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Sammanfattning 

Det här är ett arbete om hur framförallt kvinnliga spelkaraktärers gångstilar påverkar spelares 

uppfattning av dem. Arbetet inleds med att ta upp tidigare studier där det kommit fram att betraktare 

uppfattar feminin och maskulin gång på olika sätt. Syftet med det här arbetet är att undersöka hur detta 

fungerar när det handlar om animerade karaktärer. Artefakten består av 3 olika gånganimationer 

applicerade på samma karaktär. Gångstilarna ser ut på tre olika sätt, en är typiskt maskulin, en är neutralt 

feminin och en är sexualiserat feminin. Respondenterna fick titta på animationerna och sedan gradera 

olika känslotillstånd på dem. Resultatet visar att den maskulina gången uppfattas som starkare, gladare, 

mer avslappnad och minst attraktiv av de tre. Den sexualiserat feminina uppfattas som svagast, mest 

nervös och mest attraktiv.  

 Resultaten visar att det i spel bör vara möjligt att välja olika gånganimationer för sina karaktärer i 

karaktärsskapandet, eftersom det påverkar uppfattningen av den så pass mycket.  

 

Nyckelord: Animation, Genus, Sexualisering, Spelares uppfattning av karaktärer  
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1 Introduktion 

 

Många vetenskapliga undersökningar har kommit fram till att skillnaden mellan hur män och kvinnor 

går normalt är ytterst liten eller ingen, men att när försökspersonerna får höra att de ska bedömas utifrån 

hur attraktivt de går så blir resultatet väldigt annorlunda, med mycket mer feminina och maskulina 

gångstilar, som framhäver höfter respektive axlar på experimentdeltagarna. Kvinnliga spelkaraktärer 

som går sexigt antyder därför att de är där för att bli betraktade, trots att de är starka och har vapen eller 

superkrafter och är där för att slåss mot monster eller ondska. Att de rör sig på ett sätt som inte är effektivt 

för den situationen de befinner sig i antyder att deras syfte egentligen är någonting annat, så vill man 

bygga en trovärdig kvinnlig karaktär så måste man ge henne en egen gångstil som är feminin, men inte 

sexualiserad. Hon kan mycket väl ha en attraherande gångstil också för händelser i spelets handling där 

det berättigas, men hennes vanligaste gång bör inte vara det om hon ska bli trovärdig. Detta eftersom 

kvinnor som inte känner sig betraktade, eller som inte vill ses som sexiga, inte rör sig på ett så överdrivet 

feminint sätt som kvinnliga spelkaraktärer tenderar att göra.    

 

Det finns också känslor som överdrivet maskulina och feminina gångstilar utstrålar, vilka omedvetet 

kan forma spelarens uppfattning av karaktären. Undersökningar och en sorts allmän konsensus jag hittat 

indikerar att en maskulin gångstil utstrålar glädje, makt och avslappning, medan en feminin gång 

utstrålar sårbarhet, nervositet och ledsamhet. Hur påverkar dessa adjektiv en spelares uppfattning av en 

kvinnlig respektive manlig karaktär? Bör animatörer kanske ha detta i åtanke när de får i uppgift att 

animera en kvinna? Vad för sorts signaler bör hon sända ut? Ska hon verkligen vara sexualiserad om det 

är meningen att hon också ska upplevas som stark och självsäker? Det är viktigt att en animatör är 

medveten om detta då en animation i slutändan kan ge helt annan information om en karaktär än vad 

speldesigners och manusförfattare har bestämt från början. 

2 Bakgrund 

 

I detta avsnitt beskriver jag en del forskning om hur människor går, samt hur människor uppfattas när 

de går, något som inte bör förväxlas. Kvinnor och män tenderar att uppfattas på mycket olika sätt, även 

fast det rent tekniskt är mycket små skillnader i hur de faktiskt rör sig till vardags. Mycket beror på 

vilket känslotillstånd personen är i och vad den vill förmedla till omgivningen. Dessutom beskrivs 

representationen av detta i spel, och framförallt hur kvinnors kroppsspråk hanteras. Till sist ringas ett 

rörelseramverk in, och hur detta kan användas för att beskriva manlig och kvinnlig gång, och på så vis 

definiera skillnaderna ur ännu ett perspektiv. 
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2.1 Mänsklig gång 

 

2.1.1 Identitet 

 

Den mänskliga gångstilen är för oss tätt förknippad med identitet och varje person har ett individuellt 

sätt att ta sig fram på. Något som är gemensamt för friska människor är supportfasen och svingfasen, då 

man antingen har foten i marken eller svingar den fram för nästa steg. Tack vare individualitet i 

steglängd, balansförskjutning, hastighet och andra detaljer så som höft- och bålrotationer, kan man med 

hjälp av endast en persons gångstil känna igen en person. Det finns undersökningar som har bevisat 

detta, som till exempel James E. Cuttings och Lynn T. Kozlowskis undersökning (1977) där sex personer 

filmades när de gick, iklädda svarta dräkter med ljuspunkter som markerade lederna. Deltagarna kände 

varandra och när de senare fick titta på filmerna så kunde de till 38 % gissa vem som var vem, endast 

med hjälp av ljuspunkterna. Om slumpen hade avgjort borde antal rätt svar enbart utgjort 16,7%. Detta 

är dock en något gammal undersökning, men det finns liknande studier under senare tid, ofta i syfte att 

utveckla övervakningsteknologi (Xuelong Li mfl, 2008). Syftet är att program ska kunna identifiera 

människor på håll, för att man på så sätt kan undvika att ta fingeravtryck eller scanna av iris. 

 

2.1.2 Biologiska Skillnader 

 

När det gäller skillnader i gång mellan män och kvinnor så är olikheterna inte så stora som en kan tänkas 

tro. Många forskare har undersökt detta och till exempel Raptopoulos m.fl (2005) har kommit fram till 

att den största skillnaden finns i höftens rörelsemönster, då höftens rotation är större hos kvinnor, dock 

inte mycket större. Vid en koreansk undersökning (Cho, Park & Kwon, 2004) uppmättes skillnader i 

fysiken hos män och kvinnor som till viss del troddes påverka gångstilen, till exempel att kvinnor hade 

bredare höfter i förhållande till hur långa de var. Kvinnor tog också kortare steg och gick med en högre 

rytm än män. Medan kvinnorna i den koreanska undersökningen rörde sig framåt långsammare än män 

så trodde forskarna att detta var en kulturell skillnad, då kvinnor i många tidigare undersökningar har 

gått lika snabbt som män.  

 

Den mest övergripande sammanställningen av forskning inom detta område har gjorts av Frimenko, 

Whitehead och Bruening (2014), som kom fram till att skillnaderna mellan manlig och kvinnlig gång, 

som ofta uppmäts tydligt vid test med avstamp i psykologi och mänsklig perception, vid empiriska 

kinematiska studier istället är förvånansvärt begränsade, motsägelsefulla eller tvetydiga. De har 

sammanställt alla artiklar som handlar om skillnader i gång mellan könen som de kunde hitta inom olika 

fält såsom medicin, teknik och psykologi, samt vid elektroniska sökningar på internets databaser för 

vetenskapliga artiklar. I sin sammanställning redovisar de för tids- och rumsförflyttning samt för de 
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olika ledernas rörelser i bäcken, höft, knä, ankel och överkropp.  När det handlar om tid- och 

rumsförflyttning kom de fram till att de vanligaste skillnaderna handlade om föredragen hastighet, 

stegrytm och steglängd, det vill säga att kvinnor gick långsammare och med en snabbare stegrytm och 

en kortare steglängd. Vad gällde höftens rörelser så fanns det tydliga resultat som visade att kvinnor 

roterar höften mer vid varje steg, det fanns dock även undersökningar som visade på motsatsen, att män 

var de som rörde höften mest. Ett gemensamt resultat de hittade var att kvinnor svankar mer, men 

författarna poängterar att detta är en fast struktur i den kvinnliga anatomin som inte har någonting med 

rörelse att göra. En sak som de lade märke till i sin undersökning var att det fanns väldigt lite eller ingen 

forskning kring de övre delarna av kroppen, så som torso, axlar, armar och händer. Trots att det vid 

perceptionsforskning då försökspersoner ombeds känna igen könet på gående figurer är överkroppen 

som gör det lättast att könsbestämma. En av slutsatserna de drog om skillnader i gången mellan könen 

är att olikheterna är små och i vissa fall motsägelsefulla, samt att vissa skillnader verkar vara mer 

kulturellt inlärda än biologiska. 

Dessa källor är mycket vetenskapliga och testerna har utförts på liknande sätt, med reflekterande eller 

ljusa markörer som satts fast vid gångarnas leder, och gångarna har varit klädda i svarta heltäckande 

kläder och på så sätt avidentifierade. Endast ljuspunkter har synts på filmen som de tillfrågade har fått 

se eller som forskarna har mätt. En felmarginal vid dessa undersökningar är att markörerna kan sättas 

på lite fel plats, eller sitta löst och flytta på sig, denna risk är dock svår att få bort helt, men felmarginalen 

kan minimeras med hjälp av ökad noggrannhet och med att en enda operatör utför utplacerandet och på 

så sätt säkerställer att markörerna hamnar på samma ställen varje gång. 

 

2.1.3 Attraktivitet 

 

En människas gång är som sagt mycket individuell och påverkas till största del av dennes sinnestillstånd. 

Är hen stressad, avslappnad, rädd eller arg så syns detta tydligt i hur hen rör sig (Michalak mfl, 2009). 

