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Abstrakten  

En kvalitativ studie i syfte att identifiera mönster inom framställningen av manliga karaktärer 

i spel på AAA marknaden idag, spelarnas egna upplevelser och analyser av detta. Detta 

genom att lägga fram fyra olika populära manliga karaktärer i nya spel och analysera en 

diskussion mellan spelare bekanta inom genren om deras upplevelser av dessa protagonister. 

Målet var att genom tematisk analys finna gemensamma nämnare i resonemangen spelare har 

rörande karaktärerna för att kunna diskutera vilka aspekter som eventuellt kan omstruktureras 

i hur manliga karaktärer representeras. Genom R.W. Connells studie rörande maskulina 

relationerna såsom hegemoni, delaktighet, underordnande och marginalisering grundades ett 

teoretiskt ramverk för studien att stå på. Detta grundar även för Derek A. Burrills teorier om 

performativt, kulturell påverkan och spelarens relation till spelens avatar. Data i denna studie 

pekar på en medvetenhet om problematik i ämnet från spelare. Men även den hegemoniska 

bild som massmedia fört över till spelarnas uppfattning av hur mediet ser ut och eventuellt 

begränsar synen över dess inverkan och potential.  

Nyckelord: Maskulinitet, Genus, AAA Spel, Action Äventyr, Spelare, Kvalitativ 
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1. Introduktion 

När spelmaskinerna kom ut på marknaden under det sena 70-talet var det självklart att det var 

på denna nya plattform som kommande äventyr skulle upplevas. Det var ett nytt sätt att 

skapa, inte bara historier och äventyr, utan även göra dessa till interaktiva upplevelser för 

publiken att aktivt delta i. Ge dem en känsla av deltagande i berättelsen som andra medier 

tidigare inte kunnat.  

Maskulinitetsforskningen tog även vid sig under 70-talet och analyserar den sociala idén av 

vad det innebär och har inneburit att vara man inom de anglosaxiska delarna av världen. Då 

detta var prevalent redan tidigt i Amerika, så etablerades det inte en sann struktur att se på 

ämnet förrän mitten av 90-talet då R.W. Connell etablerade sina studier inom ämnet i boken 

Maskuliniteter (1995), där hon satte upp de olika sociala relationerna av maskulinitet. Genom 

dekonstruktion av konceptet har de försökt finna ett socialt utrymme för manlighet och hur 

nödvändigt idén av manlighet egentligen bör anses (NE2017). Detta har tillsammans med 

feministisk teori använts i analys av populärkultur såsom film, TV och digitala spel. Men vad 

som utgör en maskulin karaktär idag kan många gånger framstå som abstrakt. Den här texten 

kommer se över korsningen mellan det samtida perspektivet av karaktärer i spel och hur den 

maskulina forskningen förhåller sig till dem. Fokus kommer ligga på manliga karaktärer och 

utforskande av spelarnas resonemang och analyser rörande dessa. Genus inom spelstudier 

idag är ett vanligt diskuterat ämne, men detta tenderar framförallt att involvera 

innehållsanalys snarare än diskussioner och insikter från spelarna själva.  

Det här projektet gör en överliggande iakttagelse av fyra populära och etablerade manliga 

karaktärer från titlar släppta under de senaste tre åren. Genom fokusgrupper fördes en 

diskussion med en liten mängd spelare för att diskutera hur maskulinitet framställs och 

uppfattas. I grunden tar den här studien upp diskussionen om manliga protagonister och deras 

porträttering och därigenom se mer i detalj hur de framställs och vad som influerat dem.  

En tematisk analys knyter samman resultatet av fokusgrupperna med teorin framlagd i studien 

och genom detta görs en fastställning av hur spelares resonemang berör samhällsstrukturella 

och performativa aspekter av framställningen av maskulinitet i dessa spel. Avslutningsvis 

finns en diskussionsdel med en sammanfattning av texten, metodöverblick för vad som 

fungerade och vad i metoden som kunnat förstärkas och till sist svaret på frågeställningen 

gjord i studien kommer avsluta det här dokumentet.  

Efteråt följer referenslista med litteratur, artiklar och slutligen bilagor av externa dokument 

använda i studien.  
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2. Frågeställning & Syfte 

Denna studie analyserar några etablerade manliga karaktärer från moderna narrativt drivna 

äventyrsspel utifrån maskulinitetsteorier. Genom dialog med spelare har man kunnat 

analysera vad de anser tilltalande i dessa karaktärers framställning. Vilka aspekter är värda att 

bibehålla samt vilka delar bör ses över. Detta för att i framtiden kunna nyansera manliga 

karaktärer men också samtidigt fånga essensen av vad spelare söker hos protagonister. 

Studien kommer omfatta kulturella, sociala och eventuellt nostalgiska faktorer som gör att 

dessa spelare drar sig till karaktäriseringar som framställs. Detta för att eventuellt öppna upp 

för vad det kan innebära att vara en ledande man i dagens popkultur.  

Flera artiklar och böcker har gjort värdefulla analyser av spel, dess innehåll och påverkan 

socialt. Den överliggande analysen är att flera populära spel på marknaden tenderar att inneha 

protagonist med liknande drag, specifikt inom genren actionäventyr.  

Det tycks även saknas en dialog med spelarna över deras resonemang och medvetenhet 

rörande medier de tar del av och deras uppfattning om vad de söker hos porträtteringen av 

manliga karaktärer.  

2.1 Fråga 

Vad är spelarnas uppfattning och inställning av manliga karaktärer inom de populäraste 

formerna av narrativa spelupplevelser.  
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3. Bakgrund  

Bakgrund till några koncept som kommer omfatta stora delar av studien. I slutet uppsatsen 

kan man finna en ordlista med korta förklaringar för att underlätta läsarens förståelse för 

materialet som tas upp i studien utan att behöva utnyttja externa källor för information.  

3.1 Spel  

Spel som begrepp har ett brett omfång som sträcker sig långt bak i tiden och tar därför många 

former. Att spela är en bred kategori av icke-essentiella, och vanligtvis vardagliga aktiviteter 

som många gånger även är socialt betydelsefulla. Att fantisera är den mentala förmågan att 

upprätta en teoretisk verklighet som man vet är annorlunda än den verkliga världen och att 

detta kan skapas, överges eller förändras efter vilja (Adams 2009). En vital faktor för att ha en 

förståelse för spel som medium är hur stor variation det kan vara på dess innehåll. Den här 

studien kommer att huvudsakligen tala om hur digitala spel kan upplevas från en dator (PC) 

eller en hemkonsol.  

Spel har den unika förmågan att vara en mer deltagande form av underhållning till skillnad 

från böcker, film och teater där publiken har en mer passiv upplevelse. I dessa medier vill vi 

bli tagna till en värld av en författare eller regissör; När man spelar står spelaren till viss del 

för underhållningen själv. En bok ändras generellt inte, i synnerhet inte av sin publik. Fast när 

man spelar görs val som påverkar händelsernas utkomst (Adams 2009). Ett argument är att 

många medier behöver göra publiken delaktig utifrån deras egen kunskap om mediet och 

deras tillvaro för att låta dem skapa sina egna uppfattningar. 

3.2 Termer  

Inom spel kan man finna en stor mängd termer och uttryck som för den oinitierade kan 

framstå som väldigt främmande. Vissa har medtagits från andra medier för att passa 

kontexten medans andra är specifika för spelmediet.  

3.2.1 Genrer  

Likt många andra medier består spel av olika definierade genrer gjorda för att beskriva vilka 

element ett spel består av. Till skillnad från böcker eller film, vilka får sina genrer från 

känslan berättelsen vill förse publiken, får spel sina från de mekaniker spelaren kommer att 

mötas av. Spel kan vara identiska i sitt tema men tillhöra olika genrer, till exempel ett 

medeltida rollspel är en annan genre än ett medeltida krigsspel (Adams 2009). Men likt andra 

medier kan olika spelgenrer korsa varandra, ett actionspel kan har en kontinuerlig ström av 

händelser för spelaren, som behöver vara i ständig rörelse och kämpa mot fiender samtidigt 

som de undviker faror (Wolf 2008). Ett äventyrsspel erbjuder mycket mer utforskning och 

pussel snarare än konflikt. Kombinerar man dessa får man Action Äventyr som tenderar att 

skapa avbrott i stridandet för att låta spelaren se sig om och eventuellt lösa gåtor.  
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3.2.2 Avatar  

Avataren är den representation av spelaren som finns i spelet, det verktyg spelaren nyttjar för 

att interagera med världen genom. Många spel med stor fokus på det narrativa har ofta en 

avatar med ett fast utseende och beteende som spelaren kan utgå ifrån. Rollspel låter många 

gånger spelaren ta fram en egen avatar med valbara egenskaper som påverkar interaktionen 

spelaren har med världen, denna trend utgör en stor del av hur moderna spel hanterar avatarer 

idag (Petit 2017). Karaktärerna denna studie kommer ta upp är dock avatarer med förgjorda 

motiv, utseenden och personligheter då dessa är mer signifikanta utifrån ett socialt perspektiv 

där de kan anses mer betydelsefulla och igenkännliga för fler spelare.  

