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Abstract 

Cultural representation has long been a subject of discussion, and in this thesis we will bring 

up how Vikings are represented in games. The question we will ask ourselves is:  

In what ways are players expectations of Vikings different from reality? 

To answer this question we have first done a preliminary investigation where we used a 

thematical analysis to come up with eight pictures with different variants of Vikings going 

from “game-Viking” to “historically accurate Viking” in four steps. Four male pictures and 

four female pictures were made, these pictures were then shown in pairs to participants in the 

survey during the main investigation. This was done to see which Viking depictions they 

thought were most “Viking-like”. 

People generally thought that the historically accurate Vikings were more Viking-like than the 

Viking pictures based on the games chosen during the pre-investigation. 

Keywords: Games, Character design, Vikings, Representation 

 

Abstrakt 

Kulturell representation har länge varit ett ämne som tagits upp i diskussioner, i denna uppsats 

kommer vi ta upp om hur vikingar är representerade i spel. Frågeställningen är: 

På vilka sätt är spelares förväntningar av vikingar annorlunda mot verkligheten? 

För att kunna svara på denna fråga har vi först gjort en förstudie där vi använde en tematisk 

analys för att få fram åtta bilder med olika varianter på vikingar som går från ”spelviking” 

till ”historisk viking” i fyra olika steg. Fyra manliga bilder och fyra kvinnliga bilder skapades, 

dessa bilder visades sedan i par till deltagarna i en enkät för huvudstudien. Detta för att se 

vilka av vikingabilderna som de trodde var mest ”vikingalik”. 

Deltagarna tyckte rent generellt att de historiska vikingarna var mer vikingalika än de 

vikingabilderna som var baserade på spelen under förstudien. 

Nyckelord: Spel, Karaktärsdesign, Vikingar, Representation 
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1. Introduktion 
Representation av olika kulturer i spel är ett ämne som länge har skapat mycket debatt, detta 

för att många kulturer ofta blir felaktigt representerade, eller inte representerade alls, på grund 

utav ovisshet eller okunskap i olika medier, i detta fall spel. I denna uppsats kommer detta 

problem tas upp gällande hur den fornnordiska kulturen representeras i spel, mer specifikt 

vikingar, samt hur spelares syn på vikingar är annorlunda jämfört med verkligheten. Vikingar 

har länge varit en kultur som har representerats i media på ett väldigt barbariskt sätt, allt från i 

Hollywood (Tveskov & Erlandson 2007), serietidningar som Hagbard Handfaste (1973) och i 

spel som till exempel For Honor (2017). Mycket av den felaktiga representationen kommer 

ifrån Wagner med hans opera Valkyrian (1856), August Malmström med målningar på 

vikingar samt andra konstnärer under nationalromantiken på 1800-talet, och den stereotypen 

sitter ännu kvar i dagens media. 

 

Den stereotypiske vikingen och den historiskt korrekta vikingen är väldigt annorlunda 

(Goodrich, 2016), speciellt till utseendet, vilket är den representationen som kommer tas upp i 

denna uppsats. Att sedan jämföra dessa olikheter för att se vad spelares förväntningar av en 

viking är och vad som i själva verket utger skillnaderna mellan dem, är det som kommer 

undersökas i denna studie. 

1.1 Problem 

Den stereotypiska vikingen som finns i dagens media, som ofta är en barbröstad, stark man 

med horn på hjälmen, är en felaktig representation utav hur den historiskt korrekta vikingen 

såg ut och deras upplevda krigiskhet. Att vikingarna inte bara är barbarer som är ute efter krig 

och mord utan mycket mer än det som visas i media. 

1.2 Frågeställning 

På vilka sätt är spelares förväntningar av vikingar annorlunda mot verkligheten? 

1.3 Metodöversikt 

Metoden av denna uppsats kommer gå till väga i tre olika steg.  

Först kommer det väljas ut olika karaktärer från spel som är en stereotypisk representation av 

en viking, samt bilder på rekonstruktioner av historiskt korrekta vikingar utifrån litteratur. 

Dessa bilder på spelvikingarna samt de historiska vikingarna kommer genomgå en tematisk 

analys för att hitta olika element och teman som utger de två olika vikingarna.  

De elementen och teman som kommer fram kommer sedan användas för att skapa nya bilder 

som ska representera olika typer av vikingar: 

• Spelviking 

• Historisk viking 

• Två blandade vikingar med teman från båda parter 



 

 

När dessa bilder är skapade kommer de användas för att samla in data via enkäter. I enkäterna 

kommer bilderna visas upp två och två för deltagarna där de får välja vilken av 

representationerna som mest är lik deras egna uppfattning om hur en viking ser ut.  

1.4 Disposition 

Kapitel 1 introducerar det viktiga med uppsatsen. 

Kapitel 2 berättar om vikingars representation i media, om vikingatida fynd, olika vikingar i 

spel samt vad karaktärer är och vad som gör dem trovärdiga. 

Kapitel 3 visar hur det gick till att skapa bilderna som användes i huvudstudien genom en 

tematisk analys. 

Kapitel 4 berättar hur huvudstudien gick till, vad resultatet blev samt tar upp analysen kring 

resultatet. 

Kapitel 5 beskriver vilka slutsatser huvudstudien kom fram till, vilka begränsningar uppsatsen 

har och vilken framtida forskning inom ämnet som kan göras. 

  



 

2. Bakgrund 

2.1 Vikingakrigarens representation i media 

I mycket av vår populärkultur som filmer, serier och spel så stöter man på en bild utav 

nordiska krigare med horn på hjälmarna, de är håriga och barbariska, de dricker mjöd och 

åker i drakskepp för att plundra. Denna bild kommer i grund och botten ifrån att många 

romantiserade just vikingarna redan på 1800-talet (Wilson, 1980), och denna romantisering 

finns kvar än idag. Konstverk av August Malmström, Frank Dicksee, Monro S Orr och 

Herbert Gandy som illustrerade nordiska sagor om vikingar samt operan Valkyrian (1856) av 

Richard Wagner är exempel på verk som har hjälpt till att skapa dagens syn på vikingar.  

 

Ett mer modernt konstverk som använder sig av den stereotypiske vikingen är serien Hagbard 

Handfaste som publicerats i ca 1900 dagstidningar på tolv språk i olika länder, en viking som 

folk skrattat åt när de ätit sin frukost eller när de åkte bussen till jobbet (KingFeatures, n.d.). 

Den stereotypiske vikingen finns också i våra souvenirbutiker som små gubbar med horn på 

hjälmarna och på läktarna i fotbollsarenor från folk som representerar Sverige.  

 

Tveskov och Erlandson (2007) tycker att den stereotypiska vikingen i media som är djärv, 

barbarisk och sedd som en fadersfigur, har blivit denna stereotyp som en reflektion av oss 

själva. Detta är dock något som jag inte håller med om eftersom jag tror mer på att 

stereotypen blivit till på grund utav rykten, sägner och bilder.  

2.2 Vikingar i historien 

Enligt Orrling (1999) var det bara några få av de som bodde i Skandinavien som begav sig ut 

på vikingafärder, de andra var bönder eller hantverkare som bodde hemma på sin gård. 

Vikingatiden var nämligen en tillväxtperiod där det blev mer och mer uppodlad mark. 

 

Klädesfynd från vikingatiden är få och de flesta är bara små tygbitar, det har inte hittats någon 

hel dräkt utan man har pusslat ihop hur människorna på vikingatiden såg ut ifrån flera olika 

fynd (Wilson, 1992). Osebergaskeppet hittades först år 1904 vilket kom med ett av de större 

gravfynden om vikingatiden som vi har idag (Store Norske Leksikon, n.d.). Med denna 

utgrävning hittades två kvinnokroppar, slädar, en vagn samt textiler (Museum of Cultural 

History, 2016). Textilerna visade vilka typer av tyger och färger som de hade tillgång till som 

var gjorda i en mängd olika tekniker och med sina olika användningsområden.  

 

Bayeux-tapeten är en av de bäst bevarade bilderna på vikingar som använts av arkeologer för 

att ta reda på hur de faktiskt kan ha sett ut med ringbrynjor, simpla tunikor, byxor och mantlar 

med en massa färg (Bayeux Tapeten, 2000). Den största skillnaden mellan dessa och 

konstverken som nämnts ovan från 1800-talet är vikingarna och hornen på hjälmarna, det 

finns nämligen inte några fynd som visar att vikingar hade horn eller vingar på hjälmarna 

(Vikingar i krig, 2017). 

 

Den vikingatida staden Birka har också kommit med väldigt mycket fynd om dräkterna under 

vikingatiden, mestadels för de rika kvinnorna och männen. (Hägg, 1974). Rekonstruktioner på 



 

Häggs forskning visar dräkter i flera lager, med linnetyg längst in och ylletyg längre ut. 

Kvinnorna kunde ha burit en särk, tunika och en hängselkjol uppsatta med spännbucklor och 

låga läderskor, det finns också fynd till en lång kappa med knäppning i fram. Männen kunde 

ha haft en särk i linne, påsbyxor med benlindor, låga läderskor och kanske en rusisk kaftan. I 

Birka har man hittat en del klädesfynd som har varit typiskt rusiska0F0F

1 

 

Om vad vikingatida krigare hade på sig har man väldigt lite fynd på, ringbrynjorna som är så 

kända var väldigt dyra och användes endast av de allra rikaste. Det har hittats en rustning som 

varit i form av små plattor och några få hjälmar, utan horn, med nässkydd. Under dessa 

rustningar och ringbrynjor lär vikingarna ha haft något annat som skyddade dem, som en 

gambeson, men detta finns det inget fynd på utan mer spekulationer, antaganden och vad man 

har fått ut ifrån gamla sagor. Svärd var också något som var väldigt dyrt, istället använde 

många krigare spjut och yxor som vapen. (Vikingar i krig, 2017) 

2.3 Vikingar i Spel 

I spel kan man fortsätta se felaktiga representationer. For Honor (2017), använder tre olika 

grupper av karaktärer man kan spela som, vikingar, riddare och samurajer. Riddarna är 

modiga, samurajerna dödliga och vikingarna är barbariska och brutala. For Honor benämner 

dem som ”...they are fearsome to behold and nigh unstoppable.” (Ubisoft, 2017).  

 

Spelet Overwatch (Blizzard Entertainment, 2016), är en first-person-shooter som inte handlar 

om vikingar, men har andra sätt att knyta in vikingar i bilden. I spelet spelar man som olika 

karaktärer med olika egenskaper där det går ut på att välja en hjälte att spela som och sedan 

som ett team på sex spelare klara ett mål mot ett annat team. Till alla dessa karaktärer kan 

man låsa upp alternativa utseende, och det är i dessa utseenden som vikingar tas upp. 

