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Sammanfattning

Arbetet syftar till att försöka besvara hur en specifik karaktär till ett spel kan 
utformas på ett sätt som undviker könsstereotypa konventioner, utan istället  placera 
större vikt vid karaktärens kommunikativa aspekter såsom dess fighting-egenskaper 
och funktionalitet i spelet. Detta för att bidra till att öka förståelsen för hur kvinnliga 
spelare upplever karaktärer inom fightingspel samt vad som påverkar deras val av 
karaktär i spelsammanhang.  

Arbetet belyser den kritik och teorier som är riktad mot hur kvinnliga karaktärer 
framställs inom fightingspel idag och vilka konsekvenser detta får hos målgruppen 
och samhället.  

Baserat på dessa studier och vägledning av en expert inom branschen, har två skisser 
av kvinnliga karaktärer med olika manér tagits fram till Ultra Street Fighter IV. 
Dessa har sedan provats ut på en målgrupp inom det tilltänkta området med 
varierande förkunskaper i ämnet.  

Resultatet visar att ett av manéren bidrar till att öka förståelsen för karaktärens 
fysiska egenskaper och funktion i spelet utan att följa de könsstereotypa attributen 
som den originella karaktären besatt.  



Abstract

This thesis describes a process for producing designs for specific female video-game 
characters in a manner that attempts to avoid female gender stereotypes typical of the 
genre, placing more emphasis instead on communicating aspects of the character’s 
specific fighting features and functionality in the game.  

This work considers theories that view gender as a concept established within a 
cultural context. The design of female video-game characters is both effected by, and 
contributes to, the representation of the female gender in the gaming world and even 
in society in general, possibly having a negative impact on participation and 
enjoyment for female gamers. 

Based on a study of these theories, and with guidance from an expert in the video-
game industry, new design sketches were developed in differing visual styles for two 
female characters from the game Ultra Street Fighter IV. These design sketches were 
then appraised by a small group of players representative of the game’s target 
audience. 

The results suggest that one of the chosen visual styles appears to successfully 
enhance the understanding of the characters’ fighting features and functionality in the 
game while maintaining their visual appeal, without relying on the gender-
stereotypical attributes visible in the character designs in the current version of the 
game. 



Ordförklaringar 

AAA-titlar - storsäljande spel som är producerade av kända spelföretag, oftast med 
påkostad marknadsföring. 

Crossovers - när två separata spel eller berättelser kombineras i ett nytt spel. 

Combos - Begrepp inom fightingspel där olika knapptryck i följd utgör ett 
händelseförlopp eller en rad av attacker på skärmen 

Fightingspel - spel som går ut på att tävla mot en annan spelare, eller konsolen, där 
målet är att besegra den andre på tid eller under ett visst antal ronder.  

Damsel in distress - kommer från franskans ”demoiselle en déstresse” och syftar på 
en ung, hjälplös, ogift kvinna som väntar på att bli räddad av protagonisten från en 
fiende, oftast en man. Vanliga exempel i tv-spel är prinsessorna i Donkey Kong 
(1981) och Super Mario Bros. (1985). 

 

ISFE - Interactive Software Federation of Europe. Association som riktar sig till 
spelkonsumenter och företag i Europa. Har som mål att bidra med årlig statistik till 
användare, skydda minderåriga genom att genomföra åldersgränser på importerade 
spel, samt motverka piratkopiering. 

ESA - Entertainment Software Association. Publicerar årliga rapporter av statistik 
över dator- och tv-spelandet i USA.

Misogyni - hat eller starka fördomar mot kvinnor. 

NPC- Non-Playable-Character. Karaktär som inte går att styras av spelaren.  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1. Introduktion 

I detta avsnitt kommer jag att förklara bakgrunden till mitt examensarbete, vilken 
målgrupp artefakten berör samt problematiseringen kring detta område. Vidare i 
avsnitt 2 kommer jag att vidare förklara syfte, frågeställningar samt vilken 
avgränsning jag beslutat att förhålla mig till. 

1.1. Bakgrund   

I takt med att datorspel ökar i popularitet visar statistik att det område som förr 
avsågs vara dominerat av män, idag har en utökad användning hos kvinnor. I en årlig 
rapport av ISFE (2012, s. 58) beräknas 43 procent av användare av spel bestå av 
kvinnor i Europa. I USA beräknas det vara 44 procent enligt ESA (2015, s. 5), till 
skillnad från 2008 då samma rapport visade 38 procent. Varje år ökar statistiken 
världen över, men trots det förblir många spel utformade på samma sätt som de en 
gång var: riktade till den stereotypa heterosexuella mannen.  

Genom åren har ett stort antal artiklar och krönikor publicerats kring hur kvinnliga 
spelare diskrimineras och förlöjligas i branschen. Framförallt i fightingspelstävlingar; 
där arrangörer har börjat anordna tävlingar endast inriktade för kvinnor (San Mateo, 
2010) på grund av trakasserier från manliga spelare under tidigare event. År 2011  
rapporterades det under EVO (Evolution Championship Series) att en av de högst 
rankade kvinnliga spelarna inom Street Fighter; som inte vill lägga ut sitt namn utan 
nämns som ”BurnyourBra” i officiella sammanhang, blev utsatt för sexistiska och 
rasistiska påhopp under tävlingen (Ashcraft, 2011). Då en artikel kring detta 
publicerades var EVOs representanter snabba med att kommentera att det var endast 
påståenden och att den situationen som BurnYourBra var utsatt för var något man 
måste stå ut med i fightinspelssammanhang (Ashcraft, 2011). Ofta kan man se denna 
typ av kommentarer då kvinnliga spelare anmäler trakasserier, där allvarliga 
situationer förminskas och sopas under mattan (Rawlinson, 2014; She’s Coding, 
2014; Thier, 2014).  
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1.2 Kort historik 

Dator och tv-spelen har funnits länge i vårt samhälle i samband med att de första 
datorerna skapades, men slog igenom först då arkadspelet Pong släpptes på 70-talet 
(Rajkowska, 2014, s. 8). Åren efter släpptes flertalet konsoler, som bidrog till att 
spelen förflyttades från offentliga platser och arkadhallar till hemmet och blev en del 
av mångas vardag. Spelföretag började konkurrera om marknaden och skapade spel 
som skulle tilltala en bredare målgrupp. Företaget Namco, skaparna av Pac-Man, var 
de första med att producera ett spel riktat till kvinnor, detta spel fick namnet Ms. Pac-
Man (Rajkowska, s. 8). Spelet marknadsfördes som ett flickspel, med snällare 
gränssnitt och ljusare färger. Detta spel gick om Pac-Mans världsranking och är än 
idag enligt Game Informer (2009) på 10:e plats bland världens populäraste spel, där 
Pac-Man ligger på plats 52.  

 

Fig 1, Pac-Man. Fig 2, Ms. Pac-Man 

Denna rekordförsäljning skapade en tryckvåg av spel som sades vara skapade till 
både kvinnor och män. Där tidigare spelförpackningar endast visade en grupp av 
entusiastiska pojkar, började man även inkludera flickor på omslagen.  
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Kvinnliga spelbara karaktärer skapades till spel som Metroid (1986), Street Fighter 2 
(1991) och Tomb Raider (1996). Men där huvudkaraktären var tänkt att representera 
en intellektuell arkeolog, blev Tomb Raider trots det känd för sina onaturligt stora 
bröst och åtsittande kläder (Rajkowska, s. 11). Trots att flertalet spelföretag hakade på 
trenden med spel inriktade både till kvinnliga och manliga spelare, var de flesta 
AAA-titlar inriktade på den manliga målgruppen där de kvinnliga karaktärerna endast 
fanns med som NPC (non-playable character) eller som en damsel in distress. Även 
om det numera fanns flickor och pojkar på omslaget, fortsatte datorspel till barn 
separera på målgruppen. Ett lärospel till pojkar kunde vara ett stavningsprogram där 
de fick använda en kanon för att skjuta ut kommatecken i meningar på tid (Huff, 
2006, s. 4), medan flickornas variant var ett stillsamt läromedelsbaserat program. 
Dessa spel utgick ifrån att pojkar behövde underhållning och datorspel som läromedel 
medan flickor behövde struktur.   

Att ta i beaktande är att statistiken under denna tid (80-90-tal) visade på att en låg 
procent av aktiva spelare var kvinnor (Williams, 2009, s. 15) och ansågs därför vara 
en mindre prioriterad målgrupp än antalet spelande män. Detta berodde till stor del på 
den så kallade videospelskraschen på 80-talet som gjorde att de större spelföretagen 
förlorade stora summor pengar och mindre företag gick i konkurs. Efter detta valde 
företag att endast rikta sin reklam till den manliga yngre målgruppen, som var under 
denna tid en större majoritet, och tog bort reklam som riktade sig till den bredare 
målgruppen (Lien, 2013).  Spel som produceras idag har börjat alltmer att anpassa sig 
efter efterfrågan av spel som inkluderar kvinnliga spelare, framförallt spel där de 
kvinnliga karaktärerna är spelbara och inte porträtteras diskriminerande (Ubisoft, 
2015). 

Ökad realism i spel bidrog även till att spelutvecklarna kunde använda grafiken till att 
förstärka och förtydliga en karaktärs egenskaper genom sitt utseende (Samin, 2015), 
genom bland annat ansiktsmimik och bättre anpassade röstskådespelare. Detta 
skapade en våg av både fansidor och större målgrupper till spel, då karaktärerna helt 
plötsligt kändes mer personliga och verklighetstrogna. 

En spelgenre som vid starten under 80-talet ansågs vara ett av de mer inkluderande 
speltyperna, då användaren själv fick bestämma om hen ville spela en kvinnlig eller 
manlig karaktär, men idag har blivit alltmer mansdominerat med oroväckande lågt 
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kvinnliga spelare, är fightingspelen. Framförallt Street Fighter-serien, som har sedan 
första spelet släpptes 1981 fått miljontals fans världen över. Det hyllades som ett av 
de första spelen med starka kvinnliga karaktärer som hade samma möjligheter att 
vinna matcherna som männen. Även om de var mycket mer avklädda än de manliga 
karaktärerna. I takt med att grafiken och spelmotorerna blev bättre, förändrades 
karaktärernas utseende. Då Street Fighter-serien idag består av runt 15 spel samt 
crossovers, finns det en nostalgi i att skaparna valt att behålla de flesta av 
karaktärerna från första spelet och låtit dem evolvera med grafiken. Men där de 
manliga karaktärerna i stor utsträckning fått uppdaterade kläder, har kvinnorna fått 
behålla samma avklädda utseende. 

Fig 3. Ivy Valentine från Soul Calibur IV är ett exempel på översexualiserad karaktärsdesign 

Och då grafiken förbättrats och combos samt rörelser blivit mer realistiska, har 
kvinnornas uppdaterade animation fokuserats mer på brösten och låren än musklernas 
rörelser. Förutom dessa attribut finns även numera möjligheten att ladda ned eller 
köpa så kallade ”skins” till karaktärerna; alternativ klädsel baserat på smak. 
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I takt med att det publiceras allt fler artiklar kring hur de kvinnliga spelarna behandlas 
i tävlingssammanhang (McDonald, 2012), uppstår frågan kring om det finns ett 
samband mellan de hypersexualiserade karaktärerna och hur kvinnliga spelare inom 
genren behandlas. På en konferens i New York tillfrågades två av skaparna till Street 
Fighter varför de kvinnliga karaktärerna alltid filmades bakifrån, ofta inzoomat på 
intima kroppsdelar, medan männens animationssekvens var fokuserat på deras fysik 
(Totilo, 2011). Personen som ställde frågan, professorn Matt Parker, fortsatte med att 
fråga om skaparna trodde det fanns något samband mellan hur kvinnliga spelare blir 
behandlade på mässor och event och hur kvinnor porträtteras i spelet. Han refererade 
till Street Fighter II, som inte hade samma intima animationssekvenser (Totilo, 2011) 
och fortfarande hade många både manliga och kvinnliga spelare. Han syftade på att 
spelen upprätthöll en misogyni mot kvinnor. Hans frågor besvarades av Seth Killian, 
spelutvecklare på Capcom, att om de hade haft teknologin att göra sådana avancerade 
animeringar på tiden då Street Fighter II skapades, hade de gjort det redan då (Totilo, 
2011). Detta uttalande och andra humoristiska svar möttes av skratt och hurrarop från 
publiken.  

Seth Killian uttalade sig dock under samma konferens att han ansåg att 
fightingspelskulturen är en av de mest inkluderande i spelvärlden (Totilo, 2011), och 
att skaparna bakom Street Fighter gärna ville inkludera fler kvinnor att delta i 
tävlingar och mässor, samt att alltfler kvinnor har börjat ta del av spelkulturen. 
Charles Pratt, en av de ansvariga för panelen på konferensen, citeras i artikeln: 

It's also worth nothing, though that this there is the same problem in StarCraft, 
which is guys in big metal suits versus gold aliens versus space bugs. And there's still 
this weird misogyny and weird divide. I definitely think imagery has something to do 
with it but it also has something to do with the communities themselves, the policing 
and those communities growing. (Totilo, 2011)  

Svaren från Seth Killian och Charles Pratt är tydliga exempel på hur det oftast går till 
på paneler inriktade på fightingspel. Humor och nedvärderande skämt blandas med 
kommentarer om hur de kämpar för att inkludera kvinnor i kulturen, men att det är 
upp till de kvinnliga spelarna själva att börja delta mer i event och tävlingar.  

Ett fightingspel som har lyssnat på kritiken kring hur kvinnliga karaktärer porträtteras 
är Mortal Kombat (Makuch, 2015). Under en presskonferens i år berättade skaparna  
att deras kommande spel kommer att avancera med realismen; där kvinnor bör 
utformas på ett sätt som är passande för en mer verklighetstrogen grafik. Street 
Fighter-serien visar dock inga tecken på att följa exemplet än.   