Vad mer som kan påverka är hur stor viljan är att attrahera det andra könet. Till exempel uppfattas 

kvinnor som har på sig högklackade skor som mer attraktiva vid ljuspunktstester liknande dem beskrivna 

tidigare, eftersom det ökar rotationen av höften och minskar steglängden (Morris mfl, 2013). På bloggar 

för transsexuella finns det ibland tips på hur man feminiserar eller maskuliniserar sin gångstil. Till 

exempel skriver bloggerskan Lucille Sorella i sitt inlägg How to Walk Like a Woman (2015) att män bär 

mer spänningar i sin kropp och behöver slappna av mer i sina rörelser för att gå övertygande som en 

kvinna. Sorella har en bakgrund som modedesigner, stylist och professionell magdansös och beskriver 

sig själv som en person som har en livslång erfarenhet av att vara feminin och tack vare sin dansbakgrund 

är duktig på att förstå rörelser. Hon erbjuder kurser och hennes bloggposter har många tacksamma 

kommentarer, så det verkar som att hon är till stor hjälp för många transsexuella som vill bete sig mer 

feminint. Hon skriver i sitt blogginlägg att kvinnors förhållandevis bredare höfter ger dem en lägre 

tyngdpunkt och därför mer rullande höfter, och att det kan vara en bra teknik för dem som vill gå mer 
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feminint att ta på sig högklackade skor eftersom det förändrar tyngdpunkten och blir en bra övning. 

Dessutom nämner hon att det är viktigt att försöka hålla axlarna stilla eftersom det tvingar en att 

balansera med höfterna istället, samt att korta ner sin steglängd eftersom det är ett viktigt feminint 

attribut.  

 

I artikeln How to Have a Sexy Walk That Drives Women Nuts (2012) beskriver författaren Chaste 

Amante att han genom att ha gjort observationer och experiment kommit fram till vissa detaljer som kan 

öka maskuliniteten och attraktiviteten i en mans gångstil. Dessa är: bra hållning, långsam gånghastighet, 

långsamt rörelsemönster, överdrivna svängande rörelser i axlar och armar, låren brett isär, fötterna 

pekandes rakt fram och minimerat lutande med överkropp eller huvud. Amante skriver att detta är 

detaljer som får den gående mannen att se mäktig, avslappnad och självsäker ut, attribut som kvinnor 

enligt honom tycker är attraktiva. Detta är så klart en mycket subjektiv åsikt, men han beskriver själv 

hur väl detta stämmer, och har skrivit flera böcker om förförelse, relationer och attraktion. Han driver 

också flera dejtingföretag som är framgångsrika, så dessa personliga åsikter kommer från en man som 

är väldigt insatt i ämnet. 

 

De fenomen Amante beskriver kan man också tydligt se i videon Science of Sex Appeal- A Sexy Walk 

(Discovery, 2011), där olika testpersoner får veta antingen att de ska bedömas utifrån hur effektiv eller 

hur attraktiv deras gångstil är. De som får veta att de ska bedömas utifrån sin attraktivitet rör sig på ett 

helt annat sätt än de som tror att de bedöms efter hur effektivt de går, och man ser många av de 

egenskaper som beskrivits ovan, med rullande höfter hos kvinnor och svängande axlar hos män. Detta 

är en kort video men den är vetenskapligt utförd med försökspersoner som går på ett rullband i ett labb, 

och som filmas bakifrån och från sidan. Skillnaderna i gångstilarna mellan personerna syns tydligt. 

 

BioMotion Lab är ett forskningslaboratorium i Canada där de utför experiment om sensorisk 

information, perception, kognition och kommunikation bland annat. Härifrån kommer det en hel del 

forskning om just attraktivitet i gångstilar och de har publicerat flera texter om ämnet, dessutom har de 

skapat en interaktiv hemsida där man kan experimentera med en figur som består av 15 ljuspunkter och 

föreställer en människa som går. (se figur 1) 
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Figur 1, Skärmavbild av Bio Motion Labs gångexperiment 

 

Denna artefakt baseras på 100 olika personers gångstilar som spelats in med hjälp av motion capture. 

Motion capture är en teknik att överföra rörelser till data med hjälp av en speciell dräkt med reflektiva 

markörer. Skådespelaren har på sig dräkten i ett rum med många kameror runt väggarna. Kamerorna 

spelar in markörernas förflyttningar så att de sedan kan bearbetas i dator och sättas på en tredimensionell 

avatar som då utför samma rörelser som skådespelaren har gjort. Datan från de 100 deltagarna har sedan 

bearbetats till att bli denna interaktiva video. På sidan finns det fyra olika reglage att ställa in gradvis: 

maskulin/feminin, tung/lätt, nervös/avslappnad och glad/ledsen. Detta ger stora möjligheter att testa 

olika gångstilar. Bloggaren Château Heartiste har gjort detta. Han skriver i sitt blogginlägg How to Walk 

Like an Alpha Male (2015) om hur han testat sig fram till de, enligt honom själv, sexigaste kvinnliga 

och manliga gångstilarna. För att skapa den mest attraktiva mannen har han dragit mätarna till 100% 

man, 100% tung, 100% avslappnad och 100% glad. För att skapa den sexigaste kvinnan så har han satt 

mätarna till 100% kvinna, 80% lätt, 80% avslappnad och 80% ledsen. Han motiverar detta med att en 

självsäker och avslappnad man är vad kvinnor vill ha, och att lite nervositet och ledsamhet hos kvinnor 

utstrålar en sårbarhet som attraherar män. Den här bloggposten är ett uttryck för författarens högst 

personliga åsikt, som vid en närmare inblick verkar tvivelaktig i sina åsikter angående könsroller, då 

man kan hitta flera antifeministiska artiklar och artiklar som kritiserar män som inte är “alfamän” på 

hans hemsida. Denna artikel bör dock inte avfärdas då han har många läsare och följare som 

kommenterar positivt på hans blogg och helhjärtat verkar hålla med om vad han skriver. Detta pekar 

också i samma riktning som övrig data i området. 
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Någonting liknande beskrivs i undersökningen Impressions of People Created by Age-Related Qualities 

of Their Gaits (Montepare & Zebrowitz-McArthur, 1988), en undersökning som till största del handlar 

om åldersrelaterade skillnader i gångstilar, men som berör könsskillnader också. Där har de gjort ett 

liknande test som nämnts tidigare, med ljuspunkter fastsatta vid lederna på försökspersonerna så det 

endast är dem som syns. Några av resultaten de fick av sin undersökning var att de med en maskulin 

eller pojkaktig gångstil tolkades som kraftfullare och gladare än de med en feminin gångstil, och de med 

en feminin gångstil tolkades som mer sårbara än de maskulina. Både en ungdomlig och en maskulin 

gångstil ansågs vara lycklig, dock inte den feminina. Den feminina kopplades till sexighet, men det 

gjordes inte den maskulina. Detta är den enda vetenskapligt utförda undersökningen jag hittade om just 

detta och den är något gammal, men ändå värd att lita på om man ser till hur noga och professionellt den 

utfördes, och att de tillfrågades åsikter kan tolkas som mer objektiva då undersökningen inte fokuserade 

på vilka adjektiv som kunde appliceras på könens gångstilar, utan det var en av många frågor. 

 

2.2 De 12 animationsprinciperna 

 

Frank Thomas och Ollie Johnston var två av de så kallade Disney’s Nine Old Men, en grupp animatörer 

som var med och animerade de allra första Disneyfilmerna. I boken The Illusion of Life (1995) beskriver 

de två författarna hur de 12 animationsprinciperna växte fram och tog form. Animationsprinciperna är:  

 

 Squash and Stretch (Sammanpressning och utsträckning.) 

 Anticipation (Förberedelse inför en rörelse.) 

 Staging (Presentation av scenen och situationen.) 

 Straight Ahead Action and Pose to Pose (Intuitivt, kronologiskt animerande och planerat 

animerande med utplacerade poser.) 

 Follow Through and Overlapping Action (Allt på en karaktär ska inte röra sig exakt samtidigt, 

utan överlappas.) 

 Slow In and Slow Out (En rörelse ger olika uttryck om den startar långsamt eller snabbt och 

stannar långsamt eller tvärt.) 

 Arcs (För att göra agerandet mer visuellt tilltalande och realistiskt bör lemmar röra sig i bågar.)  

 Secondary Action (En extra rörelse förutom den huvudsakliga rörelsen ger agerandet mer liv) 

 Timing (Hur lång tid en rörelse tar avgör vad den kommunicerar.) 

 Exaggeration (Överdrift gör agerandet mer intressant.) 

 Solid Drawing (Något som berör främst 2D animation, att se till att karaktären inte tappar eller 

får extra volym i rörelserna.) 

 Appeal (Karaktären måste ha charm) 
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Dessa 12 riktlinjer används än idag för att göra animationer mer visuellt tilltalande i både film och spel. 

Uttrycken möjliggör också för ett lättare samtal kring animation, då vissa återkommande företeelser har 

ett vedertaget namn och därför enkelt kan beskrivas. 

 

2.3 Animation i Spel 

 

2.3.1 Ur utvecklares perspektiv 

 

I spel finns det olika sätt att gå till väga när man ska skapa trovärdiga, tilltalande karaktärer. Deras 

rörelsemönster är en av de viktigaste sakerna för att de ska få liv och för att spelaren ska kunna känna 

empati för huvudkaraktären (Landgraf, 2015) eller förstå hur de icke spelbara karaktärerna beter sig 

(Moleman, 2009). Båda dessa är personer med erfarenhet och insyn i branschen och deras artiklar har 

publicerats på plattformar som Animation Mentor och Gamasutra, vilket är två hemsidor som är mycket 

seriösa och erkända inom lärande av animation och speljournalistik. Moleman beskriver att när 

animationerna är dåliga så märker spelaren det direkt och helhetsupplevelsen av spelet förstörs, därför 

är det viktigt att skapa animationer som ger spelaren bra feedback och en känsla av att vara i kontroll av 

karaktären. Detta kan uppnås antingen genom att anställa riktiga skådespelare och använda sig av motion 

capture, vilket kan skapa mycket trovärdiga och kvalitativa animationer, förutsatt att skådespelaren är 

duktig och hårdvaran som används är bra. Denna teknik är dock relativt ny och ger ett realistiskt uttryck 

som inte alltid passar i spel. Ofta används vanlig handanimation för att ge karaktärerna liv. Det vill säga 

att animatören själv från grunden bestämmer poser och timing (Thomas & Johnston, 1995) och gör alla 

animationer manuellt. Detta kan ge ett mer stilistiskt uttryck som i sig kan vara mycket charmigt och 

tilltalande om animatören är duktig. 

