant 

statistisk skillnad, skulle detta visa på att avatarens visuella representation har en påverkan 

på hur spelaren interagerar med spelets mekanik. 

För att kunna hitta signifikanta, statistiska skillnader mellan de olika avatarerna var en 

kvantitativ metod för datainsamling mest lämplig. Data från en sådan metod ger en bred 

överblick som gör att det lättare går att se trender i stora datamängder, samtidigt som det 

också kan generaliseras för den gemene spelaren. Jag samlade in data i form av siffror från 

olika variabler inom artefakten. Dessa inkluderar olika typer av attackinformation, distans 

till fienden, dödsfall och hur mycket skada spelaren har tagit. Denna data samanställdes från 
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de olika deltagarna och grupperades utefter demografisk tillhörighet. Detta för att dels 

besvara den överhängande frågeställningen men också för att finna skillnader mellan 

grupperna. Med hjälp av denna metod kunde studien peka på skillnader i interaktionen med 

de spelmekaniska element. Däremot kan denna data inte peka på den bakomliggande 

anledningen i detalj. En kvalitativ studie skulle ha varit mer framgångsrik i att se 

anledningarna till beteendet eftersom det går att samla in mer nyanserad, subjektiv data. 

Givet studiens omfattning har en kvantitativ studie dock räckt till för att visa på signifikanta 

skillnader hos den generella spelaren (Ejvegård 2010).   

Något som skulle kunna ha haft en påverkat på studiens data är studiedeltagarnas tidigare 

erfarenhet av spelande. Exempelvis kan preferenser inom spel: vad de föredrar att spela 

samt deras personligt föredragna spelstil helt ha styrt spelstilen i experimentet. För att se om 

det uppstod sådana trender fick deltagaren vid slutet av experimentet svara på en enkät 

(Appendix A - enkät). För att deltagaren skulle få alla verktyg för att definiera eventuell 

spelstil gavs både svarsalternativ och en öppen fråga. I samma enkät samlades också 

demografisk data som upplevd könstillhörighet, utbildning och ålder. Detta för att 

möjliggöra jämförelsen mellan olika demografiska grupper (Østbye 2004). 

3.1.1 Artefakt 

För att testa hypotesen om att avatarens visuella utformning har en påverkan på spelstilen, 

har ett 2D-spel skapas där en av de två avatarerna styrdes av spelaren under ett 

experimenttillfälle. Perspektivet var placerat från sidan med avataren i mitten av skärmen 

för att hjälpa sätta denna i fokus. Spelaren kunde förflytta avataren genom att gå höger eller 

vänster i spelvärlden samt använda sig av två attacker; närstrids och distansattacker. 

Spelaren var tvungen att använda dessa för att komma förbi hindren. Närstridsattacken 

fungerade som en svepande attack framför spelaren som skadade hindret inom en kort 

räckvidd. Distansattacken var en projektil vilken avfyras mot den riktningen som hindren 

var, det vill säga höger. Projektilen hade inte någon fysik applicerad på sig utan färdas i en 

rak linje tills den kom till skärmens kant där objektet försvann eller tills den träffade ett 

hinder. Spelaren kunde med andra ord inte påverka hinder som denna inte kunde se. 

Spelarens uppdrag i spelet var att ta sig igenom ett övningsrum och tre banor som innehöll 

ett antal hinder Hindren i spelet är rörliga fiender som ger skada om man nuddar dessa. 

Fienderna har gestaltats som gelatinösa klumpar vilket börjar röra sig horisontellt mot 

spelaren när denna kom för nära. Jag valde att skapa levande fiender istället för statiska 

objekt då avatarerna definieras av sin förmåga i strid mot fiender, samt deras respektive 

förmåga att överleva strid. Då det var denna definition av arketyperna jag fokuserade på 

ansåg jag att det var passande att använde hinder i form av fiender som denna kan attackera. 

När spelaren nådde den sista nivåns slut var spelsessionen avslutad. De två avatarerna var 

visuellt representeras som arketyperna riddaren och bågskytten. Detta då riddaren spelas i 

närstrid med närstridsvapen som svärd medan bågskytten används på avstånd med 

distansvapen som pilbåge.  

Medan studiedeltagarna spelade lagrades viss data berörande studiedeltagarens interaktion 

automatiskt. Spelet sparade data i tre huvudsakliga variabler; Den första var spelarens 

generella hälsa vilket involverade spelarens liv i slutet av nivån samt hur många gånger 

spelaren dog i en given nivå. Att föra statistik om spelarens liv visar på hur mycket skada 

studiedeltagaren har tagit. Detta var relevant då en spelare som placerade sig på ett större 

avstånd till fienderna hade mindre sannolikhet att bli skadad och borde ha en mindre 
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frekvens av dödsfall. Den andra var närstrids data. Detta är när spelaren använder 

närstridsattacken för att skada en fiende. Den tredje var distansdata, vilket är när spelaren 

använder sig av distansattacken för att skada en fiende. Denna var indelad i ytterligare tre 

variabler med avseende på hur långt projektilen färdades. Projektilens avstånd delades upp i 

tre kategorier, nära, mellan och långt borta. Detta betydde att jag kunde mäta om spelare 

höll ett stort avstånd till fienden eller inte när denna attackerar. Det var viktigt att samla 

information om avståndet då en spelare kan stå i närstridsavstånd men använda 

distansattacken. Jag valde att mäta spelstilen i dessa variabler då det är de mest definierande 

aspekterna av dessa två spelmekaniska arketyper. Hypotesen var att bågskyttens 

genomsnittliga avstånd till fiender bör vara större en krigarens och att bågskytten främst 

använder sig av distansvapen för att skada fienden och vice versa. Spelmekaniskt brukar 

riddaren kunna överleva närstrid bättre än bågskytten samt göra mer skada på detta sätt. 

Dock var avatarerna i artefakten helt likvärdiga ur en spelmekanisk synpunkt.  

Artefakten tog relativt kort tid att spela, varje session varade mellan 5-10 minuter. Den första 

banan bestod av ett övningsrum där spelaren lärde sig mekaniken, hur man rör sig och 

använder de olika attackerna i säkerhet utan några fiender. När spelaren kände sig redo 

kunde denna röra sig vidare. Förutom övningsrummet fanns det tre banor med ökande 

svårighetsgrad.  

Spelets svårighetsgrad var något som kunde påverka resultaten. Om spelet var för lätt kunde 

det betyda att spelaren inte fokuserade på uppgiften. Om det var för svårt kan det uppstå 

problem med bortfall då deltagare inte avslutade spelet. Jag valde därav att dela in spelet i 

tre nivåer med ökande svårighetsgrad. Mer specifikt genom att öka fiendernas hastighet. 

Mitt resonemang var att den första nivån har en låg grad av utmaning för att spelarna skulle 

kunna lära sig spelet och fienderna. En form av uppvärmning. Andra nivån har en något 

ökad svårighetsgrad för att utmana spelaren mer efter att de har lärt sig spelet och sista 

nivån hade en markant ökning för att testa spelarnas förmåga.  

Jag valde att öka svårighetsgraden genom att öka hastigheten på fienderna istället för att öka 

till exempel skadan fienden gjorde. Resonemanget för detta var att en hastighetsökning 

innebar en uppenbar visuell ändring samt deltagarna skulle få kortare reaktionstid. Tanken 

var även att en kortare reaktionstid skulle tvinga deltagarna att identifiera vad de tyckte var 

en optimal strategi. Bortom att motivera deltagarna till ett instinktivt beteende kunde detta 

även vara ett sätt att snabbt identifiera om det fanns en oönskad obalans mellan 

spelversionerna, där det visade sig att spelmekaniken premierade en viss del. En 

förutsättning för studien givet problemställningen, är att det inte får finnas några 

spelmekaniska skillnader mellan spelversionerna. Jag resonerade att eventuella problem 

med att jämställa spelversionerna skulle bli tydliga i pilotstudien och den faktiska 

insamlingen givet mängden deltagare och svårighetsgradsökningen.  

Att definiera svårighetsgraden var dock problematiskt eftersom det är många delar som var 

tvungna att balanseras. Att hitta en optimal svårighetsnivå är svårt då varje utformningsval 

inte kan testas mot en grupp individer. Pilotstudien visade dock inga större problem med 

svårighetsgraden eller med balansen för de olika attackerna. Inga större problem 

uppmärksammades och endast en av sju pilotstudiedeltagare dog under studien. 

Svårighetsgraden ansågs därmed var tillräcklig för att vara utmanande samtidigt som en 

majoritet kunde klara spelet. Det gjordes endast små ändringar efter återkoppling från 



 16 

deltagarna. Väntetiden mellan att kunna attackera med distansattacken ändrades till 

exempel med runt 0.08 sekunder.  

3.1.2 Experimentupplägg 

Experimentet bedrevs på Högskolan i Skövde. Jag värvade studiedeltagare genom att fråga 

om de ville delta på plats. Som en del i värvandet förklarade jag; vad undersökningen 

involverade, hur lång tid det skulle ta, vad de förväntades göra samt att det i artefakten 

innehåller våld. Jag undvek att i detalj förklara studiens syfte då jag, likt Yee och Bailensons 

(2007, 2009) studier, inte vill att studiedeltagarna helt skulle var medvetna om vad studien 

undersöker. Detta då det kunde påverka deras beteende och minska resultatens trovärdighet. 

Studiedeltagarna fick en och en spela igenom spelet en gång. De blev slumpmässigt tilldelade 

en avatar och resultatet sparades tillsammans med demografisk information. All data som 

sparades var anonym. Att låta deltagarna spela båda versionerna skulle möjligtvis kunna ge 

tydligare resultat i form av att observera skillnader. Om en individ har en varierad spelstil 

mellan de två olika versionerna skulle detta vara ett tecken på att avatarens visuella 

representation har en påverkan. Anledningen till att de endast fick spela en avatar var dock 

för att jag vill att deras reaktion och spelstil skulle vara naturlig. Om de spelar samma spel 

med en annan avatar kunde studiedeltagarna inse att mekaniken är densamma mellan de två 

versionerna. Den andra sessionen kunde därav påverkas av den första. Det kunde skapa en 

oförutsägbar påverkan av studieresultaten. 