�12



1.3 Problembeskrivning 

Av den information jag tagit del av via artiklar, intervjuer och litteratur kring 
fightingspelskulturen och i synnerhet Street Fighter-serien, har en del frågor uppstått. 
Det problem som varit tydligast är kontrasten mellan statistiken som visar att alltmer 
kvinnor spelar tv-spel (ISFE, 2012, ESA, 2015) och de artiklar som belyser hur 
kvinnor blir utstötta ur spelsammanhang fast de tillhör en stor målgrupp. Forskare 
Sheri Graner Ray (2004, s. 150) har ofta nämnt hur spelmässor brukar använda så 
kallade ”booth babes”; lättklädda kvinnor som används som reklam för spel. Hon 
belyser även problemet med hur avklädda och sexualiserade kvinnor på omslag av 
spel ger männen som spelar en uppmaning att kvinnorna i spelet inte har något annat 
syfte än att just vara dekorativa (s. 150). Likaså gällde företag, där de företag som 
hade sexualiserade bilder på kvinnor i exempelvis reklam, kunde ge potentiella 
kunder och jobbapplikanter ett intryck att företaget även såg sina egna kvinnliga 
anställda som undergivna och mindre värda (s. 150-151).  

Enligt Yvonne Eriksson (2009, s. 93) är bilden bestämmande i sin förmåga att gestalta 
något, medan en text ger möjlighet till egna fantasier, platser och personer. Bilden är 
ett självständigt medium och kan tolkas väldigt olika beroende på kontext, 
betraktarens kulturella bakgrund samt erfarenheter. Det finns ett ansvar i att välja en 
viss typ av bild i ett sammanhang där man vet att det kommer rikta sig till en stor 
mängd människor. Eriksson menar på att den multimodala process som är involverad 
i en tolkning av en visuell representation ofta överensstämmer med hur vi tolkar vår 
fysiska omgivning (2009, s. 35). Det både Sheri Graner Ray och Yvonne Eriksson 
nämner är hur vi påverkas av en bild och applicerar den på vårt vardagliga liv. Detta 
kan tolkas som att en bild med stark sexuell koppling eller diskriminerande utförande 
kan bidra till att en person, i värsta fall, utgår från att bilden talar sanning eller börjar 
tolka andra visuella representationer på samma sätt.  

Andra forskare har kommit fram till att ju fler spel som görs riktade till både kvinnor 
och män attraherar fler kvinnor att söka sig till jobbranschen, vilket resulterar i att fler 
kvinnor skapar spel som de av erfarenhet vet skapar intresse hos kvinnor och därmed 
ökar antalet kvinnliga spelare (Fullerton, Fron, Pearce och Morie 2007). Enligt 
forskare Faulkner och Lie (2007), ligger problemet med översexualiserade kvinnor i 
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spel i att designern endast fokuserar på sina egna preferenser vad hen anser attraktivt. 
Då 76 procent (IGDA, 2014) av spelutvecklare idag är män, där majoriteten beskrivs 
som vita, medelålders och heterosexuella (IGDA, 2005, 2014), blir ofta 
visualiseringar av kvinnliga karaktärer skapade därefter. Faulkner (2007) nämner att 
designern måste sluta fokusera på att designa saker till sig själv, och istället fokusera 
på målgruppens behov.  

Det finns många orsaker till att kvinnor blir diskriminerade och förbisedda i 
spelindustrin och i fightingspelskulturen. Det är inte bara spelen i sig som bidrar till 
att upprätthålla gamla konventioner kring synen på kvinnor, utan faktorer som vårt 
samhälles kultur och ärvda synsätt. Mitt fokus som designer ligger dock i att fokusera 
på bildelementen i sig, i detta fall visualiseringar av kvinnliga karaktärer. Jag har valt 
att specifikt fokusera på karaktärer till spelet Ultra Street Fighter (2014), då det tillhör 
spelserien som fått stor kritik i media kring hur de kvinnliga karaktärerna porträtteras, 
samt är det mest nyligen släppta spelet inom serien.  

1.4 Målgrupp 

Mitt arbete riktar sig till två målgrupper. Den första är designers inom området 
illustration, med intresse för spelindustrin. Den andra målgruppen är spelintresserade 
i åldrarna 16-40 år. Målgruppen är baserad på statistik av spelintresset hos 
befolkningen publicerat av ISFE (2012) och ESA (2015) och är tänkta som 
undersökningsobjekt i detta arbete. Dock i synnerhet kvinnliga spelare då arbetet 
syftar på att försöka ta del av vilka designprinciper som kan öka spelglädjen hos 
spelare som annars känt sig utstötta på grund av karaktärernas översexualiserade 
utseende.  

�14



2. Problemformulering 

Denna del förklarar syftet med mitt arbete, vilka frågeställningar jag valt att fokusera 
på samt arbetets avgränsningar. 

2.1 Syfte 

Arbetet syftar till att hjälpa designers att försöka förstå hur en specifik karaktär till ett 
spel kan visualiseras på ett sätt som undviker könsstereotypa konventioner. Samt 
bidra till att skapa ett intresse om att ta del av fördjupad forskning kring ämnet och 
vad som påverkar en spelares val av karaktär i spelsammanhang.  

Detta genom att skapa karaktärsvisualiseringar som inte fokuserar på könsstereotypa 
attribut, med målet att försöka hjälpa designers inom området att skapa en 
inkluderande spelmiljö för kvinnliga spelare samt belysa de attribut en 
fightingspelskaraktär kan ha för att spelaren ska kunna tolka dess fysiska egenskaper i 
spelet. Visualiseringarna ska vara utformade på ett sätt som lockar en spelare att välja 
karaktären, detta i syfte att behålla spelglädjen.  

2.2 Designproblem 

Hur kan jag ta fram ett visuellt material för kvinnliga tv-spelskaraktärer till Ultra 
Street Fighter IV som frångår könsstereotyper av deras utseende, utan att minska 
förståelsen för deras egenskaper?  
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2.3 Frågeställningar 

Från designproblemet har jag skapat tre frågeställningar som ska underlätta 
förståelsen för hur visualiseringsprocessen ska gå till. Genom att försöka besvara 
dessa frågor kan jag komma närmare ett svar på designproblemet och skapa en 
gestaltning utifrån det resultat som svaret på frågorna ger.  

• Hur kan en kvinnlig spelkaraktär visualiseras på ett sätt som inte är könsstereotypt 
och diskriminerande?  

    

• Vilka slags visuella attribut kan en karaktär ha för att visa vad den har för 
egenskaper i spelet?  

• Kan ett alternativt manér från det nuvarande öka tydligheten och/eller att spelaren 
väljer karaktären? 
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2.4 Avgränsningar 

Då min utbildning är inriktad på Informativ Illustration kommer arbetet att fokusera 
på bildskapande, visuell kommunikation och till en viss del kognition. Arbetet 
kommer inte att behandla text eller rumsligt innehåll. Arbetet går ut på att skapa 
visualiseringar som till stor del ska kunna vara fristående från text och bakgrund. 
Dock är deras kontext förutbestämd i och med att det rör sig om befintliga karaktärer 
till ett tv-spel.   

Isbister (2006) tar upp den helhetsprocess som krävs för att skapa karaktärer till ett 
spel. Aspekter som röst, animation och 3D-visualiseringar ingår inte i detta arbete, 
utan är delar som är viktiga i framtagandet av en karaktär som är komplett framställd 
för att användas i ett spel. Då Ultra Street Fighter IV inte har en specifik 
huvudperson, som Isbister (2006, s. 206) påpekar behöver starkare attribut såsom en 
bakgrundshistoria, utan består utav karaktärer med syfte att endast slåss mot 
varandra, har jag bortsett från dessa designprinciper i min designprocess. Rörelser i 
spelet och röst är något som påverkar kraftigt hur spelaren tolkar karaktärens 
personlighet (s. 207), men är ett område som inte berörs i denna undersökning. 

Min avgränsning innebär att endast fokusera på de kvinnliga karaktärerna i spelet. 
Spridd forskning har visat (Ihamäki 2011; Lien, 2013) att män påverkas av hur 
manliga karaktärer är utformade och bidrar till att förstärka konventioner kring 
könsroller, men i detta arbete kommer endast de kvinnliga karaktärerna att analyseras 
då de problem jag funnit har behandlat hur kvinnor blir utstötta och diskriminerade i 
spelbranschen. 

Likaså finns konventioner kring hur karaktärer utformas efter kulturell bakgrund, som 
i många spel även idag upplevs vara rasistiska. I ett fördjupat arbete hade jag kunnat 
inkludera dessa aspekter i min analys. 

Då det område jag valt är ett väldigt stort och omfattande område har jag valt att 
endast fokusera på två karaktärer från Ultra Street Fighter IV, dessa utvalda i 
samarbete med en expert som är projektansvarig på ett stort spelföretag i Stockholm. 
Experten har stor erfarenhet inom spelbranschen och har jobbat på AAA-titlar som 
Battlefield 4 och Mirrors Edge 2. 

De två karaktärer jag valt är Cammy och Juri. Baserat på statistik från Eventhubs 
(2014) valde vi ut dessa två karaktärer då Juri är listad, på plats tre, som den mest 
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spelade kvinnliga karaktären. Cammy är listad som den näst mest spelade kvinnliga 
karaktären på plats fem.  

Fig 4, Cammy. Fig 5, Juri, de utvalda representationerna 

Anledningen till varför de två populäraste kvinnliga karaktärerna valdes är för att 
dessa två har funnits med sedan de första spelen släpptes och har stor igenkänning. 
Jag ansåg, efter diskussion med experten, att det måste finnas ett designproblem som 
inte bara innebär att ”klä på” karaktären, utan problemet i sig handlar om att låta 
karaktärens spelegenskaper framträda tydligare genom kroppsformen och uttryck. 
Därför valdes Cammy och Juri, då de båda har väldigt nischade egenskaper när de 
slåss i spelet. 

Arbetet kommer inte att beröra valet av färg. Färger har en avgörande betydelse i hur 
vi tolkar en bild (Eriksson, 2009, s. 67), där bilder som går ton i ton upplevs som mer 
harmoniska än de med kontrastfärger. Dock hade det krävts en mer djupgående 
formanalys gällande färgval för att kunna avgöra vilka färger som hade bidragit till en 
ökat tydlighet hos karaktärerna. På grund av tidsbrist har jag dock valt att behålla de 
färgval karaktärerna har haft genomgående i spelen, för att behålla karaktärernas 
igenkänning.  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3. Teori 

I denna del kommer jag att analysera teorier kring könsstereotyper, karaktärsdesign 
och informationsdesign inriktad på förmågan att tolka bilder utifrån kategorisering. 
Katherine Isbisters (2006) forskning inom området, i samråd med flertalet 
branschinriktade experter, syftar på att ge en modell för hur en kan gå till väga i 
processen att skapa en realistisk och trovärdig spelkaraktär. Jag kommer att utgå ifrån 
hennes teorier kring hur en karaktär kan skapa trovärdighet och spelglädje. 

3.1 Könsstereotyper inom tv-spel 

Ordet ”könsstereotyp” kan defineras på olika sätt, beroende på vilket perspektiv som 
det utgår ifrån. I detta arbete kommer ordet könsstereotyp och könsroll att syfta på 
Bussey och Banduras (1999) definition av begreppet, där en könsstereotyp är 
produkten av våra ärvda uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt. 
Enligt Bussey och Bandura (1999, s. 15) gör sociala strukturer och influenser att 
hjärnan tolkar en bild eller ett beteende som stereotypt för ett visst kön. 

Dock finns det ytterst lite forskning kring det biologiska könet som bevisar att det 
skulle vara någon skillnad mellan hur kvinnor och män upplever spel (Isbister, 2006, 
s. 108). Istället har flera forskare (Hartmann och Klimmt, 2006; Faulkner, 2007; 
Ihamäki, 2011) kommit fram till att det är våra erfarenheter, bakgrunder och ärvda 
uppfattningar som avgör huruvida vi uppfattar något som maskulint och feminint i 
spel. Detsamma gäller konventioner kring vad som förr ansågs vara feminint eller 
maskulint, men idag har en annan innebörd (Isbister, 2006, s. 109).  

Hartmann och Klimmts (2006) forskning kring könsstereotyper visade att majoriteten 
av kvinnliga spelare som deltog i deras studie undvek de spel som hade överdrivet 
stereotypa kvinnliga karaktärer och föredrog spel där det fanns en flexibilitet i valet 
av karaktärer. Enligt Pirita Ihamäki (2011, s. 6) skapar spel som är riktat till specifikt 
kvinnor en större klyfta mellan manliga och kvinnliga spelare och bidrar till att 
upprätthålla konventionerna kring att kvinnor inte är lika intresserade av tv-spel som 
män. Enligt Ihamäki (2011, s. 5) bör spelutvecklare istället fokusera att uppfylla både 
män och kvinnors behov i samma spel.  
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Shaw (2010, s. 20) beskriver problematiken kring att använda sig av extrema 
stereotyper till spel, där en negativ stereotyp av en verklig person eller grupp av 
människor implementerar att dessa ser ut och beter sig på detta sätt i verkligheten. 
Det är en högriskfaktor att separera och överdriva stereotypa attribut mellan 
exempelvis kvinnliga och manliga karaktärer, eftersom detta innebär att den grupp 
människor de representerar upplevs på så vis vara definerbar och sann (s. 20-21).  

3.2 Illustration 

3.2.1 Informationsdesign  

Då min utbildning är inom Informationsdesign och Informativ Illustration kommer 
jag även att applicera de kunskaper vi lärt oss inom området då jag utformar 
visualiseringarna. Det finns många faktorer till varför en bild är tilltalande och 
fungerar som en informationsbärare. Genom att ta hänsyn till dessa kan jag underlätta 
förståelsen för karaktärerna samt försöka undvika kognitiv belastning för användaren 
av spelet.  