 

2.3.2 Manligt och Kvinnligt 

 

Vid spelproduktion är tid en värdefull resurs och animatörer är ofta pressade att skapa animationer 

snabbt och utan iterationer (Masters 2014). Det kommer samtidigt ett ökande krav från spelarna om att 

det ska vara möjligt att spela som kvinnliga protagonister. Tidigare har spelare varit mestadels män, och 

många teman i spel har varit tvivelaktiga vad gäller sexism och porträtteringen av kvinnor. Kvinnorna 

har ofta varit fast i sexistiska könsroller, som till exempel en handlingssvag kvinna som spelaren måste 

rädda, eller som en sidokaraktär som drivs av sin kärlek till huvudpersonen. Detta beskriver bloggaren 

Tremblay i sin artikel Intro to Gender Criticism for Gamers: From Princess Peach, to Claire Redfield, 

to FemSheps (2012). Romano, en artikelförfattare på webbsidan The Daily Dot kritiserar i sin artikel 

How sexist video game animators keep failing women (2014) hur kvinnor ofta animeras extremt 
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sexualiserat, vilket bidrar till en bild av kvinnor som objekt och därför gör det svårt för kvinnor att ta 

sig in i branschen eller accepteras av sina medspelare. Men ju fler kvinnor som spelar spel, desto större 

bli behovet av förändring. Detta har enligt vissa lett till en del extraarbete för grafikavdelningen på 

spelbolagen, då det nu alltså också måste göras animationer till kvinnliga karaktärer. I vissa fall har man 

struntat i efterfrågan och valt att inte ha med kvinnor som spelbara karaktärer. Detta hände i Assassins 

Creed Unity (2014), där utvecklarna hävdade att det skulle ta tusentals timmar att skapa en spelbar 

kvinnlig karaktär. Detta var det många som kritiserade och hävdade var lögn (Farokhmanesh, 2014). 

Enligt kritikerna skulle det endast ha inneburit att rikta om de redan existerande animationerna till ett 

annat skelett och justera de absolut viktigaste så som gång, spring och stillastående. Det finns också de 

som hävdar att kvinnor är mycket svårare att animera än män, eftersom de måste vara vackra hela tiden, 

oavsett vilken känsla de ska förmedla eller vad de ska göra. Detta har också fått kritik i och med att det 

bygger på stereotypen om att kvinnor bara är där för att se vackra ut, och inte i egenskap av riktiga 

personer med komplexa känsloliv (Amidi, 2013). I andra spel har man tagit en genväg på så sätt att man 

först gjort alla tänkta animationer till den manlige protagonisten, och sedan helt resolut givit den 

kvinnliga versionen samma animationer, något som Bioware har fått kritik för. Detta verkar inte 

bekräftat av studion, men många forumposter från fans kritiserar att den annars välskrivna kvinnliga 

karaktären Commander Shepard i spelet Mass Effect 2 (2010) springer som en man, och att kvinnorna i 

de förinspelade dialogsekvenserna i Dragon Age: Inquisition (2014) plötsligt börjar röra sig väldigt 

maskulint, efter att innan ha haft nästan överdrivet feminina och sexualiserade rörelser. Användaren 

thedistortedchild skriver: “It's frustrating that the male animations are the default, hopefully this changes 

next game. I'd prefer a toggle, so you can have a feminine, neutral, or masculine walk no matter gender.” 

(2014) Alltså att hen tycker att det är frustrerande att det är de maskulina animationerna som är standard 

och att hen önskar att det ändras till nästa spel, så att hen hade kunnat bestämma själv om karaktären 

skulle gå feminint, neutralt eller maskulint, oberoende av vilket kön den hade. Användaren Tootless 

FTW uttrycker också med ironi hur hen älskar att det alltid handlar om resurser när det kommer till att 

addera någonting feminint i spel: “Also, I love how it's a matter of resources when it concerns adding 

anything female” (2014). Spelföretaget Bethesda har också fått kritik från fans om att deras kvinnliga 

karaktärer rör sig som stora muskulösa män i spelet The Elder Scrolls V: Skyrim (2011). Ett exempel på 

en välgjord kvinnlig karaktär är Lara Croft i spelet Rise of the Tomb Raider (2015). Här är animationerna 

inspelade med motion capture med en kvinnlig skådespelerska, och känslorna återspeglas tydligt i 

karaktärens ansikte. Animationerna är realistiska och Lauras kroppsspråk är kvinnligt men inte 

sexualiserat, utan hon ser naturlig och kraftfull ut och reagerar realistiskt på omgivningens prövningar 

(Ash, 2015). 

 

Det finns otroligt många spelare i världen, så när det kommer ut nya spel från stora kända spelbolag så 

skrivs det många recensioner om dem och fans startar direkt forums och wikis för att diskutera och dela 

med sig av tankar och erfarenheter. Vissa spel tillåter också att kapabla spelare skapar egna mods till 
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dem, som till exempel spelet The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) till vilket man får hundratals träffar 

om man på sidan Nexus Mods söker på “animation”. En användare vid namn Nemesis the Warlock har 

skapat en mod som heter Feminine Females där han byter ut alla kvinnors animationer så att de rör sig 

mer feminint. Han skriver att designers på Bethesda medvetet valde att kvinnor som bär rustning skulle 

röra sig som män, eftersom det enligt dem tydligen är så i verkligheten. Han fortsätter med att kritisera 

att de rustningar som kvinnorna har på sig i spelet är samma sorts rustningar som män har, vilket han 

tycker är orealistiskt. Han hävdar att i en verklighet där män och kvinnor bär rustning så skulle det finnas 

rustningar som var gjorda för kvinnor så att de skulle kunna röra sig naturligt. Detta är bara några av 

många exempel där spelare har reagerat på spelbolagens oförmåga att porträttera kvinnor på ett 

representativt sätt, och ibland betett sig som att en kvinnlig karaktär är mer som ett extra tillägg som 

beror på resurs och tid än som ett rimligt alternativ för de som vill spela igenom spelet som någonting 

annat än en vit, muskulös man med skäggstubb. 

 

2.4 Labans rörelseanalys 

 

2.4.1 Labans efforts 

 

Laban var en dansare, koreograf, skådespelare, konstnär och designer som föddes 1879 i Bratislava. 

Under sitt liv utbildade han människor i dans och rörelser, och under den senare delen av livet utvecklade 

han en rörelsefilosofi som har kommit att betyda mycket för dans, teater, fysisk utbildning, industri, 

lantbruk och terapi. Filosofin bygger på att den mänskliga kroppen och människans sinne är 

sammansmälta, och att mänskligheten är en del av världen och därför rättar sig efter naturens lagar 

(Newlove & Dalby, 2004). Han utvecklade en teori som förenklar kommunikationen kring dans och 

rörelser. Det kan annars vara svårt att beskriva rörelser och sätten de utförs på, vilket gör detta system 

till ett praktiskt verktyg för mig i mitt fortsatta arbete med att analysera gångstilar.  

 

Rörelseanalysen består av dessa kategorier: Body (kropp), som beskriver strukturella och fysiska 

karaktärsdrag i människokroppen när den rör sig, efforts (utförande, ej direkt översättning) som förklarar 

hur rörelser utförs, shape (form) där det beskrivs hur kroppens form ändras under olika rörelser. Och till 

sist space (rum), om hur kroppen rör sig i förhållande till omgivningen. I kategorin efforts, som beskriver 

hur rörelser utförs, finns det fyra olika underkategorier: Space (rum), time (tid), weight (vikt) och flow 

(flöde). Rörelser kan beskrivas utefter hur de beter sig gentemot dessa efforts, om de kämpar mot dem 

eller är eftergivna. Space beskriver hur en rörelse färdas genom rymden, är rörelsen direkt eller flexibel? 

Time beskriver hur länge rörelsen förekommer, är den återhållen eller plötslig? Weight beskriver hur 

ansträngande rörelsen är, det vill säga lätt eller stark. Flow är hur flytande rörelsen är, om den är spänd 

eller avslappnad. Vidare går analyssättet in på vad som händer om man kombinerar dessa efforts. Om 
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man kombinerar två stycken får man ett effort state, det vill säga ett statiskt tillstånd man kan befinna 

sig i mellan två rörelser. Kombinerar man tre olika efforts så resulterar detta i olika effort drives, vilket 

är olika sätt rörelser kan utföras på. Det finns fyra olika effort drives: action drive (inget flow), spell 

drive (ingen time), passion drive (ingen space) och vision drive (ingen weight). Av dessa anses action 

drive vara grunden, som blir till de andra när flow kommer in och ersätter en annan effort. Action drive 

är uppdelat i åtta olika basic effort actions (betyder ungefär basutförande av en rörelse), som beskriver 

hur rörelser kan utföras då hela fokuset ligger enbart i rörelsen och inte har någon särskild känsla. Nedan 

visas en dynamosphere (se bild 2), där de åtta olika action drives som finns placeras in i en 

tredimensionell form. 

 

Figur 2, Labans Dynamosphere 

 

De åtta olika basic effort actions som finns är alltså pressing (tryckande), flicking (snärtande), wringing 

(vridning), dabbing (baddande), slashing (svepande), gliding (glidning), thrusting (stötande), floating 

(flytande) (Newlove & Dalby, 2004). 

 

2.4.2 Labans teori applicerat på manlig och kvinnlig gångstil 

 

För att få ytterligare en dimension på skillnaderna mellan manlig och kvinnlig gång så kan man tillämpa 

Labans rörelseteori på det som vi nu vet enligt många kännetecknar en maskulin och feminin gångstil. 