Torbjörn, en svensk från Göteborg, har ett viking-skin från ett halloween-event som är den 

typiska stereotypen av en viking. En annan karaktär, Mercy, har ett skin som heter 

”Valkyrie”, vilket då är baserad på Valkyriorna ifrån den nordiska mytologin, i spelet 

använder hon också meningen ”Till Valhalla” när hon återupplivar folk. Att nämna Mercy 

som en viking är lite långdraget då det inte står ordet ”viking”, men eftersom det ändå är 

baserat på den nordiska mytologin under vikingatiden bör då dess skin visa en annan syn på 

vikingar.  

 

Ett annat multiplayerspel med en uppsjö av olika hjältar att välja mellan är League of Legends 

(Riot Games, 2009), där man spelar i två team på fem spelare mot varandra där målet är att 

förstöra varandras baser först. Sen den 7 mars 2018 så finns det 140 stycken olika spelbara 

karaktärer med sina egna krafter och egenskaper. Bland dessa 140 karaktärerna finns en så 

kallad viking vid namn Olaf. Olaf har varit med i spelet sen 2010 och har sen dess haft en 

väldigt stereotypisk vikingautseende med yxor och horn på hjälmen. Hans bakgrundshistoria 

är baserat på den nordiska mytologin och det är många namn och ord som är taget direkt ifrån 

det fornnordiska temat.  

 

                                                 
1 Novgorodiska ruser – forna ryssland 



 

The Banner Saga (Stoic, 2014) beskriver sig själva som ett rollspel där man tar sig igenom en 

vikingahistoria och ens egna val ändrar spelarens personliga upplevelse och resa. Med 25 

olika spelbara karaktärer, med två olika raser, människor och varl, vilket är jättar med horn, så 

finns det väldigt många olika karaktärer som representerar vikingar. De flesta av dessa 

karaktärer är inte lika stereotypiska utan har enkla kläder och inga hjälmar med horn, det som 

de istället har är den redan nämnda rasen varl som istället har dessa horn i deras anatomi.  

 

I ett 2D actionspel, vid namn Jotun (Thunder Lotus Games, 2015), som är baserat på nordisk 

mytologi spelar man en vikingakrigare vid namn Thora. Thora är en kvinna med långt rött hår 

i flätor, med horn på hjälmen. Denna gång är det inte de stereotypiska hornen utan istället 

renhorn. I Jotun använder de också denna vikingastereotyp i karaktären Thora med dessa 

horn, en gigantisk yxa och en stor fäll som mantel.  

 

Vikings - Wolves of Midgard (Games Farm, 2017) är också ett spel som är baserat på nordisk 

mytologi, i detta spel får man skapa sin egna karaktär och välja bland flertalet olika klasser. 

Det finns en mängd olika kläder men de som spelaren börjar med är väldigt lättklätt med bh 

och kjol eller ett höftskynke, vapen och höga skor. Något som detta spel inte har är den 

klassiska hjälmen med horn, dock så tar den mer tag i den lättklädda barbariska stereotypen 

istället.  

2.4 Karaktärer 

Alla spel har karaktärer i sig, och en karaktär behöver inte bara var mänskliga personer utan 

kan vara allt från utomjordingar, djur eller en robot (Dunniway & Novak, 2008). Den visuella 

representationen av spelarens karaktär kallas för en avatar, som kommer ifrån ordet Avatara 

från Hinduismen (Waggoner, 2009). En avatar är spelarens representant i ett virtuellt 

universum (Waggoner, 2009). 

Avatarerna i spel kan antingen vara en bestämd karaktär, tex Lara Croft (Tomb Raider, Square 

Enix) eller Nathan Drake (Uncharted, Naughty Dog), som har en bestämd personlighet, 

utseende och sätt att vara. Andra avatarer är sådana spelaren skapar själva i så kallade rollspel. 

I dessa får oftast spelaren skapa sin egen karaktär, bestämma dess utseende, namn och hur 

denna skulle agera i specifika situationer med till exempel dialogval. Några exempel på 

rollspel där man får skapa sin egen avatar är Dragon Age: Origins (BioWare, 2009) och Elder 

Scrolls V: Skyrim (Bethesda, 2011). Utöver dessa finns det också rollspel där det är en 

bestämd karaktär, men att spelaren fortfarande får göra olika val som i till exempel Geralt i 

The Witcher 3: The Wild Hunt (CD Projekt), eller i Telltale spelet The Walking Dead.  

Utöver den spelbara karaktären, avataren, så finns det också en mängd olika icke spelbara 

karaktärer, så kallade NPCs (non-player character). NPCs kan finnas i många olika typer av i 

ett spel som till exempel fiender, allierade, civila, bakgrundskaraktärer, säljare etc, vilket är 

alla karaktärer som finns i världen som inte är spelaren själv (Dunniway & Novak, 2008). 

NPCs behöver inte bara vara mänskliga, eller vara lika spelarens egna karaktär. I många 

fantasyspel eller sci-fispel så brukar det också finnas en mängd olika raser och arter som 

spelaren kan integrera med som antingen är fiender eller allierade (Warpefelt, 2016) 



 

2.5  Trovärdighet 

Konceptet av en trovärdig karaktär är att spelaren ska kunna förstå varför en karaktär gör 

vissa handlingar och varför (Lankoski, 2010). Forster (1927) pratar om hur litterära karaktärer 

kan bli indelade i platta och runda karaktärer. Platta karaktärer är simpla, de kan förklaras 

med en enkel mening och de är lätt förutsägbara. Det som är bra med platta karaktärer är att 

de är lätta att känna igen och inte behöver någon förklaring samt att de ofta blir ihågkomna. 

En rund karaktär är trovärdig när den kan överraska läsaren på ett övertygande sätt. Om den 

aldrig överraskar någon är den platt och om den inte övertygar så är det en platt karaktär som 

försöker vara rund. Lankoski nämner att karakterisering i spel inte är annorlunda från 

designen av någon annan karaktär i andra medium, samt att det redan finns riktlinjer till hur 

man gör detta.  

Warpefelt (2013), nämner att för att en NPC ska vara trovärdig måste den bete sig på ett sätt 

som är trovärdigt i den kontexten som den befinner sig i. NPCs används för att en värld ska 

kännas levande och om de gör något som inte är trovärdigt så förstörs spelarens inlevelse i 

spelet.  

Något som Aarseth (2012) pratar om konceptet ”kärnor and satelliter” där kärnan är det som 

får oss att känna igen en historia, om man tar bort den så är det inte samma historia kvar. Ett 

exempel som han tar upp är att om vargen i Rödluvan aldrig äter upp henne och farmodern så 

är det inte längre Rödluvan. Satelliter är saker som kan ändras eller tas bort men man vet 

fortfarande vad det är för historia man pratar om, att rödluvan kanske stannar för att plocka 

blommor, eller så gör hon inte det. Detta kan man koppla till karaktärsdesign där kärnan är det 

som får en att känna igen en karaktär utefter vissa visuella attribut, och satelliter är det som 

inte är lika viktigt i designen för att man ska kunna känna igen den som något specifikt, till 

exempel en viking.   

2.6 Sammanfattning 

Enligt teorierna som nämnts ovan så finns det en mängd olika typer av karaktärer i spel, platta 

och runda karaktärer, avatarer och NPCs, karaktärer man själv får skapa och karaktärer som 

blivit designade sedan innan samt NPCs i flertalet olika typer. Beroende på vad de är för typ 

av karaktärer kan spelarna också identifiera dem som olika saker beroende på dess kontext. 

Om en karaktär till exempel är en bonde, så kanske det är konstigt om den är klädd i full 

rustning, samma sak om en person är i Sahara borde den inte ha alldeles för varma kläder på 

sig. Folk tolkar därmed deras roller i spelet, och detta kan vi koppla till vikingar eftersom 

beroende på hur spelare tolkar en viking kan påverka hur den uppfattas som trovärdig eller ej.  

Torbjörn från Overwatch är inte en benämnd viking som en karaktär, utan endast har en 

vikingautstyrsel som man kan låsa upp, samma sak med karaktären Mercy från samma spel. I 

for Honor är de benämnda som barbariska vikingar, och därmed skapas utifrån denna kontext. 

Hagbard är en seriefigur som ska få folk att skratta och målningarna på vikingar från 1800-

talets nationalromantik visar vikingarna i ett annat synsätt.  

Vikingar kan porträtteras på en del olika sätt, men med exemplen som blivit nämnts tidigare 

är de mestadels förknippade med krig och våld.  



 

3. Förstudie 
Denna förstudie kommer göras för att få reda på olika teman hos de historiska vikingarna, och 

spelvikingarna för att sedan skapa ett antal bilder som ska användas till en enkät för 

huvudstudien. 

3.1 Metod 

För att kunna tar reda på hur bilderna ska skapas behöves det göras en tematisk analys på de 

historiska bilderna samt spelkaraktärerna som har blivit utvalda. De gemensamma teman som 

hittas kommer sedan att användas för att skapa två nya versioner av en historisk viking och en 

spelviking. 

En tematisk analys är en analysmetod som används för kvalitativa data. Metoden är till för att 

identifiera, analysera och hitta olika mönster, så kallade teman, inom den datan som 

analyseras.  (Braun & Clarke, 2006) 

När detta är klart kommer element från både den historiska vikingen och spelvikingen 

användas tillsammans och skapa två blandningar mellan de två ovannämnda vikingarna. Med 

detta kommer det totalt bli åtta bilder, fyra kvinnliga och fyra manliga.  

3.2 Urval 

De böckerna vars bilder kommer användas för denna förstudie är Vikingen (1967), Vikingar i 

krig (2017), Danmarkshistorien – Oldtiden (1982), From Viking to Crusader (1992) samt 

rekonstruktioner på Birkafynd. Specifikt vilka fynd kommer inte gås in på eftersom det är 

väldigt många olika fynd och källor som tillsammans har använts för att upptäcka hur 

kläderna kan ha sett ut. Därför används istället rekonstruktionsbilder ifrån de ovannämnda 

källorna, dessa bilder finns i appendix B.  

Anledningen till att dessa källor valts är för att de ger olika delar och användningar på kläder 

och utrustning vilket gör att det måste analyseras mer. Det har inte hittat några hela dräkter 

från vikingatiden så därför är de flesta rekonstruktioner baserade på små tygbitar, bilder på 

smycken/stenar och beskrivningar i sagor.  

Spelen och spelkaraktärererna som kommer användas för analysen av spelvikingen är 

karaktären Raider i For Honor (2017), Torbjörns viking-skin samt Mercys Valkyrie-skin i 

Overwatch (2016), Olaf i League of Legends (2009), två karaktärer i The Banner Saga (2014) 

och huvudkaraktären i Jotun (2015). Anledningen till att just dessa spel valdes är att de har 

varit rätt synliga i media, Overwatch och League of Legends är spel som väldigt många 

fortfarande spelar varje dag vilket betyder att många tar del av dess representation. The 

Banner Saga och Jotun är två indiespel som fått väldigt positiva recensioner på steam där man 

spelar som vikingar. For Honor är det senaste av spelen där det finns sex olika spelbara 

vikingakaraktärer, Raider valdes eftersom det är karaktären som synts mest i marknadsföring 

gällande vikingarna och varit ansiktet utåt för den speltypen. Vikings-Wolves of Midgard 

(2017), har också valts med hur deras karaktärer ser ut i karaktärsskapandet, detta spel valdes 

eftersom även detta är ett nyare spel vilket visar hur deras bild av vikingar är.  