Spelsessionerna genomfördes vid ett bord utanför datorsalarna, en plats som var något 

avskärmad men ändå lättillgänglig. I början av sessionen förklarade jag muntligt vad de 

skulle göra och därefter fick de tillgång till en laptop där de fick spela medan jag observerade 

och skrev ned anteckningar. Jag antecknade hur många gånger de dog samt hur mycket 

hälsa de hade i slutet av nivån. Detta var viktigt eftersom dessa variabler inte sparades av 

artefakten. När studiedeltagaren var klar eller avbröt fick de svara på enkäten (Appendix A - 

enkät). Enkäten innehöll demografisk information som upplevd könsidentitet, ålder och 

utbildningsnivå. Även information som upplevd erfarenhet med spel och spelande samt om 

de hade erfarenhet av spelutveckling. Frågor angående spelpreferens som en öppen fråga om 

vad de föredrog att spela och stängda frågor om preferenser inom spelstil, om de föredrog 

närstrid, distansstrid eller blandad var inkluderad. 

Varje spelsession varade runt 5-10 minuter för att minimera bortfall, långa sessioner kunde 

leda till att studiedeltagarna inte ville delta eller på egen hand avbröt deltagandet. Givet den 

kvantitativa undersökningsmetoden gjorde denna begränsningen även det möjligt att tillåta 

en större mängd deltagare för att öka trovärdigheten i den kvantitativa datainsamlingen 

(Ejvegård 2010). Att vara närvarande eller frånvarande under spelsessionen kunde även ha 

haft en inverkan på studiedeltagarna. Detta för att jag som testledare och observatör kunde 

ha påverka testresultaten med min närvaro (Østbye 2004, s. 58). Studiedeltagarna kunde 

möjligtvis ha haft problemet att de inte kunde slappna av och spela naturligt då de känner 

sig observerade och dömda. Dock om jag var en närvarande observatör kunde jag observera 

deras beteende och få information från studien vilket jag möjligtvis inte skulle ha kunna få 

om jag var frånvarande. Jag kunde till exempel märka om en deltagare fokuserar på 

uppgiften, samt om de använder sig av en spelstil jag inte räknat med och därav inte 

loggades korrekt av variablerna. Ett alternativ hade varit att spela in spelsessionen med hjälp 

av skärminspelnings mjukvara. Dessa filer har dock en tendens att bli ohanterbart stora och 

det skulle ha skapa en stor mängd information som skulle ha varit svår analyserad för mig 

inom ramen av denna studie. Med detta i åtanke så var jag på plats och passivt observerade 
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studiedeltagarna för att säkerställa att informationen jag samlade in var representativ för de 

spelstilar som studiedeltagarna faktiskt använder sig av. Då jag observerade deltagarna 

under experimentet var jag bunden till en fysisk plats i taget, detta har inneburit en 

begränsning i hur många deltagare som värvats. För att genomföra en trovärdig kvantitativ 

undersökning önskade jag få en stor mängd forskningsdeltagare så att denna data kan anses 

vara representativ och därmed generaliserbar (Østbye 2004, s. 248). Ett alternativ för att nå 

större mängder deltagare hade varit att distribuera spelet via internet och samla in data på 

distans. Men det ansågs vara viktigare att bekräfta att denna data var representativ för en 

normal spelsession. 

3.1.3 Deltagare 

Undersökningen utfördes över ett flertal dagar i slutet av april 2016 på plats vid Högskolan i 

Skövde, och inkluderade främst studenter ifrån dataspelsutvecklingsprogrammen (DSP). Jag 

identifierade att studenterna i andra året på DSP vid denna tid hade en kurs vid namn 

Projekt i spelutveckling II. Kursen är ett större projektarbete där studenterna jobbar i 

grupper från samtliga discipliner inom DSP. En stor mängd individer brukar under detta 

arbete samlas i sina grupper och arbeta i datasalarna vilket jag använde till min fördel. 

Anledningen till att jag valde att fokusera på denna population beror på att jag ville att 

resultaten skall representeras av deltagare som har erfarenhet och intresse för spel. Urvalet 

av deltagare till studien kan kritiseras eftersom deras erfarenhet inom området kan ha en 

påverkan på utfallet och då i större grad baseras på erfarenhet än avatarernas utformning. 

För att få en tydligare effekt kanske man enbart skulle ha haft studiedeltagare utan 

spelerfarenhet. Men givet att utfallet av denna studie främst påverkar spelare värdesätter jag 

generaliserbarheten hos dessa framför att uppnå en viss effekt. Med detta sagt hade jag inte 

som plan att neka någon att genomföra en spelsession. En mer befogad kritik är att framtida 

spelutvecklare inte nödvändigtvis representerar den gemene spelaren. Det är rimligt att 

studenterna vid DSP i regel har mer kunskap om spelmekanik och dess effekter, något som 

kan leda till att de inte spelar på ett representativt sätt. Det var dock den demografi jag 

kunde räkna med att nå i en tillräckligt hög kvantitet. Mitt ställningstagande är att om den 

förväntade effekten av avatarerna kan observeras bland dessa, kan man även förvänta sig en 

liknande effekt hos den gemene spelaren. Samtliga deltagare hävdade att de hade erfarenhet 

av dataspelsutveckling och förutom ett undantag var alla studenter inom DSP. Alla deltagare 

förutom två identifierade sin erfarenhet av spelande som medium till hög. Gällande 

föredelningen av disciplinerna kopplade inom DSP består den största deltagargruppen av 

grafiker. Något mindre än hälften av deltagarna studerade någon av de tre 

grafikinritningarna (2D, 3D eller animation).  

Jag hade planerat att utesluta insamlad data från individer som förmodat kopplingen mellan 

avatarernas visuella gestaltning och spelstilen. Jag försökte ringa in detta genom att 

inkludera en fråga i enkäten som uppmanade deltagaren att beskriva vad studien fokuserar 

på. En stor andel förmodade att undersökningen berörde spelstil, men ingen identifierade att 

avataren var källan för att spelstilen förändrades. Därmed uteslöts ingen från studien. 

Sammanlagt deltog 53 stycken individer. 26 spelade som riddaren medan 27 spelade som 

bågskytten. Deltagarna var främst i åldern 20-30. Det är fördelaktigt eftersom deltagarna är 

myndiga och i viss utsträckning självständiga. Däremot blir det svårare att skapa ytterligare 

demografiska åldersgrupper och resonera resultaten mellan dessa. Deltagarnas ålder 

varierade mellan 19 och 31 med en genomsnittlig och median-ålder på 22. Endast fyra 
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deltagare hamnade utanför åldersgruppen jag riktade in mig på, och då med ett år vilket jag 

fortfarande ansåg accepterbar. Deltagarnas preferenser angående spelstil enligt dem själva 

var även fördelad som så att 24% föredrog distansstil, 18% närstrid och resterande 58% 

svarade blandad. En individ svarade dock inte på frågan.  

Det största problemet med deltagargruppen är att det finns en tydlig ojämn könsfördelning. 

Jag jobbade mot att uppnå en jämn könsfördelning men lyckades inte. Totalt deltog 12 

kvinnor och 40 män, samt 1 som identifierade sig som ”övrig/vill inte säga”.  En anledning 

till detta är att det finns mindre kvinnor att tillfråga i studentgruppen samt, att de kvinnliga 

studenterna oftare valde att inte delta. Denna snedfördelning av deltagare baserad på 

könstillhörighet är en faktor som måste tas i hänsyn vid analys av data.  
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4 Genomförande 

Skapandet av artefakten har inneburit att arbeta med programmering, 2D-grafik samt 

animation. Något som har varit en utmaning eftersom dessa områden är väldigt olika i hur 

man arbetar med dessa. Spelet är spartanskt i sitt utförande. Det finns få grafiska element 

och funktioner. Detta beror på studiens omfattning men motiveras även av att minimera 

antalet variabler som kan påverka studien. Här nedan kommer en beskrivning av hur jag gått 

till väga för att genomföra detta arbete, både från ett praktiskt och teoretiskt perspektiv.  

4.1 Programmering 

Programmeringen av spelet har varit den största utmaningen givet min bakgrund som 

grafiker. Det finns en mängd programmeringsspråk och motorer att använda, alla med 

fördelar och nackdelar. Jag valde spelmotorn Game Maker: studios 1.4 (YoYo Games, 2014) 

som verktyg och Game Maker Language (GML) som programmeringsspråk. Fördelarna 

med valet av verktyg är att denna är användarvänlig och täcker in de funktioner jag främst är 

intresserad av att skapa. Nackdelen är dock att mer avancerade funktioner inte går att skapa 

och att det inte är särskilt resurseffektivt när det gäller att nyttja datorns hårdvara.  

Artefakten har ett flertal funktioner. Kameran är centrerad kring avataren och följer med 

denna vid förflyttning så att avataren alltid är i fokus. Avataren och kan röra sig åt höger 

eller vänster i spelvärlden och  använda sig av två olika attacker som är centrala för studiens 

problemställning. Distansattacken innebär att en projektil kastas av avataren och färdas åt 

höger i en konstant hastighet tills den träffar en fiende eller har färdats ett visst avstånd. Om 

projektilen färdas ett visst avstånd förstörs denna, detta för att förhindra att 

studiedeltagarna skulle kunna besegra fiender utanför skärmen. Avståndsbegränsningen är 

till för att säkerställa att insamlad data gällande studiedeltagarnas spelstil enbart skall 

komma ifrån faktiskt interaktion mellan avataren och fienden. Närstridsattacken består 

programmeringsmässigt av ett separat objekt vilket skapas framför studiedeltagaren vid 

aktivering av funktionen. Om den kolliderar med en fiende tar fienden skada och objektet 

förstörs, annars försvinner den efter en stund. För att balansera närstridsattacken flyger 

fienden bak när denna blir träffad, och även när den kolliderar med avataren. Om man 

använder sig av en attack så aktiveras en klocka som räknar ner tills studiedeltagaren kan 

attackera igen. Detta handlar om någon sekund men det förhindrar studiedeltagaren från att 

attackera lika fort som denna kan klicka på tangenten. De olika attackerna har även var sin 

klocka som är oberoende av varandra. 

Fienderna har ett specifikt synfält, vilket är avstånden där distansattacken är effektiv. När 

avataren hamnar inom detta avstånd börjar de att röra sig mot avataren. Detta då jag 

noterade under en rad tester att om fienderna hade en hastighet när spelet startade så var 

den optimala strategin att stå stilla och döda dem allt eftersom de rörde sig mot avataren. Då 

jag ville driva studiedeltagarna mot slutet av nivån så var detta inte fördelaktigt. En 

alternativ lösning var att ha statiska fiender men detta hade varit en obalanserad lösning. 

