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Abstract 
This study aims to investigate motives behind certain design choices of a player in an MMORPG 

game when creating their online avatar. The game used for the study is Final Fantasy XIV: A Realm 

Reborn (Square Enix, 2013). To achieve this, we have interviewed two Free Companys (group of 

people playing together) and asked them a set of questions to find out similarities and differences 

among casual to semi hardcore players. For example one thing we noticed when asked the question 

if they have created their character based on their own visual traits the interviewed denied any 

similarities at first but when they thought harder about it they agreed that subconsciously there were 

traits that were similar even if it just comes down to hair color. Playing as the opposite sex is also a 

common theme when creating your character. 

Keywords: MMORPG, Avatar, Motivations 

Abstrakt 
Den här studien ämnar att undersöka vad som motiverar särskilda designval hos spelare i 

MMORPG spel när personer skapar sina spelkaraktärer. Spelet som använts i studien är Final 

Fantasy XIV: A Realm Reborn (Square Enix, 2013). För att uppnå detta har vi intervjuat två Free 

Companys (en grupp människor som spelar tillsammans) och ställt frågor för att ta reda på likheter 

och skillnader hos lättsamma och seriösa spelare. En intressant aspekt vi upptäckte när vi ställde 

frågan ifall karaktärer var skapade baserat på spelarens egna visuella aspekter, var att till en början 

nekades likheter. Dock efter vidare eftertanke höll de intervjuade personerna med om att 

undermedvetet ha medfört vissa detaljer till sina karaktär. Dessa detaljer kunde handla om allt ifrån 

hudfärg, klädstil eller hårfärg. Att spela som motsatt kön var också ett återkommande tema för 

många spelare. 
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1 Introduktion 
Karaktärsskapande i MMORPG genren har varit under konstant utveckling i takt med att 

spelindustrin vuxit sig allt större. I och med denna utveckling har en ökad medvetenhet medfört 

större frihet i skapandet av sin karaktär. Vilka tankar går igenom spelarens huvud när denne skapar 

sin virtuella karaktär? Försöker spelaren göra en avbild av sig själv eller tvärt emot? Speglar 

karaktären hur spelaren vill se ut eller hur hen vill vara? Carter, Gibbs och Arnold (2012, s.70) 

argumenterar för att spelare har mer än en personlighet i ett MMORPG. De menar på att det finns 

en visuell personlighet som spelaren håller nära och en social personlighet som fokuserar mer på 

känslan till ett socialt forum. Enligt de flesta studier i ämnet har den visuella bilden en stor påverkan 

på spelarens närhet och känslomässiga relation till karaktären (Carter, Gibbs och Arnold, 2012, s.

70). Denna översikt ämnar att behandla hur spelaren skapar och presenterar sin karaktär som 

representant för sig själv samt ifall utseende påverkar dennes sociala status och sätt att interagera i 

den virtuella världen. 

1.1 Bakgrund 
En social aspekt som kan diskuteras är huruvida element som inte kan ändras när spelaren skapar 
sin karaktär bär vikt för hur denne presenteras i världen, till exempel ras eller faktions tillhörighet 

(Guittion, 2010). Förväntas en Lalafell (små gnomliknande humanoider) att bete sig som liten och 
ettrig, till skillnad från Elezen (långa graciösa alvlika varelser) som har ett mer allvarsamt utseende 

i Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (Square Enix, 2013)? Då en övergripande karaktärs 
anpassning kan appliceras för samtliga raser, kvarstår det karaktäristiska dragen som ger en viss 

uppfattning om karaktären. 

En intressant trend inom MMORPG genren är tendensen att spela som motsatt kön. Detta diskuterar 

Paik och Shi (2013) i sin text Playful Gender Swapping där de anser att med förbättrad teknologi 
och visuella framsteg har efterfrågan för stora visuella förändringsmöjligheter ökat och det har i sig 

medfört ett mer fritt sätt att uttrycka sin karaktär online. Det pekar på en sorts identitetskonstruktion 
som kan kopplas till eskapism. 
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1.2 Om Final Fantasy XIV: A Realm Reborn 

Den här delen förklarar lite om spelet och hur karaktärerna är uppbyggda, utifrån spelarens 

perspektiv. 