3.3 Maskulinitet & Genus  

Maskulinitet syftar till en grupp beteenden, aspekter, kvaliteter eller egenskaper kännetecknat 

av, förknippas med, eller anses passande för män (Connell 1995). Maskulinitet inom media 

och kultur har varit omdiskuterat under de senaste 30 åren och har grundat sig i 

maskulinitetsforskningen (Burrill 2008).  

“Maskulinitetsforskning, tidigare mansforskning, forskningsinriktning som inspirerats av feministisk 

teori och tänkande och som ägnar sig åt empiriska och teoretiska studier av mäns psykologiska, 

sociala och kulturella livsvillkor, livsstilar, attityder och handlingssätt” (NE 2018).  

Maskulinitetsforskningen ställer sig framförallt frågor rörande sociala sammanhang som leder 

till att människor uppfattar manlighet på ett visst vis. Från 70-talet har den anglosaxiska 

forskningen expanderat med forskning från bland annat R.W Connell, Michael Kimmel och 

Jeff Hear (NE 2018), dessa hjälpte till att framhäva den mer systematiska utvecklingen av 

maskulinitetsforskningen, vilken växte fram under 1990-talet.   

Denna studie talar ingående om manliga karaktärer i digitala spel idag och är därigenom 

kraftigt bundet till konceptet runt genus. Genus fungerar som ett samlingsnamn där uttryck 

som maskulin, feminin, queer och andra pronomen samlas under. “Feminister argumenterat 

mot kön som ett biologiskt öde och för genus som en social konstruktion” (Lundberg, Werner 

2016, s17).   

Då de karaktärerna som representeras i studien inte är av biologisk manlighet, utan snarare 

social uppfattning, kommer fokuset att ligga till vad deras framställning säger om det sociala 

utrymmen de skapats inom.    
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4. Teoretiska Ramverk  

Denna del involverar de teoretiska ramverk studien kommer utgå ifrån i sin analys. 

Inledningsvis kommer en överliggande bild av diskursen rörande ämnet idag och olika 

argument som cirkulerar det. Därefter följer en inblick i R.W Connells forskning om 

maskulina relationer, detta lägger grunden för studiens genusanalys. Sist förklaras Derek A. 

Burrells teorier om performativa egenskaper och kulturell påverkan i digitala medier då detta 

hjälper studiens ingång i spelmediet och hur genusteorierna kan implementeras.  

4.1 Diskursen  

Diskurs syftar till helheten av ett kodifierad språkligt användningsområde knutet till en viss 

typ av social praktik. Till exempel juridisk diskurs, medicinsk diskurs, religiös diskurs eller 

som i detta fall, genus (Marks 2001).  

Kön har spelat enorm roll i samhället genom historien. Människor har alltid kategoriserat sin 

omgivning för att lättare kunna hantera komplexiteten i hur allting fungerar (Höglund 2000).  

“Vi använder kön för att organisera skolor, släktskapssystem, politiska system, företag, vadhelst 

någon kan få för sig ha med kön att göra.” (Höglund 2000, s26)  

Dessa idéer har hjälpt oss utforma produkter, underhållning och andra delar av den mänskliga 

upplevelsen. Detta bygger till stor del på de visuella aspekterna mellan att vara man eller 

kvinna (Kimmel 2004). Den biologiska aspekten har en prominent position av diskussionen 

rörande könsuppdelningen. “För det första, biologiska förklaringar har en ton av “sann” 

vetenskap till sig” (Kimmel 2004, s21). Kvinnor och män är i flera fall visuellt olika för oss 

till den grad att denna förklaring kan framstå för många som “sund och understödd”.  

Konceptet av maskulinitet är som sagt omdiskuterat och därför även beprövat över dess 

legitimitet, samt dess motsvarighet, femininitet, då båda dessa är konstruktioner av den kultur 

den för tillfället diskuteras inom (Butler 1999). Maskulinitet kontra femininitet framstår som 

ytterst binära koncept som inte lämnar utrymme för den allt växande idén av vad mänsklig 

identitet innebär. En annan kritik gentemot dem är hur “heteronormativa” (Lundberg, Werner 

2016, s45) dessa framstår och därigenom tvingar på en struktur som inte stämmer in med 

verkligheten (Lundberg, Werner 2016). En fråga värt att ställa då, är huruvida genus bör tas 

upp i det sociala utrymmet. Som nämnt tidigare, maskulinitet är ett socialt koncept, och 

därigenom ingenting som egentligen går att utföra konkreta fastställande om, vilket gjort det 

ifrågasatt för sin validitet. Trots detta är det ett koncept som levt länge i kulturen och präglat 

hur många människors liv formas (Lundberg, Werner 2016).  
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4.2 R.W. Connell  

Connell är en australiensisk sociolog som gjort forskning på en rad av genusfrågor och anses 

vara en av dem som öppnat diskussionen om just män och maskulinitet (rabble.ca 2011). 

Connell tar upp i sin bok Maskuliniteter (1995) hur konceptet utvecklats med åren och hur det 

inte existerar endast en typ av maskulinitet utan multipla. “Detta är välkommet, men kan leda 

till andra förenklingar. Man tror lätt att det finns en svart maskulinitet, eller en 

arbetarklassmaskulinitet.” (Connell 1995, s100). Att göra denna distinktion är viktig och kan 

vara värdefullt för att sedan kunna utveckla diskussionen om ämnet och kanske även 

motverka de problematiska delar inom maskulinitet.  

Connell ser maskulinitet som olika former av relationer mellan varandra. Dessa relationer 

innefattar hegemoni, underordnande, delaktighet och marginalisering. Connell påpekar även 

på ämnets flexibilitet och den föränderliga natur dessa termer innehar och bör därför inte 

användas till att peka ut fixerade karaktärstyper, termer såsom “hegemonisk maskulinitet” 

eller “marginaliserad maskulinitet” är endast konfigurationer av praktiken (Connell 1995).  

4.2.1 Hegemonisk Maskulinitet  

Hegemoni beskriver klassrelationer där en grupp i samhället tar stor fördel i det nuvarande 

systemet. Sett utifrån maskulinitet syftar detta till hur vissa former av maskulinitet höjer sig 

över andra. Utifrån konceptet av hegemoni tog Connell fram ordet “hegemonisk 

maskulinitet” under 80-talet  

“… den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan 

om patriarkatets legitimitet. På detta sätt garanteras (eller förmodas garantera) mäns dominanta 

position och kvinnors underordnande.” (Connell 1996, s101)   

Den hegemoniska maskuliniteten innefattar en grupp normerande definitioner som 

problematiseras av faktumet att få verkliga män har förmågan att leva upp den standarden de 

sätter upp (Connell 1995). I denna typ av oförmåga att delta i det hegemoniska idealet skapas 

en typ av relation mellan män, vilket tillåter dem att uttrycka dessa ideal utan att fysiskt själva 

uppleva dem, detta kan refereras till en “delaktighet” (Connell 1995, s103). Detta går att 

finna igenom spel utifrån performativa upplevelser som tillåter spelare att utföra maskulina 

identiteter utan den överliggande fysiska eller psykiska utmaningen dessa kan lägga på 

individen (Burrill 2008), mer om detta senare i teoridelen (3.3). De hegemoniska idealen som 

lagts upp i det västerländska samhället definierar såväl socialt som den kultur vi tar del av.   

“Ett exempel är mottagandet av de affischer med supermodeller iförda minimala underkläder som 

möter oss i juletid” (Lundberg, Werner 2016, s70)  

Detta syftar inte till någon eventuell problematik, utan snarare den normalisering och ideal 

man kan finna i samhället rörande kroppen. Likt ett arv från kulturen vi lever i och medierna 

som tar stor plats i den kulturen. 
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4.2.2 Underordnande  

Syftar till en hierarkisk struktur det går att finna inom det hegemoniska ramverket. Till 

exempel kvinnors sociala underordning till män eller vita mäns maskulinitet gentemot den 

hos män med mörkare hy eller en homosexuell mans underordnad gentemot en heterosexuell 

man. Underordnande går att finna utanför ramarna för maskulinitet också, “en vit kvinna kan 

exempelvis ha mer makt och status än en rasifierad man “(Lundberg, Werner 2016, s18). Men 

för denna studie kommer fokus att ligga mot de underordnade strukturer som går att finna hos 

män.  