Om studiedeltagaren använde sig av distansattacken hade spelaren varit säker från fienden. 

Med fiender som rör sig är de ett hot och en utmaning. Att inkludera statiska hinder vilket 

inte skadade spelaren hade varit en balanserad lösning men givet studiens omfattning hade 

detta varit problematiskt. Jag hade varit tvungen att programmera in separata variabler för 

att särskilja mellan statiska hinder och fiender i rörelse för en korrekt utvärdering av 

spelstilen i hur spelaren möter dessa olika hinder.   
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Spelet har relativt vanlig mekanik vilket existerar i en mängd spel. Rörelsemönstret är 

samma som i till exempel Super Mario Bros (1985) och de flesta spel med en sidoplacerad 

kamera. Det skiljer sig dock i att det finns en avsaknad av en hopp-funktion. Under 

pilotstudien var det ett par som instinktivt försökte att hoppa och kommenterade detta 

faktum men jag ansåg inte att det var nödvändigt för studien och det skulle även ha kunnat 

komplicera vissa programeringsaspekter varav jag inte inkluderade denna funktion. 

Förmågan att använda både närstrid och distansattacker är även en vanligt förekommande 

mekanik i många fantasy-inspirerade spel. Dessa fungerar på liknande sätt i artefakten om 

än mer enkel då en del förlagor låter spelare sikta fritt med distansattacken. Attackerna 

skiljer sig även på ett par andra sätt. Dels kan du endast attackera i en riktning, då fienderna 

endast kommer från höger. Jag ville inte att fienderna skulle komma från något annat håll i 

fall spelaren ville backa och skjuta. Attackerna skiljer sig även från konventioner genom att 

attackerna generellt brukar vara knutna till vilket vapen avataren har i handen. Jag 

funderade på ett flertal sätt att låta spelaren attackera och att ha en knapp för att byta vapen 

var en möjlighet. Dock ansåg jag att det fanns en chans att spelaren helt enkelt skulle behålla 

ett vapen och endast använda detta. Därav hade varje attack varsin knapp där avataren drog 

fram respektive vapen för att attackera men annars hade händerna tomma. Då jag ville ha 

attackerna så lättillgängliga som möjligt.  

Förutom detta har jag även funktioner vilket samlar statistik som är relevant för 

undersökningen. Detta är variabler som ökar sitt siffervärde varje gång en specifik funktion 

aktiveras. När närstridsattacken kolliderar med en fiende ökar den specifika variabelns 

siffervärde. Liknande med distansattacken dock med en modifikation att denna är indelad 

på tre variabler. Dessa delar upp distansattacken i tre avstånd vilket har jämna mellanrum. 

Avataren har osynliga känselspröt vilket bestämmer avståndet till fienden när denna 

kolliderar med en projektil.  Även en variabel vilket läser av spelarens liv. Denna information 

sparas ut i en textfil när studiedeltagaren har avslutat en nivå i spelet. Detta betyder att 

informationen inte sparas ut om studiedeltagaren dör och blir tvungen att börja om. Detta är 

en funktion jag ämnade att implementera men det visade sig vara för komplicerat.  

4.2 Grafik 

Grafiken skapades framför allt i Adobe Flash Professional CS6 (2012) och Adobe Photoshop 

CS6 (2012) då dessa var mjukvaror jag kände mig bekväm att arbeta inom. Avatarerna och 

fienden designades i Photoshop men den slutgiltiga grafiken skapades och animerades i 

Flash. Miljön var dock skapad i Photoshop då denna inte behövde animeras. I kommande 

avsnitt beskrivs hur de olika elementen skapades.  

4.2.1 Visualisering av avatarerna 

Då Proteus-effekten bland annat grundas i förutfattade meningar om utseende och 

tolkningen av visuella drag ansåg jag att det var fördelaktigt att skapa avatarerna med en 

tydlig visuell design som drog från välkända arketyper. Detta för att säkerställa att 

studiedeltagarna hade en gemensam tolkning av avatarerna. Liknande argument kan ses i 

tidigare undersökningar då de har studerat attraktivitet hos avatarerna och gjort förstudier 

för att säkerställa att de uppfattades rätt  från ett generaliserat perspektiv (Yee & Bailenson 

2007). Även studier som använde sig av Ku Klux Klan och läkar-avatarer är ett bra exempel. 

Dessa uniformer användes då de har starka kulturella kopplingar och kan identifieras av 

majoriteten (Peña, Hancock & Merola 2009). Ku Klux Klan och läkare är varandras 

motsatser i hur de uppfattas av den gemene mannen. Medan Ku Klux Klan uniformen 
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generellt kopplas till ondska, hat och aggressivitet är läkare oftare förknippade med att läka, 

hjälpa människor och medkänsla (Johnson & Downing 1979). En liknande argumentation 

används för mitt val av arketyper för denna studie vilket är riddaren och bågskytten då dessa 

är väletablerade arketyper vilket de flesta spelvana individer känner till. 

 

 Exempel på arketyperna: riddaren och bågskytten  Figur 3

De är båda vedertagna arketyper vilket kan återfinnas i en stor mängd media. De är även 

motsatser. Båda använder fysiska attacker dock på var sin sida av ett spektrum. Riddaren är 

mer fokuserad på närstrid och för att överleva brukar denna ha tyngre rustning medan 

bågskytten har ett fokus på distansattack och är snabbare och smidigare. Detta ger dem en 

tydlig kontrast i spelstilen vilket jag ansåg skulle göra studiens effekter tydligare.  

Inspirationen för dessa arketyper kommer från bland annat Guild Wars 2 (2012) med sina 

stereotypiska attribut vilket analyserades i avsnitt 2.5.1 Analys av visuella arketyper. Dock 

återkommer dessa arketyper i en större mängd media. Bågskyttens arketyp kan finnas i 

bland annat Lady Sylvanas Windrunner från World of Warcraft (2014) faller även inom 

denna kategori med sin slanka kropp, pilbåge och huva. Ett flertal hjältar i Dota 2 (2013) 

faller in i denna arketyp både visuellt och spelmekaniskt. Däribland Windranger vilket var en 

stor inspiration. Visuellt är hon klädd i en grön luva med gröna kläder. Färgen grön är ett 

återkommande tema med denna arketyp. Grönt associeras ofta med natur (Kaya, N. 2004) 

och i denna arketyp tolkar jag detta med förmågan att jaga, smyga och kamouflage. Detta är 

för att stödja avatarens avsaknad av fysisk styrka vilket gör att den håller sig på avstånd och 

ofta gömmer sig för att attackera vid rätt tillfälle. Det hör ihop med arketypens personlighet 

vilket ofta presenteras som taktisk och analytisk.  

They're generally independent and used to working alone. This tends to make 

them practical, a little haughty or arrogant and not the best at following 

orders especially from those they don't respect. The archer is generally 

stealthy and graceful and tends to fight at a distance. As a result, they're often 

portrayed as vulnerable up close… 

TvTropes (n.d) “Archer Archetype” 

Riddaren är även en arketyp vars historia sträcker sig långt tillbaka. Många sagor och 

legender använder denna arketyp till exempel Sankt Göran som räddade en stad från en 

drake. Riddarens arketyp är den av en modig och ärlig människa vilket kan spåras tillbaka 

till medeltida koncept om ridderlighet. Idéer om tro, rättvisa, mod och att skydda de svaga. 

Detta översätts även till riddarens spelmekaniska arketyp vilket är närstridsfokuserad. 
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Riddaren är bepansrad vilket gör denna tålig mot slag och låter den överleva i närstrid. Det 

engelska ordspråket ”Knight in shining armour” vilket generellt översätts till ”räddare i 

nöden” är passande då riddaren springer rakt in i striden till skillnad från bågskytten vilket 

håller sig tillbaka och attackerar ur skuggorna. Riddar-arketypen kan hittas i en stor mängd 

spel bland annat Guild Wars och War of Warcraft där de är tungt bepansrade, 

närstridsfokuserade klasser. Min huvudsakliga inspiration för den visuella utformningen var 

dock Dark souls 3 (2016) vilket har många historiskt inspirerade riddare.  

 

 Koncept skiss för karaktärsdesign Figur 4

Avatarernas visuella utformning utgick ifrån teorierna av Solarski (2012) och Larson m.fl. 

(2011) med avseende till deras huvudsakliga form. Riddaren är designad med en fyrkantig 

och solid siluett. Detta för att visa på riddarens fysiska tålighet och styrka. Bågskyttens 

saknar dessa attribut och har istället en triangulär form med en spretig siluett för att visa på 

dennas aggressiva förmågor samt avsaknaden av fysisk styrka. Även i detaljarbetet har 

riddaren fyrkantiga former, tillexempel axelskyddet. Bågskytten har triangulära former i sina 

detaljer, som huvan och armbågarna. Jag valde att överdriva former och proportioner för att 

förstärka effekten. Bågskytten har längre och smidigare ben. Riddaren har en överdriven 

form på överkroppen och axlarna för att ge känslan av styrka. De är även simplifierade i sin 

design med mindre detaljer än man kan se i figur 3. Detta för att spelaren inte skulle bli 

distraherad av små detaljer utan fokusera på helhetsintrycket. Poseringen är utarbetad efter 

Isbisters (2006) teorier om dominant och fientligt kroppsspråk. Riddaren är avslappnad och 

sträcker på sig i en dominant och avslappnad posering medan bågskytten står spänd på ett 

varsamt och nervöst sätt. Detta för att förstärka deras personlighetstyper och dess koppling 

till arketyperna. 
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 Slutgiltig grafik Figur 5

Den implementerade grafiken liknar konceptgrafiken även om riddaren blev nedtonad. För 

att få mer rättvisa resultat ansåg jag att båda avatarerna bör hålla en liknande nivå i 

överdrivenhet och stil. Om avatarens visualisering kan påverka spelaren är det inte omöjligt 

att dessa specifika attribut även kan ha en påverkan, vilket är en variabel i studien jag 

önskade undvika. Riddaren behöll dock samma proportioner med en större fokus på 

överkroppen än bågskytten. Riddarens axlar, händer och bröstkorg är större och kan ses som 

maskulina drag kopplades till fysisk styrka (Isbister 2006). Bågskytten har mindre fysisk 

styrka i överkroppen men samtidigt längre ben. Även kroppshållningen inkorporerades från 

konceptstadiet. Att man inte kan se deras ansikten är ett medvetet val då forskning visade på 

att avatarens likhet till spelaren kan påverka spelarens koppling till avataren (Messinger 

m.fl. 2008; Fox m.fl. 2009). Riddarens färg är grå för att spelaren ska tolka materialet som 

metall. Jag arbetade dock med olika nivåer av ljushet på de individuella delarna för att bryta 

upp formen och ge en bättre läsbarhet (Solarski 2012).   