Yvonne Eriksson (2009, s. 102) skriver att genom historien har stereotyper ofta 
använts i bildframställningar, där skaparens avsikt har varit att tydliggöra en egenskap 
eller utseende men där det också uppstår ett mellanrum mellan vad skaparen vill 
förmedla och vad mottagaren uppfattar. Den mentala bild som mottagaren skapar då 
exempelvis sändaren återger en bild verbalt, kan inte sändaren själv påverka eller 
kontrollera, utan mottagaren bygger sin egna uppfattning efter beskrivningen (s. 102). 
Genom att lyfta fram de egenskaper som sändaren anser sig vara viktigt i en bild, kan 
detta ge sändaren möjlighet att påverka mottagarens tolkning av bilden (2009, s. 103). 
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3.2.1.2 Kognitiv Psykologi 

Enligt Groome (2010, s. 31) bidrar våra kunskaper och tidigare erfarenheter till vår 
perceptuella input av ett objekt. Han menar på att människan lägger till något i ens 
varseblivning av det vi ser för att perceptionen ska bli något annat än just summan av 
dess delar (s. 31). Enligt Bartletts schemateorier (Wagoner, 2013, s.554) analyserar vi 
all perceptuell input genom att jämföra det vi ser med händelser och minnen som 
redan finns lagrade i vår hjärna. Syner och intryck kan uppfattas helt olika från 
person till person beroende på erfarenhet (Groome, 2010, s. 32).  När vi exempelvis 
möter en person vi träffat förut sker en automatisk bearbetning och du känner igen 
personens ansikte men har svårare att placera vart och hur ni träffats tidigare, 
eftersom det krävs en medveten ansträngning (s. 41-42). Detta grundar sig i 
mönsterigenkänning och vårt inre ”schema” som vi använder för att jämföra 
inkommande sensorisk information med våra tidigare intryck och minnen (s. 50). Ett 
ansikte eller utseende på en person kan därför både skapa känslor och igenkänning, 
vilket är en viktig del i processen att ta fram realistiska och trovärdiga visualiseringar 
av exempelvis en mänsklig karaktär. Fungerar inte den schematiska bearbetningen av 
en karaktärs ansikte, förloras den mentala koppling av hur vi uppfattar och tolkar dem 
i spelet. Detta gäller även exempelvis kroppsposering och anatomi. 
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3.2.2  Karaktärsdesign 

En relativt ny trend i spelbranschen som baseras på den förbättrade grafiken och 
spelmotoriken är förmågan att kunna skapa karaktärer i en realistisk stil (Constantine, 
2010).  Flertalet spelföretag satsar helhjärtat på att försöka få karaktärer att se så 
levande och verklighetstrogna ut, där perception är en viktig del i hur en karaktär 
uppfattas (Siong Low, 2001, s. 3). Karaktärer som skapas med intentionen att ha 
verklighetstrogna ansiktsdrag och detaljerad anatomi syftar på att involvera spelaren 
mer i handlingen och skapa känslosam koppling, likaså spel som görs i FPS (Siong 
Low, 2001, s. 11).  

Felicia Patrick (2011, s. 497) beskriver att en realistisk karaktär måste ha egenskaper 
som spelaren kan koppla till ett emotionellt plan. Genom att använda sig av 
semantiska principer kan designern skapa ansiktsuttryck som ger igenkänning hos 
spelaren och skapar en känslosam koppling (s. 497-498). Detta ger spelaren ett syfte 
att vårda och ta hand om karaktären vilket kan öka spelarens förmåga att klara 
uppdrag i spelet då karaktären ger spelaren en stimuli att fortsätta (s. 500).  

Katherine Isbister (2006) har tagit upp punkter som en karaktärsdesigner bör tänka på 
då hen skapar en realistiska kvinnliga karaktärer till ett spel, dessa innefattar: 

• Skapa en kvinnlig karaktär som är antingen en verklighetstrogen representation av 
en kvinna, eller att spelaren har möjlighet att själv ändra på dess utseende och själv 
får bestämma hur stereotypt den bör vara. (s. 121)  

• Undvik stereotyper som späder på negativa konventioner kring hur en kvinna beter 
sig. Könsstereotyper kan spä på fördomar och vara sexistiska och bör undvikas om 
möjligt (s. 119). 

• En mänsklig karaktär bör ha ett ansikte som spelaren kan få en känslomässig 
koppling till, där fysiska egenskaper som ögon, näsa och mun bör vara utformade 
på ett sätt som speglar fysiken hos en verklig person (s. 154-156). 
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Dock tar Isbister upp även en annan typ av visualieringsmetod gällande karaktärer, 
där kroppsform, hållning och position bör tydligt visa vad karaktären har för funktion 
i spelet (s. 161). Attribut i ansiktet kan överdrivas om det är i syfte att förtydliga 
humör eller karaktärens ögon och blick (s. 156). Egenskaper kan klargöras och 
förstärkas genom att överdriva dessa attribut eller kombinera ansiktsuttryck med 
kroppen (s. 172). Detta menar hon bör utformas med anpassning efter spelarens 
kognitiva förmåga (s. 205) att tolka mänskliga känslor utifrån en karaktärs fysiska 
uttryck.  

Shaw (2010, s. 23) utgår ifrån Pinckards (2003) designprinciper när det kommer till 
att framställa en karaktär som i större mån undviker könsstereotyper. Enligt Pinckard 
(2003) finns det fyra aspekter att ta hänsyn till gällande karaktären, dessa är hur 
karaktären marknadsförs utanför spelet, vad karaktären tillåts ha för valmöjligheter i 
spelet, hur karaktären integrerar med andra karaktärer, samt karaktärens fysiska 
estetik. Det sistnämnda är relevant vid illustration av en karaktär då både Shaw 
(2010, s. 24) och Pinckard (2003) syftar på att karaktärens utseende påverkar till stor 
del spelarens uppfattning om karaktärens egenskaper. Enligt Shaw (2010, s. 27) kan 
en spelare få lära om hens fördomar och uppfattningar en människogrupp, om 
karaktären som tillhör denna grupp har attribut som spelaren kan identifiera sig med. 
På så vis menar Shaw (s. 27-28) att ett spel kan motverka fördomar mot ett visst kön 
eller kulturell grupp genom att låta karaktären ha attribut som även spelaren har, eller 
spegelvända de attribut som en specifik stereotyp har fått tilldelad genom media och 
kulturella konventioner.  

Shaw (2010, s. 175) har i sin forskning tagit fram att när spelare väljer en karaktär i 
ett spel går de oftast efter två kategorier; hur väl spelaren identifierar sig med 
karaktären, samt karaktären fördelar i spelet. I det sistnämnda syftar Shaw på att 
hennes intervjuobjekt i undersökningen alltid valde karaktärer i fightingspel (2010, s. 
175) utefter karaktärens förmåga att slåss och vinna mot de andra karaktärerna. Här 
var karaktärernas visuella attribut en stor anledning till att spelarna valde just den 
specifika karaktären. Som både Shaw (2010) och Newman (2002) skriver i sin 
forskning, baseras val av karaktär i fightingspel på hur övertygande karaktären är i sin 
fysik och utseende.   
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3.2.3 Manérval 

I mitt arbete kommer jag att använda två typer av manér, ett baserat på den realistiska 
trenden kring hur karaktärer bör utformas, vilket innefattar Felicia Patricks (2011) 
teorier kring ansiktsuttryck och Isbisters (2006) första teori kring hur en karaktär kan 
visualiseras som en realistisk representation av en människa som skapar identifiering 
och känslomässig koppling hos spelaren.  

Det andra valet av manér är baserat på Isbisters (2006) och Shaws (2010) teorier 
kring hur vilka visuella attribut en designern kan överdriva för att förstärka 
karaktärens egenskaper samt minska könsstereotypa drag, genom att fokuset ej ligger 
på det specifika könet. Jag har valt två typer av manér för att kunna analysera hur en 
specifik typ av karaktärsvisualisering upplevs som tydlig eller otydlig i tolkningen 
om karaktärernas egenskaper. Genom att göra en bildanalys (se metod) av underlag 
som kategoriseras efter dessa två teorier kommer jag att försöka avgöra vad som är 
specifikt med dessa och göra skisser därefter.  
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3.3 Frågeställningar 

De frågeställningar jag tog upp i början av arbetet har besvarats följande genom 
studier av teorier och litteratur kring ämnet. 

• Hur kan en kvinnlig spelkaraktär visualiseras på ett sätt som inte är könsstereotypt 
och diskriminerande?  

    

• Vilka slags visuella attribut kan en karaktär ha för att visa vad den har för 
egenskaper i spelet?  

• Kan ett alternativt manér från det nuvarande öka tydligheten och/eller att spelaren 
väljer karaktären? 

Det finns många spridda teorier kring vilket manér som lämpligast är anpassat för 
karaktärsdesign, baserat på spel och målgrupp. Då jag utgår ifrån Isbisters och Shaws 
teorier i detta arbete ter sig det realistiska eller det överdrivna manéret lämpligast, 
vidare kommer detta utvecklas under metoddelen samt intervju och utprovning. 
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4. Etiska aspekter 

Våldsamma spel har i vissa studier bevisats kunna påverka barns beteende (Boyle & 
Hibberd, 2005, s.18). I och med detta är det viktigt att mitt arbete riktar sig till den 
åldersgrupp spelet är anpassat för.  Åldersnivå på spelet bör tas hänsyn till i processen 
och utprovningen. Arbetet syftar dock endast på de könsstereotypa kvinnliga 
karaktärerna, och det finns flertalet andra stereotypa drag i spelet och de karaktärerna 
som inte kommer att behandlas i detta arbete, dessa aspekter kan mycket väl tolkas 
som diskriminerande och överdrivna för vissa personer. Därför är hänsyn till 
åldersnivå på spelet och kontext där det marknadsförs viktig.  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5. Metod 

I denna del kommer jag att gå igenom mitt val av metoder och förklara dessa. Jag har 
valt fyra metoder att använda som grund till mitt fortsatta arbete, dessa är: bildanalys, 
expertintervju, gestaltning, samt målgruppsintervju med en utprovning. 

5.1 Bildanalys 

Bildanalys befinner sig inom fallstudier, vilket tillräknas kvalitativa studier. Med 
bildanalys syftar jag på Yvonne Erikssons (2009, s. 67) definition av begreppet, där 
man börjar med att beskriva bilden och på så vis definerar bildens olika element. I 
och med bildbeskrivningen framträder också bildinnehållet tydligare. Då vi påverkas 
av våra erfarenheter och minnen då vi tolkar en bild, är det viktigt att inte enbart 
beskriva det som framträder allra tydligast (s. 67), utan samtliga detaljer, eftersom vår 
uppfattning av en bild lätt tenderar att bli subjektiv. Då bildens beståndsdelar är 
analyserade kommer jag även att analysera bilden utifrån sin kontext, vad den 
konnoterar (Gripsrud, 2002, s. 140) för att kunna tolka dess betydelse i 
sammanhanget.  

Den problematik som kan uppstå vid en bildanalys är att behålla analysen objektiv, då 
en subjektiv åsikt vanligen inte tillräknas som en vetenskaplig analys. 

Den bildanalys jag kommer att utföra är en semiotisk bildanalys (Bryman, 2011). 
först kommer jag att göra en denotativ analys av bilden, vilket syftar på bildens 
direkta betydelse och beståndsdelar (Gripsrud, 2002, s. 140). Detta kan beskrivas som 
en deskriptiv del av analysen. 

Sedan kommer jag att utföra en konnotativ analys, där jag försöker tolka vilka 
värderingar som associeras till bilden, det vill säga den indirekta betydelsen 
(Gripsrud, 2002, s. 140-141).  

Enligt Yvonne Eriksson (2009, s. 73) är det möjligt att genom att studera vad som 
finns i bilden och hur det framträder, kunna blottgöra vilka värderingar som ligger 
bakom ett framställningssätt. I detta fall försöka avgöra om sättet karaktären är 
visualiserad på ger tillräckligt med information kring karaktärens egenskaper. Eller 
om den är mer dekorativ samt bibehåller de stereotyper som tidigare nämnts i teori-
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delen. Mer genomgående om min bildanalys finns att läsa om i Resultatdelen samt 
Bilaga 3. 

5.1.1 Insamlande av underlag 

Materialet som varit grundstenen för hur jag valde att utföra mina skisser på 
karaktärer är inhämtat främst från Street Fighter-seriens officiella 
karaktärsvisualiseringar från Street Fighter Wiki. De två karaktärer jag fokuserat på är 
Juri och Cammy från Ultra Street Fighter IV. 

Fig 4, Cammy. Fig 5, Juri, utvalda underlag till bildnanalys 

Detta material har varit ett visuellt stöd i att utveckla mina egna visualiseringar, 
baserat på spelet färg och tonval.  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5.1.2 Urval av underlag 

De visualiseringar jag valt av Juri och Cammy till bildanalysen är baserade på att de 
är de mest representativa bilderna på Street Fighter Wikin (2014). I dessa specifika 
bilder har karaktärerna en posering som inte är åt det extrema hållet, vilket många 
andra karaktärsvisualiseringar av dem fokuserar på (se Fig, 8). Anledningen till varför 
jag valt ut dessa är för att kunna analysera bilden utifrån deras kläder och fysik utan 
att bli för styrd i tolkningen på grund av skaparens överdrivna val av poser. 

Fig 8, ett exempel av en överdriven pose av Juri 
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5.2 Expertintervju 

5.2.1 Urval av expert 

Inför examensarbetet var jag i kontakt med flera ”experter” inom området speldesign 
och karaktärsdesign. Dock då mitt arbete följde teorier kring hur en karaktär kan 
skapas realistisk och vilka attribut som krävs, valde jag experten på spelföretaget i 
Stockholm, då hans företag är ett av de främsta gällande realism och har spelmotorik 
i framkant. Expertintervjun skedde innan målgruppsintervjun för att diskutera större 
fel och saker som kunde misstolkas med bilderna, utifrån ett spelutvecklarperspektiv.  

5.2.2 Genomförande av intervju 

Baserat på min teori kring karaktärsdesign och bildanalys genomförde jag en 
expertintervju med en av de projektansvarige på ett spelföretag i Stockholm. Experten 
hade ett flertal års erfarenhet inom spelbranschen och karaktärsdesign. Jag och 
experten träffades i en lokal vi båda kände till sedan tidigare. Vid intervjutillfället 
hade jag med mig färdiga frågor, men tanken var att kunna skapa en fri diskussion 
som inte enbart var frågor och svar. Dock ville experten vara anonym och föredrog att 
intervjun inte spelades in, istället tog vi pauser där jag bekräftade vad hen sagt och 
antecknade svaren. 