Representationen av minoriteter vägde tungt på stereotyper: den asiatiske kampsport utövaren, den 

våldsamma och kriminella svarta mannen (eller professionella atleten), och den vita militär hjälten 

som räddar antingen världen som vi vet om den genom ett episkt slag, eller en exotisk fantasivärld. 

(Dill, Burgess 2012, s565).  

Detta kan involvera allt från kulturell uteslutning till smutskastning (Connell 1995), vilket vi 

finner inom spel genom en överrepresentation av vita män (Consalvo, Ivory, Martins, 

Williams 2009), speciellt inom narrativa spel.  

Det finns en term som Connell använder för att hänvisa till dessa relationer mellan 

maskuliniteter i dominanta och underordnade klasser eller etniska grupper. Denna term är 

Marginalisering och Connell iakttar själv hur denna inte inkapslar ämnet på ett fördelaktigt 

vis. Men det är genom detta och en auktorisering från den hegemoniska maskuliniteten som 

bilden av personer av andra etniciteter eller läggning kan bli upphöjda och beaktade.  

“Men dessa enskilda stjärnors berömmelse och rikedom leder inte till någon allmän nedsipprande 

effekt; det leder inte till att svarta män i gemen erhåller någon social auktoritet” (Connell 1995, s 

105).  

Detta finner vi i spel genom urvalet av karaktäriseringar som görs syftar till att fylla en 

funktion korrelerade till dess etnicitet. Så som den asiatiska mannen som kan kampsport eller 

majoriteten av mörkhyade män är antingen gangsters, rappare eller atleter (Dill, Burgess, 

2012). Om inte dessa aspekter är en del av karaktären tenderar den att porträtteras som en vit 

människa.  
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4.3 Derek A. Burrill  

I Die Tryin’ Video Games, Masculinity, Culture (2008) tar Derek A. Burrill upp den 

kulturella korsningen mellan spel, maskulinitet och den digitala kulturen. Boken analyserar 

det digitala mediet och tar upp hur det kan utnyttjas för att återskapa traditionella 

föreställningar av kroppen, subjektivitet, sociala relationer, performativitet och de specifika 

utrymme de skapar inom spel (Burrell 2010).  

4.3.1 Performativitet 

Att vara man i spel handlar till stor del om att ta upp ett specifikt utrymme, som till stora delar 

involverar att överkomma svaghet genom destruktiva beteende. Burrill tar konceptet runt 

‘boyhood’, vilket syftar till den mentala kopplingen, män i synnerhet, kan göra till digitala 

medier. Detta för att kunna fly den reglerade naturen från samhället, arbetet och andra 

kulturella formationer (Burrell 2010). Performativ handling syftar till ett ämne som inte har 

sin grund i genusstudier, men efter att ha introducerat igenom Judith Butler, blivit del av flera 

forskares studier inom ämnet.  

“Det är svårt att säga precis vad performativitet är inte bara för min egen syn på vad  

“performativitet” eventuellt betyder har förändrats över tid” (Butler 1999, s 14)  

Butler använder uttrycket för att diskutera hur idén av genus inte är grundat i binära 

egenskaper tilldelade de olika könen. Performativitet syftar till den sociala idén av vad som 

utgör könet och människors utagerande av denna roll. Att se genus som performativt siktade 

på att visa hur den inre essensen av genus är konstruerat genom ihållande handlingar ställt 

genom en könsbestämd stilisering av kroppen (Butler 1999).  

Därför kan spel, grundat i sociala normer, kan riskera att återskapa performativa aspekter av 

typiska föreställningar av könsroller (Burrill 2010). Actionäventyr tenderar att ofta 

presenterar traditionella narrativ, såsom hur exposition läggs fram till publiken. Detta förlitar 

sig i sin tur på beteendet hos spelets protagonist, men kompliceras av att spelaren primärt är 

den drivande kraften framåt. I detta har spelaren blivit både publik och aktör (Burrill 2010).  

“Denna (sub)liminala aktivitet kan identifieras som ett i stort sett rumsligt fenomen, i vilken den 

fysiska kroppen, likt den hos den ledande aktören, är närvarande, men i olika former och 

permutationer” (Burrill 2010, s 46)  

I denna typ av samarbete mellan spel och spelare har mediet ännu en väg att presentera dessa 

ideal, då publiken själv måste utföra dessa performativa upplevelser. Detta gör då, enligt 

Burrill, att aktiviteter såsom våld är svårare att distansera sig från i spel.   
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4.3.2 Spelarens & Avatarens Band  

Performativitet leder in i Burrells analys av avataren som en handfast återkopplande signal till 

spelaren genom skärmen. Denna interaktiva relation kan utmana idén av en passiv publik 

(Burrell 2010). Med detta menas att förmågan att engagera spelaren i aktiviteterna som sätts 

upp för protagonisten i spelet gör det omöjligt för spelaren att vara helt frånkopplad. 

Händelserna i historien leder in i den interaktiva kopplingen och engagerar spelaren både 

emotionellt och performativt. Avatarens åsikter och ideologier förs då på ett vis över till 

spelaren för den tid den väljer att engagera sig i spelet. Även om dessa ideologier inte direkt 

speglar spelarens egna är de utmaningar i flera spel linjära till den grad att spelaren måste ta 

del i protagonistens ideologi för att fortsätta.  

Burrill lägger även fram att trots utvecklingen runt teknologin som visualiserar avataren och 

dess värld, är bandet mellan spelaren och avataren begränsat utifrån vad kontrollen tillåter. 

Det vill säga att uttrycket hos ett spels protagonist troligen inte kommer sträcka sig längre än 

vad kontrollen programmeras att utföra i spelet, en typ av “cyber-docka” (Burrill 2010, s75). 

Detta anknyter i synnerhet till studien då de utvalda spelen innefattar genrer präglade av 

avancerat skrivna historier med påkostad grafik som ska förse spelaren med tillräcklig 

kontext för att innesluta sig i upplevelsen. Men de är även spel som måste lyda specifika 

regler satta för att inte skapa eventuell frustration för spelaren. Det vill säga, när rätt knapp 

trycks in på kontrollen bör korresponderande handling utföras.  

4.3.3 Kulturell påverkan  

Spel har sedan länge varit sammankopplade med film i flera aspekter. En stor del spel som 

har visuella aspekter till sig lånar flera delar ifrån filmspråket. Ingenstans är detta mer klart än 

i action/äventyrs genren av spel där man kan finna flera likheter med äventyr och actionfilmer 

(Burrill 2010). En av de mest framhävande aspekterna av detta är i hur äventyrsspel tenderar 

att kopiera sättet dessa filmer representerar genus och sexualitet.  

“Actionfilmer har en lång och föraktlig historia av att presentera heteronormativ, vit maskulinitet 

som både “naturligt” och det ideala” (Burrill 2010, s 73)  

Trots likheter det går att finna bör de skillnader som utgör dessa två medier inte överses. Spel 

är i grunden interaktiva upplevelser och bör oftast förse med en varierad mängd utmaningar 

för att hålla spelarens uppmärksamhet. Medan en film kan rama in scenarier för att klargöra 

karaktärers intentioner har spel en utmaning i att majoriteten av spelet bör vara i perspektivet 

från spelaren. Detta perspektiv inom äventyrs/action spel tenderar att vara från siktet av ett 

vapen, med en protagonist, som i flera fall ska framstå som sympatiskt, kan detta leda till vad 

vissa har valt att kalla “ludonarrativ dissonans” (Hocking 2007). Ett uttryck värt att ta upp då 

det kan ligga till grund för flera av diskussionerna framöver i studien.    
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5. Metodik  

Datainsamling för studien involverar fokusgruppssamtal med spelare aktiva inom spel av den 

typen studien innefattar. Dessa möten transkriberades och därefter studeras för att finna 

tematiska strukturer att analysera utifrån de teoretiska ramverken uppsatt för studien. Syftet 

med studien är att föra en ingående dialog med spelare om porträtteringen av manliga 

karaktärer i populära spelserier. Här följer en ingående förklaring om fokusgrupper, 

motivation till metoden och även dess begränsningar följt av kriterier uppsatta för val av 

deltagare samt spelkaraktärer som gruppernas samtal kan förankra sig vid.  

5.1 Metodval  

En undersökningsbaserad metod har förmågan att ge en bred analys för hur de deltagande 

spelarna tar in denna typen av media (Lankoski, Bjork 2015). Men dessa fyller inte behovet 

av frågeställningen och offrar dialogen med spelarna och riskerar att generalisera deras 

personliga upplevelser till statistik (Bryman 2012).  