Det är dock otaliga rörelser som sker i en människas kropp när vi går och skillnaderna är som sagt 

subtila. Att fokusera på just action drive när man analyserar gångstilar tror jag är bra eftersom att gå är 

någonting spelkaraktärer brukar göra utan att tänka på det. Det är en rörelse helt driven av motorik och 

är ett praktiskt agerande som repeteras steg för steg. Om vi börjar med att utgå från de egenskaper som 

verkar vara en allmän åsikt vad gällande maskulinitet, det vill säga, stora, yviga rörelser, svängande med 
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överkropp och avslappnad långsamt gång men med en spänning i kroppen och en bra hållning. Torson, 

med midja, överkropp och axlar, skulle enligt Laban beskrivas som wringing, alltså flexibel, ihållande 

och stark. Känslan av wringing beskrivs som en stark motspänning mot vikt, men ger efter för rum och 

tid, något som stämmer överens med beskrivningen av maskulinitet som avslappnade, långsamma 

rörelser som innehåller styrka. Feminin gång skulle i motsats till detta troligtvis beskrivas som dabbing, 

med snabba, lätta rörelser som går direkt mellan en punkt till en annan. Kvinnans kropp skulle troligtvis 

också kunna ge uttryck för floating, eftersom hon förväntas röra sig mjukt, återhållet och lätt, och inte 

med samma spänning som en man. Detta är då en väldigt könsstereotyp beskrivning av maskulinitet och 

feminitet och verkligen ingenting som kan appliceras på människor generellt, men animerade karaktärer 

tenderar att stämma bättre in i de snäva könsrollerna och ett mer rörelseteoretiskt sätt att konkretisera 

rörelserna kan vara till hjälp för att förstå dem. Det är dock rätt så problematiskt att förenkla rörelser på 

detta sätt, då de otvivelaktigt påverkas av karaktärens humör och fysiska förutsättningar.  

 

Sammanfattning av bakgrunden 

 

Många studier som undersökt kvinnor och mäns gångstilar har kommit fram till att skillnaderna på hur 

män och kvinnor går till vardags är mycket små. Skillnaden kan vara större mellan två individer av 

samma kön än mellan en man och en kvinna. En återkommande trend pekar på att kvinnor och män 

förväntas gå väldigt olika när de porträtteras i spel. En kvinnlig karaktär som inte går typiskt feminint 

blir antingen hårt kritiserad på spelbolagens forum eller omgjord av fans. Detta verkar vara ett resultat 

av hur man är van att se kvinnor i medier, sexualiserade på ett eller annat vis. När en kvinnlig karaktär 

inte rör sig sexigt så reagerar spelare på det, på ett negativt eller positivt sätt. Ett alternativ till den 

sexualiserade kvinnan är den maskulina kvinnan. Då har produktionsbolaget inte lagt ner någon extra 

tid på att skapa animationer åt en kvinnlig karaktär utan bara givit henne de manliga. Detta gör också 

fans upprörda, eftersom många tycker det är en bra sak att kvinnor börjar få ett högre och viktigare syfte 

i spel än att vara där enbart för att man ska tycka de är attraktiva. Fans anser då att karaktärerna förtjänar 

mer omsorg än att rent tekniskt bara vara den manlige karaktären fast med en kvinnas kropp. Vidare är 

det intressant hur människor uppfattar de typiska könsspecifika gångstilarna känslomässigt, att en 

maskulin gångstil uppfattas som glad, avslappnad och mäktig, och en feminin som nervös, sexig, sårbar 

och lite ledsen. Hur påverkar det uppfattningen av den kvinnliga motsvarigheten till den manlige 

protagonisten? Slutligen kan wringing sammanfatta den hypermaskulina kroppens rörelser, och dabbing 

den extremt feminina, dessa två rörelser är besläktade på så sätt att de båda är kontrollerade och flexibla, 

men kvinnan är lätt och mannen är stark. 
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3 Problemformulering  

 

Kvinnor och män går till vardags väldigt lika, men i spel rör de sig mycket olika eller identiskt. Detta 

för att kvinnan oftast antingen är överdrivet feminin, eller har fått mannens animationer. Det ena kan 

dels förklaras med att de är animerade, och att animerade karaktärer oftast har överdrivna rörelser i 

enlighet med exaggeration, en av de viktigaste animationsprinciperna (Thomas & Johnston, 1995). Det 

kan också förklaras med att kvinnor ofta är sexualiserade i spel för att spelaren ska uppskatta att titta på 

henne. Tidigare undersökningar har indikerat att en maskulin gångstil uppfattas som avslappnad, glad 

och mäktig, och en feminin som nervös, sårbar och lite ledsen. Detta förmedlas undermedvetet till en 

betraktare och skapar eventuellt en konflikt då en kvinnlig protagonist har samma egenskaper som en 

manlig, men går på ett sätt som sänder ut helt andra signaler.  

 

Jag har i min undersökning velat se hur uppfattningen om en kvinnlig karaktär förändras beroende på 

hennes gångstil. Därmed har jag velat undersöka om det ligger någonting i mina observationer om att 

hon skulle utstråla mindre makt och styrka ju mer feminint hon rör sig. Detta för att skapa större 

förståelse hos animatörer om vikten att veta vad sexualisering av en karaktär verkligen innebär för 

spelarens uppfattning av den. Animatören kan då undvika detta, såvida det inte görs i annat syfte än av 

gammal vana, eller som extra krydda för en annars platt och dåligt skriven karaktär som enbart är 

intressant för en viss spelargrupp, som tycks vara den manliga, heterosexuella spelaren. Vidare skulle 

resultatet kunna motivera spelföretag till att låta en spelare välja även sin karaktärs animationer vid 

karaktärsskapandet. Som det är nu i de flesta spel där spelaren i början tillåts skapa sin karaktär så finns 

det många möjligheter att välja utseende och kroppsbyggnad, men endast två uppsättningar animationer, 

en maskulin och en feminin. Om det i spelet finns möjlighet att bygga sin karaktär från grunden med 

utseende och egenskaper så bör det då kanske också finnas en möjlighet att välja hur den ska röra sig.  

 

3.1 Metodbeskrivning 

 

3.1.1 Artefakt 

 

För att undersöka detta tillverkade jag tre olika animationer, en sexualiserad feminin gång, en neutralt 

feminin och en maskulin. Dessa applicerades på en kvinnlig karaktär med normala kroppsproportioner, 

alltså en icke sexualiserad feminin figur. Jag var medveten om att valet att använda en kvinnlig karaktär 

med normala proportioner eventuellt skulle komma att göra att den sexualiserade gångstilen inte passade 

in lika bra som den hade gjort om hon hade haft en oproportionerlig kropp, i och med att hela uttrycket 

då hade varit överdrivet. Men det var just relativt realistiska spel jag ville undersöka, då extremt 
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stiliserade spel ofta är överdrivna på massa olika sätt och det skulle vara svårt att hävda att någon ska 

gå “verkligt” eftersom detta skulle bryta med hela stilen.  

 

Då jag hade gjort mina tre animationer så skapade jag tre olika klipp där animationerna visades separat 

så länge som betraktaren ville. Miljön karaktären befann sig i var tom med bara en färg som markerade 

mark så inte karaktären upplevdes flyta i intet. Detta för att inte ta onödig uppmärksamhet från 

rörelserna. Detta skiljde sig en del från hur karaktärer upplevs i spel, där de rör sig på olika sätt i 

varierande miljöer. Eftersom jag begränsade undersökningen till endast gång så trodde jag dock inte att 

det skulle ha någon större betydelse för undersökningen i vilken miljö karaktären gick i, vare sig det var 

en skog, en strand eller en steril miljö. I anslutning till klippen hade jag ett liknande system som Bio 

Motion Lab har på sin hemsida, med fem olika skalor. Istället för att gången ändrades efter hur man 

placerade mätarna på skalorna, som på Bio Motion Lab, så bad jag mina respondenter att klicka i vad 

de tyckte passade animationen. Jag använde mig av samma adjektiv som jag nämnde tidigare, 

feminin/maskulin, glad/ledsen och nervös/avslappnad, men jag bytte ut tung/lätt mot attraktiv/oattraktiv, 

eftersom jag använde mig av en modell med normal kroppsbyggnad, och jag trodde att det skulle forma 

respondenternas uppfattning av kroppsbyggnaden mer än rörelsen, och då göra ett viktattribut 

ointressant. Anledningen till att jag ville lägga till attraktivitet som variabel var att jag ville se hur den 

förhöll sig till de andra attributen, då min bakgrundsläsning indikerade att glädje och attraktivitet i en 

kvinnlig karaktär inte verkade kunna samexistera. Ännu ett attribut som jag valde att lägga till var 

stark/svag, då detta ofta är en viktig del i spel, då karaktären ofta förväntas vara extremt atletisk.  

 

Ett av problemen i min prototyp var att jag endast hade tre animationer, detta var en begränsning 

eftersom fler animationer med subtilare ändringar skulle ha kunnat ge ett tydligare resultat angående när 

en gångstil blir för maskulin eller för sexualiserad. Jag jämförde olika kvinnliga gångstilar i olika spel 

där karaktärer upplevts som sexualiserade, maskulina eller trovärdiga, och använde dessa som referenser 

när jag skapade mina animationer, så att de blev representativa för vad som finns i utgivna spel. Min 

förmåga att återge dessa rörelser var därmed ytterst viktigt och kan ha haft påverkan av resultatet av 

undersökningen.  