 

Gemensamt med varför alla dessa karaktärer och spel har valts är eftersom rent 

överblicksmässigt så är inte dessa likt den historiska representationen som är sedd i de 

historiska böckerna nämnda i 2.2 Vikingar i historien. Detta för att kunna jämföra vikingar 

som går efter en mer stereotyp än det historiskt korrekta. En annan viktig detalj är att de är 

benämnda som vikingar men också att spelen har kommit ut de senaste åren så kan det ha en 

påverkan av spelarnas syn på vikingar i dagsläget. Alla bilder som användes till den tematiska 

analysen går att hitta i appendix B. 

3.3 Resultat & Analys 

Enligt den tematiska analysen (se appendix A), så finns det en hel del teman som är 

gemensamma mellan de olika spelen som nämnts ovan. Inför analysen delades de in i kön 

mellan man och kvinna ifall det skulle vara någon större skillnad mellan dem över hur en 

viking representerades.  

3.3.1 Manlig viking – spel 

Teman hittade hos den manliga spelvikingen: 

• Mantel utan luva 

• Mantelspänne 

• Hjälm med horn 

• Bälte 

• Bältesspänne 

• Tunika 

• Byxor 

• Barbröstad 

• Höftskynke 

• Pälskanter 

• Knähöga skor 

• Armskydd 

• Hår 

• Skägg 

• Vapen 

• Tatueringar 

Resultaten för den manliga spelvikingen visar att en viking kan ha en mantel, i tyg eller i päls, 

eller ingen mantel alls. Om manteln är med ska den ha två mantelspännen i form av bucklor 

eller sköldar. Huvudbonaden som är gemensam mellan spelen är en hjälm med horn, antingen 

i form av kohorn eller bockhorn.  

På överkroppen har de antingen en tunika, som är kortärmad eller utan armar, med varianter 

på att vara något trasig eller ej, eller att de är helt barbröstade med ett höftskynke istället. På 

benen har de antingen tighta byxor eller inga byxor alls och på fötterna har alla gemensamt 

knähöga stövlar med snörning.  



 

En spelviking bör också ha ett bälte, som är antingen normalt, brett eller väldigt brett. De 

breda bältena är dock en majoritet. Till bältet ska det också vara ett spänne, ett vanligt 

bältesspänne i stort format eller olika storlekar på bucklor som sitter centrerat. Armskydd är 

också en gemensam nämnare, antingen som skyddar hela nedre armen eller som ett brett 

armband, dessa var i metall eller läder. Till allt detta ska det också vara pälskanter på valfria 

ställen.  

Materialen för utstyrseln ska vara läder, i olika nyanser, något trämaterial i brunt eller blått, 

grå järn, vit, beige, brun eller svart päls eller tyg i grått, rött beige, brunt, vitt eller blått, som 

ibland kan vara en liten bit trasigt.  

 

Håret kan vara både långt eller kort så länge det är ovårdat, det kan vara orange, brunt eller 

blont, eller inte visa håret alls eftersom det är under en hjälm. Skägget ska även detta vara 

långt och ovårdat eller flätat med ringar i men det kan också vara i den kortare varianten. 

Tatueringar med olika keltiska och vikingatida symboler är också ett tema som förekommer 

på mer än en karaktär. 

Gällande vapen är det olika element som syns ofta, yxor, svärd och sköld, pilbåge och pilar 

eller en tvåhandsyxa.  

3.3.2 Kvinnlig viking – spel 

Teman hittade hos den kvinnliga spelvikingen: 

• Hjälm med horn 

• Mantel utan luva 

• Bälte 

• Bältesspänne 

• Tunika 

• Andra typer av överdelar 

• Byxor 

• Kjol 

• Knähöga skor 

• Armskydd 

• Hår 

• Vapen 

• Pälskanter 

• Läderremmar 

Resultatet för den kvinnliga vikingen är likartad som en manliga, men den har några 

skillnader som den manliga vikingen inte har. Hon kan, som den manliga, också ha en mantel 

i tyg eller päls, eller ingen alls. Mantelspännet är en buckla ett vanligt ringspänne eller inget 

spänne alls. Deras huvudbonad är en hjälm med renhorn, gethorn eller vingar.  

Den kvinnliga vikingens kläder på överkroppen är antingen en tunika utan ärmar, med korta 

ärmar eller med långa ärmar i en annan färg, eller så har de bandage över brösten eller 



 

bröstrustning. Till underdelen av kroppen har de åtsittande byxor eller inga byxor med eller 

endast ett höftskynke eller en kort kjol i lager. Gemensamt har även kvinnorna knähöga 

stövlar, som de manliga spelvikingarna också har. Till armarna kan de ha armskydd i läder 

eller metall. Utöver allt detta ska de också ha pälskanter i antingen vit eller beige päls som ska 

sitta på kanter, som till exempel högst upp på stövlar, runt bältet, armskydd eller rustning. En 

annan detalj är att de kan ha olika läderremmar som detaljer. 

Håret är långt i antingen en fläta, två flätor eller i snören med en ring och färgen ska vara 

blont eller rött. Deras vapen är svärd och sköld, pilbåge och koger eller svärd, sköld och kniv. 

Materialen som är gemensamt över alla är att det ska vara läder i olika nyanser, päls i vitt, 

beige eller svart, tyg i brunt, beige, grönt eller blått samt detaljer av järn.  

3.3.3 Manlig viking – historisk 

Teman hittade hos den manliga historiska vikingen: 

• Särk 

• Kjortel 

• Byxor 

• Skor 

• Benlindor 

• Mantel 

• Dekorativa band 

• Ringbrynja 

• Mössa 

• Hjälm 

• Bälte 

• Vapen 

En historiskt korrekt viking enligt denna tematiska analys har en särk i linne närmast inpå 

kroppen. På denna har man sedan en kjortel i ylle, som kan ha dekorativa kanter eller ej, och 

på denna kjorteln, om man var rik, hade man en ringbrynja. Gällande benen så har vikingen 

antingen raka byxor eller påsbyxor med benlindor. Med de raka byxorna kunde man ha ett 

band under knäet istället för benlindor. Till fötterna har man antingen låga skor/kängor eller 

ett par knähöga stövlar. Om man behöver värma sig ännu mer kunde man ha en mantel med 

antingen ett ringspänne eller att den spänns med hyskor, om den spänns med hyskor sitter 

spännet rakt på kroppen, annars är det på ena axeln.  

På huvudet har vikingen antingen en mössa, den kan ha pälskant eller ingen kant och den kan 

också dubbelvika sig, eller en hjälm med nässkydd eller med ögonskydd och ringbrynja. Den 

manliga vikingen har också ett bälte som kan ha en väska, en kniv och vara med dekorationer. 

Vapen vikingen hade var svärd, spjut, sköld, yxa och en sax 1F1F

2. Material som användes var 

linne, ylle i alla möjliga färger, brunt läder, järn, grå päls samt silver och brons.  

                                                 
2 Lång kniv 



 

Enligt Hjardar (2017) så bör också vikingarna ha haft någon typ av gambeson under en 

ringbrynja då det ger bäst skydd, man kan också ha gambesonen istället för ringbrynja 

eftersom det var väldigt dyrt. Dock så finns det inga fynd av detta mer än några benämningar i 

sagor.  

3.3.4 Kvinnlig viking - historisk 

Eftersom det var väldigt få bilder på den vikingatida kvinnan, och att de flesta bilder var något 

lika så fick denna inte en lika stor variation som de tidigare. Teman från den historiska 

kvinnliga vikingen: 

• Veckad särk 

• Överklänning 

• Hängselkjol 

• Huvudduk 

• Kappa 

• Dekorativa band 

• Spännbucklor 

• Låga skor/kängor 

Den vikingatida kvinnan har en veckad undersärk och på den en överklänning i ylle som 

antingen är kortärmad eller långärmad. På denna har hon en hängselkjol som är i antingen en 

del eller två delar. Spännbucklor används för att hålla uppe denna kjol och kan ha pärlor 

hängandes mellan dem. Det kan också hänga saker som tex en sax, nyckel och nålhus från 

dessa bucklor. Andra detaljer är att hon kan ha ett litet ringspänne som håller ihop särkens 

huvudöppning.  

På huvudet har vikingakvinnan antingen inget alls eller en huvudduk. Om det blir kallare har 

hon också en lång kaftan, eller kappa som det också kallas. Som dekorationer så användes 

brickband längs kanterna på kläderna. På fötterna har hon låga skor eller kängor.  

Något som inte funnits i bilderna, eftersom det är en väldigt ny upptäckt, är att det också finns 

krigarkvinnor som nyligen har trotts varit män i gravarna. Vilket betyder att det antagligen har 

funnits fler. Fyndet som hittades var en kvinna, begravd med vapen, två hästar och saker som 

forskarna förknippade till en man. Forskarna tror också att hon var väldigt högt uppsatt, en 

riktig militär ledare. (Hedenstierna-Jonson, 2017) 

Eftersom den kvinnliga historiska vikingen inte är en krigare, utan mer av en vanlig person 

hemma på gården, så kommer denna inte kunna gå att jämföras på ett korrekt sätt i studien 

med den krigiska kvinnliga spelvikingen. Med den nya forskningen som tyder på att även 

kvinnor kunde ha varit krigare kommer därmed klädernas utkomst för den historiska kvinnan 

utgå ifrån männens klädmode i denna förstudie. 

  



 

4. Utkomst 
Från de olika teman har jag delat in dem i olika kategorier som används för att skapa dessa 

bilder. 

• Huvudbonad 

• Överkropp 

• Underkropp 

• Fötter 

• Dekorationer 

• Utrustning 

• Behåring 

Detta görs för att man lätt ska kunna skapa en blandning mellan spelvikingen och den 

historiska vikingen, och på så sätt göra karaktärer som har lite av båda. Nedan visas hur 

blandningen mellan kategorierna såg ut. 

Mellanviking 1 Mellanviking 2 

Huvudbonad Historisk Huvudbonad Spel 

Överkropp Spel Överkropp Historisk 

Underkropp Historisk Underkropp Spel 

Fötter Spel Fötter Historisk 

Utrustning Historisk Utrustning Spel 

Dekorationer Spel Dekorationer Historisk 

Behåring Historisk Behåring Spel 

 

Dessa vikingabilder kommer fortsättningsvis kallas för mellan1 och mellan2. 

                 
Figur 1. Från vänster till höger visas kvinnlig spelviking, mellan1, mellan2 och historisk viking. 



 

 

Figur 2. Från vänster till höger visas manlig spelviking, mellan1, mellan2 och historisk viking. 

4.1 Kvinnliga vikingarna 

Spelviking: 

Huvudbonad -  Hjälm med renhorn, inspiration från karaktären Thora. 