Holme och Solvang (2006, s. 56) rekommenderar att man bör undvika slutna frågor, 
de som kan besvaras med ett enkelt ja eller nej, då man intervjuar en person. Istället 
är det vanligare att välja konkreta, öppna frågor som bidrar till att personen leder 
samtalet vidare (s. 64). Vid förberedelsen av expertintervjun formulerade jag frågor 
efter intervjumallen om hur en intervju kan planeras i förväg (s. 86). Experten 
tillhörde dock inte min huvudsakliga målgrupp, utan gav en bild av vilka metoder 
som användes när spelföretaget skapade visualiseringar till sina spel. Under intervjun 
fokuserades frågorna på trovärdighet och utformningens manér mer än karaktärerna i 
sig. Dock testades även frågor som senare skulle användas till målgruppsintervjun, 
för att prova responstid och se om vissa frågor upplevdes som ledande. Mot slutet av 
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intervjun ställde jag även frågor kring synen på könsstereotyper inom branschen och 
huruvida experten upplevde detta som negativt eller positivt.  

Syftet med intervjun var att få ta del av expertens åsikter kring val av manér och 
utformning innan jag skapade skisserna. Vid ett senare tillfälle träffades jag och 
experten igen där jag visade de första skisserna, detta för att avgöra om de kunde vara 
applicerbara för karaktärsdesign till ett riktigt spel, och att de uppfyllde en så pass 
tydlighet att experten kunde förstå att det rörde sig om fightingspelskaraktärer.  

�31



5.3 Gestaltning 

5.3.1 Karaktärsbeskrivning 

Efter intervju med experten valde jag att skriva ner de kända fysiska attribut som de 
båda karaktärerna har. Dessa attribut tillhör deras bakgrundsbeskrivning i spelet, samt 
syftar på att skapa igenkänning hos spelaren vilket är relevant i utformandet av 
visualiseringar. Enligt experten brukar karaktärsdesigners skapa en 
personlighetsbeskrivning till varje karaktär som syftar på att underlätta vilka 
ansiktsdrag som är typiska för karaktären, samt fysik.  

Utifrån karaktärsbeskrivningarna skrev jag sedan ned de kännetecken som är relevant 
för mina illustrationer. I val av kläder kommer skisser av Juri att anpassas efter den 
klädstil hon haft genomgående i spelen, vilket är löst inspirerat av den traditionella 
klädstilen Hanbok (Street Fighter Wiki, 2015). Hon beskrivs av Street Fighter WIki 
(2014) som att hon ursprungligen är från Sydkorea och är brutal och ohämmad i sitt 
fightingssätt. Juri kännetecknas av att hon använder sig av Taekwondo när hon slåss, 
där fokus ligger på sparkar.  Genomgående i spelen har Juri haft svart eller mörkbrunt 
hår, ljuslila kläder löst inspirerade av traditionella högtidsdräkten Hanbok (Sonjjang, 
2015) och två karaktäristiska tofsar i håret, dessa attribut kommer jag att behålla för 
att skapa igenkänning. 

Enligt Street Fighter Wiki (2014) beskrivs Cammy som lojal, stark och bestämd. Hon 
har blivit tränad i Engelska armen och ”Delta Red Force military training” (Street 
Fighter Wiki 2014), där fokus ligger på sparkar och att hon slänger sig mot 
motståndaren med full styrka. 

Cammys kläder kommer även vara löst inspirerade av den klädstil hon haft i spelen, 
vilket är brittiska militärkläder (Street Fighter Wiki, 2014).  
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5.3.2 Utförande av skisser 

Ett ytterligare stöd till mina skisser har varit att basera, framförallt det realistiska 
manéret, på boken Anatomi för Konstnärer (Barcsay, 1976). Detta för att underlätta 
illustrationer av muskler och böjningar av leder.  

Fig 9, anatomiska skisser av Barcsay 

Fig 10 och 11, skisser fokuserade på muskler av Barcsay 
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Genom att använda studier inom anatomi kan det öka realismen och trovärdigheten i 
de bilderna jag utformar. Utefter Barcsays (1976) teorier kring hur muskler 
utoformas, tog jag fram skisser till både det realistiska maneret och det överdrivna. 
Genom att förstå principer kring kroppens byggstenar kunde jag på så vis öka och 
överdriva fysiska attribut på ett trovärdigt sätt.  

5.3.3 Manér  

Två exempel på spel som fått god kritik till hur karaktärerna är representerade (Sloan, 
2015, s. 204-205) är Last of Us och Team Fortress 2. För att få inspiration till mina 
skisser valde jag ut två karaktärsvisualiseringar från dessa spel, som är anpassade 
efter mina två valda manér; det realistiska och det överdrivna. Karaktären Ellie från 
Last of Us tillhör det realistiska maneret, där hennes fysik och utseende är nästintill 
fotorealistiskt.  

Fig 6, Ellie från Last of Us, ett exempel på realistiskt manér
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Heavy från Team Fortress 2 tillhör det manér som är baserat på de överdrivna och 
förstärkta egenskaperna hos en karaktär. Där muskulatur och hållning är åt det 
extrema hållet. Jag utförde ingen bildanalys av karaktärerna, utan dessa två bilder 
använde jag som en inspirerande exempel i vägledningen att ta fram skisserna. 

Fig 7, Heavy från Team Fortress 2, ett exempel på överdrivet manér
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5.4 Målgruppsintervju 

Genom en annonsering på sociala medier kom jag i kontakt med fem personer som är 
aktiva spelare, så kallade ”gamers”. Det som främst diskuterades var valet av manér, 
hur de tolkade karaktärens egenskaper utifrån visualiseringarna samt igenkänning. 
Jag undvek att ställa konkreta frågor till en början och försökte att undvika ledande 
frågor helt då det kunde göra att jag omedvetet styrde intervjuobjektens svar (Holmne 
& Solvang, 2006, s. 63). Inför intervjun gjorde jag en frågemall med punkter jag 
behövde ha besvarade för att få ett intryck av målgruppens uppfattning kring 
visualiseringarna. Dock användes frågemallen i syfte att hjälpa mig själv att förhålla 
mig till vad samtalet skulle handla om. De synpunkter som ska komma fram under 
intervjun ska vara ett resultat av respondenternas egna uppfattningar (Holmne & 
Solvang, 2006, s. 101). Jag försökte till så stor mån som möjligt låta respondenterna 
svara i sin takt, där tystnad i detta fall fungerade som en motivation (Holmne & 
Solvang, 2006, s. 67) för de flesta av dem att prata mer om bilderna generellt. För att 
kunna analysera svaren från alla respondenter fick alla samma frågor i en bestämd 
ordningsföljd. Till skillnad från en expertintervju, där respondenten i fråga har ett bias 
(Isbister, 2006, s. 267) i och med sina förkunskaper om hur processen går till.  

Syftet med målgruppsintervjun var inte detsamma som med expertintervjun; där 
målet var att ta fram ett designförslag som skulle kunna användas som en 
informerande illustration av en karaktär. Istället var syftet med målgruppsintervjun att 
fastställa om de teorier jag läst kring ämnet stämmer samt om målgruppen hade 
åsikter som stämde överens med den statistik jag tagit del av. Målet var att få en bild 
av hur spelarna upplevde de frågor jag ställt mig själv under arbetet och om deras 
åsikter skiljde sig ifrån expertens.  
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5.4.1 Urval av respondenter 

Fem personer deltog i målgruppsintervjun, alla aktiva spelare, två inom fightingspel 
och de andra inom onlinespelet World of Warcraft.  Urvalet var baserat på Holme & 
Solvangs (2006, s. 101) teorier kring kvalitativa undersökningar, där urvalet ska 
sträva efter att vara systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier. I detta 
fall var kriterierna baserade på min målgrupp samt deras bakgrund inom spel. Det 
som var gemensamt mellan dem var åldern (mellan 16-40 år), samt intresset för spel. 
Ingen av dem hade erfarenhet av spelutveckling eller design, utan hade yrken inom 
områden som inte var relaterade till spel. Varje person intervjuades en och en. Av 
respondenterna var tre kvinnor och två män. Frågorna i början av intervjun avgjorde 
hur ofta och hur mycket de spelade samt hur det gick till när de vanligtvis valde en 
karaktär. Jag tog hänsyn till Holme och Solvangs (2006, s.177) principer kring hur en 
person bör förberedas inför en intervju, framförallt då respondeterna upplevde sig 
själva som ovana intervjuobjekt. Innan de deltog i intervjun hade jag haft mailkontakt 
med dem där jag förklarat syftet med intervjun och mitt arbete, samt i vilken kontext 
arbetet kommer att publiceras. Alla respondenter valde att delta anonymt i intervjun, 
men respondenterna var positiva till undersökningen, vilket är viktigt att ta hänsyn till 
och hur de känner sig inför att bli intervjuade.   
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5.5 Utprovning 

Då jag tagit fram ett material som i enlighet med teoridelen anses vara trovärdigt 
testades detta på målgruppen genom en utprovning. Bilderna visades i samband med 
målgruppsintervjun och jag ställde frågor relaterade till bilderna. Denna utprovning 
var till störst del för att testa reaktioner samt få ett intryck till hur karaktärerna 
uppfattas av målgruppen, samt vilken karaktärsversion de upplever som trovärdigast.  

Intervjuerna och utprovningen skedde enskilt med en person i taget. De intervjuades i 
ett fikarum i en lokal som tillhörde en välkänd spelgrupp de kände till sedan tidigare. 
Respondenterna var medvetna om att andra personer intervjuades om samma ämne, 
men ingen av dem befann sig i samma lokal under eller efter intervjun utan deras 
uppgifter behandlades anonymt. Varje person spelades in på diktafon och 
transkriberades sedan, detta med deltagarnas tillstånd. Jag sammanställde sedan 
svaren skriftligen och jämförde dem med varandra och baserat på de teorier jag sedan 
tidigare tagit del av. Utifrån detta kunde jag ta med svaren och reflektionerna kring 
skisserna till resultatdelen.  
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7. Resultat 

En sammanställning av de resultat jag tagit fram utifrån de fyra metoderna jag valt: 
bildanalysen, expertintervjun, gestaltning, samt målgruppsintervju med utprovning. 

7.1 Bildanalys 

Efter analysen var mitt intryck av de båda bilderna något förvirrat. Min konnotativa 
tolkning av Juri var att hon gav ett självsäkert intryck, verkade intensiv samt att 
poseringen bidrog till att hon uppfattades som något sexualiserad. Efter att ha läst mer 
av hennes personlighetsbeskrivning från Street Fighter Wiki (2014) förstod jag mer 
att syftet av hennes ansiktsuttryck var att hon skulle se lurig och humoristisk ut, dock 
kvarstod frågan till varför hon hade den typen av klädsel. Efter min bildanalys av 
bilderna på karaktärerna Juri och Cammy väcktes tankar kring hur jag skulle ta fram 
skisser som inte speglade de överdrivet sexualiserade attribut som fanns på de utvalda 
bilderna. I min avgränsning valde jag att behålla de kläder och färgkombinationer 
som originalen har, men försökte undvika de dekorativa poseringarna och istället 
fokusera på de punkter Isbister (2006) och Shaw (2010) tagit upp i hur en 
karaktärsvisualisering bör utformas. Detta i kombination med expertens vägledning. 
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7.1.1 Juri 

 

Fig. 12, bilden på Juri som analyserades 

Denotativ analys: grundbeskrivning av bilden 

I den första bilden på Juri, som presenteras som en av de officiella visualiseringarna 
på Capcoms (2014) hemsida, är hon lätt framåtlutad mot ”kameran”. Den ena handen 
är framsträckt framför henne och den andra ligger vilandes mot den bakre delen av 
höften. Ett ben är framsträckt i en rörelse och det andra benet är dolt i skugga, vilket 
yrkar på att det är placerat längre bak än det främre. Hon har på sig en överdel i 
mörklila, handskar i en kontrastlila färg, nitarmband och ett bälte som intar en 
vätskeliknande form bakom henne. Hon har två tofsar på huvudet med ringar som har 
samma färgtoning som handskarna. Hennes blick är riktad mot kameran och munnen 
är halvöppen. Hållningen är böjd framåt, med överkroppen riktad snett från sidan. På 
fötterna har hon svarta lindor.  
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Konnotativ analys: vad bilden förmedlar 

Fokus i bilden verkar ligga på den framsträckta handen, det upplysta framsträckta 
benet, samt ansiktet. Då hjärnan är snabbare på att uppmärksamma ljus och 
kontrastskillnader (Cairo, 2012, s. 6) dras dock ögat direkt till de upplysta partierna i 
bilden. Först handskarna, sedan den upplysta delen av bältet samt den avklädda delen 
av kroppen.  Juris ansiktsuttryck upplevdes till en början humoristiskt och glatt, men 
efter att ha studerat bilden ett tag ändrades uppfattningen till att uttrycket var något 
hotfullt. Detta i kombination med poseringen gjorde att min tolkning av bilden var att 
hon är intensiv, framfusig hade sexuella undertoner (i och med klädsel och kroppens 
böjda form). Dock utstrålar poseringen även en sorts självsäkerhet som bidrar till att 
tolkningen upplevs positiv. Det framgår inte helt vad hon har för egenskaper, utan 
vissa detaljer såsom handskarna och de mjuka byxorna antyder på att hon är klädd för 
att boxas eller självförsvar, men inte specifikt hur eller på vilket sätt.  
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7.1.2 Cammy 

 

Fig. 13, bilden på Cammy som analyserades 

Denotativ analys: grundbeskrivning av bilden 

På bilden av Cammy, som är hämtad från Capcoms (2014) hemsida, är hon placerad 
med den vänstra sidan av kroppen mot kameran. Den vänstra armen är framsträckt 
och har ökad storlek jämfört med den bakre armen, som nästan är helt dold av 
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hennes huvud.  Hon har blicken riktad mot kameran och har böjt ryggen snett 
framåt. Hon har på sig en grön baddräktsliknande ”leotard”, röda handskar, röd 
basker och mörkgrå kängor. Låren är målade med grönt, liknande kamouflagefärg. 
Hon har två flätor, i riktning bakåt, och ett ärr på vänstra kinden. Hennes mun är 
halvöppen.  