  

 Individuella delar av riddaren  Figur 6

Karaktärerna var gjorda i delar för att lättare animeras. Varje karaktär hade totalt tre 

animationer; en springande, en distansattack och en närstridsattack. Alla animationer 

varierade i sin visuella utformning. Bågskyttens distansattack är en pilbåge som skjuts 

medan riddaren kastar ett spjut. Närstridsattackerna är snarlika men med vissa skillnader. 

Riddaren har ett större och tyngre svärd som han används tvåhändigt, medan bågskyttens är 

lättare och mer elegant med ett något krökt blad. Bågskytten använder endast en hand för att 

svinga svärdet för att vissa att det är lättare då det överensstämmer bättre med arketypen.  

Svärden är inte historiskt korrekta men är återkommande vapen i fantasy-spel och passar 

karaktärerna både tematiskt och enligt de konventioner vilket jag har observerat från 

tidigare spel. 
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 Bilder på de olika vapnen, tagna från deras attack animationer. Figur 7

 

Springanimationen hos bågskytten är i jämförelse med riddaren mer hoppande för att 

indikera att bågskytten är lättare och smidigare. Syftet med de visuella skillnaderna är för att 

animationerna skulle passa avatarernas arketyp. Dock kan en spelare välja att använda en 

attack beroende på kvalitén av dess representation och inte nödvändigtvis på avataren. Då 

animationerna är annorlunda kan de variera i sin kvalité. Jag finner dock att de olika 

representationerna av attackerna är viktiga då de är knutna till arketyperna och är del av 

avatarens visuella representation. En bågskytt som kastar ett spjut eller en riddare som 

använder en pilbåge fungerar inte tematiskt och skapar ett stilbrott. Jag har dock lagt vikt på 

att de ska vara funktionsmässigt likvärdiga varpå alla animationer har samma antal bilder 

och tar lika lång tid att spela upp.  

  

4.2.2 Visualisering av fienden 

 

 Slutgiltig fiende grafik Figur 8

Fienden i artefakten är visualiserad som en gelatinös klump. Denna typ av fiende 

återkommer ofta i fantasy-tematiska dataspel, däribland Guild Wars 2 (2012) men även 

äldre brädspel med rollspelselement. De brukar generellt vara lätta fiender, anpassade för 

spelarkaraktärer med mindre erfarenhet eller lägre stridsförmåga. I Dark souls 3 (2016) 

existerar en variant av denna fiende som är mer eller mindre harmlös i direkt strid men som 

oftast sitter i taket och ramlar ner för att attackera spelaren. Valet av fiende baseras alltså på 

att denna inte är alltför hotande samt att den är lätt att gestalta då den inte har några leder 

som behöver animeras för att återge gång eller en attackrörelse. En annan fördel med 

fiendekonceptet är att det inte är en humanoid fiende, något som gör att fler individer 

upplever det mindre problematiskt att attackera denna ur ett etiskt perspektiv.  

I vilken grad fienden upplevdes som hotande var något som behövde balanseras. Om fienden 

var för hotande fanns det en risk för att spelaren skulle undvika att gå in i närstrid, och om 
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den inte var hotande nog så skulle de inte se denna som ett hinder. För detta ändamål har 

jag försökt balansera dess design. Den röda färgen skall få spelaren att förknippa fienden 

med aggressivitet och hot (Kaya, N. 2004). Fienden innehåller även skelett delar för att 

signalera till spelaren vad som händer när en individ interagerar med dem, att de inte är 

vänligt inställda. Siluetten är triangelformad men med rundade former för att balansera 

designen (Solarski 2012 & Larson m.fl. 2011). Fienden är även relativt stor i jämförelse med 

avataren vilket kan ses i figur 9. Detta ger den en hotande fysisk närvaro.  

4.2.3 Visualisering av miljö 

 

 Skärmdump från spelet Figur 9

Spelbakgrunden är tänkt att representera en utomhusmiljö med en klarblå himmel och berg 

på horisonten. Att ha ett stort antal grafiska element och mer avancerad miljö till exempel en 

grön skog skulle vara fördelaktigt för att förstärka bågskyttens gröna kamouflage och dessa 

element av bågskyttens karaktär. Dock skulle det även ha skapat problemet att avataren 

smälte in mer i miljön vilket hade tagit bort fokus från avataren. Antalet grafiska element är 

därav få för att inte distrahera spelaren eller dra bort fokusen från vare sig avataren eller 

fienden. För detta ändamål skulle en helt tom spelmiljö ha fungerat. Detta hade jag i tidigare 

prototyper. Problemet med detta var att det blev svårt att orientera sig och avgöra hastighet 

då det inte fanns en referenspunkt. Jag la därav till ett fåtal grafiska element. Att inkludera 

fler element som träd för en skog hade varit onödigt för detta ändamål och även inneburit att 

artefakten hade blivit mer prestandakrävande. Fienderna hamnar även i kontrast mot 

bakgrunden vilket hjälper till att leda spelarens fokus mot dessa. 

Den enda delen av spelet som avviker sig ifrån detta är övningsrummet. Detta är det första 

rummet och där fick studiedeltagarna lära sig kontrollerna. Det finns lådor längst vägen som 

blockerar avatarens framfart. Lådorna är tänkt att tvinga studiedeltagarna att använda de 

olika attackfunktionerna för att förstöra dem, och på sätt komma vidare. Informationen om 

vilka tangentknappar som aktiverar de olika funktionerna finns skrivna på skyltar med 

pratbubblor. När fiender inkluderas är det naturligt att spelarens fokus ligger på dem men i 

startområdet existerar det inga hot. Vilket ger spelaren tillfälle att observera avataren. 

Kameran är även in zoomad för att studiedeltagaren skulle kunna observera avataren och 
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notera dess detaljer så de skapar en tydlig mental bild av avataren vilket de kunde lägga på 

minnet. Detta så att de hade en tydlig bild av avataren även när deras fokus låg på fienderna 

(Schell. J. 2008, s. 231). 

4.2.4 Sammanfattning 

Riddaren och bågskytten är bland de mest grundläggande och äldsta arketyperna inom 

fantasy-baserade spel. Fokus har legat på att göra avatarerna så stereotypiska som möjligt 

för att ge en stark koppling till deras arketyper. Detta med hjälp av etablerade koncept inom 

färg form och design samt att använda mig av konventionella design elementen som 

vanligtvis inkluderas med dessa arketyper. Förhoppningen var att en spelare som ser dessa 

avatarer får en stark koppling till deras arketyp och de förutfattade meningar som följer så 

som karaktär, beteende och spelstil. Frågan är hur stark denna influens kommer vara i 

kontrast till dessa karaktärers faktiska mekanik.  
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5 Utvärdering 

I detta kapitel presenteras och analyseras den data som blev insamlad under studien. 

Sammanlagt var det 53 individer som deltog och deras data kommer brytas ner i diverse 

demografier vilket analyseras för att svara på problemformuleringen. I utfall presenteras ett 

urplock medan resterande grafer finns som bilagor under appendix – grafer.  

5.1 Utfall 

Spelet hade tre nivåer. Vilken nivå en graf representerar visas överst på graferna tillsammans 

med vilken indelning i demografin som den specifika grafen behandlar. Hälsa refererar till 

hur mycket hälsa spelaren hade kvar i slutet av varje nivå. Spelaren började med tio och 

varje gång denna tog skada minskade detta med en. I figur 11 hade deltagarna i genomsnitt 

8.1 hälsa kvar i slutet av första nivån. Med andra ord att de i genomsnitt blev skadade av en 

fiende två gånger. Hälsa kan därför representera hur mycket skada en demografi i 

genomsnitt tog under en nivå. Dödsfall visar hur många gånger en demografi i genomsnitt 

dog på en given nivå. På grund av brister i artefakten kunde inte denna data sparas 

automatiskt. Jag antecknade därav detta själv under spelsessionen. Jag upptäckte även en 

bugg i spelet innan studien började vilket gjorde att data för hälsa inte sparades ut på nivå 

ett och två. Därav antecknades detta för hand. Jag antecknade även hälsa för nivå tre, trots 

att det sparades av artefakten. Detta för att jämföra om det blev några skillnader vilket skulle 

vissa på en potentiell felkälla men den data vilket jag kunde jämföra överensstämde. Denna 

data har dock en nivå av osäkerhet i sig. Närstrid och distansstrid visar hur mycket skada 

spelaren gjorde med dessa olika attacker. Fienderna hade fyra i hälsa och distansattacken 

gjorde en skada per skott medan närstridsattacken gjorde två. Staplarnas värden är ett 

medelvärde av alla deltagare. De sammanlagda värdena för attackerna är annorlunda mellan 

de olika nivåerna då de hade ett annorlunda antal fiender med vilket spelaren kunde strida 

mot. 

 

 Graf från alla deltagares resultat, sammanställd från alla nivåer. Figur 10
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Detta är en graf över alla deltagare från alla nivåer där de data från alla nivåerna har 

adderats. Variablerna hälsa och död är snarlik med hälsa runt 20 vilket betyder att spelarna i 

genomsnitt tog 10 skada. Dödsfall ligger runt 0.5 för båda då få individer dog. Riddaren har 

en högre frekvens av närstridsattacker medan  bågskytten har högre värde i både kort och 

medium avstånd när det angår distansattacker. Detta betyder att bågskytten i allmänhet 

hade ett högre avstånd till fienderna än riddaren. Lång-avstånds kategorin är dock jämn och 

skiljer sig i genomsnitt med 1 attack.  

  

 

 Graf från alla deltagares resultat, sammanställd från nivå 1. Figur 11

En simplifierad graf över nivå 1 med data från alla deltagare. Med simplifierad menas att 

distansattacken är kollapsad till en enskild stapel vilket inte jämför de olika avstånds 

kategorierna. Detta ger en enkel överblick över de båda attackerna. Spelarnas hälsa och 

dödsfall ligger båda jämnt runt 8 respektive 0. Spelarna tog i genomsnitt 2 i skada och dog 

inte. Riddaren hade en högre frekvens av närstridsattacker än distansattacker samt en högre 

frekvens av närstridsattacker än bågskytten men en lägre frekvens av distansattacker. Detta 

tyder på att riddaren använde närstrid mer och höll ett lägre avstånd till fienden än 

bågskytten. Skillnaden mellan avatarerna är även stor nog för att inte vara en statistisk 

slump.  
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 Graf från alla deltagares resultat, sammanställd från nivå 3. Figur 12

En simplifierad graf vilket innehåller alla deltagares data från nivå 3. Hälsa och dödsfall 

ligger jämt mellan avatar-typerna. Från nivå 1 (figur 11) har dock skadan spelarna tagit ökat. 