Överkropp – Fäll som en mantel samt tröja och kjol i läder. Läder-BH 

som är inspirerat från Vikings-Wolves of Midgard och Overwatch. 

Underkropp – Tighta byxor i läder. 

Fötter – Höga läderskor med remmar. 

Utrustning – Armskydd och ett brett bälte med metalldetaljer. En stor 

buckla som spänne. En liten rund sköld samt svärd på ryggen. 

Dekorationer – Pälskanter längs kanter på kläderna, skorna och 

armskydden. Två runda spännen till manteln samt dekorativa läderband. 

Behåring – Långt flätat orange hår med en ring.  

Mellanviking 1: 

Huvudbonad – Historisk hjälm taget från Danmarkshistorien (1982) 

Överkropp – Mantel och klänning i läder, liknande den som skapades för 

den kvinnliga spelvikingen. 

Underkropp – Byxor tagna från From Viking to Crusader (1992) 

Fötter – Knähöga skor, även dessa lika som de för den kvinnliga 

spelvikingen. 

Utrustning – Historiskt bälte med spänne, taget från majoriteten av 

källorna. Spjut, svärd och sköld från Vikingar i Krig (2017). 

Dekorationer – Pälskanter längs kläder och läderremmar som 

dekorationer, samt ett mantelspänne inspirerat av Thora (2014). 

Behåring – Kort brunt hår. 



 

 

 

Mellanviking 2: 

Huvudbonad – Hjälm med vingar. Inspirerat av karaktären Mercy.  

Överkropp – Historisk tunika med ringbrynja över samt en mantel. 

Underkropp –Åtsittande läderbyxor. 

Fötter – Historiska låga läderskor. 

Utrustning – Svärd, pilbåge och koger inspirerat från Mercy samt Alette. 

Brett bälte samt armskydd med metall. 

Dekorationer – Dekorationer i form av brickband längs klädeskanter samt 

på byxorna, samt ett historiskt ringspänne på manteln.  

Behåring – Långt blont hår i två flätor. 

Historisk viking: 

Huvudbonad – Hjälm taget från Danmarkshistorien och Vikingar i Krig. 

Överkropp – Tunika i två lager med en ringbrynja mellan, samt en mantel 

med spänne på ena axeln.  

Underkropp – Pösbyxor med benlindor, tagna från Vikingar i Krig samt 

Birka-rekonstruktioner. 

Fötter – Läderskor tagna från Vikingar i Krig. 

Utrustning – Bälte, svärd och stor rund sköld på ryggen. 

Dekorationer – Ringspänne samt brickband och broderier längs kanterna.  

Behåring -Långt blont hår uppsatt i hjälmen. 

 

4.2 Manliga vikingarna 

 

Spelviking: 

Huvudbonad – Hjälm med gethorn, inspirerat av For Honor samt League 

of Legends.  

Överkropp – Bar överkropp inspirerat av Vikings-Wolves of Midgard och 

For Honor, samt en pälsmantel.  

Underkropp – Ett höftskynke med åtsittande byxor under samt pälsdetaljer.  

Fötter – Knähöga stövlar. 

Utrustning – Brett bälte, armskydd samt en stor dubbelsidig yxa som 

vapen. 

Dekorationer – Läderremmar som dekorationer samt pälskanter längs 

kanter. En stor buckla på bältet samt två bucklor på manteln. 

Behåring – Orange lockigt hår och skägg med flätor. 

 



 

 

Mellanviking 1: 

Huvudbonad – Historisk hjälm taget från  

Överkropp – Tunika i läder inspirerad av Olaf från League of Legends. 

Samt en mantel.  

Underkropp – Pösbyxor med benlindor, taget från Vikingar i Krig samt 

Birka-rekonstruktioner.  

Fötter – Knähöga stövlar, liknande de som spelvikingen har. 

Utrustning – Historiskt spjut, yxa och bälte taget från Vikingar i Krig.  

Dekorationer – Pälskanter på kläderna och skorna, samt att skorna har 

läderremmar. Två guldiga platta mantelspännen inspirerade av Rook från 

The Banner Saga.  

Behåring – Kort ansat skägg.  

Mellanviking 2: 

Huvudbonad – Hjälm med kohorn, inspirerat av Olaf samt Torbjörn.  

Överkropp – Två historiska tunikor med en ringbrynja mellan. 

Underkropp – Åtsittande läderbyxor. 

Fötter – Låga läderskor tagna från Vikingar i Krig samt Birka-

rekonstruktioner. 

Utrustning – Brett bälte med en stor buckla, armskydd i läder samt två yxor. 

Dekorationer – Tygkanter i annan färg på tunikan, taget från Vikingar i 

Krig. Samt ett ringspänne till manteln. 

Behåring – Blont hår och skägg med flätor som har ringar. 

Historisk viking: 

Huvudbonad – Hjälm taget från en Birka-rekonstruktion.  

Överkropp – Tunika, ringbrynja och mantel tagna från flertalet olika källor. 

Underkropp – Pösbyxor med benlindor tagna från Vikingar i Krig samt 

Birka-rekonstruktioner.  

Fötter – Låga stövlar tagna från Vikingar i Krig.  

Utrustning – Svärd, sköld, sax och bälte tagna från Vikingar i Krig samt 

Birka-rekonstruktioner.  

Dekorationer - Tygkanter i annan färg på tunikan, taget från Vikingar i 

Krig. Samt ett ringspänne till manteln. 

Behåring – Kort trimmat skägg samt lite längre hår.   



 

5. Huvudstudie 

5.1 Metod 

För huvudstudien skapades en enkät i google formulär och lades ut på Facebook, Reddit 

forumet Samplesize, en av mina vänners discordkanal och Surveytandem. Alla deltagare fick 

själva bestämma om de skulle medverka eller ej. Informationen som samlades in är: 

- Ålder 

- Nationalitet 

- Om man spelar spel 

Den sista frågan är för att se om alla som deltog i datainsamlingen spelade spel, och därmed 

kunna ta bort de som inte gör det för att hålla det mer specifikt.  

Bilderna som skapades under förstudien har sedan parats två och två, de kvinnliga vikingarna 

parades mot varandra och de manliga vikingarna likaså. Tyvärr parades inte kvinnorna mot 

männen i denna studie då det hade blivit en alldeles för lång enkät. Nedan visas hur bilderna 

parvis visades för deltagarna. 

Frågorna: 

Kvinnor: Bild1 Bild 2 

1 Spel Historisk 

2 Spel Mellan1 

3 Historisk Mellan1 

4 Mellan 2 Spel 

5 Historisk Mellan 2 

6 Mellan 1 Mellan 2 

Män:   
7 Spel Historisk 

8 Spel Mellan1 

9 Historisk Mellan1 

10 Mellan 2 Spel 

11 Historisk Mellan 2 

12 Mellan 1 Mellan 2 

 

På grund utav tekniska begränsningar i programmet så gick det inte att använda en slumpvis 

ordning på olika avsnitt så valdes det att först visas de största olikheterna mot varandra. Den 

typiska spelvikingen mot den historiska, och sen gradvis gå igenom listan med alla möjliga 

kombinationer. I enkäten visades först kvinnorna och sen männen. I slutet av enkäten fick 

även deltagarna möjlighet att kommentera på bilderna/enkäten om de hade något att tillägga. 

5.2 Resultat  

5.2.1 Övergripande 

Efter att enkäten legat ute i cirka en vecka så hade det kommit in 172 svar, varav 161 som 

gick att använda till analysen. De resterande 11 svaren var personer som valt att de inte spelar 

spel, vilket automatiskt gör att de inte är relevanta för denna undersökning.  



 

Medelåldern för de 161 respondenterna var 23,8, ett maxvärde på 50 och ett minimumvärde 

på 18. Standardavvikelsen för åldern i denna grupp blev 4,3 vilket betyder att en stor majoritet 

av de som svarade är mellan 19 och 28 år gamla.  

 

Figur 3. Graf över åldersfördelningen från enkäten. 

Personerna i undersökningen var också från väldigt många olika länder, men med en stor 

majoritet från Sverige, 67 personer, och efter det England, 26 personer, och USA med 22 

personer.  

Som nämnt ovan så fick deltagarna se bilder på ett par åt gången, med antalet totala par på 12. 

Nedan ses de olika paren och i vilken ordning respondenterna såg dem i.  

En Bradley-Terry modell (Hunter, 2003) upprättades vilket skapade olika decimaltal på hur 

stor sannolikhet det var att deltagarna valde en specifik bild. Denna modell är en typ av 

sannolikhetsteori som kan beräkna vad resultatet kommer bli utav en jämförelse, det vill säga 

hur troligt det är att någon väljer en viss bild. Nedan visas resultatet. 

Kvinnor: Bild1 Bild 2 

1 Spel Historisk 

 0,27 0,73 

2 Spel Mellan1 

 0,25 0,75 

3 Historisk Mellan1 

 0,64 0,36 

4 Mellan2 Spel 

 0,48 0,52 

5 Historisk Mellan2 

 0,79 0,21 

6 Mellan1 Mellan2 

 0,78 0,22 

 

 

   



 

Män: 

7 Spel Historisk 

 0,34 0,66 

8 Spel Mellan1 

 0,52 0,48 

9 Historisk Mellan1 

 0,82 0,18 

10 Mellan2 Spel 

 0,78 0,22 

11 Historisk Mellan2 

 0,63 0,37 

12 Mellan1 Mellan2 

 0,32 0,68 

 

Utefter detta resultat skapades en rankningslista för att se vilka av dessa bilder som var mest 

vikingalika för deltagarna hos kvinnorna respektive männen.  

Rankning 

Kvinnor: 

1. Historisk 

2. Mellan1 

3. Spel 

4. Mellan2 

 

Män: 

1. Historisk 

2. Mellan2 

3. Spel 

4. Mellan1 

 

Skillnaden var dock väldigt liten mellan den kvinnliga spelvikingen och mellan2-vikingen, 

vilket betyder att respondenterna var rätt oense om vilken av dem som var mest viking. Detta 

kan också ses mellan männens spelviking och mellan1-vikingen.  



 

 

Figur 4. Övergripande resultat för de kvinnliga vikingabilderna 

 

 

Figur 5. Övergripande resultat för de manliga vikingabilderna 



 

5.2.2 Norden – Inte-Norden 

För att undersöka om det finn några kulturella skillnader som kan göra att folk har olika syn 

på vikingar delades deltagarna in i två olika grupper, de som kom ifrån Norden och de som 

inte kom från resterande länder. De ifrån Norden innebär Sverige, Norge, Danmark, Island 

och Finland vilket är länder där vikingatiden huvudsakligen utspelade sig i. Detta kan då göra 

att deras bild av en viking kan vara annorlunda jämfört med resterande världen vilket då 

skulle vara intressant att undersöka. 