 

3.1.2 Deltagare 

 

Det var viktigt för mig att nå en målgrupp som inte visste exakt vad det var jag undersökte, eftersom det 

eventuellt skulle fått dem att läsa in känslor i animationerna som de kanske inte hade sett annars. Viktigt 

var också att veta om de som svarade var animatörer, då dessa troligtvis bedömde animationernas kvalité 

mer än vad de verkligen sände ut för budskap. Jag planerade att lägga upp min undersökning på forum, 

sociala medier och till vänner. Där skulle respondenterna få ange sin ålder, spelvana, kön samt vilket 

kön de är attraherade av. Jag valde också att fråga om de upplever sig själva som ”gamers” och efter 



- 14 - 

 

huruvida de ser sig själva som liberala eller konservativa, då jag upplevt att många som reagerat negativt 

på starka kvinnliga karaktärer i spel i övrigt ser sig själva som liberala. Något som jag upplever är 

motsägelsefullt. Eftersom jag inte skulle sitta där med dem när de svarade, och eftersom de svarande 

skulle vara helt anonyma, så kunde deras svar antingen bli väldigt uppriktiga då anonymiteten skyddade 

dem, eller helt missvisande om de valde att svara falskt. Detta var dock en nödvändig risk då det var en 

subjektiv åsikt som undersöktes, och många svar ger en mer rättvis bild av en allmän åsikt.  

 

De personer jag valde att rikta undersökningen till var kvinnor och män i åldern 15-60, det vill säga alla 

i en mogen ålder som spelar spel. Anledningen till att jag inte ville begränsa åldersurvalet uppåt tidigare 

än vid 60 år var för att jag var intresserad av att se om svaren skiljde sig i en äldre generation från en 

yngre, som man kan tänka har vuxit upp med olika könsroller och olika bild av kvinnor i medier. Att 

tillfråga yngre ville jag undvika i största möjliga mån då de inte skulle vara mogna nog att svara på 

frågor angående attraktivitet.  

 

Jag ville försöka nå så många som möjligt för att resultatet skulle bli så representativt för gruppen som 

möjligt. Min population var alla spelare i mogen ålder, alltså flera miljoner, och därför var det viktigt 

att svaren blev representativa för den allmänna åsikten. Många svar skapar en trovärdig generalisering 

(Östbye mfl, 2008, s 251). Urvalet blev ett ickesannolikhetsurval (2008, s 248) eftersom jag omöjligen 

kunde nå alla med min enkät. Jag begränsades av min vänlista på Facebook, de som befann sig på de 

olika internetforum som jag hade tillgång till samt mina vänners vänner. Eventuellt påverkade detta 

svaren eftersom många i min närhet är mycket medvetna om könsroller och vill förändra dem, och därför 

kanske reagerade negativt när de såg en mycket sexualiserad kvinna. Därför var det viktigt för mig att 

hålla vissa detaljer i min undersökning relativt dolda så de inte visste exakt vad det var jag var intresserad 

av i deras svar.  

 

3.1.3 Experimentupplägg  

 

Efter en del research beslutade jag att ett googleformulär skulle fungera bra till min undersökning. Det 

skapades genom google drive och det gick att inbädda youtubevideos på ett smidigt sätt. Det fanns också 

olika sätt att samla in svar på, med likertskalor till de olika adjektiven jag ville att respondenterna skulle 

använda för att beskriva de olika gångstilarna. Dessa var som sagt feminin/maskulin, glad/ledsen, 

nervös/avslappnad, attraktiv/oattraktiv och stark/svag. Ett beslut jag behövde fatta här var om jag skulle 

använda mig av ett ojämnt eller ett jämnt antal punkter i skalan. Om det varit ett jämnt antal så skulle 

respondenten ha tvingats att ta ställning till huruvida karaktären var till exempel ledsen eller glad. Detta 

kunde ha både fördelar och nackdelar. Vad som avgjorde denna fråga var att det inte gick att lägga till 

ett alternativ efteråt för ”ingen åsikt” utan att skapa en ny fråga. Detta skulle göra formuläret onödigt 

långt. Då det är ett ojämnt antal alternativ på en likertskala så uppmanas respondenten att välja det 
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mittersta alternativet vid osäkerhet eller avsaknad av åsikt. Detta kan göra att andelen ”mittensvar” ökar, 

då det är ett lätt alternativ för respondenten att välja utan att behöva anstränga sig. Detta alternativ var 

dock det bästa då jag ville ge en möjlighet att svara neutralt om respondenten verkligen inte hade någon 

åsikt i frågan. Istället lade jag till så det fanns en möjlighet att skriva en egen fri kommentar om varje 

klipp, för att samla in ytterligare åsikter som inte täcktes av just de fem skalornas adjektiv.  

4 Genomförande 

 

Det praktiska arbete jag skulle genomföra bestod av tre olika animationer, skapade i programvaran Maya 

(Autodesk, 2015). Alla skulle föreställa en karaktär som går men grunda sig i tre olika uttryck. En skulle 

gå maskulint, en feminint och en skulle gå på ett sexualiserat feminint sätt. Det skulle vara samma 

karaktärsmodell och samma neutrala miljö i de tre olika klippen. Det skulle alltså bara vara sättet 

karaktären gick på som skiljde sig.  

 

4.1 Modell och rigg  

 

Det var viktigt att hitta en neutral karaktärsmodell. Den fick inte vara sexualiserad eller maskulin, och 

helst utan detaljer så som kläder eller ansikte. Detta för att förhindra att uppmärksamhet skulle dras från 

rörelserna. Det finns många sidor på internet som erbjuder karaktärsmodeller för nedladdning, men de 

jag hittade där uppfyllde inte de krav jag hade. De flesta som dök upp när jag sökte med generella sökord 

som ”biped”, ”human” och ”people” var manliga karaktärer, vilket jag inte efterfrågade. När sökorden 

ändrades till ”female” eller ”woman” så dök det istället upp extremt sexualiserade kvinnor i underkläder. 

Detta var inte heller det jag sökte efter. Ännu en aspekt var att jag helst ville ha en färdigriggad karaktär, 

då jag ansåg att det skulle ta onödig tid från mitt praktiska arbete att sätta upp en bra rigg. Riggade 

karaktärsmodeller kostar ännu mer och jag valde att nöja mig med en av karaktärerna jag hade 

införskaffat tidigare i Joe Daniels riggpaket Body Mechanic Rigs.  
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Figur 3, Body Mechanics Rigs 

 

Den karaktär jag valde var Jill. I Maya (2015) förminskade jag huvudet och händerna med 20 % för att 

få karaktären mer verklighetstrogen, då ursprungsmodellen är en aning stilistisk. Dessutom gjorde jag 

midjan större. Alternativet var Tina, men den modellen är för feminin med bröst, timglasmidja och 

högklackade skor. Visserligen är det en närmare representation av hur man ser kvinnliga karaktärer i 

datorspel, men då jag vill undersöka bland annat hur människor upplever en maskulin animation på en 

kvinnlig karaktär så hävdar jag att det är bättre att använda sig av en lite mer neutral karaktär. Detta för 

att de hypersexualiserade kvinnliga karaktärerna i datorspel inte skulle få en maskulin animation, då det 

skulle motverka hela syftet av sexualiseringen.  

 

4.2 Förstudie 

 

Innan jag började animera gjorde jag en övergripande undersökning av vilka kvinnliga spelkaraktärer 

som uppfattas som sexiga och tuffa. Det finns otaliga listor på både youtube och resten av internet där 

folk rankar de sexigaste/bästa/starkaste kvinnliga spelkaraktärerna. Jag var tvungen att välja ut de 

karaktärer som har en viss verklighetsförankring vad gäller utseende. Detta gjorde att ikoniska karaktärer 

som till exempel Zelda och Peach inte finns med. Efter att ha sammanställt ett antal av dessa listor så 

kom jag fram till att vissa återkommer oftare än andra på listorna. Nedan presenterar jag ett urval jag 

gjort baserat på oftast förekommande karaktärer. Många listor har med ungefär samma karaktärer men 

placerat dem på lite olika platser, därför har jag valt att se mer allmänt vilka som återkommer på listorna, 

istället för att rangordna dem.  
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4.2.1 Bästa kvinnliga karaktären 

 

Lara Croft återkommer på första, andra eller tredje plats på nästan alla listor, oavsett om de handlar om 

den bästa, tuffaste eller sexigaste kvinnliga spelkaraktären. WatchMojo.com är en youtubekanal som 

gör toplistor om olika ämnen och de motiverar Lara Crofts förstaplats på sin lista om bästa kvinnliga 

spelkaraktären med: “The way this character has evolved along with her lasting legacy of quintessential 

video game stunner, gets her into the top spot.” (2014) Andra som ofta återkommer på listor om de bästa 

kvinnliga spelkaraktärerna är Jill Valentine från Resident Evil (2996-2016), Samus Aran, 

huvudkaraktären i Metroid spelen (1986-2010) och Faith Connors från Mirror’s Edge (2008).  

 

 

Figur 4, Lara Croft 

   

Figur 5, Jill Valentine  Figur 6, Samus Aran Figur 7, Faith Connors 
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Dessa karaktärer har som gemensamt att de är skrivna som starka kvinnor från början. De är animerade 

så att deras rörelser passar dem. De är atletiska och självständiga och detta uppskattas uppenbarligen av 

spelare som satt sig till att rangordna karaktärer.  

 

4.2.2 Sexigaste kvinnliga spelkaraktären 

 

De fyra redan nämna karaktärerna återkommer också på listorna med de sexigaste kvinnliga 

karaktärerna. Detta för att vissa designval är gjorda så att de både kan ses som attraktiva för män, men 

även som starka förebilder för kvinnliga spelare. Det tillkommer också några andra karaktärer som är 

värda att nämna. Bayonetta finns på många listor både som tuff och sexig. Hon är huvudkaraktären i 

spelserien som bär hennes namn (2009-2014) och har medvetet gjorts attraktiv men också mycket 

kraftfull. Hennes animationer är ofta snabba övergångar mellan utmanande poser där hon antingen 

skjuter med sina vapen eller kastar trollformler. En av hennes attacker består i att hennes kläder, som 

tydligen har bestått av hennes hår hela tiden, förvandlas till stora monster. I förvandlingsögonblicket är 

hennes hud synlig på ett utmanande sätt. Kasumi, huvudkaraktären i spelserien Dead or Alive (1996-

2016) är en karaktär som många uppskattar. Hon återkommer genom hela spelserien med många olika 

utstyrslar, vissa där hon är i bara underkläderna. Hon rankas på många listor som en av de sexigaste 

spelkaraktärerna tack vare sitt utseende och att hon dessutom är en av de bästa på att slåss i spelen. 