Konnotativ analys: vad bilden förmedlar 

Det första intrycket i bilden är fart. Riktningen på kroppen, den framsträckta armen 
och benens position indikerar på att hon är mitt i en rörelse. Utifrån hennes 
ansiktsuttryck; med ögonbrynen nedåtriktade och blicken fäst i kameran, upplevs 
rörelsen vara hotfull. Efter att ha synat bilden en stund börjar posen att uppfattas mer 
som en defensiv pose. Det är svårt att avgöra om hon är på väg att göra något eller är 
på väg att försvara sig mot något. Hon har tydliga muskler på armarna och benen, det 
i kombination med kängorna, baskern och handskarna indikerar på att hon är soldat. 
Dock förvirras intrycket lite av att hon har på sig leotarden. Frågor, som varför hon 
har valt att skydda händerna och underarmarna men inte resten av kroppen, dyker 
upp. Valet av kläder påverkar även intrycket av hennes pose, då det kan tolkas som att 
hon var oförberedd vid tillfället då bilden ”togs”. Likaså uppstår frågor kring varför 
kamouflagefärgen endast täcker små delar av benen, samt inte används alls till 
armarna.  

De intryck jag spontant fick ifrån de båda bilderna var något förvirrat. Min tolkning 
av Juri var att hon gav ett självsäkert intryck, verkade intensiv samt att poseringen 
bidrog till att hon uppfattades som något sexualiserad. Efter att ha läst 
personlighetsbeskrivningen förstod jag mer syftet av hennes ansiktsuttryck, dock 
kvarstod frågan till varför hon hade den typen av klädsel.   
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7.2 Expertintervju 

Expertintervjun gav en bra bas till hur jag skulle gå tillväga. Först genom att 
rekommendera att göra en karaktärsbeskrivning, för att sedan ta fram två olika bilder 
och använda mig av en posering som bidrog till att spelaren förstod vad för typ av 
karaktär det rörde sig om. Experten bad mig även att läsa på om karaktärernas 
bakgrund och egenskaper för att jag skulle kunna lära känna dem och på så vis ge 
dem en rättvis tolkning. I skisstadiet, efter den utförda intervjun, bidrog även 
experten med att avgränsa och välja ut de bilder jag kunde gå vidare med, för att 
sedan presentera dessa för respondenterna i utprovningen i samband med 
målgruppsintervjun. 

Experten påpekade flera viktiga delar i framtagandet av en karaktärsvisualisering, där 
hen ansåg att det viktigaste i en bild på en karaktär var att personligheten lyste 
igenom. Experten beskrev även att manér spelar relativt stor roll i tolkningen av en 
karaktärsvisualisering:  

  

Mycket har att göra med hur karaktären är ritad, sen finns det ju 
väldigt många olika typer av manér som alla kan vara intressanta att 
använda till bilder men som kanske inte passar spelets syfte. 

Hen nämnde ofta att ”känslan” i en bild är viktig:  

Det viktigaste kan jag själv tycka är att man känner en koppling, 
spelar man ett spel med riktigt bra gjorda karaktärer känns de mer 
som riktiga personer och man blir påverkad av dem på ett helt 
annat sätt än en halvslarvigt gjord karaktär. 

Expertens huvudsakliga råd vad att göra en karaktärsbeskrivning av Cammy och Juri. 

Eller bara skriv vad du tänker på när du ser karaktärer, kolla på ett 
in-game-klipp på youtube eller läs på om dem. Sen skriver du ner 
det som verkar vara viktigast att få med i bilden och fokusera bara 
på det. 
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Efter intervjun skrev jag ner en punktlista med de saker jag skulle fokusera på när jag 
gjorde skisserna. Dessa var att göra en karaktärsbeskrivning, få med personlighet i 
bilden, välja en pose som visar karaktärens funktion och försöka fånga ”känslan”.  
Detta tog jag med mig vidare i gestaltningen.  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7.3 Gestaltning 

Den slutgiltiga gestaltningen som valdes som resultat av teorin, bildanalysen, 
expertintervjun och karaktärsbeskrivningarna. Dessa användes sedan till 
utprovningen på målgruppen. 

7.3.1 Designprocess 

Med hjälp av Barcsays (1976) teorier kring anatomi och hur kroppens muskler beter 
sig i en viss rörelse kunde jag göra skisser till det realistiska maneret som upplevdes 
som verklighetstrogna. Jag tittade även på visualiseringen av Ellie från Last of Us (se 
fig. 6) för exempel till verklighetstrogen ansiktsmimik. Men hjälp av det material jag 
samlat in om karaktärerna kunde jag lista följande egenskaper som skulle visas i 
skisserna: 

Cammy 

Posering där det framgår att hon använder sig av sparkar och slänger sig mot 
motståndaren.  

Tydliga arméinfluenser. 

Verklighetstrogen kroppshållning och fysik baserat på Barcsay (1976).  

Juri 

Posering där det framgår att hon utövar Taekwondo och sparkar.  

Kläder inspirerade av Hanbok och/eller Sydkoreanska influenser.  

Verklighetstrogen kroppshållning och fysik baserat på Barcsay (1976).  
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Då jag skissade på det överdrivna maneret utgick jag från punkterna jag skrivit med 
till det realistiska maneret, dock med tillägget att göra stora överdrifter i poseringen, 
fysiken och kroppshållningen. Jag tittade även på visualiseringen av Heavy från Team 
Fortress 2 (se fig. 7), där fysiken är överdriven på ett nästan komiskt sätt.  

De första skisserna var framtagna som en bas för hur jag kunde använda mig av 
karaktärernas kulturellt inspirerade klädstilar. Detta för att få en bas till hur jag skulle 
gå vidare till att illustrera deras fightingposer. Jag skissade dessa för hand till en 
början för att kunna göra ändringar snabbt. Detta i svart-vitt för att få en känsla kring 
hur kläderna och kroppen skulle se ut endast i konturer. På så sätt var det lättare att 
sedan färglägga bilderna eftersom jag kunde gå efter tydliga linjer som kunde visa 
vart klädveck och böjningar var. Efter detta använde jag mig av de färger som använts 
på de två utvalda karaktärsbilderna i bildanalysen av Juri och Cammy och lade dem 
bredvid linjeteckningarna som en palett. Det var ett hjälpmedel för att snabbt kunna 
jämföra hur färgerna såg ut bredvid varandra och huruvida de kunde fungera som 
komplementfärger (Sherin, 2012, s. 19). Vidare utvecklades skisserna till bilder där 
poseringen och fysiken var baserade på Isbisters (2006), Pinckards (2003) och Shaws 
(2010) teorier kring hur en kvinnlig spelkaraktär kan utformas.   

Fig 12 och 13, skisser av Juri med val av kläder och färger 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Fig 14 och 15, skisser av Cammy med val av kläder och färger 

 

Fig 16 och 17, skisser av Juri som inte gick vidare till slutproduktion 

Två skisser som jag testade att göra i en stil där jag överdrev vissa detaljer, hår och 
ben, istället för de fysiska attributen (se Fig 16 och 17), röstades ner av både mig 
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själv och experten då det var svårt att avgöra både vad för spel det rörde sig om, samt 
tilltänkt målgrupp. 

7.3.2 Realistiskt manér 

Den slutgiltiga versionen av Juri i det realistiska maneret. Hennes klädstil blev 
inspirerad av den traditionella klädstilen Hanbok (Sonjjing, 2015), färgvalet är 
baserat på de färger som hennes originella kläder haft i spelet, baserat på det 
underlagsmaterial jag tagit del av. Handskarna är relaterade till de handskar hon har 
under fightingscener, baserade på hennes stil att fightas som enligt Street Fighter 
Wiki (2014) är Taekwondo.  

Fokus har legat på att visat hur hon slåss i ett realistiskt manér, där detaljnivån skiljer 
sig ifrån det andra valda maneret.   

Fig 18, slutgiltig skiss av Juri i realistiskt manér, större version finns i Bilaga 5 
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Den slutgiltiga versionen av Cammy i det realistiska maneret, där klädval i detta fall 
är mer inspirerat av hennes bakgrund i den Brittiska Armén (Street Fighter Wiki, 
2014) än den leotard hon har genomgående i spelet. Detta för att ändra fokus från 
dekorativa inslag till funktionella inslag, där klädseln syftar på att bidra till att öka 
förståelsen för hennes bakgrund och fightingstil. Den röda baskern är en detalj som 
även finns med i spelet, som en visuell förstärkning till resten av kläderna.   

Fig 19, slutgiltig skiss av Cammy i realistiskt manér, större version finns i Bilaga 5 

I båda bilderna har jag använt mig en tonplatta som använts som basfärg när jag 
färglagt illustrationerna. Detta för att skapa en pop-out effekt (Groome, 2010, s.108).  
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7.3.3 Överdrivet manér 

I den överdrivna versionen av Juri förstärkte jag de anatomiska delarna, det vill säga 
muskler och kroppsmassa. Detta för att skapa henne baserat på Isbisters (2006) och 
Shaws (2010) teorier kring hur vilka visuella attribut en designern kan överdriva för 
att förstärka karaktärens egenskaper samt minska könsstereotypa drag. Fokus ligger 
på rörelsen samt fysiken i sig. Ansiktsdraget är i båda bilderna på Juri nedtonade, 
detta var ett val jag gjorde i slutskedet av skisstadiet då de extrem ansiktsuttryck jag 
testat att teckna drog, enligt experten, uppmärksamhet ifrån karaktärens funktion. 
Detta blev rätt intressant då den teori av Shaw (2010) jag tagit del av, beskriver till 
stor del hur ansiktsuttryck är viktigt vid förståelsen av en karaktärs egenskaper. Dock 
valde jag att gå efter expertens inrådan denna gång då jag vid jämförelse höll med att 
fokuset blev felriktat. 

Fig 20, slutgiltig skiss av Juri i överdrivet manér, större version finns i Bilaga 5 
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I den överdrivna versionen av Cammy valde jag istället att behålla hennes extrema 
ansiktsuttryck, till skillnad från versionen av Juri. I samråd med experten valde jag 
detta eftersom ett neutralt ansiktsuttryck inte fungerade på samma sätt eftersom posen 
jag valt till Cammy innehåller mer kraft och aggression än den pose jag valt till Juri. 
Kläderna i denna bild är även de baserade på militärkläder, men där jag valt att ta bort 
detaljen med baskern då denna pose innehåller mer fart. Även håret har jag valt att 
göra annorlunda i denna bild, då både jag och experten ansåg att det blev ett starkare 
visuellt intryck att rikta allt hår åt ett håll, som syftar på exempelvis framåtrörelse 
eller vind.  

Fig 21, slutgiltig skiss av Cammy i överdrivet manér, större version finns i Bilaga 5 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7.4 Målgruppsintervju och utprovning 

I samband med målgruppsintervjun visade jag de två slutgiltiga skisserna för 
målgruppen i en utprovning. Detta för att se deras reaktioner samt ställa frågor kring 
hur de upplevde bilderna i sin helhet och tolkningen av karaktärerna. Genomgående i 
intervjuerna höll sig respondenterna till att bilderna med den överdrivna och 
förstärkta manéret var mest passande i sitt sammanhang och den karaktär de själva 
skulle valt om det kört spelet. De hade alla något olika förkunskaper kring specifikt 
Street Fighter, men hade alla spelat fightingspel och var aktiva i sin reflektion kring 
vilken karaktärs manér som var bäst anpassad för spelet. 

Innan respondenterna fick se bilderna ställde jag frågor kring deras spelvanor samt 
vad de tyckte var viktigt när de valde en karaktär i ett spel. Alla fem respondenter 
hade liknande svar gällande att det oftast berodde på vilken genre spelet hade samt 
grafik eller konsol. Respondenterna hade även liknande åsikter gällande vilka attribut 
som de gick efter då de valde en karaktär.  

Respondent 1 sade vid ett tillfälle: 

…Om det till exempel är Smash väljer jag ofta den karaktär jag 
känner igen eller tycker ser cool ut. 

Alltså man vill ju snabbt kunna välja en karaktär för alla hatar en 
seg jävel när man ska köra tillsammans. 

Detta var en intressant iakttagelse då det syftar på att det finns en viss press i att 
snabbt kunna välja en karaktär, inte bara för sin egen del utan i sammanhang med fler 
människor.   

Efter intervjun visade jag de två skisserna för respondenterna och ställde följdfrågor. 
Bilderna jag visade betecknades med namnen ”Bildval 1”  för de skisser med det 
realistiska maneret och ”Bildval 2”  för det överdrivna maneret. På bilderna stod inga 
namn på karaktärerna eller annan vägledande text utan syftet var att respondenterna 
själva skulle få en uppfattning om vilka karaktärer det rörde sig om.   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Fig 18, och 19, här som ”Bildval 1” 

Fig 20 och 21, här som ”Bildval 2”  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Resultatet av målgruppsintervun och utprovningen var följande, där respondenterna 
valde:  

Respondent 1 - ”Bildval 2”, med motiveringen: 

Den andra, den första är också ball men ska man slåss mot typ 
andra karaktärer med sjuka muskler vill man ha en som ser grym 
ut själv. Den första ger liksom inte så mycket. Lite tråkig. 

Respondent 2 - ”Bildval 2”, med motiveringen: 

Det är svårt, man är så van vid hur de brukar se ut, den första 
var cool och så men jag tror jag skulle valt den andra eftersom 
den är mer badass. 