5.2.2.1 Norden 

Antalet deltagare som var från nordiska länder var 76 stycken. Av dessa så var medelåldern 

24,3, maxåldern 35 och minimumåldern 18. Standardavvikelsen hos denna grupp är 3,8. 

Vilket gör att majoriteten är mellan 20 och 28 år gamla. 

Nedan ser ni resultatet av undersökningen av de nordiska deltagarna, där majoriteten var 

svenskar. 

Kvinnor: Bild1 Bild 2 

1 Spel Historisk 

 0,12 0,88 

2 Spel Mellan1 

 0,12 0,88 

3 Historisk Mellan1 

 0,83 0,17 

4 Mellan2 Spel 

 0,56 0,44 

5 Historisk Mellan2 

 0,95 0,05 

6 Mellan1 Mellan2 

 0,79 0,21 

Män:   
7 Spel Historisk 

 0,15 0,85 

8 Spel Mellan1 

 0,37 0,63 

9 Historisk Mellan1 

 0,89 0,11 

10 Mellan2 Spel 

 0,95 0,05 

11 Historisk Mellan2 

 0,8 0,2 

12 Mellan1 Mellan2 

 0,37 0,63 

 

I denna undersökning var det bara ett par som folk hade svårt att välja mellan, vilket var den 

kvinnliga spelvikingen och mellan2-vikingen.  

Rankningen för de nordiska personerna visas nedan. 



 

Rankning: 

Kvinnor: 

1. Historisk 

2. Mellan1 

3. Mellan2 

4. Spel 

 

 

Män: 

1. Historisk 

2. Mellan2 

3. Mellan1 

4. Spel 

 

 

Figur 6. Nordiskt resultat för de kvinnliga vikingabilderna. 

 



 

 

Figur 7. Nordiskt resultat för de manliga vikingabilderna. 

5.2.2.2 Inte-Norden 

Det var något fler deltagare som inte var från Norden, totalt 86 personer. Som nämnt tidigare 

var den stora majoriteten folk från England och USA. Medelåldern hos de som inte var från 

Norden är 23,3, maxåldern är 50 och minimumåldern är 18. Här är standardavvikelsen 4,8 

vilket betyder att majoriteten av respondenterna är 18 till 28 år gamla.  

Nedan visas resultatet av undersökningen för de som inte är från Norden. 

Kvinnor: Bild1 Bild 2 

1 Spel Historisk 

 0,4 0,6 

2 Spel Mellan1 

 0,36 0,64 

3 Historisk Mellan1 

 0,47 0,53 

4 Mellan2 Spel 

 0,4 0,6 

5 Historisk Mellan2 

 0,65 0,35 

6 Mellan1 Mellan2 

 0,76 0,24 

 

 

 

   



 

Män: 

7 Spel Historisk 

 0,52 0,48 

8 Spel Mellan1 

 0,66 0,34 

9 Historisk Mellan1 

 0,75 0,25 

10 Mellan2 Spel 

 0,64 0,36 

11 Historisk Mellan2 

 0,48 0,52 

12 Mellan1 Mellan2 

 0,27 0,73 

 

Med denna data så skapades ännu en rankning. 

Rankning 

Kvinnor: 

1. Mellan1 

2. Historisk 

3. Spel 

4. Mellan2 

 

Män: 

1. Mellan2 

2. Historisk 

3. Spel 

4. Mellan1 

 

För denna grupp så blev det tre olika par som det var svår skillnad mellan. Kvinnorna hade ett 

par, mellan1 och den historiska låg väldigt nära varandra, medan männen hade två, 

spelvikingen och den historiska och mellan2-vikingen och den historiska. Om det inte hade 

varit en liten skillnad mellan dessa så hade kanske rankningen sett annorlunda ut.  

 



 

 

Figur 8. Inte-nordiskt resultat för de kvinnliga vikingabilderna. 

 

 

Figur 9. Inte-nordiskt resultat för de manliga vikingabilderna. 



 

5.3 Analys 

Det övergripande resultatet och resultatet av de som bor i Norden blev väldigt lika varandra, 

det enda som ändrades var vilka som hamnade längst ned på rankningslistan. Detta kan ha att 

göra med att hälften av de deltagarna var från de nordiska länderna och de andra var från en 

större mängd olika länder ifrån olika världsdelar. De två som var längst ner på rankningen hos 

både kvinnorna och männen i det övergripande resultatet var också båda de paren som folk i 

den övergripande kategorin hade svårt att bestämma sig mellan. Detta kan visa att folk inte 

tyckte någon av dem var vikingar, eller att de är lika mycket vikingar eller icke-vikingar. 

Samma sak gäller även de nordiska deltagarna som inte kunde bestämma sig mellan den 

kvinnliga spelvikingen och mellan2-vikingen, vilka båda hamnade längst ner även i deras 

rankning.  

 
Figur 10. Kvinnliga spelvikingen till vänster och mellan2-vikingen till höger. 

De som inte bodde i Norden hade det istället svårare att välja mellan de som skulle vara högst 

upp i rankningslistan hos kvinnorna och männen, vilket var mellan de historiska vikingarna 

respektive mellan1-vikingen hos kvinnorna och mellan2-vikingen hos männen. Det var också 

en liten skillnad mellan spelvikingen och den historiska vikingen hos de som inte kom ifrån 

Norden. Med detta verkar det som att de var oense om vad deras bild av en viking är, vilket är 

förståeligt när de antagligen får en annan syn på vikingar jämfört med de som bor i länder där 

de ursprungligen fanns. Att de är så oense kan också ha att göra med att denna grupp är 

mycket bredare och varierad med fler länder från olika världsdelar. 



 

 
Figur 11. Kvinnliga mellan1 till vänster, manliga mellan2 till höger. 

Spelvikingen, som är baserat på hur vikingarna är representerade i spel, hamnade 

förvånansvärt långt ned på listorna. Båda spelvikingarna hamnade allra längst ner hos de som 

bor i Norden, och näst längst ned hos de övriga länderna samt den övergripande. Man kunde 

ha trott att personers syn på vikingar borde vara lika som hur den är representerat i spelets 

medium, men så visade det sig inte vara. Den stereotypiske vikingen i media fortsätter vara i 

media på grund av dess ikoniska design, men de som använder mediet har en annan syn på 

hur vikingen egentligen ser ut.  

Att folk har en mer historisk syn på vikingar kan ha många faktorer, som till exempel den 

kända serien Vikings (History Channel, 2013), som inte använder sig utav denna stereotyp 

som hittades i spelen. Information om att vikingar inte hade horn har också börjat bli mer utav 

ett allmänt faktum, vilket kan ses i den kvalitativa delen av studien där respondenterna kunde 

kommentera på enkäten, flertalet kommentarer nämner att vikingar inte hade horn på huvudet 

och att detta påverkade deras val. 

5.3.1 Analys av kvinnorna 

För att gå in lite mer djupgående på vilka element det är som skapar en viking i spelarens 

ögon så får vi börja med att analysera de olika bilderna inom könen.  

Alla Norden Inte-Norden 

Kvinnor: Kvinnor: Kvinnor: 

1. Historisk 1. Historisk 1. Mellan1 

2. Mellan1 2. Mellan1 2. Historisk 

3. Spel 3. Mellan2 3. Spel 

4. Mellan2 4. Spel 4. Mellan2 

   



 

 
Figur 12. De kvinnliga vikingarna., Från vänster; spelviking, mellan1, mellan2 och historisk viking. 

Som tidigare nämnt så blev resultatet väldigt lika mellan det övergripande resultatet hos alla 

och de som kom ifrån Norden, samt att det är en större skillnad mellan de som inte är ifrån 

Norden och de som bor där.  

Enligt alla som deltog undersökningen så är bör en kvinnlig viking inte ha renhorn eller 

vingar på hjälmen, eftersom båda två hamnade längst ner i rankningen. Dessa två vikingarna 

hade också båda bälten och vapen som var ett typiskt tema hos spelvikingen under den 

tematiska analysen.  

De element som är lika med de två som hamnade allra högst upp i rankningslistorna är: 

• Hjälmar 

• Vapen  

• Byxor 

• Bälte 

Eftersom den ena vikingen var den som var helt historiskt korrekt är det de historisk korrekta 

elementen hos mellanvikingen som är de elementen som är viktigast för att karaktären ska 

vara en viking i betraktarens öga.  

Det elementen som de två vikingarna som hamnade längst ned på alla listorna har gemensamt, 

spelvikingen och mellan2-vikingen, är de som gör dem till en mindre viking än de andra, eller 

att de inte är lika viktiga. Detta är då hjälmar med horn eller vingar på huvudet, bälten med 

stora bucklor samt vapen som är lite mindre historiska och armskydd.   



 

5.3.2 Analys av männen 

De manliga vikingarna hade, som tidigare nämnt, en lite annan rankning jämfört med 

kvinnorna där mellan1 och mellan2 har bytt plats i alla tre listorna. Här ska vi analysera vilka 

element som gör vikingen mest och minst en viking hos männen emellan.  

Alla Norden Inte-Norden 

Män: Män: Män: 

1. Historisk 1. Historisk 1. Mellan2 

2. Mellan2 2. Mellan2 2. Historisk 

3. Spel 3. Mellan1 3. Spel 

4. Mellan1 4. Spel 4. Mellan1 

 

 
Figur 13. De manliga vikingarna., Från vänster; spelviking, mellan1, mellan2 och historisk viking. 

De gemensamma elementen hos den historiska vikingen och mellan2-vikingen, vilka är de två 

som hamnade högst upp i rankningslistan hos alla grupper är: 

• Mantel 

• Tunikan 

• Skor 

Som hos de kvinnliga vikingarna är dessa de elementen hos mellan2-vikingen som är 

historiskt korrekta.  

Eftersom inga av elementen som nämnts hos kvinnorna eller männen är lika så behöver vi gå 

in djupare genom att jämföra de olika mellanvikingarna med varandra för att se varför det 

blev så stor skillnad i resultatet.  

5.3.3 Analys av mellanvikingarna 

Med resultaten ovan får vi ta reda på vilka av elementen som vi kom fram till under 

förundersökningen som är viktiga för att de ska vara en viking i betraktarens öga, detta kan vi 



 

då se med de blandade vikingarna, så kallade mellan1 och mellan2 hos båda könen. I alla tre 

rankningslistorna hamnade den kvinnliga varianten av mellan1 högre upp än mellan2, medan 

hos männen blev det tvärt om att mellan2 hamnade högre än mellan1. Även om båda könens 

mellan1 och mellan2 använde sig utav exakt samma element blev det ändå olika i resultatet, 

vilket antagligen kan bero på de olika varianter som använts av dessa element och att de då är 

olika viktiga för en viking. Nedan visas hur elementen var fördelade hos de två olika 

mellanvikingarna. 