Hennes karaktär är kontroversiell eftersom hennes ålder i spelen är 17, och därför minderårig. Detta 

gjorde att spelet Dead or Alive: Dimensions (2011) förbjöds från att säljas i Sverige eftersom det 

klassades som barnpornografi. Tifa Lockhart från Final Fantasy VII (1097) är också mycket populär för 

sitt utseende och för sin självständighet. Detta är återkommande när sexiga kvinnliga karaktärer 

beskrivs, att de är självständiga, tuffa, fysiskt attraktiva och har en känslosam sida.  
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Figur 8, Bayonetta   Figur 9, Kasumi  Figur 10, Tifa Lockhart 

 

4.2.3 Bästa manliga karaktären 

 

Anledningen till att jag undersökte vilka manliga huvudkaraktärer som är populärast är att jag ville 

använda mig av dessa som referens när jag skapade min maskulina gångstil. Resultatet blev dock svårt 

att använda då de populäraste karaktärerna är så hypermaskulina att en sådan gångstil aldrig skulle 

användas på en kvinnlig karaktär i ett spel. Vi har till exempel Kratos från spelserien God of War (2005-

2015) och Nathan Drake från spelserien Uncharted (2007-2014). Den första en supermuskulös 

stridsmaskin och den andra en humoristisk, avslappnad och vältränad man.   
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Figur 11, Kratos    Figur 12, Nathan Drake 

 

Dessa karaktärer uppfyller helt klart spelvärldens manliga idealbild, särskilt Kratos med sina muskler 

och sin råa attityd. Nathan Drake är mer mångfacetterad och reagerar mer mänskligt på vad som händer 

honom med skämt och sarkastiska kommentarer, men han har ändå typiska manliga attribut som styrka, 

självsäkerhet och charm. Om utvecklarna skulle vilja lägga till en spelbar kvinnlig karaktär som 

alternativ till någon av dessa, så skulle de antagligen bli lika överdrivna åt det feminina hållet. Jag insåg 

att det skulle passa bättre att titta på naturliga, realistiska referenser för min maskulina gångcykel. Detta 

för att det var de så kallat maskulina egenskaperna så som avslappning, självsäkerhet och makt som jag 

ville ge en kvinnlig karaktär. Dessa karaktärer utstrålar detta i hög utsträckning när de rör sig, men de 

påverkas också av sin muskelmassa, vilket inte min kvinnliga karaktär kommer att göra då hon är relativt 

normalbyggd.  

 

 

4.3 Referenser till animering 

 

Youtubekanalen endlessreference bistår med många referenser till animatörer. Där är människor som 

går på olika sätt filmade från sidan och framifrån och ett rutnät är pålagt i efterhand. Detta tillsammans 

med youtubes inställning att spela filmen långsammare än normalfart gör att dessa referenser är mycket 
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användbara. Jag hittade filmerna Animation Reference - Female Standard Walk - Grid Overlay (2010) 

och Animation Reference - Athletic Male Standard Walk (2010). Dessa använde jag som mina primära 

referenser vid animerandet av den maskulina och den normala gången. Den sexualiserade gångstilen 

behövde vara mer överdriven om jag ville gå efter de resultat jag fick vid undersökandet av de mest 

attraktiva kvinnliga karaktärerna. För att titta på de som är mest sexualiserade som jag tog upp förut så 

har vi Bayonetta med sina sensuella och utmanande poser, och Kasumi med sin försiktiga framtoning 

när hon inte slåss. Många kvinnliga karaktärer i framförallt fightingspel är överdrivna och nästan ålar 

fram. För att kunna generalisera dessa och få ner det till en enda gångstil på en karaktär var jag tvungen 

att gå ifrån realismen. Realism är inte aktuellt när det handlar om sexualisering av kvinnor i spel, utan 

där är fantasi och överdrift viktigare.   

 

4.4 Progressionsexempel 

 

4.4.1 Handanimation eller motion capture 

 

Ett problem som uppkom i arbetet var att göra animationerna tillräckligt realistiska. I många spel 

används motion capture, vilket skapar verklighetstrogna animationer. Trots det valde jag att 

handanimera allt, något som är vanligare i stilistiska spel. Det beslutet grundade jag på att problemen 

som kan uppstå vid inspelandet av motion capture kan vara svåra att förutse och därför svåra att planera 

för. Den motion capture teknologi som jag hade möjlighet att använda var inte av samma kvalité som 

den teknologin stora spelstudios har tillgång till. Det kunde uppstå störningar i den inspelade datan som 

skulle medföra extrajobb i redigeringen. Dessutom används en rigg som kallas för Human IK vid motion 

capture, och det är en rigg som jag har dålig erfarenhet av då den är mycket komplex och är svår att 

handanimera, om det skulle bli så att jag behövde ändra på vissa delar av det inspelade materialet. Den 

riggen jag valde att använda från Body Mechanics Rigs var däremot mycket smidig och intuitiv och 

gjorde att arbetet kändes hanterbart. Därför gjorde jag bedömningen att skapa tre handanimerade 

gångcykler troligtvis skulle medföra färre problem än att spela in dem med motion capture, och 

dessutom skulle det vara ett bra tillfälle för mig att verkligen studera rörelserna på djupet. Att använda 

motion capture hade också inneburit att mina förstudier med att leta referenser och försöka hitta en 

generell stil på hur kvinnor går i spel eventuellt inte skulle komma till sin rätt. Detta för att skådespelaren 

kanske inte skulle ha samma uppfattning som jag eller inte hade förstått hur jag ville att de tre olika 

gångstilarna skulle se ut. 
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4.4.2 Designval 

 

Vid mitt arbete upptäckte jag ett mindre problem med den riggen jag valt. Det är så att i en människas 

steg finns stödfasen, då personen har foten i marken, och svingfasen då foten är i luften inför nästa steg. 

För att skapa en extra realistisk animation bör man därför sätta foten till FK läge när den lämnar marken. 

Detta innebär i kort att foten styrs av knäet, som i sin tur styrs av höften. I vanliga fall när man animerar 

så skapar man ett system som kallas för IK lösning, som gör att foten står still på marken oavsett hur 

karaktären rör sig. Detta för att underlätta arbetet så inte karaktärernas fötter glider runt och skapar 

viktlöshet. I svingfasen av karaktärens ben bör man alltså stänga av det så att foten kan skapa en realistisk 

rörelse med follow through i lår, underben och fot, och i sista ögonblicket sträckas ut helt innan foten 

sätts ner i marken och börjar styra benet igen. 

 

 

Figur 13, Karaktärens högra fot med IK styrning och den vänstra med FK styrning. 

 

I Jillriggen som jag valde att använda fanns det visserligen en sådan knapp som styr IK systemet, men 

den är begränsad till antingen på eller av. I en del riggar finns det möjlighet att blanda mellan de två 

olika lägena över flera bildrutor för att skapa en mjuk övergång, men i denna rigg ändrades det över en 

enda bildruta. Detta kan skapa ett synlig hack i animationen om inte de två olika poserna är tillräckligt 

lika. Först försökte jag att skapa fotens sving sist, så att allt annat var klart innan jag skulle behöva börja 

med att passa in poserna med varandra så de blev tillräckligt lika. Detta visade sig dock svårt i och med 

att jag ittererade på gången hela tiden och fötternas positioner ändrades, vilket gjorde att jag ändå var 
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tvungen att göra om svingfasen hela tiden och det rätt så tidskrävande och pilliga inpassandet av posen. 

När jag till sist fått till det så upplevdes det dock inte som naturligt, då det skapade några få frames där 

knäet var helt utsträckt. Det är som det ser ut i en riktig människas gång, men vid animering är ögat 

mindre förlåtande och det ställs större krav på mjuka rörelser, arcs och ett minimerande av ryckiga 

rörelser. Detta löstes med att jag bortsåg ifrån de verkliga animationsreferenserna och tillät IK styrning 

av foten genom hela steget. Detta kan man också se i många av de animerade karaktärerna jag använt 

som referenser vid mitt animationsarbete, att verkligheten har fått ge vika för vad som ser bättre ut i ett 

animerat format. 

 

 

Figur 14  Figur 15 

Till vänster (figur 14) har min karaktär sitt främre knä en aning böjt vid nedsättandet, och till höger (figur 15) har 

referenspersonen sitt främre knä helt utsträckt. 

 

Vid arbetet med den sexualiserade gångstilen insåg jag rätt tidigt att jag skulle behöva addera klackskor 

till modellen, då ett sådant svängande med höften som den feminina gångstilen hade såg märkligt ut 

utan klackskor. Riggen var dock låst och tillät inte att jag kopplade in någon extra topologi så som en 

klack under hälen. Det gick visserligen att koppla den till en kontroll, men det gjorde så att klacken 

skalades när foten rörde sig. Detta har jag inte hittat någon förklaring till då klacken rimligtvis borde ha 

ärvt kontrollernas värden, och de inte skalades någonting. Detta slutade med att jag fick ta bort klacken 

och låta modellen gå på tå. Det är acceptabelt och ser inte märkligt ut då modellen saknar all sorts detalj, 

och därför inte heller behöver skor.  
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4.4.3 Efterarbete 

 

Efter återkoppling med några tillfrågade överdrevs den sexualiserade gången ännu mer för att verkligen 

få till en ålande stil som återkommer för vissa kvinnor i spel. Den maskulina gången fick en bredare 

tyngdpunkt och mer avslappnad stil och den neutrala fick lite mjukare knän. När de tre gångstilarna 

började kännas färdiga refererade jag in dem i en enda ny scen i Maya (2015) där jag satte upp tre olika 

kameror. Framifrån, från sidan och bakifrån, därefter spelade jag in dem alla från de tre vinklarna. Efter 

detta importerade jag filmerna till After Effects (Adobe Systems, 2015) som är ett program som används 

till bearbetning av film. Här repeterade jag klippen så det blev en sammansatt gång i 3 minuter och 30 

sekunder för varje vinkel. Där efter förde jag samman de tre olika vinklarna för varje gångstil i en enda 

film, så jag fick tre filmer med tre olika vinklar i vardera för att respondenterna ska kunna se gångstilarna 

från så många håll som möjligt. I spel är kameran ofta fri vilket gör det möjligt att rotera den runt 

karaktären medan den går, därför är varje vinkel av en gångstil viktig. Jag ville komma den möjligheten 

så nära som möjligt utan att behöva sätta in karaktärerna i ett riktigt spel.  