Individuella djupgående intervjuer skulle alternativt kunna förse med en inblick i vad spelare 

har för upplevelser med dessa spel. Detta ger dock en bunt av olika perspektiv utan direkt 

social påverkan, en typ av partiskhet, då ingen utmanar åsikterna och därigenom förser med 

studiens inriktning på det sociala. Det tillåter även inte att forskaren drar slutsatser om en 

befolkning som helhet eftersom de människor de talar till inte är representativa för den 

bredare gruppen (Cote & Raz 2015). Och om den som håller i intervjun förser med 

påpekanden riskerar samtalet att ledas och därigenom få data att förlora värde (Bryman 

2012).  

Fokusgrupp är en kvalitativ metodform som innefattar ett flertal deltagare som diskuterar 

sinsemellan om deras personliga upplevelser av det givna ämnet (Bryman 2012). Fokusgrupp 

som metod är ofta att föredra vid insamling av en specificerad form av data. Genom 

interaktioner bland deltagare i en fokusgrupp kan forskaren samla en stor mängd data i ett 

fåtal möten (Cote & Raz 2015). En typisk fokusgrupp tenderar att specificera sitt ämne och 

fördjupa sig, till skillnad från intervjuer där ämnet tenderar att grena ut sig (Bryman 2012). 

Genom fokusgrupper kunde diskussioner mellan deltagarna förse med inblick i både deras 

egna åsikter och hur dessa bemöts av andra (Bryman 2012). Det ser de sociala interaktionerna 

och kommunikationen som en viktig aspekt av studiens insamlade data, utan att riskera att 

deltagarna omvandlas till individuella noder (Lankoski, Bjork 2015). Värdet i detta format är 

just att den gemensamma dialogen skapar scenarier som öppnar upp frågeställningen och 

därigenom förse med insiktsfull information om den överliggande uppfattningen deltagarna 

har. Spel är öppet för olika upplevelser, detta låter deltagare genom fokusgruppmetoden dela 

med sig av dessa upplevelser. 
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5.2 Analysmetod  

För studien användes en tematisk analys för det transkriberade material som tagits fram. 

Tematisk analys syftar till att identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) inom data 

(Braun, Clarke 2006). Det förser med en detaljerad beskrivning av studiens insamlade data. 

Transkriberingen, processen av att skriva ner en detaljerad återföring av samtalen, involverar 

ingående överblick för meningars uppbyggnad och tonfall för att inte missrepresentera 

deltagarna åsikter i studiens resultat (Cote & Raz 2015). Efter genomförd transkribering från 

fokusgrupperna, så söks dessa texter igenom för relevanta uttalanden för studiens 

frågeställning. Dessa uttalanden vägs gentemot varandra för att finna gemensamma nämnare i 

resonemangen. I den här processen söktes det efter breda mönster och teman, idéer eller språk 

som upprepas över intervjuerna, eller områden där olika perspektiv verkar vara konflikt (Cote 

& Raz 2015). Dessa teman i den data som samlats in, kan urskiljas genom gemensam kontext 

i intervjuerna, finner en grund i det teoretiska ramverket etablerade i studien eller eventuella 

relationer till frågeställningen (Bryman 2012). Analysen söker efter dessa återkommande 

teman och ser bland annat vilken kontext i samtalen de uppstår och hur de kopplar samman 

med de teorier och frågeställningarna som studien tidigare tagit upp. Betoning på repetition är 

förmodligen ett av de viktigaste kriterierna för att fastställa ett mönster av den data som 

genererade betraktar som ett tema (Bryman 2012). Analysen kommer därför delas in i dessa 

teman för att mer djupgående ta upp varför dessa var prominenta och vad det innebar för 

denna studiens resultat. 

Resultat och analysdelen av studien byggs upp runt strukturen av intervjuerna och 

frågeställningen som tagits fram för dessa (bilaga 1), då de teman som tagits upp tenderar att 

kretsa kring de framlagda ämnena under mötena. Kodningen var en process av att lägga 

mötenas transkriberingar parallellt, göra färgade markeringar vid korrelerande meningar för 

att finna potentiella mönster (Braun, Clarke 2006). En analytisk diskussion grundad i studiens 

teoretiska ramverk kommer varvas med citeringar från deltagare av de båda gruppernas 

samtal. 

5.3 Val av Deltagare till Fokusgrupp  

Deltagarna som valts ut för fokusgruppen är personer bekanta med de narrativa 

äventyrsspelen utvalda för studien. Trots att alla inte upplevt majoriteten av de utvalda 

spelen, besitter de erfarenhetsnivå nog att ta upp reglerna och koncepten genom tidigare 

upplevelser. Data samlas från två separata fokusgrupper med deltagare bestående av spelare 

mellan tjugo- till trettioårsåldern, då en stor del av spelare idag befinner sig i de åldrarna 

(ESA 2017). Deltagare inom de separata grupperna är bekanta med varandra men det finns 

ingen korsande kommunikation mellan de båda grupperna.    
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5.4 Begränsningar  

Denna studie pågick under en period av två månader och har därigenom begränsningen av tid 

för att samla en pålitlig mängd data. Mängden fokusgrupper är liten och majoriteten är män, 

alla deltagare är vita och samhällsklasserna är jämförbart lika. Dessa faktorer riskerar att leda 

till att åsikter inte skiftar till en önskad nivå under samtalen.  

Fokusgrupper tenderar att vara svåra att finna specifika deltagare till och när en grupp börjar 

formas är det utmanande för ledaren av studien att finna sammanstrålande tider för alla 

deltagare (Bryman 2012). Fokusgrupp som datainsamling kan förse med ett brett intag av 

åsikter på kort tid. Det kan även förlora tråden lätt, i synnerhet i ett ämnesområde såsom 

popkultur. Det kommer krävas en del av moderatorn för att förse alla deltagare med den tid 

och plats de behöver i samtalet för att få säga sitt (Bryman 2012), då vissa människor tenderar 

att ta för sig mer än andra i samtalssituationer. En tematisk analys kräver en del tillit till den 

som håller i studien då den data som tagits fram är del av ett urval analyser specifikt valda av 

projektledaren (Braun, Clarke 2006).  

Detta är dock förutsättningarna för analysen och det kommer ge en infallsvinkel i ämnet av 

hur dessa individer ser på kulturen de deltar i.  

5.5 Val av karaktärer  

Spel omfattar flertalet genrer, åldersinriktningar och kulturer som gör att en generell 

överblick är omöjligt att innesluta för den här studien. Därför kommer denna text inrikta sig 

på manliga karaktärer från spel, framförallt marknadsförda till den västerländska marknaden. 

Skillnaden mellan västerländsk och österländsk utveckling av medier och porträttering av 

människogrupper anses för stor för studien. Den japanska spelindustrin har en stor influens 

över den västerländska marknaden sedan 80-talet och har påverkat flera titlar som utvecklats i 

väst (Wolf 2010). Men hur historier struktureras och synen på genus både visuellt och internt, 

skulle kräva en genomgående förståelse av kulturen och dess bakgrund. Därför har asiatiska 

och andra titlar utvecklade utanför den västerländska marknaden, blivit uteslutna från denna 

studie.  

Alla spelen i studien är narrativt bundna då dessa karaktärer behöver ha en klar plats i spelens 

värld och narrativ. Det finns en stor andel spel idag som tillåter spelaren att utforma sin egen 

protagonist och vissa spel som till exempel Mass Effect serien (Bioware 2007, 2010, 2012, 

2017) har en välkänd karaktär i världen med ett tilltalsnamn men där spelaren har kontroll 

över utseende. Men för att samtalet ska ha relevans behöver dessa karaktärer vara 

förutbestämda och genom detta vara utformade efter specifika former.  

Studien förhåller sig till spel av AAA (trippel A) standard. AAA spel är utvecklade på hög 

nivå av företag med enorm finansiell support för utveckling och marknadsföring. Spelen är 

även publicerade av stora företag med hög påverkan inom spelsektorn. Fokusen på AAA spel 
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ligger i att deras marknadsföringsbudget tillåter dem att ha större influens över marknaden. 

Ett annat kriterium är att titlarna även är uppföljare i en serie och genom detta etablerade 

sedan tidigare, och därigenom besitter större influens på marknaden. Detta gäller även spelets 

protagonist. de ska ha varit del av seriens tidigare installationer och är därigenom igenkända 

karaktär för publiken av dessa titlar.   

Den slutgiltiga metoden bygger på att mäta dessa spels “popularitet” och kritiska mottagande, 

därför har Metacritic (CBS Interactive 1999) använts för denna studie. Metacritic är en sida 

som sammanfattar recensioner av medieprodukter: musikalbum, spel, filmer och tv-program. 