Mellanviking 1 Mellanviking 2 

Huvudbonad Historisk Huvudbonad Spel 

Överkropp Spel Överkropp Historisk 

Underkropp Historisk Underkropp Spel 

Fötter Spel Fötter Historisk 

Utrustning Historisk Utrustning Spel 

Dekorationer Spel Dekorationer Historisk 

Behåring Historisk Behåring Spel 

 

Som nämnt ovan så var den kvinnliga mellan1 mer vikingalik än mellan2 hos alla tre grupper, 

men tvärt om hos männen. Den kvinnliga mellan2 har pilbåge och pilar, vilket ingen annan 

viking i denna undersökning har haft, hon har också vingar på hjälmen istället för horn som de 

resterande vikingarna som haft en huvudbonad baserat på spel. Hjälmen med vingarna är mer 

baserad på valkyrior (Wagner) och gamla målningar på vikingar från 1800-talet av till 

exempel August Malmström. Bilden av att ha vingar på huvudet kanske inte längre matchar 

med folks syn på vikingar längre utan kanske serien Asterix och Obelix, som är galler, och att 

valkyrior och vikingar är två helt olika saker även fast de är ifrån samma tid. 

Den manliga mellan2-vikingen har kohorn på hjälmen och två yxor istället för pilbåge, koger 

och ett svärd, utöver detta har den exakt likadana kläder som den kvinnliga men ändå 

hamnade högre upp i listan. Kohorn på hjälmen är det som är mest stereotypiskt utanför själva 

spelmediumet som till exempel på Hagbard eller på vikingar i souvenirbutiker runt om i 

Sverige. Torbjörn från Overwatch är den enda i förstudien som använde sig av dessa klassiska 

horn, annars har det använts andra typer av horn på hjälmarna. 



 

      
Figur 14. Från vänster; kvinnlig mellan1, manlig mellan1, kvinnlig mellan2 och manlig mellan2. 

De element som gör den manliga mellan2 mer vikingalik än den kvinnliga mellan2 är: 

• Kohorn på hjälmen 

• Två yxor som vapen 

Med detta så kan man se att kohorn på hjälmen samt att använda yxor som vapen är mycket 

mer en viking än vingar på hjälmen och pilbåge som vapen. Som nämnts tidigare är nog detta 

på grund utav att vingar setts mer som valkyrior på senare tid och har separerats från 

begreppet ”viking”, även om många bilder från 1800-talet hade vingarna kvar. 

För att ta reda på vilken av den kvinnliga mellan1-vikingen och den manliga mellan1 är mest 

viking får man jämföra dess olika teman. De har båda spjut, liknande byxor och skor samt att 

båda två har bara ärmar. Deras vapen, mantel och hjälmar är de teman som skiljer sig lite åt 

mellan varandra. Kvinnan har en mantel gjort av en fäll med en buckla i mitten, medan 

mannen har en i rött tyg med pälskanter som sitter fast med två bronsspännen. Hon har också 

en historiskt korrekt sköld på ryggen och ett svärd vilket mannen inte har utan istället har en 

yxa i bältet. Det som skiljs åt på hjälmarna, då båda är historiskt korrekta, är att mannen har 

ett skydd som täcker både näsan och ögonen samt en ringbrynja runt huvudet, medan kvinnan 

endast har skydd för näsan och inte har ringbrynja. Det är också en liten skillnad mellan 

tunikan på de båda, kvinnans går helt runt som en kjol medans mannens är sömlösa på sidorna 

vilket gör att den mer formar sig som ett höftskynke.  

De element som gör den kvinnliga mellan1 mer vikingalik än den manliga mellan1 är: 

• Päls som en mantel 

• Svärd och sköld som vapen 

• Ingen ringbrynja på hjälmen 



 

I detta fall så betyder det att sköld och svärd är mer typiskt viking än någon utan sköld men 

med en yxa. Det kan också vara så att det är kombinationen av spjut och sköld som gör 

karaktären till en mer vikingalik än att man inte har en sköld med sitt spjut. Att ha en päls som 

en mantel betyder då också att det är mer vikingatida än att ha en vanlig mantel med 

pälskanter, detta kan dock vara mer av att det är päls på den vanliga manteln än själva 

manteln i sig. Pälskanter på en mantel är nog också mer förknippat till kungligheter än 

vikingar, ingen av spelreferenserna hade päls på en vanlig mantel utan det var en koppling 

mellan att en spelviking hade pälskanter på kläderna samt att vissa hade en vanlig mantel, och 

dessa blev hopslagna. De enda som har en pälsmantel i resterande studien är spelvikingarna, 

vilka har hamnat under mellan1 i rankningslistan förutom hos den manliga spelvikingen där 

mellan1 hamnat längst ner i två av listorna. Allt detta kan då ha och göra med att manteln, 

som nämnts tidigare, hos den manliga mellan1, speciellt med två bronsbucklor, är mer en 

mantel för en kung eller någon högt uppsatt i medeltiden än en viking, vilket kan ha att göra 

med varför just den manliga mellan1 har hamnat så långt ned i listan jämför med den 

kvinnliga mellan1.   



 

6. Slutsatser 
Frågan som ställdes i denna uppsats var denna:  

På vilka sätt är spelares förväntningar av vikingakrigare annorlunda mot verkligheten? 

Resultaten visar att spelarna i denna studie i allmänhet har en mer historisk bild av vikingar än 

den stereotypiska som målas upp i media. Detta visas eftersom båda de två historiska 

vikingarna hamnade högst upp i den allmänna rankningen, och de vikingabilderna som var 

baserade på stereotyperna i spel hamnade längst ned. Detta skedde också hos den nordiska 

gruppen som hade samma resultat hos de som hamnade först och sist i listan.  

Detta visar att de som kommer ifrån de nordiska länderna, vilket är Sverige, Norge, Danmark, 

Finland och Island, som spelar spel har en lite mer historiskt korrekt uppfattning av vikingar 

än de som inte kommer ifrån dessa länder. Dessa personer, som konsumenter av spel, får då se 

i väldigt många spel en felaktig representation av vikingar som de har en helt annan bild utav 

eftersom det en del av deras nordiska kultur.  

De som inte kom ifrån norden hade dock den historiska vikingen på andra plats i 

rankningslistan och spelvikingen på tredje plats, vilket tyder på att de utanför norden har en 

annan förväntning på avbildningen av vikingakrigare än den historiskt korrekta vikingen. 

Dock så verkar de ändå ha en lite mer historiskt korrekt syn på vikingar än de som framställs i 

spelen eftersom spelvikingen hamnade längre ned i listan än den historiskt korrekta. 

Att vikingar inte har horn på huvudet är något många har fått information om, vilket kunde 

ses på flertalet kommentarer från de som var med i undersökningen, samt att de med horn som 

inte var kohorn hamnade längst ner. Den vikingen som hade de stereotypiska kohornen 

hamnade dock väldigt högt upp, dock så är dessa horn inte något som användes i majoriteten 

av spelen.  

De element som avgjorde att en bild på en viking var mest vikingalik mellan de bilderna som 

hade blandade element var dessa: 

• Kohorn på hjälmen 

• Päls som en mantel 

• Historiska svärd och sköld  

• Icke historiska yxor 

Så det som folk tittar på för att avgöra om det är en viking, när den inte är historiskt korrekt, 

är alltså dess:  

• Huvudbonad 

• Mantel  

• Vapen 

Dessa kan man därmed se som de visuella kärnorna hos en viking enligt konceptet ”kärnor 

och satelliter” (Aarseth, 2012), att det är dessa element som är viktigast för att någon ska 

känna igen karaktären som en viking. 



 

För att skapa en övertygande viking behövs det antingen forskas och använda vikingatida 

fynd som bas, eftersom det var dessa som hamnade högst upp på listan. Men om man vill 

skapa en viking som är lite mindre historiskt korrekt så bör de element som är listade ovan 

vara med i dess design för att folk ska känna igen dem som en viking. Antingen ha en 

historiskt korrekt hjälm, eller att den ska ha kohorn, en mantel i antingen päls eller tyg samt 

vapen i form av svärd, eller yxa, samt en rund sköld. 

6.1 Diskussion 

Den stereotypiske vikingen med horn på hjälmen som visas i spel är något som spelarna själva 

inte tycker är en viking, om de själva får välja mellan dem och vikingar som är mer historiskt 

korrekta. Många vet om att horn på hjälmarna är en myt och därmed aktivt väljer bort 

vikingar som visas med dessa horn. Den synen och bilden på vikingar som fanns under 

nationalromantiken på 1800-talet, som Wilson (1980) talar om, finns ändå kvar i viss mån 

eftersom den vikingen som såg mest ut som 1800-talets vikingar placerades betydligt högre 

upp än spelvikingarna.  

Som tidigare nämnt finns det väldigt få fynd på just vikingar (Wilson, 1992) så verkar det 

ändå som att majoriteten av folket som bor i Norden har koll på hur vikingarna såg ut, baserat 

på de fynd som våra arkeologer har hittat. Utifrån resultatet kan folk utanför Norden inte med 

samma lätthet se skillnad på en historisk viking och den stereotypiske vikingen med en vanlig 

tunika, brett bälte och kohorn på hjälmen. Men även om detta skedde så hamnade vikingen 

som är baserad på spel längre ner.  

Så som vikingar ser ut i spel, deras barbariska uppsyn, att knappt ha några kläder på sig och 

vara klädda i läder och päls är nog mycket mer en ”barbar” än en ”viking”, vilket är just det 

som Ubisoft nämner om deras vikingar i spelet For Honor (2017). Olaf ifrån spelet League of 

Legends (2009) benämns som en bärsärk, vilket är ett ord från det fornnordiska språket, detta 

kan också kopplas till det barbariska beteendet, att gå bärsärk. Majoriteten av vikingarna i spel 

visas med vapen, ovårdade och med knappt några skyddande kläder. Denna typ av viking är 

också en som Tveskov och Erlandson (2007) har sett i många filmer, en viking som är djärv 

och barbarisk. 

Att folk inte längre tycker att vikingarna i dessa spel ser ut som vikingar kan vara för att de 

inte är trovärdiga i dess miljö. Warpefelt (2013) nämner att för att en NPC ska vara trovärdig 

måste den bete sig på ett trovärdigt sätt i den kontexten som den befinner sig i, detta gäller 

nog alla typer av karaktärer, inte bara NPCs. Denna idé kan man också tolka till deras 

utseende, om de inte har ett utseende anpassat för situationen de är i så blir inte en karaktär 

trovärdig. Att den historiska vikingen placerades högst upp i studien är nog för att den är mest 

trovärdig, folk vet om att vikingar inte hade horn på hjälmarna samt att det inte var så 

praktiskt att vara lättklädd som en viking. Vikingar brukar ofta placeras i kallare klimat i spel 

med snö och kyla, att då vara barbröstad och endast ha ett höftskynke, mantel och ett par skor 

är nog inte det bästa i denna situation. 