Respondent 3 - ”Bildval 1”, med motiveringen: 

Alltså det är svårt eftersom det var så länge sedan jag körde 
street fighter, men tyckte den andra bilden var så överdriven så 
jag hade nog valt den första. Så länge man är bra på combos och 
sånt där så tror jag det inte spelar någon roll om karaktären har 
mer eller mindre muskler 

Respondent 4 - ”Bildval 2”, med motiveringen: 

Den första var väl cool men jag antar att det är Street Fighter 
karaktärer och isåfall hade jag lätt valt den andra eftersom den 
är sjukt mycket grymmare i stil. Den första hade nog passat till 
ett mer verklighetstroget spel. 
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Respondent 5 -”Bildval 2”, med motiveringen: 

Den första är okej men den passar inte till konceptet fighting. 
hade det varit ett spel där man lite då och då slåss och sen gör 
andra saker hade hon passat bättre, hon ser mer snabb ut än 
stark typ.  

Med motiveringarna ovan resulterade utprovningen med att fyra av fem respondenter 
lutade mer åt att välja ”Bildval 2” (se bild nedan), det överdrivna maneret, om de 
skulle behöva välja ett alternativ. En respondent föredrog det realistiska. Dock 
nämnde alla respondenter att versionen med det överdrivna manéret lämpade sig bäst 
för Street Fighter.  

 

Fig 20 och 21, här som ”Bildval 2”  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Respondent 4 nämnde: 

Den första (Bildval 1) hade nog passat till ett mer verklighetstroget 
spel. Jag har svårt att tro att man verkligen vill ha hyperrealism till 
ett så pass våldsamt spel som Street Fighter, det är liksom roligare 
att slåss med karaktärer som är lite överdrivna. 

Detta är en viktig aspekt i avseende för åldersgräns på spel samt huruvida man 
minskar spelglädjen genom att visa alltför grafiskt våld.  

Även detta kan påverka spelglädjen då karaktären kanske inte tydligt visar vilka 
funktioner den har i spelet, utan istället bidrar till förvirring genom sin för realistiska 
fysik. Att ha i åtanke är dock att respondenterna delvis hade olika åsikter gällande 
bildernas utförande, även om deras svar i slutändan närmade sig ett enat beslut om att 
bildmanér nummer två; det överdrivna, passade sig lämpligast för ett spel som Street 
Fighter.  

Alla respondenter gissade rätt gällande karaktärernas fightingegenskaper i spelet, men 
detta hade kunnat förstärkas ytterligare genom att förtydliga pose och funktion 
ytterligare. Likaså reagerade Respondent 3 på att ansiktsuttrycket till den realistiska 
versionen av Juri var stelt, men hade valt denna version ändå eftersom hen upplevde 
att det var annorlunda.   

I Bilaga 4 finns mer utförlig information kring frågorna samt respondenternas svar.  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8. Slutsats 

I denna del kommer jag att redovisa de slutsatser jag dragit utifrån mina resultat och 
analyser. Samt besvara de frågeställningar jag hade i början av arbetet.  

8.1 Diskussion 

8.1.1 Bildanalys  

Efter att ha genomfört en denotativ och en konnotativ bildanalys av två 
visualiseringarna av Cammy och Juri var det intryck jag fick ifrån de båda bilderna 
något förvirrat. Min tolkning av karaktärerna var att de gav ett självsäkert intryck, 
verkade intensiva samt att poseringen bidrog till att de uppfattades som något 
sexualiserade. Detta i kombination med klädseln gjorde så att det var svårt att 
uppfatta syftet med karaktärerna i spelet. Dock genom att utföra dessa bildanalyser 
kunde jag få en bättre bild av hur jag själv skulle gå till väga när jag tog fram mina 
visualiseringar. Då jag studerade varje bild noggrant kunde jag uppfatta vilka detaljer 
som var i fokus samt ansiktsmimik och hållning. På så sätt var analysen ett bra 
hjälpmedel i hur karaktärerna representerades av spelföretagets val av design. 

8.1.1.2. Visuella Signaler 

De problem jag stött på under skissandet har varit de punkter jag tagit upp i teori-
delen, där ett ansiktsuttryck för mig kan tolkas på ett visst sätt men inte betyder att 
det tolkas likadant av någon annan. I min bildanalys tolkade jag poseringen och 
känslan på ett sätt som min bakgrund och erfarenhet har bidragit till. En person med 
mindre erfarenhet av spel eller informationsdesign hade förmodligen tolkat bilderna 
annorlunda. 
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8.1.2 Expertintervju 

Experten gav mig råd för framtagandet av skisserna och hjälpte mig i processen inför 
utprovningen på målgruppen. De slutsatser jag kunde dra från intervjun var att lära 
känna de karaktärer som skulle illustreras, välja ett passande manér, och fokusera på 
karaktärens personlighet och egenskaper. Genom att göra ett grundligt 
faktainsamlande om karaktärerna och fokusera på de punkter experten tog upp, var 
det lättare att utföra skisserna som sedan kunde analyseras efter utprovningen med 
respondenterna.  

8.1.3 Gestaltning 

8.1.3.2 Manér 

Manérvalet i detta arbete har varit fokuserat på endast två förslag, baserat på teorier 
kring hur ett manér skapar igenkänningsfaktor och realism (Isbister 2006) i 
jämförelse med överdrivenhet och förstärkning (Shaw, 2010). Manér är ett brett 
begrepp som innefattar många aspekter på hur en illustratör kan uttrycka en känsla 
och information genom en bild. Jag valde att fokusera på de två nämnda maneren just 
för att skapa en förståelse på vad spelarens förväntningar är på en karaktär och hur 
den fungerar i sitt sammanhang. De reaktioner jag fick under intervjuerna med 
målgruppen gav en bild av hur det förväntas att ett typ av manér ska användas inom 
en typ av genre inom spel, men där det ändå fortfarande är fritt att gå utanför ramarna  
på hur en karaktär kan visualiseras. Där en för realistisk karaktär kan vara för 
provocerande beroende på karaktärens kontext i spelet. Och precis som Respondent 4 
nämnde kan ett spel som är inriktat på våld vara alltför brutalt om karaktärerna är för 
nära verkligheten. Ett överdrivet manér bidrar till att öka spelglädjen då det våld som 
brukas i spelet inte tas på lika stort allvar än om karaktären varit fotorealistisk. 
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8.1.4 Målgruppsintervju och Utprovning 

8.1.4.1 Kontext och Målgrupp 

Street Fighter-seriens skapare har vid flera tillfället nämnt hur viktigt det är med en 
inkluderande miljö för alla typer av spelare. Mitt arbete har endast fokuserat på 
kvinnliga spelare av spelet och hur de upplever att branschen behandlar dem. Efter att 
ha läst vetenskapliga artiklar och diskussioner har majoriteten av den information jag 
tagit del av yrkat på vikten av att göra spel anpassade efter en fler målgrupper än den 
primära. Ju fler spel som görs riktade till både kvinnor och män, med olika kulturella 
och sociala bakgrunder, desto fler kommer att söka sig till den bransch som idag är 
huvudsakligen dominerad av vita medelålders män (Fullerton, Fron, Pearce och 
Morie 2007, IGDA, 2014).  

I ett större arbete hade jag gärna fördjupat mig inom detta område och hur olika 
åldersgrupper påverkas av hur karaktärer designas till spel. Det är ett intressant ämne 
som blivit allt mer uppmärksammat de senaste åren, vilket skapar en medvetenhet hos 
den allmänna användaren.  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8.2 Frågeställningar 

Genom att studera teorier kring området och utförandet av metoder jag försökt att 
besvara mina frågeställningar:  

• Hur kan en kvinnlig spelkaraktär visualiseras på ett sätt som inte är könsstereotypt 
och diskriminerande?  

Genomgående i de vetenskapliga artiklar, böcker och underlag jag tagit del av så har 
ett flertal gemensamma argument lagts fram huruvida en kvinnliga karaktär kan 
skapas utan att vara könsdiskriminerande.  

En kvinnlig karaktär kan ge emotionell koppling och framhäva sina egenskaper utan 
att för den delen vara sexistiskt framställd, detta genom att illustratören fokuserar på 
karaktärens funktion och syfte (Isbister, 2006).  

Under målgruppsintervjun uttryckte respondenterna åsikter som stämde överens med  
denna teori då respondenterna var positivt inställda till karaktärerna som var 
överdrivna på ett sätt som inte var könsstereotypt, utan baserat på sin funktion och 
fysik.   

Genom att låta karaktären ha attribut som även spelaren har och kan identifiera sig 
med, eller spegelvända de attribut som en specifik stereotyp har fått tilldelad genom 
media och kulturella konventioner (Shaw, 2010). 

Att kunna identifiera sig med karaktären var något Respondent 3 nämnde vid ett 
tilfälle, men som de andra respondenterna höll med om var något som berodde på 
vilken typ av spel det rörde sig om. I ett realistiskt spel bör detta vara tydligare och ha 
större betydelse än i ett orealistiskt och överdrivet spel.  

Undvika stereotyper som späder på negativa konventioner och fördomar kring hur en 
kvinna beter sig (Isbister 2006).  
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• Vilka slags visuella attribut kan en karaktär ha för att visa vad den har för 
egenskaper i spelet? 

I en illustration bör kroppsform, hållning och position tydligt visa vad karaktären har 
för funktion i spelet (Pinckard, 2003) och undvika överdrifter som minimerar 
karaktärens betydelse i spelets handling, som exempelvis dekorativa inslag som inte 
ger någon information. Beroende på spelets handling bör föremål, kläder och 
ansiktsuttryck även ge en tydlig bild om karaktärens roll och personlighet.  

Detta var något som respondenterna nämnde under utprovningen, där vissa 
dekorativa inslag såsom detaljer på kläder och ansiktsuttryck skapade frågor till deras 
syfte. Alla respondenter gissade rätt gällande karaktärens fightingegenskap i spelet, 
men detta hade kunnat förstärkas ytterligare genom att förtydliga pose och funktion 
ytterligare. Likaså reagerade en respondent på att ansikttrycket till den realistiska 
versionen av Juri var stelt. Detta var ett beslut jag fattade i samråd med experten, men 
i ett annat fall hade detta kunnat undvikas genom ett ansiktsuttryck som förstärkte 
själva posen snarare än förminskade.  

De förmågor som är avgörande för karaktären i spelet, vad som gör karaktären 
speciell och unik, ska synas i visualiseringen. Då Street Fighter är ett rent 
fightingspel, fokuserade jag specifikt på att få fram hur karaktärerna slåss i spelet. 
Syftet var även att förstärka spelglädjen genom att ge extra fokus till de viktigaste 
detaljerna, i detta fall att visa hur pass kraftfulla karaktärerna är. Under utprovningen 
hos målgruppen riktades det mesta av den positiva responsen till Bildval 2; den 
överdrivna och förstärkta karaktären. Syftet var att ge mig en bättre uppfattning om 
hur spelarna tolkade bilderna, och på så vis skapa ett intresse hos mig och andra 
designers att utforska mer kring detta område. 
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• Kan ett alternativt manér från det nuvarande öka tydligheten och/eller att spelaren 
väljer karaktären? 

Efter de teorier jag tagit del av och målgruppsintervjun är det som avgör vilket 
manérval som är lämpligast genren, målgruppen samt den valda spelplattformen. 
Manér bör även utgå ifrån efterfrågan hos målgruppen och förstärka förståelsen av 
karaktären på ett informativt sätt, där stilen blir som ett stöd för ögat och bidrar till att 
skapa spelglädje. 

Det jag försökt att visa är att ett alternativt manér än det nuvarande könsstereotypa 
och att en sådan design skulle kunna skapas utefter teorier om karaktärsdesign utan 
att följa översexuella och stereotypa konventioner. Målgruppsintervjun hade ett 
begränsat antal respondenter, men dessa hade användbara synpunkter angående 
manérval och design, vilket kan skapa ett intresse för vidare forskning kring ämnet. 
Svaren från målgruppsintervjun gav en även bättre bild av hur spelare uppfattar 
karaktärer och den positiva responsen ger förhoppningen om att en alternativ 
ostereotyp design till karaktärer möjligtvis kan accepteras och även föredras av 
målgruppen. 
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8.3 Slutsats 

Det område jag inriktar mig på inom spel- och karaktärsdesign är en komplicerad 
fråga idag och många forskare står på olika sidor om vad som är korrekt 
karaktärsdesign och inte. En karaktär innehar så många olika komponenter som alla 
bidrar till hur vi som användare uppfattar den än bara sitt utseende.  

Den karaktär som respondenterna var ense om att vara tydligast och mest anpassad 
för fightingspel var Bildval 2. Den överdrivna och förstärkta karaktären.  

Fig 20 och 21, här som ”Bildval 2” 

Deras ansiktsuttryck när de såg på karaktärerna var även det ett tecken på denna 
karaktär skapade någon sorts känsla de majoriteten av respondenterna log eller 
nickade då de betraktade karaktären. Den mer realistiska karaktären skapade inte 
samma reaktion. Från detta och svaren från respondenterna skulle slutsatsen kunna 
dras att det realistiska maneret kanske inte är det lämpligaste till spelgenren fighting, 
utan att det finns en anledning till varför karaktärer överdrivs på ett specifikt sätt för 
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att minska allvaret i våldet som utövas på skärmen. Värt att påpeka är även att ingen 
av respondenterna verkade uppleva karaktärsvisualiseringarnas nya klädstil och 
anatomi som rent negativa. Att deras fokus istället låg på karaktärernas funktion i 
spelet gav ett intryck av vad som de ansåg var viktigast i valet av en karaktär.  

Att spelare med erfarenhet inom området både anser det vara positivt och även kan 
tänka sig att välja en karaktär som inte fokuserar på könsstereotypa drag, kan ses som 
ett tecken på att det finns anledning att göra fördjupade arbeten i området.  Den 
forskning som utförts kring att det biologiska könet skulle göra någon skillnad i  hur 
kvinnor och män upplever spel, är väldigt begränsad och även utdaterad i dagens 
samhälle. Istället har forskare (Hartmann och Klimmt, 2006; Faulkner, 2007; 
Ihamäki, 2011) kommit fram till att det är våra erfarenheter, bakgrunder och ärvda 
uppfattningar som avgör huruvida vi uppfattar något som maskulint och feminint i 
spel. Mina designförslag var tänkta att till så stor mån som möjligt undvika 
könsstereotypa drag hos kvinnliga karaktärer. I och med detta är det svårt att undvika 
det faktum att genom att undvika en stereotyp kan en istället råka förstärka en annan. 
Tas alla så kallade ”kvinnliga” drag bort ur en visualisering ökar möjligheten att 
istället de stereotypa manliga dragen förstärks. Mina visualiseringar kan förmodligen 
uppfattas på detta sätt och det gäller att vara medveten om dessa principer när man 
som designer tar fram bilder.  