 

 

Figur 16, Hur gångstilarna presenteras, detta är ett screenshot från videon med den neutralt feminina. 
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5 Utvärdering 

 

5.1 Presentation av undersökningen 

 

5.1.1 Enkätens utformning 

 

Jag valde att skapa enkäten i googles verktyg Google Formulär. Detta för att det gav mig lätt åtkomst 

till enkäten varifrån jag än befann mig, samt att den har automatiserade tjänster som att skapa 

sammanfattningar och översikter genom bara några knapptryck. Frågorna jag i slutändan valde att ha 

med var: Respondentens ålder, kön och för vilket kön de känner attraktion, detta för att skapa mig en 

uppfattning om ifrån vilken vinkel de ser den kvinnliga karaktären i undersökningen. Efter det fick de 

svara på hur ofta de spelar datorspel och om de ser sig själv som en ”gamer”, ett uttryck som på senare 

tid har fått en viss laddning. Detta för att en del inte anser att spelandet av alla spel gör en till en gamer, 

utan att det bara är vissa, oftast spel riktade till män, som gör det. Detta har då skapat en sorts kultur där 

tjejer som kallar sig för gamers blir hånade för att de inte spelar ”riktiga” spel. Vidare fick 

respondenterna svara på huruvida de sade sig vara traditionella eller liberala, detta för att skapa 

ytterligare en dimension av deras världsåskådning och därmed kanske deras syn på vad som är typiskt 

manligt och kvinnligt. Slutligen fick de kryssa i om de hade erfarenhet av att jobba med animation, detta 

för att en animatör troligtvis skulle ha svårt att inte bedöma animationernas kvalité, vilket kunde påverka 

deras svar. I undersökningens nästa avsnitt visades de tre klippen ett och ett, tillsammans med 5 skalor 

med de olika tidigare nämnda attributen. Dessa var: feminin/maskulin, glad/ledsen, nervös/avslappnad, 

attraktiv/oattraktiv, stark/svag. Under varje klipp fanns också en möjlighet att skriva en egen 

kommentar. 

 

5.1.2 Pilotstudie 

 

Efter pilotstudien var det inte så mycket jag behövde redigera i mitt formulär. De två personerna jag 

tillfrågade förstod mina frågor och tyckte att de var bra formulerade. En kommentar jag fick var på 

själva animationernas utförande, att de var väldigt stereotypa. Detta var ju dock ett medvetet val från 

min sida så den kommentaren bortsåg jag ifrån. En annan kommentar gällde frågan om respondentens 

politiska åskådning. I början frågade jag efter om deltagaren såg sig själv som konservativ eller liberal, 

och kommentaren var att detta uttryck möjligtvis lämpar sig bättre i Amerika än i Sverige, då vi med 

vårt politiska system inte känner igen oss i detta så bra. Efter den återkopplingen valde jag att som jag 

tidigare nämnt skriva traditionell eller liberal istället, samt att även ha med alternativet ”annat” för de 

som inte kände sig bekväm i något av begreppen. 
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5.1.3 Information om deltagarna 

 

För att nå ut till många på kort tid vände jag mig till olika facebookgrupper jag är med i för både spelare 

och spelutvecklare. Jag skickade undersökningen till folk som pluggar eller jobbar med helt andra saker 

än spel samt även till en grupp för animatörer, för att få en så bred svarsgrupp som möjligt. Sammanlagt 

fick jag in 122 svar och en del kommenterade i facebookinläggen om att det verkade vara en spännande 

och intressant undersökning och att de skulle dela den. Informationen undersökningen avslöjar om 

deltagarna är som följer: 
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Av detta kan man se att undersökningen har nått mest män, trots att jag lagt upp den i grupper för båda 

könen och skickat den till vänner där hälften var kvinnor och hälften var män. Dessutom lade jag efter 

en tid upp den i en grupp för kvinnor i spelbranschen, då jag märkte att det var övervägande män som 

svarade. Utan denna sista åtgärd hade procentantalet kvinnor definitivt varit ännu mindre, då många av 

de svarande kvinnorna kom därifrån. Jag hade också svårt att nå folk som inte hade någon erfarenhet av 

animation, då många av de svarande själva arbetar med datorspel och även en programmerare eller en 

designer kan anse sig ha erfarenhet av animation, även om det handlar om mycket grundläggande saker. 

Detta kunde jag ha gjort tydligare i min undersökning genom att omforma frågan till till exempel ”Har 

du någon utbildning inom animation?” I frågan om huruvida personen ser sig som traditionell, liberal 

eller annat har 39 % svarat ”annat”. Här borde jag ha givit dem en möjlighet att skriva in ett eget 

alternativ för att göra frågan mer intressant. Som det är nu kan alternativet ”annat” betyda alltifrån att 

de inte förstått frågan, att de inte vill svara eller att de inte tycker att något av alternativen passar. Vad 

som är bra är dock att en övervägande majoritet spelar spel antingen varje dag eller varje vecka, och då 

bör ha en relativt god erfarenhet av att titta på animationer.  



- 29 - 

 

5.2 Resultat av undersökningen 

 

5.2.1 De tre olika gångstilarnas resultat bredvid varandra 

 

Här har jag sammanställt alla svar från de tre olika klippen, benämnda ”maskulin”, ”neutralt feminin” 

och ”sexualiserad”. Nedan visas de fem olika skalorna i fem grafer där de olika svaren från klippen ställs 

i staplar bredvid varandra.   

 

 

Den maskulina gångstilen har här uppfattats som maskulin, som jag förväntade mig. 26 personer har 

också valt att sätta ut sitt val på mittenalternativet, vilket delvis kan förklaras med en av kommentarerna 

under klippet: ”Feels like the rather feminine shape colors my perception somewhat”. Karaktären är ju 

mycket riktigt en kvinna. Den neutralt feminina gången är också uppfattad som feminin i varierande 

grad men med flest val av alternativ 1 och 2. En kommentar säger: ”Nice, casual, generic walk. Good 

for any character.” För den sexualiserade gången har majoriteten av de svarande valt alternativ 1, som 

indikerar maximalt feminin. Detta var också väntat eftersom den karaktären har de stereotypiskt 

feminina attributen jag tidigare nämnt. Hennes gångstil verkar också vara bekant för många som 

kommenterat klippet. En kommentar lyder: “Feels like 99% of female video game characters always 
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have the petit, dainty, hip swaying walkcycle with no signs of strength unlike the male character's bad-

ass walkcycle. Very stereotypical and it's time for a change.” 

 

 

 

Denna graf visar att alla tre gångstilarna sågs som mer eller mindre glada av majoriteten. Den maskulina 

sågs som gladast med ett medelvärde på 2,8. På de två andra klippen hade mittenalternativet flest väljare, 

ett alternativ som indikerar en neutralitet mellan de två känslotillstånden. Den neutralt feminina 

gångstilen fick ett medelvärde på 3,6 och den sexualiserade ett medelvärde på 3,2.  
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Detta är resultatet för hur respondenterna upplevde gångstilarnas utstrålning av nervositet och 

avslappning. Här kan man se att de svarande ansåg att den maskulina gångstilen var övervägande 

avslappnad med ett medelvärde på 5,2. Att vissa har valt ett alternativ närmare extremen ”nervös” tror 

jag beror på det som en av kommentarerna beskriver: ”Looks like a unsecure person acting tough”, och 

att folk tolkar den överdrivna självsäkerheten som en fasad för en osäker människa. Den neutralt 

feminina har mer spridda svar men med ett medelvärde på 4,5 och en tiltning åt det avslappnade hållet 

så kan man anta att hon upplevs som neutral till avslappnad i sitt känslouttryck. Samma gäller för den 

sexualiserade, med ett medelvärde på 4,1, även om ett större antal svarande i detta fall aktivt valt 

mittenalternativet. Här är det också fler som valt extremalternativ åt båda hållen, med sammanlagt 38 

stycken som anser henne vara nervös och har valt alternativen 1, 2 eller 3, och sammanlagt 44 svarande 

som tycker hon verkar avslappnad och har valt alternativen 5, 6 eller 7.  
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Här anses den maskulina gångstilen vara nästan neutral när det handlar om attraktivitet, med ett 

medelvärde av 3,9. Men om man tar bort dem som angivit att de är attraherade av kvinnor, och bara 

tittar på hur de som är attraherade av båda könen eller av män har svarat så blir medelvärdet istället 3,6 

och antyder en svag övervägning åt det attraktiva hållet. Den neutralt feminina har ett totalt medelvärde 

på 3,1 på attraktivitet, och om man bortser från dem som inte är attraherade av kvinnor är medelvärdet 

3. 3,4 är medelvärdet på den sexualiserade gångstilen för alla svarande, och för de som är attraherade av 

kvinnor eller båda är medelvärdet 3,3. Ur ett annat perspektiv kan man också säga att 42 personer har 

valt att sätta den maskulina gången på den attraktiva sidan av skalan, och 37 st på den oattraktiva. 79 

personer har valt alternativ på den attraktiva sidan och 9 st på den oattraktiva för den neutralt feminina. 

För den sexualiserade gången har 67 personer valt alternativ på den attraktiva sidan, och 27 personer på 

den oattraktiva.  
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I denna graf ligger medelvärdet för svaren på klippet med den maskulina gångstilen på 2,56. För den 

neutralt feminina ligger det på 3,67, och för den sexualiserade på 4,28.  