Hälsan från nivå 1 ligger på 8.1 och i nivå 3 har det gått ner till ungefär 5. Ännu en skillnad är 

att båda avatarerna har en högre frekvens av distansattacker än närstridsattacker. Dock har 

riddaren fortfarande en högre frekvens av närstrid respektive bågskytten och vice versa för 

distansattacker. Då det mellan nivåerna existerar olika många fiender bör man inte lägga 

fokus på hur högt värde varje stapel har utan snarare den relativa skillnaden mellan 

avatarerna i en gemensam kategori. Skillnaden mellan avatarerna är i denna nivå har 

minskat från nivå 1. Skillnaden i närstrid minskade från ungefär 30% till 20% mellan nivå 1 

och 3.  

Ett par av de kommande graferna är även mer nyanserade och har distansattacken uppdelad 

i tre olika kategorier; kort, medium och lång. Dessa refererar till avståndet mellan avataren 

och fienden vilket är uppdelat i 3 jämnt fördelade avstånds-kategorier. Dessa täcker in 

distansattackens effektiva avstånd.  

 

 Representation över kort, medium och långt avstånd Figur 13
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 Nyanserad graf över alla spelare från nivå 3. Figur 14

I denna graf ser man en mer nyanserad graf över samma data som i figur 12. Här kan man se 

de olika kategorierna på distansattackerna. Både riddaren och bågskytten har en högre 

användning av medium avståndet. Men bågskytten har nämnvärt högre värde i båda 

kategorierna i jämförelse. Dock är båda likvärdiga när det angår den kategori vilket visar på 

det högsta avståndet.  

 

 Graf som visar skillnaden mellan män och kvinnor från nivå 1. Figur 15

Jag jämförde även den data från män och kvinnor. I nivå 1 är deras hälsa jämlik och ligger 

mellan 7.8 till 8.3. Även dödsfall är jämlik. För närstrid så har riddaren en högre frekvens av 

användning än bågskytten oavsett demografisk uppdelning men det existerar även en 
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skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnorna tenderar att använda distansstrid i en större 

utsträckning oavsett avatar medan män tenderar mot närstrid. 

 

 Grafer som visar skillnaden mellan män och kvinnor från nivå 3.  Figur 16

Resultaten för nivå 3 skiljer sig dock. Hälsa och dödsfall är relativt jämlika. De manliga 

deltagarna vilket spelade som riddaren har en högre frekvens av närstrid i jämförelse med 

bågskytten men för kvinnorna är det omvänt. Där har bågskytten en högre användning av 

närstrid med nästan dubbelt så mycket, 20 för riddaren och 36.2 för bågskytten. Även för 

distansstrid så har riddaren en högre frekvens av användning än bågskytten när man 

studerar den kvinnliga demografin. Detta var oväntat och analyseras i mer detalj 

nästkommande avsnitt. 

Förutom att dela in demografin män och kvinnor har jag även studerat data från andra 

indelningar. Följande grafer demonstrerar och jämför två grupper vilket svarade ”närstrid” 

och ”distansstrid” i enkäten på frågan: vilken deras föredragna spelstil var. De kunde även 

välja att svara ”blandad”. Denna grupp tas dock upp senare i figur 19 och figur 20.  
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 Nyanserad graf över de som svarade att deras föredragna spelstil var Figur 17
antagligen närstrid eller distansstrid. 

Denna graf vilket visar på skillnaden mellan avatarer i kombination med preferens. De 

preferenser vilket jämförs är om deltagarna självidentifierade att de föredrog närstrid eller 

distansstrid i enkäten. Resultaten visar att de som svarade närstrid hade en högre frekvens 

av närstrids och vice versa för de med distansstrids preferens. Bågskytten i närstrid-

kategorin har en högre användning av närstrids attacken än de som spelade riddaren men 

föredrog distansstrid. Den grupp som föredrog distansstrid visar en högre frekvens av 

användning för distansstrid oavsett avatar när man jämför med närstrids-kategorin. 

Angående medium avstånd har till exempel distansstrid riddaren en näst intill dubbel nivå 

av användning jämfört med bågskytten ur närstrids preferens gruppen. Dock om man jämför 

de olika avatarerna inom varje preferens grupp så har riddaren en högre användning av 

närstrid än bågskytten och tvärt om för bågskytten med distansattacker. I denna uppdelning 

kan man även se en skillnad i hälsan där närstrid-riddaren hade 3.2 i hälsa kvar i slutet av 

nivån, medan resterande ligger mellan 4.9 och 6.4.  
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 Nyanserad graf över alla deltagare från nivå 3 som spelade igenom Figur 18
nivån utan att dö. 

Även grafer från alla som spelade utan att dö är av intresse då artefakten endast sparade data 

från den en avklarad nivå. Detta betyder att data från misslyckade omgångar inte sparades. 

Det är då möjligt att de som dog använde olika spelstilar på en given nivå innan de lyckades. 

Data för denna graf överensstämmer dock med de övriga, riddaren har högre värde för 

närstrid än bågskytten som leder i alla distansstrid-kategorier med högst värde i medium 

avståndet. Hälsan är även jämlik vilket följer trenderna som kan ses i övriga grafer.  

Jag gjorde även ett urval av data, vilket inkluderar både män och kvinnor. Endast de som 

självidentifierade sig själv med medium till hög erfarenhet. Att jämföra erfarenhet hade varit 

av intresse men då de med låg erfarenhet hade för liten demografisk närvaro för att kunna 

generaliseras så går detta inte. Denna indelning innehåller även endast individer vilket på 

personligt föredragen spelstil svarade ”blandad”. Då jag indelade närstrid och distansstrid i 

sin egen kategori (figur 17).  
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 Nyanserade grafer från nivå 2 där demografin innefattar kvinnor och Figur 19
män, medium till hög erfarenhet samt endast de som svarade blandad på spelstils 

preferenser  

Denna graf visar väldigt jämna resultat mellan de olika avatarerna, bågskytten har högst 

användning av närstrid med 37.3 till riddarens 34.3. Denna skillnad är dock i genomsnitt 

endast 1.5 attacker. Riddaren har även en något högre användning av kort distansstrid 

medan bågskytten har högre på medium. I båda dessa fall är det dock en skillnad på under 1 

attack. Även dödsfall och hälsa är jämlik. Långdistans kategorin skiljer sig även med en 

högre användning av riddaren dock är även detta runt 1 i skillnad vilket motsvarar 1 attack 

med distansattacken.  Variationerna i denna nivå kan anses vara små nog för att räknas som 

en statistisk slump och att det här inte existerar någon nämnvärd skillnad mellan de två 

avatarerna.   
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 Nyanserade grafer från nivå 3 där demografin innefattar kvinnor och Figur 20
män, medium till hög erfarenhet samt endast de som svarade blandad på spelstils 

preferenser. 

Data från nivå 3 visar dock på en större skillnad mellan avatarerna. Hälsa och dödsfall är 

fortfarande någorlunda jämlika. Bågskytten har en klart högre frekvens av användning 

angående distansattacken på kort avstånd. Riddaren har även en något högre användning av 

närstrid och mindre i medium avståndet. Riddaren har dock en högre användning av lång 

distansattacken.  

5.2 Analys 

Min hypotes var att Proteus-effekten borde påverka studiedeltagarnas spelstil, så att de 

anpassade sin spelstil efter deras avatars arketypiska spelstil. För riddaren skulle detta 

innebära en högre frekvens av närstridsattacker medan bågskytten bör ha en högre frekvens 

av distansattacker samt i regel hålla ett större avstånd till fiender. Även att, om riddaren 

använder närstrid så bör en efterföljande effekt vara en högre frekvens av dödsfall och i 

genomsnitt mindre hälsa kvar i slutet av en given nivå.  

Angående hälsa och dödsfall visade sig detta vara relativt konstant mellan avatarerna. En 

förklaring till detta är att min hypotes för varför man borde ha observerat en skillnad var 

felaktig. Jag antog att de som gick in i närstrid borde blivit skadade och dött oftare. Men jag 

kan ha haft fel. Det är troligt att det snarare är relaterat till erfarenhet och spelvana. Då 

majoriteten av spelare hade en liknande demografisk närvaro angående detta så kan det 

förklara varför resultaten är konstanta oavsett avatar.  
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Om man studerar grafen vilket innehåller data från alla deltagare, från alla nivåer (figur 10) 

sammanfaller dess data med hypotesen. När man bryter ner det och studerar nivå 1 (figur 11) 

ser man även resultat där attack-frekvensen överensstämmer med hypotesen. Nivå 3 (Figur 

12), visar dock på en högre frekvens av distansattacker oavsett avatar. Detta kan indikera på 

dålig balansering då de olika attackerna inte är likvärdiga, alternativt en minskning i 

Proteus-effektens inverkan i förhållande till svårighetsgraden då nivå 3 är den mest 

utmanande nivån. Det jag finner av intresse är dock att jämföra attack-frekvensen mellan 

avatarerna. Riddaren använde närstridsattacken mer än bågskytten och vice versa för 

distansattacken. Från nivå 1 till nivå 3 minskar dock skillnaden mellan attackerna.  

Min teori för att förklara denna skillnad är att Proteus-effekten är en påverkande kraft på 

spelarens spelstil men inte en styrande kraft. Det är en utgångspunkt för spelaren och det 

har en subtil och undermedveten påverkan. Medan spelmekaniken och den faktiskt optimala 

strategin, det vill säga den strategi eller spelstil vilket är optimalt ur en rent spelmekanisk 

synvinkel, är en styrande kraft för spelarens spelstil. Därav när svårighetsgraden ökar blir 

det av en större vikt att spelaren anpassar sin strategi efter spelmekaniken för att lyckas. Fast 

även när de båda avatarerna närmar sig varandra statistiskt existerar det en tydlig skillnad 

mellan dem. Detta kan vara att Proteus-effekten ligger kvar i spelarens sinne även efter att 

svårighetsgraden höjts, vilket tidigare studier inom ämnet kan stödja då effekten kan kvarstå 

(Yee & Bailenson 2009). Alternativt att svårighetsgraden inte är hög nog för att helt 

motverka avatarens effekt. Om det är att svårighetsgraden inte är hög nog för att motverka 

effekten skulle detta betyda att om man extrapolerar denna data bör det finnas ett tillfälle 

där effekten helt försvinner och resultaten bör vara jämnvärdiga.  