Enligt de olika teorierna som benämnts i bakgrunden så visas det att det finns en hel del olika 

typer av karaktärer i spel, allt från NPCs som säljer frukt, ett monster nere i en grotta eller 



 

spelaren själv. Alla blir designade på ett visst sätt så att spelaren ska kunna identifiera vad de 

är för en karaktär beroende på kontexten som de är satta i. Att då vikingar, som visas med 

vapen, deras stereotypiska hjälm och den barbariska uppsynen, kanske inte är bönder eller 

handelsmän i ett spel är nog för att de då inte skulle kopplas som vikingar, för bilden på 

vikingar är att de ska ut och plundra. Detta kan man även se i denna studie eftersom de 

viktigaste kärnorna, som nämndes under 6. Slutsatser, så är två av tre kopplade till våld, 

vapen och dess hjälmar. Synen på vikingar är fortfarande, även om kanske den visuella synen 

har ändrats, kopplat till mord och krig. 

Som Orrling (1999) säger så var det bara några få som faktiskt begav sig ut på vikingafärder, 

att ta sig ut i världen, de resterande var bönder eller kanske hantverkare på sin gård. Att de var 

ovårdade och barbariska är också en myt eftersom väldigt mycket fynd visar på att de var 

väldigt rena, till exempel med så många kammar som har hittats i deras gravar.  

Med denna information hade man kunnat göra en hel del nya spel med vikingatida karaktärer 

som gör andra saker än att ”gå ut i viking”, vikingar som handelsmän, vikingar som bönder, 

vikingar som trälar. Som Dunniway & Novak (2008) nämner så finns det så många olika 

typer av karaktärer, och alla dessa kan vara vikingar. Det finns inte bara en typ av viking som 

verkar visas upp i media.  

6.1.1 Begränsningar 

Studien begränsades av att man inte kunde slumpa frågorna för de som deltog i 

undersökningen, så alla fick se bilderna i samma ordning. Detta problem kan ha gjort att man 

antar vissa saker beroende på vilka bilder man har sett innan, det skapar också problem om 

deltagarna kanske blev uttråkade och inte svarade lika sanningsenligt i slutet av enkäten, då 

kommer de flesta svaren från frågorna i slutet vara mindre sanna eftersom det inte gick att 

slumpa frågorna.   

Andra begränsningar är att det var mestadels folk ifrån Sverige som deltog ifrån den nordiska 

grupperingen, samt att det var en stor majoritet i undersökningen som allmänt var från norden. 

Norden är bara fem länder, jämför man det med totala antalet andra länder så blir det en 

väldigt liten grupp. Detta kan då ha skapat en annan syn på denna undersökning eftersom det 

inte var lika många från de resterande länderna som var med i undersökningen. 

En tredje begränsning är att det inte gick att använda den kvinnliga historiska analysen 

eftersom den inte gick att jämföra med de kvinnliga krigarna från spelen, detta skapar 

problem eftersom de inte riktigt gick igenom samma analysmetod och kunde analyseras mot 

varandra på samma sätt som männen. Om det nu är så att det var en större skillnad mellan 

könen på krigarkläder under vikingatiden togs inte det med.  

6.2 Framtida forskning 

Framtida forskning inom detta område bör omfatta en större population med fler från andra 

världsdelar än Europa för att kunna se om det finns några skillnader, och ställa frågan om 

vilken världsdel man kommer ifrån istället för specifika länder. Forskning om att jämföra 

historiskt korrekta vikingar som inte är krigare, utan vanligt folk som till exempel bönder är 

också något som behöver ses inpå närmre. Detta för att kunna dra in den kvinnliga historiska 



 

dräkten samt dess element som hittades under förstudien, men också för att se om spelarnas 

syn på vikingar ändras om de inte längre bär rustning och vapen.  

 

Figur 15. En historisk kvinna som är baserad på den tematiska analysen i förstudien. 

6.3 Avslutande ord 

Innan denna studien var gjord hade jag antagit att de skapade spelvikingarna skulle komma 

rätt högt upp i rankningslistorna, och att de historiska skulle hamna längre ned. Att vetskapen 

hos de undersökande om hur den historiska vikingen såg ut jämfört med spelvikingarna var så 

hög var något jag inte hade antagit. Detta visar bara att spel, och annan media, fortsätter 

använda sig utav en underlig stereotyp, en stereotyp som inte representerar vikingen på ett 

korrekt sätt, en stereotyp som majoriteten vet är helt fel.  

Spelföretag kanske använder sig av denna design mest för att den är intressant och snygg, inte 

för att det är en viking, eller så fortsätter de felrepresentera det utan att de själva vet om hur 

marknaden ser ut. Fler stora företag borde försöka använda de fornnordiska vikingarna i spel 

och representera dem på ett mer korrekt sätt, och kanske göra något annat än just krigare, 

vikingarna var ju så mycket mer än det. Få folk att förknippa vikingar med mer än deras 

vapen och hjälmar, vilket är det som verkar vara det viktigaste hos designen av en viking. Vi 

kanske tillsammans ska bryta normen om de krigiska vikingarna, som många spel och filmer 

baserar sig på, och istället skapa mer spel om det vikingatida samhället i sig, och därmed 

bryta stereotypen genom att visa världen andra visuella attribut som vikingar kunde ha haft. 

Skapa vikingar som är handelsmän som ska till marknader, skapa vikingakvinnor som ska 

styra över en by eller faktiskt skapa vikingar som ska ut i viking, men att fortfarande ha med 

alla de andra karaktärer som skapar det fornnordiska samhället.   
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Appendix A: Tematisk analys av spelvikingar och vikingar från fynd 

Appendix B: Bilderna som användes i den tematiska analysen 

  



 

Appendix A 

Analys hos spelvikingarna 

Spel Kön Karaktär Utseende Färger/Material 

Banner Saga Man Rook Röd mantel utan luva Rött tyg 

      Spännbucklor - mantel Beige tyg 

      Trasig Tunika - kortärmad Mörkbrunt läder 

      Brett bälte Grå Metall 

      Liten magbuckla Vitt tyg 

      Dryckeshorn   

      Armbandage   

      Snörade knähöga skor   

      Tighta byxor   

      Pilbåge + koger + yxa   

      Ansat kort skägg   

      Brunt halvkort hår   

Overwatch Man Viking - 

Torbjörn 

Hjälm med horn Brunt Läder 

      Brett bälte Rött tyg 

      Stor "Magbuckla" Grå Metall 

      Taggar Beige tyg 

      Spännesbucklor - sköldar Brunt trä 

      Pälsmantel Vit päls 

      Tighta byxor   

      Barbröstad   

      Armskydd - bandage   

      Pälskanter   

      Dryckeshorn   

      Tors hammare + sköld + 

yxor 

  

      Blont hår + stort skägg i 

flätor 

  

      Ögonlapp   

League of Legends Man Olaf Hjälm med horn Gråbrunt läder 

      Kortärmad väst Vit päls 

      Höftskynke Brunt läder 

      Armskydd Grå Metall 



 

      Pälskanter   

      Brett bälte   

      Mellan "magbuckla"   

      Två yxor   

      Orangeblont långt hår + 

skägg 

  

      Ringar i skägget   

Vikings - Wolves of 

Midgard Man Warrior 

Bälte 

Läder 

      Stort bältesspänne Brunbeige päls 

      

Armband/skydd Blågrå 

tygdetaljer 

      Pälskanter grå metall 

      Knähöga skor Mörkgrått tyg 

      Tighta byxor   

      Tatueringar   

      
Höftskynke/kjol 

  

      Barbröstad   

      Rep   

      Svärd + Sköld   

For Honor Man Raider Hjälm med horn Rutigt blått tyg 

      Barbröstad Ljusbrunt läder 

      Axelskydd Grå metall 

      Bucklor på axlarna Blåmålad trä 

      Läderremmar Beige tyg 

      Benknotor Beige päls 

      Trasigt tyg med skydd   

      Stort midjebälte   

      Tighta byxor   

      Armskydd   

      Tatueringar   

      Stor yxa   

      Pälskanter   

      Snörat Skägg   

For Honor Kvinna Raider Hjälm med horn Rutigt blått tyg 

      Bandage över brösten Ljusbrunt läder 

      Axelskydd Grå metall 

      Bucklor på axlarna Blåmålad trä 

      Läderremmar Beige tyg 

      Benknotor  Beige päls 



 

      

Trasigt höftskynke med 

skydd 

  

      Stort midjebälte   

      Tighta byxor   

      Tatueringar   

      Stor yxa   

      Hår i lång fläta   

      Pälskanter   

Jotun Kvinna Thora Hjälm med horn Bruna tyger 

      Pälsmantel Brunt läder 

      Tunika utan ärmar Grå metall 

      Inga byxor   

      Knähöga skor   

      Axellånga vantar   

      Midjebälte   

      Stor buckla på bröstet   

      Stor dubbelyxa   

      Rött hår i flätor   

Banner Saga Kvinna Alette Grön kort Mantel utan luva Brunt tyg 

      Mantelspänne Grönt tyg 

      Tunika m ärmar och "kjol" 

i annan färg 

Ljusbrunt läder 

      Brett bälte Guld/brons 

      Armskydd   

      Bucklor på huvudet   

      Rött rakt hår   

      Pilbåge + koger   

Vikings - Wolves of 

Midgard Kvinna Shieldmaiden 

Bälte 

Läder 

      Stort bältesspänne Brunbeige päls 

      

Armskydd Blågrå 

tygdetaljer 

      Pälskanter Grå metall 

      Knähöga skor Mörkgrått tyg 

      Inga byxor Brunt tyg 

      Lädersnören   

      Kort kjol   

      Läder BH   

      Svärd + Sköld   

Overwatch Kvinna 

Mercy-

Valkyrie 

Vingar på huvudet Orangebrunt 

läder 

      Boobplates Beige päls 

      Pälskanter Grå metall 



 

      Keltiska broderier Turkos armor 

      Tunika utan ärmar ljusbrunt läder 

      Byxor med kil Mörkbrunt läder 

      Knähöga stövlar turkosa stenar 

      Läderremmar beige tyg 

      Svärd beige metall 

      Vingar på ryggen   

      Diadem/krona   

      Sköld och svärd på ryggen   

      Kniv i bältet   

      Bälte   

      Blont långt hår med snören och ring 

      Armskydd   

 

Teman hos spelvikingarna 

Kön Teman Olika Element 

Man Mantel utan luva Päls 

    Tyg 

    Ingen mantel 

  Mantelspänne Bucklor 

    Sköldar 

  Hjälm med horn Kohorn 

    Bockhorn 

  Bälte Väldigt Brett 

    Brett 

    Normal 

  Bältespänne Liten buckla 

    Mellanbuckla 

    Stor buckla 

    Bältesspänne 

  Tunika Utan armar 

    Kortarmad 

    Trasig 

    Inte trasig 

  Byxor Tighta byxor 

    Inga byxor 

  Barbröstad Helt barbröstad 



 

    Med läderremmar + axelskydd 

  Höftskynke "Kjol" 

    Lång tygbit mellan benen 

  Pälskanter Vit päls 

    Beige päls 

  Knähöga skor Inte snörade 

    Snörade 

  Armskydd Metall 

    Läder 

    Hela nederarmen 

    vid handleden 

    Inga armskydd 

  Hår Långt hår - Blont/orange 

    Kort brunt hår 

    Inget hår ? (gömt under hjälm) 