 

5.2.2 Analys av resultaten 

 

Min undersökning visar att den maskulina gångstilen uppfattades som gladast, starkast, mest avslappnad 

och minst attraktiv. Den sexualiserade gångtstilen sågs som mest nervös, mest attraktiv och som svagast. 

Den neutralt feminina sågs som mest ledsen. Att resultaten ser ut som de gör beror nog på de existerande 

stereotypiska representationer det finns av spelkaraktärer i många spel samt även i annan media som 

film och böcker. Feminitet kopplas till svaghet, skönhet och sårbarhet, och en maskulinitet kopplas till 

fysisk styrka, brutalitet och självsäkerhet. När man då ser maskulina eller feminina egenskaper på en 

karaktär så görs kopplingen till de egenskaperna automatiskt.  

 

Att den neutralt feminina sågs som mer ledsen än den sexualiserade är dock ett resultat jag inte väntat 

mig, då de tidigare källorna jag tagit upp har nämnt ledsamhet som ett typiskt feminint attribut. Detta 

kan bero på flera orsaker, till exempel kan det vara utförandet av animationen som inte är helt optimalt. 

Det kan vara små rörelser och antydningar som gör att karaktären ser mer nedstämd ut. Små 

känsloyttringar som kan vara svåra att fånga och tolka. Många har kommenterat att karaktären ser 
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självsäker ut och att gångstilen är alldaglig och generisk. Kanske påverkar karaktärens neutralitet 

respondenternas syn på huruvida karaktären är glad eller ledsen, och den ses i allmänhet som mer neutral 

än de båda andra. Medelvärdet på glad/ledsen är ju mycket riktigt på 3,6, vilket är mycket nära 4, som 

ligger i mitten mellan de två extremerna. Den feminina gångstilen har mer personlighet och kan då 

kanske lättare ges ett sinnestillstånd. Det finns också fler dimensioner av hur en karaktärs känslor kan 

porträtteras. Undersökningen visar då alltså att bara för att en karaktär är mer feminin så betyder det inte 

att hon per automatik också ser mer ledsen ut, utan det är upp till animatören hur den kombinerar de 

olika så kallade feminina attributen.  

 

Ännu ett tydligt resultat jag fått i studien, som inte är direkt oväntad men som ändå är värt att nämna, är 

hur mycket kroppens fysik påverkar vilken gångstil betraktaren väntar sig att se på karaktären. Den 

maskulina gångstilen fick kommentarer om detta. Till exempel skrev en respondent: ”A confident walk. 

For all of these assessments: the model looks feminine (wider, curvy hips), which makes it a little bit 

difficult to critique and isolate the animation without bias.” Detta är också vad spelare påpekat när de 

kritiserat maskulina animationer på feminina karaktärsmodeller i Skyrim (2011) och Dragon Age 

(2014), som jag tidigare nämnde. 

 

Den maskulina gångstilen fick flest kommentarer i undersökningen och några skrev att karaktären såg 

självsäker ut. Självsäkerhet var ett attribut som jag valde att inte ha med då det delvis går hand i hand 

med avslappning, som finns med som motsats till nervositet. Att den fick kommentarer om att den såg 

självsäker ut är intressant med tanke på att andra kommenterade att den såg ut som en osäker person 

som försökte se tuffare ut än den verkligen var. Kanske beror detta mer på personlig erfarenhet 

respondenterna har av hur vissa människor kan beter sig, och de upplevde att de kunde se igenom 

karaktärens yttre fasad på något sätt.    

 

Rajkowska P. E, (2014) skriver i sin magisteruppsats om att det är skillnad på hur huvudkaraktärer och 

birollskaraktärer porträtteras i spel. Att huvudroller är mer varierade, djupare och inte lika sexualiserade, 

medan biroller ofta har mer avslöjande kläder och ofta egenskaper som hjälplöshet och svaghet. 

Gemensamt för alla kvinnliga karaktärer är dock att de är väldigt unga, felfria och atletiska. De 

karaktärer som hon tar upp är dock färdigskrivna av spelutvecklarna och har en vald personlighet och 

historia redan när spelet börjar. Det som min analys snarare berör är karaktärer som spelare har möjlighet 

att forma själva. Om man i spelets början har en möjlighet att välja utseende allt ifrån kroppsform ner 

till minsta fräken, så borde det också finnas en möjlighet att välja gångstil, då det uppenbarligen har en 

så stor påverkan på hur spelaren ser på karaktären. Den sexiga gångstilen fick mycket riktigt 

kommentarer om just detta. Till exempel skriver en deltagare: “It's quite sad that preconceptions are so 

obvious in games. I hope this changes in the future.” En annan skriver: “I hate when my female 

characters walk like this in games. Hate. It.”  
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6 Avslutande Diskussion 

 

6.1 Sammanfattning 

 

I min frågeställning och i min bakgrund tog jag upp att tidigare undersökningar tyder på att ju mer 

feminint en karaktär rör sig, desto svagare och mer ledsen uppfattas hon. Det har dock inte funnits 

undersökningar som fokuserat helt på detta, utan det har mer varit information som har kommit fram 

som biprodukt av andra undersökningar. I min studieundersökning har jag fokuserat på hur de olika 

gångstilarna uppfattas på en feminin karaktär och på hur uppfattningen av karaktärens personlighet och 

känslotillstånd förändras. Vid undersökningen framkom det att den maskulina gångstilen uppfattades 

som gladast, starkast, mest avslappnad och minst attraktiv. Den neutralt feminina gångstilen uppfattades 

som lite ledsnare än den sexualiserade, och den sexualiserade som lite mer nervös än den neutralt 

feminina. Vidare upplevdes den sexualiserade gångstilen som mest attraktiv och som svagast av de tre 

gångstilarna. Detta innebär att frågeställningen har besvarats och de teorier jag baserade den på stämmer 

till stor del.     

 

6.2 Diskussion 

 

6.2.1 Undersökningens genomförande 

 

Jag fick 122 svar på min enkät, vilket visserligen är bra, men fler svar hade så klart skapat ett ännu 

trovärdigare resultat. Jag nämnde tidigare att jag skulle lägga upp enkäten på forum på internet, men 

insåg att jag inte hade tillgång till så många sådana som var tillräckligt seriösa. Det skulle vara svårare 

att hålla koll på vilken grupp människor det var som svarade med den anonymiteten som många 

internetforum erbjuder. Jag ville i största möjliga mån undvika oseriösa svar och är övertygad om att en 

undersökning som handlar om porträtteringen av kvinnor i spel skulle dra till sig många antifeminister 

och andra som har ett intresse av att förstöra en sådan undersökning. Efter en viss övervägning beslutade 

jag därför att begränsa mitt urval av respondenter till vissa facebookgrupper där jag visste att 

medlemmarna var seriösa. Utformningen av frågorna var till största delen bra. Det var bara de två 

frågorna som jag nämnde tidigare som hade kunnat ha en annan formulering. Det vill säga frågan om 

respondentens vilja att definiera sig som traditionell eller liberal, samt frågan om personens erfarenhet 

av att arbeta med animation. Detta framkom tyvärr inte i pilotundersökningen, vilket antyder att den 

hade kunnat göras mer djupgående.  
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6.2.2 Videoklippen 

 

De tre gångstilarna jag gjorde fungerade bra som extremer, men för att få en mer nyanserad bild av 

respondenternas uppfattning så hade det bästa varit att ha med fler gångstilar. Det hade också kunnat 

vara en mer varierande ton på dem, med vissa som var överdrivet glada, nervösa, ledsna och så vidare, 

för att se hur de olika känslotillstånden förhöll sig till feminitet. Det hade varit intressant på så sätt att 

man hade kunnat utläsa vilka känslor som stärkte eller försvagade det feminina i en karaktär, och om 

det fanns sätt att skapa en karaktär som upplevdes ha manliga attribut så som styrka, avslappning, glädje 

och självsäkerhet, men som ändå upplevdes som väldigt feminin.  

 

6.2.3 Nyttan av undersökningen 

 

Det som framkom i min studie bekräftar delvis det som jag nämnde tidigare, att ju mer feminin en 

karaktär är desto svagare, nervösare och attraktivare är hon. Undantaget i min undersökning är att den 

som upplevdes som mest ledsen är den neutralt feminina karaktären, och inte den sexualiserade. Att 

göra denna undersökning har varit viktigt eftersom den belyser vad överdrivna stereotyper faktiskt gör 

med människors syn på karaktärer. Den belyser att även om en kvinna enligt spelets historia och i sina 

handlingar är stark och självständig, men går på ett sexualiserat sätt, så kommer hon troligtvis att 

uppfattas som svagare, ledsnare och mer nervös än om hon hade gått på ett kraftfullt sätt. Detta är viktigt 

att spelutvecklare vet om de vill skapa trovärdiga karaktärer. Undersökningen visar också att 

spelutvecklare i framtiden kanske bör överväga att oftare lägga in olika val för animationer till då spelare 

skapar sin karaktär i spel, så att spelare verkligen tillåts att designa karaktärens personlighet och inte 

bara dess utseende.  

 

6.3 Framtida arbete 

 

Att ta det här arbetet vidare skulle vara intressant på många sätt. Dels att ha med många fler gångstilar 

för att kunna se nyansskillnader i hur de olika känslorna påverkar feminitet och maskulinitet. Det hade 

också varit intressant att se hur de olika animationerna fungerar i praktiken i ett spel. Alltså att man 

skulle skapa ett enkelt spel med ett uppdrag som respondenterna får utföra, men alla får olika karaktärer 

och ska efteråt skriva ner hur de uppfattade karaktärens egenskaper. Detta skulle dock kräva många fler 

respondenter för att skapa ett trovärdigt resultat, då människor har personliga erfarenheter av maskulint 

och feminint som kan påverka resultatet.  
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