Den samlar olika populära recensioner, utvinner poängen de gett en produkt, ibland 

omvandlar dem till deras system som går mellan 1 - 100, och därefter skapar ett medelvärde 

som ska beskriva den samlade uppfattningen av en produkt. Denna sida kan anses vara 

vilseledande i en produkts faktiska kvalitet och idén med att mäta media mot varandra genom 

abstrakta koncept såsom poäng eller procent kan anses generaliserande. Metacritic kan dock 

bidra med en helhetsbild över den samlade kulturella uppfattning dessa titlar och deras 

kvalitet utifrån ett tekniskt och en presentations synpunkt. Samtliga utvalda titlarna har ett 

poängantal som sträcker sig över 80 på Metacritic.  

Genom kriterierna som satts ut ovan framkom det fyra titlar där dessa faktorer gjorde dem 

värda för inkludering i studien. Det finns delar av dessa titlar som frångår vissa delar av 

kriterierna. Dessa kommer att tas upp under de aktuella spelens analysdel. 

 

Namn Karaktär  Spel  Metacritic 

poäng  

B.J. Blazkowicz  Wolfenstein 2: The New Colossus (Machine Games 2017)  88  

Corvo Attano  Dishonored 2 (Arkane Studios 2016)  88  

Geralt of Rivia  The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red 2015)  93  

Nathan Drake  Uncharted 4: A Thief's End (Naughty Dog 2016)  93  

 Figur 1: Valda spelen och deras Metacritic poäng    
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5.5.1 Karaktärsbeskrivning  

B.J. Blazkowicz - Wolfenstein 2: The New Colossus  

Wolfenstein serien utspelar sig i en alternativ historia där nazisterna tog över världen och 

utvecklade teknologi utöver vad som är möjligt än idag. B.J. Blazkowicz (figur 2) är en 

amerikansk soldat som specialiserar sig i en mans uppdrag där han infiltrerar fiendeläger där 

han, utöver att kämpa mot armen, upptäcker och saboterar bisarra nazistexperiment rörande 

oftast biomekanisk teknologi och det ockulta.  

Wolfenstein spelats i förstapersonsperspektiv och lägger därför den större vikten av spelet på 

stridande i olika former. B.J kan utöver att hantera flera olika vapentyper, och använda två av 

dessa samtidigt, gå i brutal närkamp med fiender. Han framstår som lugn och sansad när man 

hör hans monologer under spelets gång. Detta i kontrast till de stunder han bryter ut i brutalt 

våld mot sina fiender.  

B.J. pratar mycket om sina medmänniskor i motståndsrörelsen och sin fru Anya och 

tvillingarna hon för tillfället bär på (MachineGames 2017).   

  
Figur 2: B.J Blazkowicz  
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Corvo Attano - Dishonored 2  

Dishonored 2 utspelar sig i den fiktiva staden Karnaca. Spelet handlar om den nuvarande 

regenten Emily Kaldwin och hennes livvakt och far Corvo Attano (figur 3). Efter att Emily 

blivit avsatt av häxan Delilah Copperspoon, måste nu Corvo rädda sin dotter och hjälpa henne 

återta tronen. Corvo är en äldre man som länge tjänat kronan, detta har slitit på hans kropp 

men han är fortfarande en stark och välbyggd man. Han är specialiserad med knivar och svärd 

men har tillgång till en pistol utifall. Utöver detta har han även för länge sedan gjort upp ett 

avtal med “the Outsider” vilket gav han krafter såsom förmågan till teleportering, förvränga 

tid och ta över andra varelsers kroppar (Arkane Studios 2016). Trots hans ålder har han inga 

problem med att smyga runt hopkrupen till att göra svepande rörelser i strid.  

Det bör noteras att Dishonored 2 går att spela med en Emily som avatar. De båda karaktärerna 

är relativt olika i deras förmågor men deras vägar igenom spelet är i stort sett det samma. 

Anledningen att spelet togs med i den här texten är att valet mellan karaktärer påverkar 

dialoger och delar av motivationen. Detta till skillnad från Prey (Arkane Studios 2017), en 

annan titel av Arkane Studios, med valbara karaktärer där detta endast ändrar könet på 

avataren.  

  
Figur 3: Corvo Attano  
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Geralt of Rivia - The Witcher 3: Wild Hunt  

Spelet utspelar sig på “the Continent”, en fantasivärld omgiven av parallella dimensioner. 

Geralt of Rivia (figur 4), en monsterjägare även känd som en Witcher, är ute efter att hitta sin 

försvunna adoptivdotter som är på flykt. På hans resa kan han interagera med olika 

excentriska karaktärer, delta i boxning för pengar, dräpa monster mot betalning och förföra 

kvinnor. Oavsett vilken situation Gerald befinner sig i tycks han bibehåller sitt allvarliga 

uttryck. Gerald framstår lite som en utstött karaktär bland folket då de flesta som möter han 

påpekar på det vita håret och de kattlika ögonen. därför verkar det som att han ofta finner sig i 

situationer där han står på samma sida som andra utstötta människor och varelser i världen. 

Detta förstärks även i det att då han ofta jobbar för högt uppsatta och rika människor, tycks 

Gerald besitta ett visst agg mot dem (CD Project RED 2015).  

Witcher 3 är ett rollspel där spelaren får möjlighet att påverka spelets narrativ till viss del. 

Begränsningen ligger i Gerald som person då valen spelaren gör inte får gå i allt för stor 

konflikt med den typen av personlighet han är.  

  
Figur 4: Gerald of Rivia  
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Nathan Drake - Uncharted 4: A Thief's End  

Nathan Drake (Figur 5) är en före detta professionell skattletare och utforskare som sedan han 

var ung intresserat sig för värdesaker som kan vara gömda runt om i världen. Nathan och 

hans äldre bror Sam har länge trott att de kommer från samma släkte som den berömda 

engelska utforskaren Sir Francis Drake. Spelaren lär känna Nathan och de andra karaktärerna 

genom filmsekvenser och i dialoger mellan dem samtidigt som man spelar. 

Uncharted 4 är uppdelat i två relativt distinkta delar av spelmoment, utforskande med pussel 

och strid med vapen. Utforskandet i spelet består till stor del av att klättra på klippväggar eller 

enorma konstruktioner för att hitta diverse spakar, knappar eller liknande för att lösa pusslen. 

I strid kan han smyga i buskar för att undvika faror men måste oftast ta ut sina fiender för att 

ta sig vidare (NaughtyDog 2016).  

  
 Figur 5: Nathan Drake    
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6. Resultat & Analys  

Under fokusgrupperna fördes det fram diskussionsämnen rörande både visuella, kulturella 

och även beteendemässiga mönster att belysa ibland de utvalda karaktärerna samt liknande 

porträtteringar av spel idag (bilaga 1). Efter att ha transkriberat intervjuerna, kommer den här 

delen ta upp mer i detalj vad gruppen diskuterade och framförallt hur deltagarna resonerar 

kring ämnet.  

Alla deltagare i undersökningen kommer att hållas anonyma och har därför blivit tilldelade ett 

nummer mellan 1 till 8. För att göra det klart för vilken grupp en deltagare tillhör kommer 

siffran att ha antingen bokstaven A eller B för att förtydliga för vilka deltagare som har 

interagerat med varandra.  

Grupp A  Grupp B  

A1  B5  

A2  B6  

A3  B7  

A4  B8  

Figur 6: Resultat, uppdelningen av anonyma deltagare i grupper  

6.1 Maskulina karaktärer  

Under samtalen med fokusgrupperna blev ett återkommande ämne om hur dessa karaktärer 

tycks vara en form av återskapande avbild till de populära filmkaraktärer som porträtterats 

inom actionfilm.  

“Den som skuttar ut för mig är väl Nathan Drake just som en, som en närmast Hollywood tropen av 

en manlig actionkaraktär på det viset, eller äventyr mer kanske” (B5 2018)  

“Ja jag drog en direkt ankring till, Nathan Drake, Han påminner mig jättemycket om Hawkeye från 

Avengers (2012). Inte bara till utseendet men just det här tillmötesgående sättet, fast ändå maskulint 

papparolls artat.” (B6 2018)  

“Yngre Liam Neeson det ser jag” (B7 2018), en respons till Nathan Drakes (Figur 5) 

utseende, andra liknelser var Rambo (1982) och Terminator (1984) till B.J Blazkowicz (Figur 

2). Detta var inte bara grundat i utseendet på protagonisterna utan även deras beteenden. 

Denna typ av upprepning inom spelens relation till film tycks leda till en viss förlust i hur 

avataren kan framställs. Likt en bild som avbildar en annan bild tenderar det återupprepa 

gamla normer inom maskulina föreställningar såsom våldet, frånvaron och uppförandet 

(Burrill 2012). De tycks framstå som stereotyper på ett vis, kopior av dessa kända 

karakteriseringar från film.  
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Det var genomgående i båda grupperna att det fanns en form av dissonans mellan hur en 

karaktär beter sig och hur den agerar i scenariot. De talades om karaktärernas militäriska 

natur i hur mycket de dödar i alla fyra spel och hur detta kontrasteras mot ett karismatiskt och 

många gånger omhändertagande beteende.  