  Skägg Långt skägg - vilt m ringar 

    Långt skägg - flätat m ringar 

    Kort skägg - vårdat 

    Kort skägg - ovårdat 

  Vapen Två yxor 

    Svärd + Sköld 

    Pilbåge + pilar 

    En dubbelhandad yxa 

  Tatueringar På överkroppen 

    Inga tatueringar 

  Material Läder i olika nyanser 

    Trä i blått, brunt 

    Grå metall/silver 

    Vit, beige, brun, svart päls 

    Trasigt tyg 

    Helt tyg 

    

Tyg i grått, rött, beige, brunt, vitt, 

blått 

   
 

Kön Teman Olika Element 

Kvinna Hjälm med  Renhorn 



 

    Vingar 

    Gethorn 

  Mantel utan luva Tyg 

    Päls 

  Bälte Stort 

    Brett 

    "Vanligt" 

  Bältesspänne Stort spänne 

    Stor Buckla 

    Ingen 

  Tunika Kortärmad 

    Utan ärmar 

    

Med ärmar och "kjol" i annan 

färg 

  

Annan typ av 

överdel Bandage 

    Bröstarmor 

  Byxor Tighta byxor 

    Inga byxor 

  "kjol" Kort kjol i lager 

    höftskynke 

  Knähöga skor   

  Armskydd Läder 

    Metall 

  Hår Lång fläta 

    Rött hår i 2 flätor 

    Hår i snören m ring 

  Vapen Svärd + sköld 

    Pilbåge + koger 

    Kniv + svärd + sköld 

  Pälskanter Vit päls 

    Beige päls 

  Läderremmar Remmar som detaljer 

    Inga remmar 

  Material Läder i olika nyanser 

    Päls i vitt, beige, svart 



 

    Tyg i brunt, beige, grönt, blått 

    Grå metall/järn 

 

 

 

Analys hos de historiska vikingarna 

Bild Kön Utseende Färger/Material 

Birka rekonstruktion 2 Man Långärmad särk Linne i beige 

    Överlappande kaftan Yllle i blått och rött 

    Påsbyxor Brunt läder 

    Benlindor   

    Låga skor/kängor   

    Mössa   

    Bälte med väska   

    Svärd   

    Dekorativa brickband   

Birka rekonstruktion 3 Man Hjälm med nässkydd Linne i beige 

    Ringbrynja Ylle i Gult, Rött, Grönt 

    Särk  Grå järn 

    Kjortel/tunika Silver 

    Påsbyxor Brunt läder 

    Benlindor   

    Stövel m benknappar   

    Bälte med väska och sax(kniv), dekorationer 

    Svärd + spjut + sköld   

Danmarkshistorien_bild2 Man Kjortel Linne i beige 

    Tighta byxor Ylle i Blått, gult, brunt, rött, grönt, grått 

    Påsbyxor Brunt läder 

    Läderband på benen   

    Låga skor/kängor   

    Stövlar   

    Mantel med ringspänne   

    Dekorativa brickband   

    Mössa med pälskant   

    Smalt bälte   

Danmarkshistorien_bild3 Man Mössa Läder 

    Kjortel Ylle 

    Ringbrynja Järn 

    Hjälm med nässkydd   

    Mantel med ringspänne   

    Raka byxor   



 

    Stövel   

    Låga skor/kängor   

    Bälte m kniv   

    Spjut + sköld   

    Pilbåge   

From Viking to 

Crusader_Bild1 Man Kjortel Ylle i orange, blått, rött 

    Raka byxor Ljusbrunt läder 

    Band under knän   

    

Mantel med ringspänne, 

pälsfoder   

    Låga skor   

    Mantel m hyskor   

    Bälte m dekorationer   

Vikingar i krig_bild1 Man Kjortel m kanter Ylle i grönt, blått, brunt 

    Kortare ringbrynja Grå järn 

    

Hjälm med ringbrynja och 

nässkydd Ljusbrunt läder 

    Raka byxor   

    Kängor   

    Sporrar   

    Bälte   

    Svärd, yxa, sköld, spjut   

Vikingar i krig_bild2 Man Kjortel Ylle i grönt, blått, rött, grått 

    Raka byxor i två färger Mörkt läder 

    Mantel m spänne bronsdetaljer 

    Låga skor/kängor   

    Mössa som viker sig   

    Dekorativa kanter   

    Bälte   

    Svärd, spjut, sköld   

Vikingar i krig_Bild3 Man Kjortel m kanter Ylle i Blått, brunt, rött 

    Påsbyxor Ljusbrunt läder 

    Benlindor Grå päls 

    Låga skor   

    Bälte   

    Mantel   

    Mössa med pälskant   

    Svärd, spjut, sköld, yxa   

Vikingen_bild2 Man Kjortel   

    Raka bycor   

    Låga skor   

    Bälte   

    Mössa   

    Hjälm med ögonskydd   

    Mantel   



 

    Svärd, yxa   

Birka rekonstruktion 1.1 

+1.2 Kvinna Långhärmad Veckad särk Linne i beige 

    Långärmad överklänning Ylle i blått och rött 

    Lång hängselkjol Silver 

    Huvudduk Ljusbrunt läder 

    Kappa   

    Dekorativa brickband   

    Låga skor/kängor   

    

Spännbucklor m pärlor 

mellan   

    Sax, nyckel, nålhus   

Danmarkshistorien_Bild1 Kvinna Veckad särk Linne i beige 

    Hänselkjol i två delar Ylle i blått, rött, grått, grönt och gult. 

    Kappa Brunt läder 

    

Spännbucklor m pärlor 

mellan brons 

    Dekorativa brickband   

    Låga skor/kängor   

    

Spänne som håller ihop 

särken   

    Kortärmad överklänning   

Vikingen_bild1 Kvinna Veckad särk   

    Hängselkjol i två delar   

    Spännbucklor   

    Huvudduk   

    Dekorativa band   

 

Teman hos de historiska vikingarna 

Kön Teman Olika Element 

Man Särk   

  Kjortel Med kanter 

    Utan kanter 

  Byxor Påsbyxor 

    Raka byxor 

  Skor Låga skor 

    Stövlar 

  Benlindor Benlindor 

    Band under knät 

  Mantel Med ringpänne 

    Med hyskor 

  Dekorativa band Broderat 

    Brickband 



 

  Ringbrynja Knälång 

    Lårlång 

  Mössa Med pälskant 

    Utan kant 

    Med vikning 

  Hjälm Med nässkydd 

    Med näs + ögonskydd 

    Med ringbrynja 

  Bälte Med väska 

    Med kniv 

    Med dekorationer 

  Vapen Svärd 

    Spjut 

    Sköld 

    Yxa 

    Sax(kniv)  

  Material Linne i beige 

    

Ylle i blått, rött, gult, brunt, grönt, grått, 

orange 

    Brunt läder 

    Grå järn 

    Grå päls 

    Brons 

    Silver 

 

Kön Teman Olika Element 

Kvinna Veckad Särk   

  Överklänning Kortärmad 

    Långärmad 

  Hängselkjol en del 

    två delar 

  Huvudduk   

  Kappa   

  Dekorativa brickband 

  Spännbucklor M pärlor mellan 

    Utan pärlor mellan 

  Låga skor/kängor   

  Detaljer Sax 

    Nyckel 

    Nålhus 

    

Spänne som håller ihop 

särken 



 

  Material Linne i beige 

    

Ylle i blått, rött, grått och 

gult 

    Brunt läder 

    Brons 

    Silver 

 

Kategorier med element 

Historisk viking 

Medieviking - 

Man 

Medieviking-

Kvinna 

Mössa Hjälm med horn Hjälm med horn 

Hjälm     

Kjortel Tunika Tunika 

Mantel Barbröstad 

Annan typ av 

överdel 

Rinbrynja Mantel utan luva Mantel utan luva 

Byxor Byxor Byxor 

  Höftskynke "kjol" 

Skor Knähöga skor Knähöga skor 

Dekorativa band Pälskanter Pälskanter 

 Bältesspänne Läderremmar 

  Tatueringar Bältesspänne 

Bälte Armskydd Armskydd 

Vapen Bälte Bälte 

  Vapen Vapen 

 Hår Hår 

  Skägg   

 

  



 

Appendix B 

Spelvikingarna 

 

Figur B.1 Rook från The Banner Saga (Stoic Studio, 2014)  

 

Figur B.2 Alette från The Banner Saga (Stoic Studio, 2014) 



 

 

Figur B.3 Torbjörn från Overwatch (Blizzard Entertainment, 2016) 

 

Figur B.4 Mercy från Overwatch (Blizzard Entertainment, 2016) 



 

 

Figur B.5 Olaf från League of Legends (Riot Games, 2009) 

 

Figur B.6 En Warrior från Vikings-Wolves of Midgard (Games Farm, 2017) 



 

 

Figur B.7 En Shieldmaiden från Vikings-Wolves of Midgard (Games Farm, 2017) 

 

 

Figur B.8 En manlig Raider från For Honor (Ubisoft Montreal, 2017) 



 

 

Figur B.9 En kvinnlig Raider från For Honor (Ubisoft Montreal, 2017) 

 

 

Figur B.10 Thora från Jotun (Thunder Lotus Games, 2015) 

 

 

 



 

 

Historiska Vikingarna 

 

 

Figur B.11 Bilder på kvinnliga vikingar - Birka-rekonstruktion (Historiska världar, n.d), bild 

1.1 och 1.2 



 

  
Figur B.12 Bild på en manlig viking - Birka-rekonstruktion (Historiska världar, n.d), bild 2 

 

Figur B. 13 Bild på manlig vikingakrigare - Birka-rekonstruktion (Historiska världar, n.d), 

bild3 



 

 

Figur B. 14 Kvinnliga vikingar från Danmarkshistorien (Birkebæk, 1982), bild1 



 

 

Figur B. 15 Manliga vikingar från Danmarkshistorien (Birkebæk, 1982), bild2 



 

 

Figur B. 16 Manliga vikingar från Danmarkshistorien (Birkebæk, 1982), bild3 

 

Figur B. 17 Manlig viking från From Viking to Crusader (Roesdahl & Wilson, 1992) 



 

 

Figur B. 18.Vikingakrigare från "Vikingar I Krig" (Hjardar, Vike & Rue, 2017), bild 1 



 

 

Figur B. 19.Vikingakrigare från "Vikingar I Krig" (Hjardar, Vike & Rue, 2017), bild 2 



 

 

Figur B. 20.Vikingakrigare från "Vikingar I Krig" (Hjardar, Vike & Rue, 2017), bild 3 



 

 

Figur B. 21 Kvinnliga vikingar från Vikingen (Cagner, Almgren, & Gustavsson, 1967), Bild1 



 

 

Figur B. 22 Manliga vikingar från Vikingen (Cagner, Almgren, & Gustavsson, 1967), Bild2 