Tv- och datorspel är idag en stor del i mångas vardag och tas på större allvar än vad 
det gjort tidigare. Att spel är en bidragande faktor till hur vi ser på människor och 
samhället är vid det här laget ingen nyhet. Designern har en stor roll i denna 
utveckling, då visualiseringar av karaktärerna är grundstenen för hur dessa karaktärer 
sedan modelleras och programmeras i spelet. Den information visualiseringen bär på 
tolkas och avkodas av varje person som kommer i kontakt med den. Kan designern 
påverka denna informationstolkning och genom detta skapa en mer inkluderande och 
accepterande miljö för kvinnliga spelare har ett stort mål uppnåtts. 
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8.4 Metodkritik 

8.4.1 Bildanalys 

Det är relativt svårt att förhålla sig objektiv i en bildanalys. Mina tidigare erfarenheter 
om karaktärerna (av det jag läst om dem), min bakgrund och synsätt påverkar hur jag 
ser på bilderna. Den denotativa delen av analysen är något simplare att utföra, i och 
med att det rör sig om att beskriva konkreta objekt som syns. Den konnotativa delen 
speglas av hur jag själv tolkar syftet med visualiseringen, samt mitt bias i och med att 
jag läst om karaktärens personlighetsbeskrivning och fightingsätt.  

Min uppsats är till stor vikt baserad på det kvalitativa värdet, där expertens och 
målgruppens åsikter spelade en större roll i mitt resultat än min bildanalys. Hade mitt 
arbete varit mer inriktat mot kognition hade ett exempel för att öka reliabiliteten i min 
bildanalys kunnat vara ett test med ögonrörelsekamera. Där jag först testat mina egna 
ögonrörelser och fokus i bilden, för att sedan utföra samma test på ett flertal 
respondenter med annorlunda erfarenheter och jämföra mitt blickfokus med deras. 

8.4.2 Expertintervju 

Vid planering av mitt arbete hade jag tidigt bestämt mig för att använda mig av en 
expert inom området för att kunna avgöra hur jag skulle gå till väga i skapandet av en 
karaktär. Utan en expert hade mitt arbete inte kunnat vara försvarbart när det kom till 
karaktärsbeskrivningar och utförande, eftersom jag själv inte har någon erfarenhet 
inom spelbranschen. Dock hade expertintervjun kunnat utökas till fler intervjuobjekt. 
Även om experten i detta fallet var erfaren inom branschen betyder inte detta att hen 
exakt visste vilka principer som gällde för att skapa en karaktär, då hens erfarenhet 
var baserad på ett spelföretags synsätt och affärsmål. Hade jag använt mig av flera 
experter hade mitt resultat varit baserat på en stabilare grund, och därmed skapat 
större genomskinlighet. 
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8.4.3 Gestaltning 

Den gestaltning jag genomförde var till stor del baserad på Jenö Barcsays (1976) 
illustrationer och analyser av mänsklig anatomi. De visuella exempel (Last of Us och 
Team Fortress 2) jag hittade angående vilka spel som bedömts ha god karaktärs- och 
speldesign är bara några förslag i mängden. I ett utökat arbete hade jag kunnat välja 
fler källor att basera skisserna på samt använt mig av ytterligare en anatomisk guide 
att gå efter. Jenö Barcsay är dock en erkänd konstnär med stora kunskaper om 
anatomi, så även om hans bok kan anses vara utdaterad i frågan om utgivningsår 
innehåller den information kring anatomi som används av konstskolor än idag.  

8.4.4 Målgruppsintervju 

De respondenter jag valde ut var baserade på en annonsering jag utförde på sociala 
medier i samband med att projektet startade. Det var tio stycken som anmälde sig, av 
dessa valdes fem stycken som hade de kriterier jag letade efter till en intervju (se 
urval av målgrupp).  

Vid ett längre projekt hade det varit lämpligt att ha fler deltagare i 
målgruppsintervjun, då endast fem personer inte kan ge en helheltsbild av 
uppfattningen om huruvida karaktärerna var lämpliga eller inte. Fler övningsmoment 
innan de riktiga intervjuerna hade även varit till en fördel för att kunna få en ännu 
mer avslappnad och öppen stämning. Svaren kan upplevas vara pressade och riktade 
på specifika detaljer när frågorna är få. Vid en större intervju hade det varit lättare att 
låta frågorna vara mer blandade och skapa en längre diskussion. Dock var det ett stort 
lyft i arbetet att få konkreta reaktioner på skisserna av den målgrupp jag riktade mig 
till.  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8.5 Förslag till vidare forskning 

För varje år ökar intresset för tv-spel och dess kultur allt mer. Det finns spridd 
forskning om ämnet, men ett designproblem som dyker upp allt mer är hur vi, i takt 
med att grafiken och spelmotoriken förbättras, ska kunna ta fram karaktärer och 
visualiseringar som på samma höga tekniska nivå skapar trovärdighet och intresse 
hos målgruppen.  

Ett arbete i större utsträckning hade kunnat innefatta enkätundersökningar inriktade 
på målgruppen, som i sin tur hade kunnat breddas för att se på fler aspekter än endast 
kvinnliga spelare. Dock ansåg jag i mitt val av inriktning att det är denna målgrupp 
som tagits upp i artiklarna att vara en av dem som drabbas hårdast av den 
könsdiskriminerande mentalitet som genomsyrar fightingspelskulturen idag. Jag hade 
gärna utvecklat resonemanget kring hur diskriminering sker av spelare på grund av 
deras etnicitet och sexuella läggning, då det är ett område som hittills inte 
uppmärksammats i media som diskriminering på grund av kön. Den viktiga statistik 
som IGDA (2014) tar upp med hur spelutvecklare upplever att branschen och deras 
jobbmiljö är verkar inte ha skapat någon mediastorm än. Men det faktum att så pass 
många idag känner sig till viss del utstötta och osedda inom spelbranschen  är en 
viktig aspekt i hur vi bör tänka när vi skapar karaktärer i framtiden, för att visa att 
spelglädjen är till för alla. 
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Bilaga 2.  Expertintervju 

Dessa frågor ställdes vid intervjutillfället, intervjun transkriberades inte utan svaren 
skrevs ner på plats och bekräftades som korrekta av experten efteråt.  

Vad anser du vara viktigast i en karaktärsvisualisering? 

Att personligheten lyser igenom. Jag vill gärna att man ska kunna se vad för humör 
karaktären är på, alltså ofta har en karaktär ett humör som en del av personligheten. 
En karaktär som ser arg ut har ofta också en aggressiv personlighet, precis som en 
glad eller finurlig karaktär också har det. Sen tror jag inte att det funkar om den typ 
skrattar eller grimaserar för mycket, för då är det svårt att kunna använda bilden som 
underlag till (3D) modellerarna sen.  

Vad tittar du på först när du får se en sån bild? Hur används den?  

Ofta är det en rough sketch som någon har gjort, som vi sedan utvecklar och gör fler 
bilder av. Det är stor skillnad också på bilder vi använder som underlag till 
modellering och en bild som ska vara till fansen, den kan vara väldigt annorlunda. 

På vilket sätt? 

Vi kör mycket med rena bilder när vi gör underlagsbilder, det ska finnas mycket 
detaljer som är lätta att förstå vad de är. Så kläder och skor och bälten ska synas bra, 
men de behöver inte vara extremt färdigställda eller snygga. Sånt fixar man sen.  
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Hur många bilder brukar man göra? 

Det beror väldigt mycket på spelet och kontexten. Man behöver ofta pose-bilder och 
neturala bilder, så en bild som bara visar karaktären och kläderna, och många fler 
bilder som visar hur den rör sig eller från andra vinklar. Eller ibland spelar det inte så 
stor roll heller, bara de är riktigt tydliga och ger den känsla man letar efter.  

Vilken känsla är det? 

Det viktigaste kan jag själv tycka är att man känner en koppling, spelar man ett spel 
med riktigt bra gjorda karaktärer känns de mer som riktiga personer och man blir 
påverkad av dem på ett helt annat sätt än en halvslarvigt gjord karaktär. Men det är 
liksom inte på skisstadiet det händer, utan efter att man satt repliker, modellerat, du 
vet, gjort ground work. Själva visualiseringen ska helt enkelt ge känslan av vad 
karaktären gör i spelet, vad den GÖR där, resten brukar komma av sig självt. 

Tycker du att manér är en del av den känslan?  

Absolut. Mycket har att göra med hur karaktären är ritad, sen finns det ju väldigt 
många olika typer av manér som alla kan vara intressanta att använda till bilder men 
som kanske inte passar spelets syfte. En bild kan ha ett helt galet manér men ändå 
funka om det är riktade till speldesigners, eftersom de kan tolka vad som är viktigt i 
bilden, så länge den är tydlig alltså. Det funkar inte om maneret förstör eller gör 
viktiga detaljer svåra att tolka.  

Så det går att ha olika manér beroende på vem bilden riktar sig till? 

Ja exakt, vi brukar ha en specifik stil på bilder vi jobbar med inom företaget och en 
annan till spelet sen när det släpps. De riktigt snygga bilderna är för fansen inte till 
oss själva. De bilderna som släpps i samband med spelet eller som teaser måste visa 
den känsla spelet vill gå efter. Street Fighter kör ju till exempel med grova linjer och 
starka färger, klassiskt fightingmanér.  
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Tycker du man kan frångå de manér man brukar ha till ett typ av spel och ändå 
få det trovärdigt? 

Jaa… det beror på som med allt annat. Jag personligen gillar spel med illustrationer 
som går utanför ramen lite. Det finns så mycket spel som återanvänder samma manér 
så jag tycker det kan vara bra att experimentera lite.   

Vad för tips skulle du kunna ge till mig som illustratör när jag gör en 
visualisering? 

Jag skulle direkt säga att du borde läsa på om spelet du gör den till, alltså Street 
Fighter. Hade spelet varit nytt hade du säkert fått en brief eller liknande, men nu ska 
du göra bilder som är till ett redan släppt spel, så bästa sättet är att lära känna 
karaktärerna du ska rita och typ… skriva ner vad de är för typer.  

Så skriva ner deras personligheter? 

Ja precis, gör en karaktärsbeskrivning helt enkelt. Eller bara skriv vad du tänker på 
när du ser karaktärer, kolla på ett in-game-klipp på youtube eller läs på om dem. Sen 
skriver du ner det som verkar vara viktigast att få med i bilden och fokusera bara på 
det.  

(paus) 

Hur upplever du att stämningen är i spelbranschen, när man tänker på 
könssdiskriminering? 

Det är trist tycker jag. Jag gillar att jobba där jag gör just för att vi alla är i ett team 
baserat på kompetens och har liksom en schysst miljö för alla. Jag har varit på ställen, 
men det var väl rätt länge sen nu, där det bara är ett gäng dudes som sitter och bygger 
grejer och de har känt varandra sen de var små och vägrar liksom släppa in någon 
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utifrån. Men jag tror det har ändrats en hel del. Jag har inte personligen märkt av det 
så mycket, men jag känner att stämningen både på internet och här har blivit mer 
medveten om bristen på kvinnliga speldesigners. Så jag tror det långsamt blir bättre. 
Hoppas jag verkligen i alla fall. 
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Bilaga 3. Karaktärsbeskrivningar 

Juri 

Enligt Street Fighter Wiki (2015) står det följande om Juri:  

Origin: South Korea 

Fighting style: Taekwondo. Focuses on various kicks  

Personality: Vengeful, ruthless, provocative, humoristic. 

Genomgående i spelen har Juri haft svart eller mörkbrunt hår, ljuslila kläder och två 
karaktäristiska tofsar i håret. I vissa utföranden har hon haft kläder med 
spindelmönster och har kallats för ”the spider” (Street Fighter Wiki 2014) av sina 
motståndare.  

Cammy 

Cammy har följande beskrivning enligt Street Fighter Wiki (2015): 

Origin: England 

Fighting style: Delta Red Force military training, Shadaloo fighting techniques, quick 
close range fighter. Hurls herself at the enemy relying on speed and priority. 

Personality: strong, determined, loyal. 

Genomgående i spelen har Cammy haft en grön eller blå ”leotard”; en kroppsstrumpa 
som liknar en baddräkt, militärkängor och långa flätor.  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Bilaga 4. Intervju och frågeformulär 

Målgruppsintervju - frågeformulär 

Ålder: 

Utbildning: 

Vad arbetar du med? 

Hur ofta spelar du tv-/datorspel? 

Spelar du själv eller med andra?  
 
Vad är din erfarenhet av fightingspel? 

Vad är viktigt med en karaktär för dig? 

(Tycker du att bildmanér är viktigt när du väljer en karaktär?) 

Jag ska nu visa två skisser av en karaktär och ställa lite följdfrågor. 

Vad är ditt första intryck av dessa två karaktärer? 

Vad tror du är deras fightingegenskaper? 

Om du skulle spela ett fightingspel just nu och behövde välja mellan dessa två 
karaktärer, vilken skulle du valt? Varför? 

Är det något du skulle vilja ändra eller ta bort i någon av bilderna? 

Är det något mer du skulle vilja kommentera kring bilderna i allmänhet? 
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Målgruppsintervju 

Respondent 1 

Ålder: 25 

Utbildning:  

Vad arbetar du med?  

Programmerare 

Hur ofta spelar du tv-/datorspel?  

Jadu så fort jag har tid. Brukar bli sådär 2-3 timmar efter jobbet, på helgerna vet jag 
inte. 

Spelar du själv eller med andra? 

Kör mest online så det är väl med andra. Spelar jag själv blir det ofta något gammalt 
konsolspel.  
 