När man bryter ner denna data från nivå 3 (figur 14) där man kan se distansattacken 

uppdelad i avstånd ser man även tydliga skillnaden mellan avatarerna då både kort och 

medium avstånden för distansattacken används i en högre grad av bågskytten. Dock är 

förekomsten av långdistansstrid jämlik. En förklaring för detta, vilket jag observerade under 

studien, är att en andel deltagare sprang iväg för att attackera fienderna på avstånd när 

deltagarens hälsa blev låg. Då artefakten lät spelare använda sig av attacker medan avataren 

förflyttar sig observerade jag även att en andel deltagare använde distansattacken medan de 

närmade sig fienden. Detta skulle hjälpa till att förklara denna data.  

Studerar man grafen vilket visar data från män och kvinnor under nivå 1 (figur 15) ser man 

även att hypotesen överensstämmer med data och att den förväntade spelstilen för 

avatarerna används av både män och kvinnorna. Man kan dock observera en skillnad i dessa 

demografier. Män hade en tendens att använda sig av jämförelsevis mer närstrid medan 

kvinnor använde distansstrid i en högre utsträckning. Även om skillnaden mellan avatarer 

fortfarande följer hypotesen. I nivå 3 (figur 16) ändras dock detta. Männen fortsätter enligt 

förväntningar men inte kvinnorna. Där är det bågskytten som har högst frekvens av närstrid 

medan riddaren använde sig mer av distansstrid. Detta kan bero på ett flertal anledningar. 

En är att det i nivå 3 endast fanns data från 10 kvinnor. Det gör att medelvärdet lättare blir 

påverkat av ett fåtal individer. När jag studerar rådata från denna nivå observerade jag att 

det i riddarkategorin existerar två studiedeltagare med anormala resultat. Medan 

majoriteten av spelare har en relativt blandad spridning av attacker har dessa två deltagare 

extrema resultat i fördel för distansstrid. Detta har en drastisk påverkan på resultatet då 

även om det endast är två individer blir det 20 % av alla kvinnliga deltagare för denna nivå, 

till skillnad från den manliga demografin. Det existerar liknande data i den manliga 
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demografin men där det 40 studiedeltagare och anormala resultat balanseras ut tack vare 

den kvantitativa naturen av denna undersökning.  

De två dog även två gånger var. Artefakten sparar endast data från lyckade omgångar. Därav 

kan en förklaring vara att de använde avatarens arketypiska spelstil de första omgångarna. 

Vilket kan stödjas av att resultaten för nivå 1 faller inom de förväntade ramarna av 

hypotesen. Efter att svårighetsgraden ökade kan de ha bytt strategi för att lösa uppgiften. Det 

kan även vara så att dessa deltagare använde samma strategi igenom alla spelomgångar. Då 

data från misslyckades omgångar inte sparades går det inte att veta. Dock stödjs teorin om 

att de kan ha ändrat sin spelstil även av grafen illustrerad i figur 18 vilket visar statistik från 

spelomgångar där studiedeltagaren inte dog under nivån. Denna graf visar nämligen statistik 

vilket visar de förväntade skillnaderna mellan avatarerna. Det som går emot denna tolkning 

är att även om de förväntade skillnaderna mellan avatarerna existerade under nivå 1, lutade 

den kvinnliga demografin mer mot distansstrid.  

En annan förklaring kan även vara personliga preferenser. Av 13 kvinnor svarade fyra att de 

föredrog distansstrid, detta är en tredjedel av alla som gav distansstrid som personlig 

preferens. När man studerar skillnaden i data som jämför deltagare med de olika 

preferenserna: närstrid och distansstrid (figur 17) ser man att de som svarade att de föredrog 

närstrid i enkäten har en högre frekvens av närstridsattacker oavsett avatar och vice versa för 

distansstrid. Detta kan möjligtvis förklaras med självperceptionsteori (Bem 1967) vilket är en 

av de bakomliggande teorierna som Proteus-effekten är grundad i. Detta psykologiska 

fenomen förklarar hur en individ som utför en handling kan observera denna handling och 

tolkar detta som sin egen attityd, på samma sätt som individer kan observera hur andra 

handlar och dra slutsatser om deras attityder. Detta fenomen uppstår dock när en individs 

attityd inte är starkt förankrade i individens självbild. Därav kan en person med en stark 

preferens för en spelstil behålla denna och bli mindre påverkad av avataren och Proteus-

effekten. Dock även i denna kontext är det intressant att observera en skillnad mellan 

avatarerna. Närstrids riddaren har här en högre frekvens av närstridsattack än närstrids 

bågskytten. Skillnaden i preferens, kombinerat med avatarerna har dock en extrem skillnad 

där frekvensen av närstridsattacker mellan närstrids-riddare och distans-bågskytten är näst 

intill dubbel så stor. Detta tyder på att både avataren och preferensen har en påverkan på 

spelstil. Vilket även kan hjälpa till att förklara resultaten för kvinnorna. Då de hade en högre 

nivå av individer vilket svarade att de föredrog distansstrid. Varpå de i regel kan ha haft en 

större tendens att använda distansstrid och en lägre tendens att bli påverkad av avatarens 

gestaltning. Jag skulle dock vara försiktig med att extrapolera denna data för att hävda något 

om den kvinnliga demografin i sin helhet då jag har en för liten testgrupp i denna 

undersökning samt att det värkar endast vara två individer vilket har en stark påverkan på 

de genomsnittliga resultatet för den kvinnliga demografin. 

Men även när man tar bort preferenserna och studerar graferna i figur 19 och figur 20 vilket 

visar data med exkludering så ser man en liknande omvändning som i män och kvinnor, 

under nivå 2. Det vill säga att bågskytten har en högre frekvens av närstridsattacker än 

riddaren och vice versa för distansstrid för riddaren. Med exkludering menas det; endast 

studiedeltagare som svarade att deras preferens för spelstil var blandad, män och kvinnor. 

Deltagare som svarade medel till hög i erfarenhet. I nivå 1 och 3 av denna demografiska 

indelning följer resultaten hypotesen men inte i nivå 2. Även om data lutar åt samma 

skillnad som mellan männen och kvinnorna så är denna data jämnare. Jag tolkar den 

snarare som att båda avatarerna spelade med en liknande spelstil då skillnaden är låg. 
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Riddaren har en högre frekvens av distansattacker men detta är med 1 attack vilket är liten 

nog för att vara en statistisk slump. Den skiljer sig dock fortfarande från majoriteten av de 

andra resultaten i sin avsaknad av skillnad mellan de olika avatarerna. Detta kan bero på ett 

flertal anledningar.  

En förklaring kan vara svårighetsgraden, det är möjligt att svårighetsgraden var för låg i nivå 

1 och 2. Detta i kombination med att spelet är repetitivt då det inte finns någon variation av 

fiender. En del individer har muntligt påpekat att de använde närstridsattacken, eller bara 

tryckte på båda knapparna för att de kände att det gick snabbare. Det vill säga att de inte 

spelade fokuserat utan endast försökte ta sig igenom nivån så snabbt som möjligt. Det är 

även möjligt att vissa deltagare vid nivå 2 valde att experimentera för att bryta repetitionen 

eller av nyfikenhet och därav spelade tvärt om från tidigare omgångar där de följde en 

arketypisk spelstil. Men när de kom till nivå 3 vilket hade en markant ökning i 

svårighetsgrad så valde de att gå tillbaka till den strategi som studiedeltagarna subjektivt 

ansåg var optimal vilket var den strategi vilket följde avatarens arketyp. Detta skulle antyda 

att effekten av avataren endast har en inverkan när individen är fördjupad i spelet. Detta kan 

stödjas med avindividualisering (Holt. M.fl. 2015). Spelaren behöver till en viss nivå förlora 

sin egen identitet genom att fördjupa sig i spelet och spelvärlden för att avatarens identitets-

antydningar ska kunna påverka spelaren. När spelaren är ofokuserad eller uttråkad är denna 

separerad från spelvärlden och avatarens effekt. 

I regel använda majoriteten en spelstil vilket överensstämmer med avatarens arketyp, med 

vissa limiteringar. Proteus-effekten är en förklaring men resultaten kan även vara kopplad 

till andra aspekter. En anledning till resultaten i helhet kan vara att spelarna i början spelade 

efter förväntningar, det vill säga den spelstil som passade avataren, varpå de vande sig vid 

denna spelstil och därav föll tillbaka på denna under de svårare segmenten. Skillnaden 

mellan avatarer är dock som störst i nivå 1 och minskar därefter vilket tyder på att 

deltagarna anpassar sig efter mekaniken till en viss grad. 

5.3 Slutsatser 

Proteus-effekten är namnet på det fenomen som uppstår när en spelare blir påverkad av sin 

avatars gestaltning och undermedvetet ändrade på sitt beteende när hen interagerar med 

andra individer. Den är baserad på ett flertal etablerade psykologiska fenomen och har 

studerats i ett flertal studier, dock främst angående socialt-beteende och kommunikation. 

Det jag ville undersöka var huruvida samma effekt till någon grad kunde observeras när en 

spelare interagerar med ett spels mekanik i form av spelstil.  

I denna studie, som innefattar data från 53 individer, finns det signifikanta skillnader i 

spelstilen beroende på avatarens gestaltning trots en avsaknad av mekaniska skillnader. 

Spelare med en avatar gestaltad som en arketypisk riddare hade en större tendens att 

använda närstridsattacker än de med en avatar i form av en bågskytt. Bågskytten höll 

generellt ett högre avstånd till fienderna och spelade mer försiktigt än riddaren vilket 

betyder att de försökte lösa problemen annorlunda med endast avatarens gestaltning som en 

variabel.  