“Jag tänker mig ett samband mellan de här karaktärerna som verkar få, är att alla har ett tillseende 

hårt yttre men ett liksom väldigt “caring” (vårdande) inre om man säger så, åtminstone om man  

tänker “story-mässigt” för dom allihopa så har de ju liksom ett liknande mål som jag förstår det. 

Asså dom vill ju liksom, vad ska man säga, värna om sina nära och kära, det är väldigt viktigt och 

ja.” (B8 2018).  

Alla protagonisterna tycks motiveras av någon typ av skuld, förlust eller andra tragiska 

kopplingar till målet i spelen. De gemensamma nämnarna i detta är generellt konceptet runt 

familj och viljan att beskydda. Nathan Drake (figur 5) har funnit sin länge försvunna bror och 

i sin vilja att återuppta vad de hade i sin ungdom så ljuger han för sin fru (Naughty Dog 

2016), Gerald of Rivia (figur 4) söker efter sin adopterade dotter, Corvo Attano (figur 3) är en 

far vars jobb är att beskydda och senare befria monarken i landet, vilken också är hans dotter. 

B.J Blazkowicz (figur 2) är en ledare för en motståndsrörelse fylld av varierande karaktärer 

som förlitar sig till han och står honom nära, en av dessa är även hans fru som väntar 

tvillingar.  

“Jag tänker speciellt på Corvo som i alla fall i första spelet har som motivation att rentvå sitt namn 

för att återförenas med sin familj. Men även fast dom här har en sorts macho power fantasy vibe över 

sina respektive genrer så har de ju ändå någonting som gör dom relaterbara. Deras hook liksom, typ 

deras relationer” (B5 2018)  

Corvo Attano (figur 3) togs även upp som en annan variant av karaktär gentemot de andra 

som lagts fram. De diskuterades om hur hans fysik och uttryck säger någonting annat om hur 

han fungerar som karaktär.  

“I jämförelse med dom här är han liksom, “skinny guy” (mager kille), liksom “doing it for the 

righteous” (gör det för det rättfärdiga) medan de andra killarna är mer, stå i min väg och jag bankar 

ner er.” (B6 2018)  

Att karaktärerna i denna studie är fäder i någon form, om än blivande eller adoptiva, tycks 

vara en prevalent del i dagens medier. Denna typ av delaktighet tycks bjuda in spelaren i en 

performativ upplevelse där syftet är att engagera spelaren genom en vilja att delta i en 

hegemonisk bild av maskulint beskydd av en nära relation, i detta fall ett barn. Om detta 

familjefokus ligger i grunden till majoriteten av karaktärer idag är svår att säga och skulle 

behöva en vidare analys av marknaden. Men under samtalen nämns karaktärer från filmer 

såsom Taken (2008), Terminator (1985, 1991, 2003) och Hawkeye från Avengers filmerna 

(2012, 2015). Karaktärer, som det är värt att notera, har ett jobb som involverar våld 

samtidigt som de har en prominent faderlig roll i narrativet.  
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Detta utförande tenderar, i fallen som presenterats för deltagarna i studien, att involvera våld 

av en underordnande form. Detta då de motstånd protagonisten möts av är från fraktioner som 

ska anses vara ‘de andra’ av spelaren. I vissa av fallen avhumaniseras dessa grupper genom 

visuella aspekter (Figur 7) eller av dialog från avataren som tycks vilja skifta spelarens 

tankebana från utförandena av protagonisten. Denna dissonans undgår inte alla deltagare, 

men överlag anses detta vara en performativ del av upplevelsen och en nödvändig aspekt för 

hur ett spels narrativ bör byggas.  

  
Figur 7: Nazist soldat i Wolfenstein II: The New Colossus  

  

Men i detta kommer det även upp diskussioner om spelares inslag i karaktärens beteende och 

detta kunde vara en eventuell anledning att inte låta karaktären vara allt för mänsklig. Det vill 

säga att speciellt i dessa spel med fokus på action ville de samtidigt ha en distans.  

“Så det är kanske bra att, jag säger inte att de ska vara helt relaterbara, men också att det är bra att 

de inte är för mänskliga” (B5 2018)  

Men även hur dessa troper kan användas för att få spelaren mer engagerad i avataren.  

“Men speciellt en stor manlig karaktär som man tro bara kan slå på saker så kan man få skämmas 

lite senare när man lär sig att de har också känslor” (B6 2018)  

    

Karaktärernas ålder tycktes ligga runt en medelålder åt alla. Och detta “försvarades” av 

deltagarna som ett bra mellanläge då de anses fysiskt kapabla och åldersmässigt erfarna, 

samtidigt som utseendet kan vara “attraktivt” men ändå slitet.   
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“Det är ju en ålder som är lättast att komma åt från alla åldersgrupper. Du kan vara äldre och känna 

dig som en yngre och starkare, du kan vara yngre och känna dig större och starkare och mer makt än  

vad du kan känna att du har. Så runt 35–40 års ålder är ju en perfekt ålder att lägga karaktären i. 

Gör du den för ung så kommer alldeles för många låta bli att spela spelet men du kan även följa 

spelet och karaktären under flera år som den som spelar för att du åldras ju även om karaktären 

eventuellt inte gör det.” (B6 2018)  

Denna typ av underordnande syn på maskulinitet finner man i Connells resonemang i det att 

vissa maskulina typer ses mer fördelaktiga. I detta fall tycks det syfta till marknadsföring av 

produkten, då denna ålders skildring anses tilltalande för en bredare publik än vad en 

alternativt äldre eller yngre protagonist hade gjort.  

6.2 Spelare & Avataren  

Alla spel som presenterats för spelarna är direkta uppföljare i en serie, detta för att säkerställa 

att dessa karaktärer har en kulturell närvaro. Deltagarna frågades om varför de tror att dessa 

karaktärer har en typ av dragningskraft. De liknade då spelen till serieformatet på TV där man 

blir involverad i karaktärernas utveckling genom historien.  

“Jag kan tänka mig att det är kul att följa en karaktärs historia genom en serie av spel, för om man 

tittar på en TV serie eller som till exempel Assassins Creed” (A1 2018)  

“Det är ju intressant för du får ju följa en karaktär genom en serie. Det blir ju som att följa en TV- 

serie. När du bli investerad i en karaktär liksom att du bara, vad ska han göra nu” (B5 2018)  

Den återkommande naturen av en serie av spel tycks lika prevalent som den är på filmer och 

TV. Men med påbyggnad till detta är förmågan att interagera i en serie man uppskattat att 

delta i tidigare.  

“Sen tror jag också att vare sig man vill eller inte så blir man en liten del av karaktären, när man hör 

att den kommer tillbaka så måste man se vad man ska göra nu tror jag” (A1 2018)  

Grupp A i synnerhet gick in på detaljer som att många av dessa karaktärer besitter en typ av 

inre personlig “sorg” som kan vara intressant för en spelare att eventuellt “hjälpa till” att 

lindra.  

Burrill (2008) tar upp hur akten av att spela en karaktär/avatar kan bjuda in spelaren att 

uppleva, inte bara dess fysik, utan även dess ideologier. För att detta skulle vara en faktor 

ansåg deltagarna att narrativet i spelen behövde vara engagerande till en sådan nivå att man 

vill ta del i aktiviteterna/utmaningarna protagonisten tar del i.   

“Wolfenstein till exempel tror jag det är efter som vi nu pratade om det innan, typiskt bra story. 

Mycket film, som man då spelar det liksom mer intensivt.” (A3 2018)  

Inte bara hur berättelsen är skriven påverkade, för vissa var även perspektivet en stor faktor i 

denna fråga och hur spelets motiv presenteras.  
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“När det kommer till de här fyra spelen iallafall, av de jag spelat så är det typ 50/50, asså om man 

kollar på Dishonored och Wolfenstein, dom två blir jag mera karaktären, där lever jag mig in i hur  

det är så att säga. För där ser jag det lite mera som en ”cinematisk” upplevelse. Mer att göra 

uppdrag, speciellt Wolfenstein i mina ögon väldigt, spring runt och skjut det man ser medans Witcher 

och  

Uncharted där det blir mera av en film i mina ögon för det blir en annan typ av story.” (B7 2018)  

Kameran som presenterar upplevelsen togs upp som en faktor till bandet mellan spelare och 

avataren. Åsikter mellan huruvida förstapersonsperspektiv engagera spelaren i aktiviteterna 

som sätts upp för protagonisten i spelet och därigenom skapar mer sympati från den aktiva 

publiken.  