Vad är din erfarenhet av fightingspel? 

Har lirat Tekken och Super Smash en hel del, föredrar att köra med sticka om jag 
spelar hos andra. 

Så om du spelar är det ofta hos dina vänner? 

Ja, det känns som att fightingspel inte är något man helst kör själv, om man inte tävlar 
och är sjukt seriös alltså. 

Vad är viktigt när du väljer en karaktär i ett spel? 

Beror helt på spel, men om det till exempel är Smash väljer jag ofta den karaktär jag 
känner igen eller tycker ser cool ut. Sen är det spelet sjukt lurigt också så de gubbar 
med mest muskler och som är störst är inte alltid de bästa. Jag kanske är lite feg också 
så går ofta på dem som mina vänner rekommenderar haha. 
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(Tycker du att bildmanér är viktigt när du väljer en karaktär?) 

Nja, de flesta karaktärer har ju lite samma bildstil tycker jag. Eller om det är ett 
barnspel känns de mer cleant gjorda jämfört med typ hyperrealistiska open world. 
Assassins Creed är lite ett sånt spel, hade karaktärerna i det varit för simpla hade det 
inte passat med spelmiljön. 

Så tycker du att de fightingspel du kört har ett passande manér? 

Jarå, alltså man vill ju snabbt kunna välja en karaktär för alla hatar en seg jävel när 
man ska köra tillsammans. Så det underlättar liksom om man kan se vad det är för 
karaktär och vapen och sånt. Jag väljer typ aldrig en karaktär som inte har något ballt 
vapen eller kläder eller så. 

Jag ska nu visa två skisser av en karaktär och ställa lite följdfrågor. 

Okej. 

Vad är ditt första intryck av dessa två karaktärer? 

Jag gillar den där (pekar på Bild 2) för den känns sådär överdriven som man vill att 
en gubbe ska vara.  

Känner du igen karaktärerna? 

Lite kanske, håret typ. 

Vad tror du är deras fightingegenskaper? 

De sparkas väl? Eller något självförsvarsaktigt i allafall.  

Om du skulle spela ett fightingspel just nu och behövde välja mellan dessa två 
karaktärer, vilken skulle du valt? 

Den andra, den första är också ball men ska man slåss mot typ andra karaktärer med 
sjuka muskler vill man ha en som ser grym ut själv. Den första ger liksom inte så 
mycket. Lite tråkig. 
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Är det något du skulle vilja ändra eller ta bort i någon av bilderna? 

Jag fattar inte de där svarta banden runtom riktigt, men det är väl mest för effekt. 

Är det något mer du skulle vilja kommentera kring bilderna i allmänhet? 

Nja, hade gärna sett manliga versioner också i samma stil. Snygga annars! 
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Respondent 2 

Ålder: 27 

Utbildning:  

Gymnasial och högskola 

Vad arbetar du med? 

Sjuksyrra. 

Hur ofta spelar du tv-/datorspel? 

Beror lite på väder men blir rätt mycket på helgerna, framförallt om jag kör online. 

Spelar du själv eller med andra? 

Mest med andra. 

 
Vad är din erfarenhet av fightingspel? 

Gillar Street Fighter IV och kör Marvel vs Capcom ibland. Spelade mer när jag var 
liten. 

Vad är viktigt med en karaktär för dig? 

Att man kan sympatisera med den, eller ja såklart beror alltid på spelet. Kör jag 
survival vill jag ha en karaktär som inte ser så mesig ut, eller jag vet inte om det 
spelar så stor roll så länge det är schysst upplägg i spelet och man har fria val. 

(Tycker du att bildmanér är viktigt när du väljer en karaktär?) 

Nä inte så mycket, vill kanske inte ha en bildstil som är tacky eller som är svår att 
fatta vad den gör. Att de är snygga kanske?  
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Jag ska nu visa två skisser av en karaktär och ställa lite följdfrågor. 

Yes. 

Vad är ditt första intryck av dessa två karaktärer? 

Det är Juri va? Jag gillade faktiskt att hon har så snällt face i den första bilden, hon 
brukar alltid se skitsur ut annars. 

Vad tror du är deras fightingegenskaper? 

Hon kör taekwondo vet jag, typ alla hennes combos är sparkar haha. 

Om du skulle spela ett fightingspel just nu och behövde välja mellan dessa två 
karaktärer, vilken skulle du valt?  

Alltså det är svårt eftersom man är så van vid hur de brukar se ut, den första var cool 
och så men jag tror jag skulle valt den andra eftersom den är mer badass. Eller jag 
hade nog testat den första också bara för att. 

Är det något du skulle vilja ändra eller ta bort i någon av bilderna? 

Skorna kanske (skrattar). Nej jag vet inte. 

Är det något mer du skulle vilja kommentera kring bilderna i allmänhet? 

Nä, gillade båda.  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Respondent 3 

Ålder: 21 

Utbildning:  

Gymnasial och påbörjad högskola 

Vad arbetar du med? 

Pluggar 

Hur ofta spelar du tv-/datorspel? 

Så fort jag får tid eller inte måste plugga, blivit sjuk mycket under sommaren men 
försöker tagga ner lite nu.  

Spelar du själv eller med andra? 

Kör oftast själv om det är PS3, gillar spel där man kan utforska mycket. 

 
Vad är din erfarenhet av fightingspel? 

Har väl kört på fest nångång. 

Vad är viktigt med en karaktär för dig? 

Helst ska den väl kännas verklighetstrogen. Vill inte köra karaktärer jag blir irriterad 
på, typ att de gör helt orelevanta grejer eller att man inte kan kontrollera hur de beter 
sig och sånt. 

(Tycker du att bildmanér är viktigt när du väljer en karaktär?) 

Ja verkligen. Stilen måste fungera med vad spelet går ut på. Är det realism vill jag 
liksom se ansiktsporer hahaha, det blir konstigt om karaktärer har dålig design men 
inte resten av spelet.  

Jag ska nu visa två skisser av en karaktär och ställa lite följdfrågor. 

Ok. 
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Vad är ditt första intryck av dessa två karaktärer? 

Jag gillar den första. Men jag kommer inte ihåg vad det är för spel? 

Det är karaktärsförslag till Ultra Street Fighter. 

Ahaa, ja okej. Ja jo jag gillade den första mest men den kanske inte passar så bra till 
Street Fighter? De är alltid så sjukt pumpade i det liksom.  

Vad tror du är deras fightingegenskaper? 

Säkert karate eller något sånt. Hon ser asiatisk ut. 

Om du skulle spela ett fightingspel just nu och behövde välja mellan dessa två 
karaktärer, vilken skulle du valt? 

Alltså det är svårt eftersom det var så länge sedan jag körde street fighter, men tyckte 
den andra bilden var så överdriven så jag hade nog valt den första. Så länge man är 
bra på combos och sånt där så tror jag det inte spelar någon roll om karaktären har 
mer eller mindre muskler. Finns ju flera som är rätt spinkiga som jag sett men som 
ändå är sjukt starka i spelen. 

Är det någon speciell karaktär du tänkte på? 

Nää jag minns inte vad de heter ens, var så länge sen. 

Är det något du skulle vilja ändra eller ta bort i någon av bilderna? 

Kanske bytt ansiktsuttryck på den första? Den ser lite stel ut liksom, eller uttråkad. 

Är det något mer du skulle vilja kommentera kring bilderna i allmänhet? 

Gillar idén med att prova nya stilar. Men jag tror inte att det spelar någon roll riktigt 
hur mycket muskler hon har. 
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Respondent 4 

Ålder: 25 

Utbildning: 

Gymnasial  

Vad arbetar du med? 

Jobbar som säljare 

Hur ofta spelar du tv-/datorspel? 

Har tagit en paus lite nu, men kommer bli rätt mycket i höst då nya spel släpps.  

Spelar du själv eller med andra? 

Lite olika! Har rätt många vänner som tävlar i fighting och sånt där så det är sjukt kul 
att spela med dem för det blir sån tung stämning du vet. Alla skriker och grejer.  
 
Så du spelar fightingspel rätt ofta? 

Med dem ja, men inte själv. Det är roligare att köra med sticka än kontroll också. 

Vad är viktigt med en karaktär för dig? 

Att den är unik, tycker många karaktärer fastnar lite i samma roller, hjälten ska alltid 
vara tuff och svår och ha en jobbig bakgrund som man ska bli påmind om halva 
spelet haha. Eller kanske inte alla spel men i allafall de jag kört senast. 

(Tycker du att bildmanér är viktigt när du väljer en karaktär?) 

Jo. Eller nja. Vad menas med manér? 

Hur exempelvis en karaktär är illustrerad, om det är realistiskt eller avskalat 
och karikatyriskt som i Super Mario till exempel.  

Jaha! Jaa till rätt spel behöver man ju ha en realistisk karaktär, kör jag GTA eller 
annat är det schysst om det är bättre grafik än om jag spelar plattformsspel.  

Jag ska nu visa två skisser av en karaktär och ställa lite följdfrågor. 

Jajjemen 
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Vad är ditt första intryck av dessa två karaktärer? 

Den första var väl cool men jag antar att det är Street Fighter karaktärer och isåfall 
hade jag lätt valt den andra eftersom den är sjukt mycket grymmare i stil. Den första 
hade nog passat till ett mer verklighetstroget spel. Jag har svårt att tro att man 
verkligen vill ha hyperrealism i ett så pass våldsamt spel som Street Fighter, det är 
liksom roligare att slåss med karaktärer som är lite överdrivna.  

Vad tror du är deras fightingegenskaper? 

Sparkar defitinitvt!  

Är det något du skulle vilja ändra eller ta bort i någon av bilderna? 

Brukar inte Street Fighter karaktärer vara mer avklädda? Eller alltså det är nice att de 
inte är det för andra karaktärer som typ Poison är ju bara bröst, alltså verkligen 
BARA bröst, fattar inte grejen. Slåss hon med dem? Men skulle jag ta bort något 
kanske jag skulle ha bytt färger eller så, ska man ändå undvika att de ser ut som de 
brukar så skulle jag skippa rosa färgen och köra mer på samma spår. Less boobs more 
muscles liksom. 

Är det något mer du skulle vilja kommentera kring bilderna i allmänhet? 

Nä var väl det!  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Respondent 5 

Ålder: 28 

Utbildning: 

Gymnasial och högskola 

Vad arbetar du med? 

IT-säkerhet 

Hur ofta spelar du tv-/datorspel? 

Varje dag, mer på helgen och när det är kasst väder. 

Spelar du själv eller med andra? 

Både och, kör jag med andra är det online men vi brukar ha afterwork med arkadspel 
och sånt så då kör vi tillsammans.  
 
Vad är din erfarenhet av fightingspel? 

Körde det grymt mycket när jag var mindre, mest Tekken. Inte testat de senaste.  

Vad är viktigt med en karaktär för dig? 

Jag vill ha en tydlighet när jag väljer karaktär, jag orkar inte krångla till det så jag är 
det typ ett spel där man kan välja en att köra igenom hela spelet med så väljer jag den 
första bara, eller liksom den som ser mest ut att vara huvudkaraktär. Kör jag om 
spelet kanske jag väljer andra. Vill helst uppleva originalstoryn i spelet innan jag 
testar på annat.  

(Tycker du att bildmanér är viktigt när du väljer en karaktär?) 

Jag tror man måste har ett visst manér i ett spel om det ska passa med storyn och 
spelsättet. Eller ja det kan vara sjukt kul att ha ett totalt spegelvänt upplägg, att det är 
små nallebjörnar som dödar varandra med realistiska vapen, men de flesta spel verkar 
ha ett typ av manér för en typ av genre.  

�94



Jag ska nu visa två skisser av en karaktär och ställa lite följdfrågor. 

Japp. 

Vad är ditt första intryck av dessa två karaktärer? 

Jaa alltså allra första intrycket är ju att den första bilden är mer verklighetstrogen och 
den andra är överdriven för att passa till ett fightingspel. Sen tycker jag mer om den 
andra bilden i allmänhet då den känns tydligare, eller man ser vad den bilden är till 
för.  

På vilket sätt? 

Det känns som att fightingspel använder såna här bilder som i gamla boxningsfilmer 
typ, att man ska sälja in den som slåss genom att typ maxa muskler och posering. 
Man visar en bild som ska få personen som tittar att ba ”ja jävlar den där kan slåss”. 
Eller har jag fel? Jag vet inte men jag hade valt den andra i allafall. Den känns 
roligare att spela med liksom.  

Vad tror du är deras fightingegenskaper? 

Sparkar och slag tror jag. Kan inte combos till Juri men jag kan ju se att det ska vara 
hon. 

Så om du skulle köra Street Fighter just nu så skulle du välja den andra 
karaktären? 

Ja precis. Den första är väl okej men den passar inte till konceptet fighting. hade det 
varit ett spel där man lite då och då slåss och sen gör andra saker hade hon passat 
bättre, hon ser mer snabb ut än stark typ.  

Är det något du skulle vilja ändra eller ta bort i någon av bilderna? 

Ja kanske kläderna är lite trista. Hade jag fått välja själv hade jag nog gjort om de 
flesta kläder i street fighter, börjar bli lite lamt med att de alltid kör på samma.  
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Tror du att det görs på grund av nostalgin till de äldre spelen eller någon annan 
anledning? 

Definitivt nostalgi. Det ser man ju på tävlingar och sånt också, klart man kör på 
samma utseende om samma karaktär är med i alla spel. Men det finns ju spel där de 
utvecklar och byter kläder och hår och sådant men man kan ändå känna igen 
karaktären.  

Är det något mer du skulle vilja kommentera kring bilderna i allmänhet? 

Hade gärna sett fler karaktärer! Var schysst.  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Bilaga 5. Skisser 

Fig. 12 och 13, skisser av klädval och färger till Juri 

�97



Fig. 14 och 15, skisser av klädval och färger till Cammy 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Slutversioner av skisser för realistiskt manér 

Juri i realistiskt manér 

�99



Cammy i realistiskt manér  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Slutversioner av skisser i överdrivet manér 

Juri i överdrivet manér 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Cammy i överdrivet manér
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