Viss data var dock avvikande ifrån mönstret, som när man jämförde kvinnor och män. Detta 

behöver inte peka på att det finns skillnader mellan kvinnor och män i hur mottaglig man är 

för Proteus-effekten, utan kan förklaras med att den kvinnliga deltagargruppen var liten nog 

för att enstaka personer med utmärkande spelstil får en stor konsekvens för genomsnittet. 
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Den kvinnliga demografin kan dock ha varit mindre mottaglig för Proteus-effekten i denna 

undersökning på grund av att avatarerna i fråga var gestaltade som män vilket kan ha skapat 

en dissonans då de inte kopplade lika starkt till avataren som de manliga deltagarna. En 

annan faktor kan även ha varit deras personliga preferens för distansstrid. 

Spelarens redan existerande preferenser har nämligen en drastisk påverkan på spelstilen. I 

den data vilket jämför spelarens redan existerande preferenser ser man en klar påverkan på 

resultaten där spelarens preferens har en stark påverkan på spelstilen. Min teori för detta 

kopplar tillbaka till en av de bakomliggande teorierna för Proteus-effekten vilket är 

självperceptionsteori (Bem 1967). Avataren värkar ha en påverkan vilket är som starkast när 

spelaren inte har en förutfattad attityder angående en spelstil. Medan individer som inte har 

en förexisterande attityd, eller en flexibel attityd har lättare att acceptera avatarens 

arketypiska spelstil som sin egen. En annan aspekt som kan ha en inverkan på hur väl 

spelaren kan ta sig an avatarens spelstil är hur fördjupad spelaren är. Om spelaren är 

ofokuserad är denna separerad från spelvärlden och avataren. Resultaten kan tolkas som att 

spelaren måste glömma bort omvärlden till en viss grad för att kunna vara mottaglig för 

avatarens identitet (Holt. M.fl. 2015). 

En andel av denna data kan även tolkas som att spelare tenderar mot den strategi som 

passar bäst för att lösa problemet. Detta efter att skillnaden mellan avatarernas spelstil 

minskar i förhållande till den presenterade utmaningen. Om svårighetsgraden i spelet hade 

varit högre är det möjligt att data hade visat en större tendens för alla spelare att gå mot en 

gemensam optimal lösning. Det vill säga en optimal strategi ut efter spelets mekanik. Detta 

skulle betyder att avataren har en påverkan fram till en viss punkt. Spelaren måste anpassa 

sin spelstil till spelets mekanik med högre svårighetsgrader för att lyckas medan det är mer 

möjligt att använda alternativa strategier på lägre svårighetsgrader där spelet är mer 

förlåtande. Detta är dock om man extrapolerar utifrån den existerande data vilket har 

samlats in. Om man endast  studerar den data vilket är tillgängligt ser man överlag en klar 

skillnad mellan avatarernas spelstil. Denna skillnad är stor nog för att inte kunna förklaras 

med slumpen.  

En av de bakomliggande teorierna för Proteus-effekten vilket är Behavioral confirmation 

(Snyder, M. 1992) kan även ha en inverkan. Denna kräver dock en åskådare vilket gör det 

mer applicerbart i sociala sammanhang och online-spel. Dock i detta specifika test var jag på 

plats som testledare och även åskådare vilket kan ha hjälpt till att förstärka effekten. Dock då 

denna teori är grundad i socialt utbyte och förväntningar så försökte jag att hålla den social 

interaktion med studiedeltagarna så låg som möjligt för att inte påverka dem i någon högre 

utsträckning. Det kan därav vara så att individer som spelar ensamma skulle ha andra 

resultat.  

Spelstilen är ett resultat av ett flertal olika krafter som påverkar spelarens beslutstagande. 

Resultaten tyder på att avatarens gestaltning är en av dessa. Dock med ett antal limiteringar. 

Spelaren behöver vara fördjupad i spelet och glömma omvärlden till en grad för att avatarens 

identitets-antydning ska påverka spelaren. Hur lik avataren är till spelaren har även en 

påverkan på hur starkt spelaren kan koppla och relatera med denna. Personliga preferens för 

spelstil är även en stark kraft vilket kan stå emot avatarens påverkan. Spelets svårighetsgrad 

har en påverkan. Då högre nivåer av svårighetsgrad kräver mer optimala spelstilar för att 

spelaren ska överkomma hindren vilket spelet presenterar. Denna optimala spelstilen är ett 

resultat av spelets mekanik och vilken strategi som objektivt är bäst. 
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Det bör också påpekas att denna information som mest kan generaliseras för den demografi 

vilket hade en stark närvaro i undersökningen. Detta var studenter vilket studerade dataspel, 

varpå de möjligtvis har en större förståelse för spel och dess bakomliggande teorier. Även att 

75% av deltagare var män och framför allt 20-30 år. Med ett medelvärde och median på 22 

års ålder. Majoriteten rapporterade en hög grad av erfarenhet med spel och alla deltagande 

hade erfarenhet av spelutveckling. Det är viktigt att påpeka att resultaten primärt bör 

appliceras på denna demografi och att man är försiktig med att extrapolera resultat för andra 

demografier (Yee 2014, s. 26).   
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6 Avslutande diskussion 

I följande kapitel sammanfattas arbetet från bakomliggande teorier till resultat. Arbetet 

diskuteras även i ett större sammanhang samt trovärdigheten och felkällor tas upp. Det 

avslutas med att en diskussion om hur studien kan utvecklas både på ett kortsiktigt och 

långsiktigt håll.  

6.1 Sammanfattning 

Proteus-effekten har i tidigare undersökningar visats vara ett psykologisk fenomen där 

spelarens beteende blir påverkad av avatarens visuella representation. Detta grundar sig i att 

spelaren observerar sin avatar och drar diverse slutsatser om hur denna borde agera (Yee & 

Bailenson 2007, 2009). Vi kan till exempel förvänta oss att en individ iklädd en Ku Klux 

Klan-bonad är mer aggressivt inställd än en individ iklädd en läkar-uniform. Detta skapar ett 

intressant fenomen där en individ som klär sig i dessa bonader undermedvetet ser sig själv 

och drar vissa slutsatser om hur denna borde agera baserad på dessa förväntningar. Vilket 

leder till en förändring i beteendet (Johnson & Downing 1979). Dessa förväntningar behöver 

inte stämma, men falska stereotyper kan bli sanna för den som observerar sig själv i denna 

bonad (Yee 2014, s. 113). Detta är även sant med avatarer där spelaren ser sin avatars 

visuella utformning och drar undermedvetna slutsatser, vilket får spelarens beteende att 

ändra på sig (Peña, Hancock, & Merola 2009). Tidigare studier inom detta område har 

främst fokuserat på kommunikation och interpersonellt beteende. I denna studie undersökte 

jag huruvida detta även kan ha en påverkan på spelarens interaktion med ett spels mekanik 

och om avataren har en påverkan på spelstilen. För att besvara denna fråga valde jag att 

skapa en artefakt i form av ett spel med två olika avatarer och mäta om jag kunde se en 

skillnad i spelstilen mellan dessa i en kvantitativ undersökning. Den enda variabeln som 

ändrades var avatarernas visuella gestaltning.  

För de två avatarerna valde jag att använda mig av riddaren och bågskytten. Det är två 

arketypiska klasser som kan återfinnas i någon form i majoriteten av fantasy-inspirerade 

spel. De är även bra då de har en kontrasterande spelstil. Riddaren har ett fokus på närstrid 

och generellt en hög nivå av skydd vilket leder till att riddaren kan överleva att går in i 

närstriden. Bågskytten har ett fokus på distansstrid med en låg nivå av skydd från skada och 

spelas genom att de antagligen attackerar ur en gömd position eller attackerar och sedan 

springer iväg om fienden kommer nära. 

Under studien samlades det in data från ett antal variabler. Spelarens hälsa i slutet av en 

given nivå samt hur ofta de dog. Hur mycket skada de gjorde med närstridsattacken 

respektive distansattacken. Distansattacken var även indelad på tre avstånd; kort räckvidd, 

medium räckvidd och lång räckvidd. Själva studien tog plats på campus för Högskolan i 

Skövde och bestod primärt av första och andra års studenter ur DSP. De fick spela en av de 

två avatarerna samtidigt som deras interaktion, baserat på ovannämnda variabler, samlades 

in. Efter en avklarad spelsession fick de svara på en enkät med frågor om demografi och 

spelvana samt föredragen spelstil (Appendix A - enkät). Dock sparades det ej data från 

misslyckade spelomgångar, det vill säga när spelaren dog under en given nivå.  

Vid analys av data visade den sig överensstämma med hypotesen då de genomsnittliga 

resultaten visade att avataren har en påverkan över spelstilen enligt förväntning. Dock under 

limiterade omständigheter. Tolkning av data tyder på att spelaren bör vara fördjupad i spelet 
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samt att både svårighetsgrad samt förut existerande preferenser angående spelstil har en 

stark påverkan. Detta kan dock endast generaliseras över en specifik demografisk grupp på 

grund av studiens begränsningar. Detta är studenter som hävdar att de har medium till hög 

erfarenhet med spel, runt 20-30 års ålder och med erfarenhet av spelutveckling. Resultaten 

är endast applicerbara på män då det var en så pass ojämn könsfördelning att det inte går att 

generalisera resultaten för de kvinnliga deltagarna.  

6.2 Diskussion 

Resultaten av denna undersökning kan ses som en fortsättning inom området av avatarer, 

visuell representation och Proteus-effekten. Resultatet tycks stödja teorierna om att avataren 

har en större påverkan på spel en man kan tro. Det är inte bara spelaren som kontrollerar 

avataren utan denna har även en viss kontroll över spelaren. Resultaten kan dock 

ifrågasättas på ett flertal punkter. Dels de anormala resultaten från den kvinnliga 

demografin vilket hade om omvänd fördelning i jämförelse med män och resultaten i sin 

helhet. Något som även kan ha haft en påverkan på denna data är att avatarerna i fråga är 

män. Spelare kopplar starkare till avatarer vilket liknar spelaren (Messinger m.fl. 2008; Fox 

m.fl. 2009). Detta kan betyda att de kvinnliga spelarna inte hade en lika stark koppling till 

avataren varav de inte blev lika mottagliga för avatarens gestaltning och den arketypiska 

spelstilen. Jag misstänker dock att det snarare handlar om en statistisk slump då den 

kvinnliga demografin är för liten för att kunna generaliseras och ett fåtal individer kan ha en 

stark påverkan på denna genomsnittliga data. 

Även angående visualiseringen kan studien kritiseras på att båda är män och även att man 

kan se att bågskytten är kaukasisk. Då avatarens likhet till spelaren kan påverka kopplingen 

mellan dem är detta en viktig aspekt (Messinger m.fl. 2008; Fox m.fl. 2009). Med 

bågskytten var detta en översyn vilket jag inte insåg för än under datainsamlingen. Att skapa 

två versioner för varje avatar beroende på kön hade dock varit för tung arbetsuppgift givet 

studiens omfattning.  