“Skillnaden mellan Wolfenstein och Dishonored är ju just det att dom är ju FPS (First Person  

Shooter), då får du ju spela mer som personen till skillnad från Witcher och Uncharted när man 

spelar som Gerald och Nathan och då blir det ju mer som en tredje persons vy och man tittar bakom 

karaktären, då blir det inte riktigt lika mycket personligt om man säger på ett sånt sätt. Man känner  

sig in i personen på ett annat sätt än när man ser från en tredje person, i alla fall enligt mig.” (B8 

2018)  

På andra sidan av argumentet var det presentationen från den utvändiga (tredje person) 

kameran där spelaren kan anknyta sig till händelserna mera som att ta in en films narrativ. 

Detta tycks kopplas till hur relationen blir till världen runt omkring protagonisten. Ett 

förstapersons spel i denna genre tenderar att placera allt mer nära inpå och involvera spelaren 

i omgivningen. Dishonored 2 (2016) låter spelaren utföra mer specifika handlingar som kan 

ha olika resultat beroende på spelarens val. Medan spel som Uncharted 4 (2016) förser med 

en mer överliggande modell där resultatet av spelarens val kommer i effekt mycket tidigare.  

“Jag skulle vilja slänga in som koppling till den första delen, igen från min synpunkt. Att Dishonored 

och Witcher som jag skulle leva mig mer in i karaktärens värld medans det blir en mer visuell resa av 

Wolfenstein och Uncharted” (B5 2018)  

Många av deltagarna ville dock inte gå så långt att de skulle påstå sig “bli karaktären”, eller 

låta karaktären bli en förlängning av dem själva, “Nej, det är bara, jag ser vad den gör, 

medans du är i kontroll” (A4 2018). Det tycks finnas en separation för spelarna över 

karaktärerna de kontrollerar beroende på aktiviteterna i spelen. Öppna spel som The Witcher 

(2015) kan förse med mera möjligheter att själv uttrycka sig, men då Gerald (figur 4) är 

specifikt skapad för den här serien så kompliceras detta. Witcher 3 med sin öppna värld och 

valmöjligheter knyter an till en annan typ av dissonanser spelare tycks finna, och det är i de 

narrativa motivationerna, det vill säga vad spelaren vill och vad karaktären vill. Vilket står i 

kontrast till “cyber-dockan” (Burrill 2010, s75) som en frånkopplad entitet styrd av spelaren. 

Burrill syftar till detta som en kontroll relation, menat den fysiska kontrollen en spelare har 

över avataren, så kan det även bindas till den narrativa kontrollen spelaren har och därigenom 

begränsa avatarens förmåga till ett mer nyanserat uttryck.  
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6.3 Relatera & Nyansera 

Frågan om att relatera kopplade till hur vissa av dessa karaktärer tycks känna emotionellt. Här 

var en del där universal ena gruppen hade svårt att hitta delar att relatera till hos karaktärerna 

medan den andra gruppen hittade flera aspekter de kunde relatera till. Spelarna i 

undersökningen säger sig söka mera nyanserade karaktärer, vilket tycks komma från det 

intresse för denna typen av narrativt drivna upplevelser. Det talas om hur karaktärer borde få 

bli mer sårbara så att säga. Detta för att göra de lättare att relatera till och eventuellt engagera 

spelaren mer i de faror avataren utsätts för. Det kommer dock tillbaka till ett hyllande av hur 

dessa spel har utvecklats i sitt skrivande och presentationen av deras narrativ.  

“Ja de har gjort jättestora framsteg. Jag tänker på hur dom, ja bara man tänker på första spelen av 

dom här egentligen, vilka stora hopp det är emellan expansionerna. Särskilt mellan Uncharted 

spelen,  

den första Nathan Drake när man får se han i första spelet och så fram tills idag om man säger så, 

har han gjort en ganska stor personlighetsförändring” (B8 2018)  

Spel är många gånger av en utmanande natur där en spelare bjuds in till att ta del av denna 

utmaning. I dessa titlar och liknande är denna utmaning i flera fall grundat i våld snarare än 

andra mer diplomatiska alternativ (Burrill 2008). I många fall innehåller de självfallet 

aspekter av rumskännande, pussel eller dialog-val. Men det verkar klart för många av 

deltagarna i undersökningen att dessa element existerar för att leda in i strid-scenarier. Så en 

medvetenhet av dessa hegemoniskt maskulina aspekterna tycks vara prevalent hos deltagare, 

och trots detta var de våldsamma delarna ingenting som ansågs ta ifrån karaktären dess nyans.   

6.4 Representation & Förändringar  

“Identisk med mig själv “(A3 2018), syftar till hur deltagarna hade utvecklat dessa karaktärer 

själva. Om dock lite skämtsam, speglade detta några av svaren från de andra deltagarna.  

“Jag skulle nog falla i den där fällan och skulle göra typ en liknande karaktär” (A4 2018)  

Deltagarna fann sig gärna i denna situation då dom hade en uppskattning för dessa karaktärer 

sen innan.  

“Jag tror jag är ganska nöjd, jag finner mig ofta i saker och så ja det är bra, så jag är nöjd med det” 

(B7 2018).  

Ett resonemang för varför dessa karaktärer porträtteras som de gör grundar sig i vilka delar av 

världen de utvecklas i. Det vill säga att de tagits fram av utvecklare från primärt vita länder 

där majoriteten av de som arbetar på produkterna är mestadels män.   

  



28  

 

“Men vad är, var kommer den största videospels exporten från, USA. Alltså det är väl mest vita, en 

vit befolkning, jag vet inte. Det kan ju ha va en anledning. Hade det vart till exempel Kina så hade 

varit mest asiatiska karaktärer. Men det är såklart en problematik att det endast nästan är 

medelålders  

män som är, asså dom här karaktärerna. Varför är det inte mer svarta, mer asiater asså det är 

samma som saknas” (A2 2018)  

Denna inställning går att finna i Connells resonemang runt hur samhällets hegemoniska 

uppfattning tar vid i ett överenskommet beslut om vad som anses “säljbart”. Deltagarna i 

studien uttrycktes påpeka en förlust i variation i beteende och variation snarare än i etnicitet 

eller sexuell orientering. Denna eventuella underordning tycks grunda sig i hur ovanlig denna 

typ av representation är än idag snarare än någon typ av trångsynthet hos spelare.  

“Sen har vi det här om man tänker på etniciteten, att det nästan alltid är vita män tror jag har mycket 

med just att man ska kunna relatera till om man tänker på filmer till exempel. Om man tänker på  

actionhjältar inom filmer så är det inte många av andra etniciteter än just vita män.” (B8 2018)  

Att känna sig representerad verkade definitivt uppskattat av dessa spelare och när frågan 

uppstod om att förändra dessa karaktärer var det överliggande, inget stort behov att ses över. 

Om de själva fick bli porträtterade, var det delat mellan en mer fysisk förmåga för att förse 

med mer performativa upplevelser, men även en del deltagare sökte mindre styrka för en mer  

“trovärdig” upplevelse.     
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7. Diskussion & Slutsatser  

Diskussionsdelen kommer igen synliggöra studiens frågeställning med intention denna gång 

att besvara den. Slutligen kommer en del om framtida studier för ämnet.  

7.1 Sammanfattning  

Studien syftade till att se över specifika spelares förmåga att iaktta en typ av spelgenrer de tar 

del av och kritiskt analysera dess karakterisering av manliga protagonister. Detta för att 

klargöra vilket närmande vi bör ta för att kunna lösgöra vissa eventuella aspekter till dessa 

karakteriseringar som riskerar att utesluta grupper av spelare. Att analysera vad hos dessa 

karaktärer är tilltalande och därigenom förmedla vilka delar som är värda att bibehålla 

samtidigt som andra delar eventuellt bör ses över för revidering i hopp om att i framtiden 

kunna nyansera manliga karaktärer och inkapsla essensen i det spelare söker hos 

protagonister och samtidigt öppna upp för vad det innebär att vara en ledande man idag.  

7.2 Slutsats  

Spelare i undersökningen uppvisar en analytisk förmåga att dekonstruera arketyperna i 

diskussionen. De uppvisar även en form av medgörlig attityd till existensen av dessa 

karaktärer och finner generellt inget stort behov att röra om statusen dessa avbildningar har.  

7.2.1 Ingående  

Genom att studera hur performativa utföranden, underordnad, relationer och hegemoni 

fungerar inom studier av spel går det att finna ett behov hos en grupp spelare att söka 

spelupplevelser med ett ingående narrativ och engagerande karaktärer. Dessa upplevelser 

förser en tilltalande blandning av interaktivitet och en mer passiv upplevelse försedd av 

spelets narrativ.  