Studiens resultat kan dock visa sig vara viktiga ur ett genusperspektiv. Spelindustrin kan 

ibland bli kritiserad för sin användning av översexualiserade kvinnliga avatarer vilket har 

visat sig ha en negativ påverkan på hur säkra kvinnliga spelare kände sig i att klara av 

uppgifter i spelet samt ökade självobjektifiering (Fox m.fl. 2013). Om resultaten av denna 

undersökning tolkas i kombination med min egen kan detta måla en bild där 

översexualiserade avatarer kan ha en negativ påverkan på både spelarens egna uppfattade 

förmåga samt dennas faktiska förmåga när det angår interaktionen med spelet. 

Glappet mellan svårighetsgrad och erfarenhet kan även ha haft en inverkan på resultaten, 

varpå det möjligtvis kan ha varit så att spelarna anpassade sin spelstil efter spelets mekanik 

för att klara utmaningen. Det vill säga att de använde en spelstil som inte överensstämmer 

med spelarens avatar. Detta väcker frågan i vilket utsträckning avataren påverkar spelaren, 

är det en försumbar påverkan eller en utgångspunkt för spelaren och dess spelsätt. Det går 

även att vända på resonemanget och kritisera resultaten i sin helhet då det är möjligt att 

spelets svårighetsgrad var för låg för majoriteten av spelare, något som kan betyda att 

avatarens påverkande kraft inte hamnade i konflikt med spelmekaniken vilket det möjligtvis 

skulle göra i ett kommersiellt spel.  

En annan aspekt vilket kan ha påverkat resultaten, är frågan om avatarernas representation. 

Det är möjligt att spelare valde en specifik spelstil baserad på animationskvalitén, de olika 
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avatarerna hade olika animationer varpå det kan vara möjligt att vissa föredrog en specifik 

animation. En andel tyckte möjligtvis att riddarens närstridsattack subjektivt kändes mer 

kraftfull. Vilket ledde till att den blev föredragen. Proteus-effekten arbetar efter hur spelare 

uppfattar avataren vilket väcker frågan om alla spelare uppfattade dem på samma sätt och 

hade liknande associationer. Jag försökte försäkra mig om detta genom att använda 

väletablerade arketyper inom spel men det är en möjlighet att vissa deltagare tolkade 

avatarernas representation annorlunda. Förhoppningsvis minimeras detta av studiens 

kvantitativa natur. 

Den mänskliga faktorn kan även ha haft en påverkan på resultaten. För varje nivå sparades 

det in sex variabler samt vilken avatar de spelade. Av dessa sex variabler sparades två för 

hand. Nämligen hälsa och dödsfall. Dödsfall stödjs inte av artefakten på grund av tekniska 

limiteringar och hälsa stödjs endast på nivå 3 på grund av tekniska problem. Jag använde 

dock nivå 3 för att jämföra mina anteckningar av hälsa för att se om det fanns några 

skillnader vilket det inte gjorde. Spelet samlade data från tre nivåer. Förutom detta använde 

jag mig även av fem variabler från enkäten, ålder, kön, utbildning, spelerfarenhet och 

spelstils-preferens. För en studiedeltagare samlade jag in 24 datapunkter. Med 53 

studiedeltagare var det 1272 datapunkter. Dessa sammanfattade jag för hand i ett dokument 

för att lättare kunna hitta och jämföra dem. Även att sammanställa relevant data för att 

jämföra dem var gjort för hand, även om uträckningar hanterades av datorn. Jag var 

noggrann med att överföra data korrekt och om jag noterade ett misstag så började jag om 

från början men det existerar fortfarande möjligheten att jag har gjort misstag. 

Förhoppningsvis har den kvantitativa naturen av undersökningen hjälpt till att balansera ut 

misstag och öka trovärdigheten hos resultaten.   

Angående de etiska aspekterna av själva undersökningen så informerade jag alla deltagare 

om vad de förväntades att göra. Innan undersökningen beskrev jag vad de skulle få göra och 

vad det involverade. Jag beskrev den genomsnittliga tiden det skulle ta, baserad på 

pilotstudien och tidigare individers undersökningstider. De var även medvetna om att de 

kunde avsluta när de ville om de önskade vilket ett par individer valde att göra. En aspekt 

som kan kritiseras är att jag inte förklarade exakt vad som undersöktes. Då undersökningen 

behandlade individers beteende ansåg jag att full vetskap om undersökningens motiv skulle 

ha kunnat påverka resultaten. Jag förklarade dock exakt vad det undersökte i efterhand om 

de frågade. Jag var bekant och hade arbetat med vissa individer som deltog i 

undersökningen men all data som samlades in var anonym och inga namn sparades. Jag 

kommer personligen inte ihåg vilken data som stämmer överens med vilken individ varav 

ingen personlig relation har påverkat sammanställningen av data.  

Resultaten visar att en stor vikt bör läggas på representationen av spelarnas avatarer i 

allmänhet. Inte bara ur ett rent visuellt perspektiv utan även i kombination med ett 

spelmekaniskt perspektiv då avataren kan hjälpa till att förankra spelets mekanik. I min 

erfarenhet behandlas grafik och spelmekanik ofta separat men genom att sammankoppla 

dessa kan det leda till en bättre spelupplevelse och möjligtvis ge spelare en högre grad av 

immersion. Ett spel med ett stort fokus på utforskning kan till exempel ta användning av att 

avataren är ett barn då barn i många sinnen associeras med nyfikenhet och på detta subtila 

sätt få spelaren att ta sig an denna spelstil.   
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6.3 Framtida arbete 

Även om resultatet pekar på att hypotesen stämmer skulle det vara intressant att göra en 

fortsättning på studien. Fortsättningen skulle innebära att inkludera fler deltagare för att 

jämställa antalet manliga och kvinnliga deltagare. Detta skulle vara av intresse då 89% av 

protagonister i spel är manliga (Yee 2014, s. 99) vilket skulle göra att en bevisad påverkan av 

denna effekt på en kvinnlig demografi kan vara av vikt. Att ha kvinnliga avatarer för att se 

om detta skapar en skillnad i hur starkt den kvinnliga demografin skulle även vara av 

intresse.  

Men även att studera andra demografiska grupper. Dels individer i andra åldersgrupper och 

dels individer med låg spelvana för att se om effekten kvarstår. Det finns en möjlighet att de 

inte har samma uppfattning av arketyperna som användes vilket kan ge andra resultat. Ett 

problem med den använda demografin är att alla deltagare hade någon form av erfarenhet 

av spelutveckling. Vilket kan betyda att de har en större insikt i de bakomliggande teorierna 

angående speldesign och att de inte nödvändigtvis representera gemene spelare. Därav 

skulle det vara av intresse att utföra studien på spelvana individer som inte har denna 

bakgrund för att se om det appliceras på dessa.  

Denna studie fokuserade mer på att bevisa en koppling mellan en avatars gestaltning och 

spelstil varpå fortsatta studier skulle vara av intresse för att utforska i vilken grad Proteus-

effekten kan ha en påverkan samt vilka faktorer som har en påverkan. Olika versioner av 

svårighetsgrad skulle tillexempel vara av intresse att utforska i en större utsträckning. Även i 

kombination med huruvida effekten kvarstår till någon grad om avataren och spelmekaniken 

står i kontrast till varandra. Andra aspekter vilket har identifierats i studien som personlig 

preferens och huruvida spelaren blir observerad eller ej bör studeras närmare. Studien har 

även fokuserat på fördefinierade avatarer. Att utvidga studien till att inkludera de andra 

avatar-typerna för att få en bättre förståelse för dessa skulle vara av vikt. Att till exempel 

utföra en liknande studie med två olika underförstådda avatarer. Då dessa inte har en visuell 

representation så skulle det vara intressant att se huruvida den kontext vilket presenteras 

räcker för att spelaren ska förstå och bli påverkad av avataren. Om ett RTS-spel under andra 

världskriget med en tysk och en rysk general skulle ge upphov till olika spelstilar trots 

avsaknaden av mekaniska skillnader.  

En intressant studie skulle vara att använda ett redan existerande spel som Dota 2 (2013), 

där spelaren till viss grad kan påverka den visuella gestaltningen genom att exempelvis 

utsmycka sina karaktärer. Givet spelarbasen finns det tusentals potentiella deltagare. Om 

inget annat är det sådana spel som skulle kunna dra nytta av denna studie för att anpassa 

valen så att de inte står i kontrast till avatarens ursprungliga roll.  

Mitt mål för denna studie var att visa på avatarens sammankoppling mellan avatarens 

visuella representation och spelets mekanik, samt att visa på en allmän koppling mellan 

spelets mekanik och grafik. Dessa brukar i min erfarenhet tyvärr separeras och behandlas 

som två olika och separata discipliner. Men en förståelse för samhörigheten och effekten 

skulle exempelvis kunna innebära att man använder Proteus-effekten för att undermedvetet 

leda spelaren till en mer optimal spelstil och minska frustrationen som kan uppstå. Min 

förhoppning är att denna studie till någon grad kan hjälpa till att föra dessa samman och 

hjälpa till att skapa bättre spel med en högre grad av immersion och sammanhållenhet. 
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 I 

Appendix A -  Enkät. 

1. Kön: 

[ ] man 

[ ] kvinna 

[ ] övrigt/vill inte säga 

 

2. Ålder: 

 

____ 

 

3. Nuvarande, alternativt senast, avklarad utbildning.  

 

 

_______________________________________________ 

 

4. Har du erfarenhet av datorspelsutveckling, professionellt, via studier 

eller annat? 

[ ] ja 

[ ] nej 

 

5. Hur stor erfarenhet har du med datorspel?  

 

Inge alls  1 2 3 4 5 6 7   stor erfarenhet 

 

6. Vilken typ av spel spelar du vanligtvis (genre, plattform etc.) 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 



 II 

7. Vilken roll föredrar du att anta när du spelar? 

 

A) 

[ ] Damage 

[ ] Support 

[ ] Tank 

 [ ] Övrig 

 B) 

  [ ] Närstrid 

  [ ] Blandad 

  [ ] Distansstrid 

 C)   

  [ ] Stealth 

  [ ] Rush 

 

 

8. Vad tror du denna studie undersöker? 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 III 

Appendix B -  Grafer 
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