Man kan finna genom jämförelser av de båda grupperna att ett mönster av en viss 

normalisering och institutionaliserad syn till den här formen av innehåll. Den kultur de lever i 

och upplever dagligen förser dem med en bild som framstå som logisk utifrån ett typ av 

marknadssyfte.  

Alla deltagare var vita och majoriteten av dem var män, vilket kan göra att känslan av att vara 

representerad i spelen i stort sett inte var något problem. Den hegemoniska maskuliniteten 

framstod eventuellt därför inte som lika problematisk för dessa spelare då de inte känner sig 

uteslutna av den.   

Dessa deltagare är uppenbart medvetna om hur vanlig denna porträttering är och det finns en 

genuin kritisk inställning till den överrepresentation de har i mediet. Men att engagera sig i 

detta tycks inte prioriteras då i perspektivet till alla andra sociala sammanhang för dessa 

individer tycks denna problematik på ett vis minimal.  
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7.3 Metoddiskussion  

Valet av fokusgrupp som metod för den här studien grundade sig i behovet av att inte bara 

samla konkreta data eller ens personliga åsikter. Utan att detta kunde ge en inblick i 

diskussionen rörande ämnet, resonemangen mellan de olika deltagarna och deras reaktioner 

till varandras uttalanden. Det är också ett effektivt sätt att ta in mycket information på en 

kortare tid än vad enskilda intervjuer hade gett och med utgång från tidsomfånget för denna 

uppgift var detta en självklar utgångspunkt. Att nyttja tematisk analys till detta kändes 

självklart då ämnet berörde personliga åsikter och kollektiv diskussion snarare än rå fakta. I 

den här studien blev material insamlat från två separata fokusgrupper som inte varit i kontakt 

med varandra i någon form. Det hade varit fördelaktigt att eventuellt ha ytterligare en grupp 

för att ytterligare väga några av de resultat som kommit fram. Det hade även kunnat vara 

intressant att ta in deltagare av mer varierad samhällshärkomst och etnicitet, men mer om 

detta i vidare studier (7.4). Målet var att hitta gemensamma nämnare inom diskussionerna och 

finna vikten i den nuvarande porträtteringen av den här typen av karaktärer. Som ledare för 

fokusgrupperna var framförallt att hålla diskussionen fokuserad på ämnet. Då samtalet 

berörde populärkultur, avvek diskussionen flertalet gånger åt andra intresseområden. Överlag 

höll sig alla deltagarna insatta och det var i stora drag en balans mellan vilka som fick ordet.  

7.4 Vidare Studier  

Detta är ett ämne som är vidöppet för ingångsvinklar som hade varit fascinerande att utföra 

som en studie. Det här dokumentet lade upp en liten bit av hur den mest prominenta 

framställningen av maskulinitet är, men det skulle kunna fördjupas ytterligare i att göra en 

innehållsanalys av långtgående serier för att finna hur maskulinitet har porträtterats genom 

åren. Finns det skiftningar? Hur utfördes dem? Vilka faktorer kan ha bidragit till detta?  

Uppenbarligen, som nämnt tidigare, behöver denna studie byggas ut med fler deltagare av 

mer varierad bakgrund för att kunna göra analyser över hur dessa karakteriseringar blir lästa 

beroende på spelarens utgångspunkt.  

Det finns flera studier som gått djupare in på ämnen som nämnts här i dokumentet, som till 

exempel faderskap i spel och hur män uttrycker sin egen maskulinitet genom spel som låter 

dem göra egna karaktärer. Detta är ett ännu växande område som förhoppningsvis kommer 

utveckla vad det innebär att vara man och hur det ska uttryckas i medier så stora som spel är.  

En fascinerande studie hade även varit att ta kontakt med dessa utvecklare och intervjua dem 

om motivationen till vissa av dessa karakteriseringar och därefter mäta dessa svar emot 

spelarnas uppfattning av dessa karakteriseringar.    
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Ordlista  

  

● Anglosaxiska: De germanska folk som migrerade till Storbritannien, i synnerhet England, och 

blev dominerande där från 300-talet.  

● Diskurs: Den cirkulerande debatten rörande det givna ämnet.  

● Filmsekvens: Videor i spel som inte är interaktiva. Primärt skapade för narrativa anledningar.  

● Första persons perspektiv: När kameran i spelet befinner sig i avatarens synfält.  

● FPS (First-person shooter): Ett skjutspel där spelvärlden visas från avatarens perspektiv.  

● Genre: Gjorda för att beskriva vilka element ett spel består av. Exempel på spelgenrer: FPS, 

Action Äventyr, Survival Horror, RPG, Racing.   

● Hegemoni: En ledande social ide. Kan syfta till sociala, politiska eller samhällsstrukturella 

ideal.  

● Heteronormativitet: Syftar till hur medier eller liknande utformats efter en heterosexuell 

inramning.  

● Konsol: Maskin för spel framtagen för kommersiellt bruk. Exempel på konsoler: Xbox One, 

Playstation 4, Nintendo Switch.  

● PC: (Personal Computer) Maskin framtagen för en variation av applikationer. En applikation 

rörande denna text är spel  

● Protagonist: Huvudrollen i en historia som leder den centrala konflikten.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Fokusgrupp stödtext med frågor  

Syftet med gruppen  

Jag har som uppgift just nu att skriva en C-uppsats. Mitt ämne är och det jag vill höra er prata 

om är manliga karaktärer.  

Ni är valda för att ni är bekanta med spel och är mellan åldrarna 20–30, det vill säga en 

stor procent av spelare idag. Inledande Frågor  

1. Är ni bekanta med någon av dem?  

➢ Om inte: Hur upplever du/ni dem utifrån det ni ser?  

2. Vad känner ni kan ha influerat dessa karaktärer?  

➢ Påminner de er om andra kända karaktärer, från film, böcker, serier eller andra 

spel?  

➢ Vilka aspekter är det som påminner?  

Frågor  

1. I den här typen av spel, vad tror ni bandet blir mellan spelaren och karaktären?  

➢ Att man blir karaktären eller att uppleva karaktärens omgivning.  

2. Detta är väldigt stora spelserier, med kända karaktärer. Vad hos denna typ av 

karaktärer är mest tilltalande för spelare.  

3. Hur förhåller sig dessa karaktärer till “verkliga världen”? Finns det realism till dem? 

Går det att relatera till dem?  

➢ På vilket vis  

4. Om ni fick göra en karaktär till ett liknande spel av manligt kön, hur skulle ni göra 

honom?  

Avslut  

1. Har ni några avslutande tankar efter fokusgruppen?  

2. Summera diskussionen  

3. Se över målet med gruppen en gång till och hör för om någonting har missats.  

4. Tacka och avsluta  
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Bilaga 2: Fokusgrupp Avtal   

Tack för att du vill delta i denna fokusgrupp för att diskutera populära manliga karaktärer inom spel idag. Spelen 

själva, och de idéer och koncept kring dessa ämnen.  

Deras porträttering, eran “relation” till avatarerna och manlig representation i spel idag.  

  

Jag, _______________________________________________________________ avlägger löfte om att 

upprätthålla sekretess för information som lämnas ut under fokusgrupp eller under närliggande observerade 

tillfällen, följande avtal:  

  

a) Att all information som lämnas ut idag, utöver data nödvändigt för rapporten, kommer endast vara 

tillgängligt för moderatorer  och  deltagare.  

b) Utelämna eventuell incriminerane information som någon deltagare eventuellt vill undanhålla från 

rapporten.  

c) Produkterna som presenteras idag är inte associerade med Uppsala Universitet utan är utvalda efter 

specifika kriterier uppsatta för uppgiften  

d) Alla anteckningar, referensmaterial, memoranda, dokumentation och register som på något sätt 

innehåller eller reflekterar någon konfidentiell  information ska tillhöra  uteslutande 

 Ägare  och  undertecknad som förbinder sig att lämna över alla kopior i 

undertecknades ägo till ägaren på begäran.  

e) Även all konfidentiell material som skulle kunna användas för att identifiera deltagare, såsom ID

 , är  utelämnat i slutliga produkten för att skydda deltagarna.  

f) Att du bekräftar dig kompenserad för ditt deltagande i denna Fokusgrupp och att all information och 

åsikter som du tillhandahåller är helt din egna.  

g) Att du härmed ger tillstånd till moderator för forskningsstudien att inneha en ljudinspelning av denna 

session. Att du förstår att en transkription av det här bandet kommer användas endast för denna

  studies forskningsändamål .  

  

Genom att skicka på detta formulär kommer du att godkänna villkoren för sekretess för deltagarna:  

Deltagerens signatur: ________________________________________________________________________  

Datum:____________________________________________________________________________________  

För tillgång till de fulla transkriberingarna:  

andersmauritzk@gmail.com    
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