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (Square Enix, 2013) är ett massive multiplayer online game 

från studion Square Enix. När spelaren startar spelet får denne designa sin egna avatar för att 

representera sig själv i världen för att sedan interagera med andra spelare. Spelaren tar sig sedan 

igenom uppdrag som ges av datorstyrda karaktärer. Spelar-interaktion är en stor del av spelet och 

det är nästan ett krav att forma grupper med andra spelare för att ta sig igenom den virtuella 

världen. På grund av det stora fokus kring spelarinteraktion tror vi att den visuella framställningen 

är något som många tänker på när de startar spelet och utformar sina karaktärer. 

Fig 1. Ett exempel på hur det ser ut när en karaktär skapas. Det finns många reglage att nyttja som   

t ex längd, hår stil, hudfärg etc. 

1.3 Raser 
När spelaren skapar sin karaktär finns ett urval av fem basraser plus en till (se fig 2), om spelaren 

väljer att köpa expansionen samt två subraser för varje ras. Detta ger ett grundläggande utseende 

men med stora möjligheter till karaktäranpassning. Då det finns totalt 12 olika basutseenden att 

välja på innebär det att det är sällsynt att hitta 



8

karaktärer som ser exakt likadana ut. Detta ger spelaren en större chans att skapa ett unikt utseende 

som bäst reflekterar denne utan risk för att kopiera en annan spelare. 

Fig 2. Bonusrasen Au ́ra med subraser.  

Modeaspekten är viktig i representationen av sin karaktär, då möjligheten att använda något som 

heter glamour existerar. Detta innebär att spelaren kan ändra utseende på ett klädesplagg till något 

som passar in på spelarens preferenser och önskade visuella framställningar. Observera fig 3 nedan 

där möjligheten att prova andra spelares kläder visas. Denna funktion finns för att göra spelaren 

säker på hur karaktären ska se ut innan slutgiltiga utseendet på plaggen fastställs. 
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Fig 3. Möjligheten att prova på ett klädesplagg som en annan spelare har, existerar för att se hur det 

skulle se på sin egna avatar. 

1.4 Motivering till studien samt frågeställning 
Vi vill dyka djupare i motiven och de bakomliggande aspekter vid karaktärsskapande i 

onlinespelsgenren, eftersom vi anser det vara relativt outforskad mark, när det kommer till 

forskning om onlinespel. Vi finner det b la intressant att undersöka varför så många spelare väljer 

att spela som motsatt kön. Majoriteten av dem som spelar motsatt kön är killar, ungefär 70% enligt 

en studie av Paik och Shi (2013). Med hjälp av denna undersökning hoppas vi kunna belysa olika 

aspekter som påverkar de generella utseendemässiga val en spelare gör när hen skapar en karaktär. I 

MMORPG spel kan influenser från en guild påverka hur spelaren väljer att uttrycka sig själv genom 

en spelkaraktär samt hur de väljer att rollspela sin karaktär gentemot andra spelare. Detta vill vi 

undersöka och bryta ner i syfte att ge en större klarhet för ämnet. 

Vi anser även att utökad forskning kring detta kan ge spelskapare värdefulla insikter kring vad som 

är ett bra verktyg för karaktärsskapande i onlinespel och där med förbättra framtida spel i 

onlinegenren. 
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1.5 Översikt 
För att skapa en bättre översikt till ämnet, utseendemässiga val som utförs vid karaktärsskapande i 

MMORPG spel, har vi studerat tidigare relaterad forskning. Den samtida forskningen är i stort sett 

överens om att olika aspekter har utseendemässig påverkan när personer skapar karaktärer i 

MMORPG spel. 

2 Relaterad forskning 
2.1 Övergripande sammanhang 

Vi har jobbat kring följande frågeställningar. Hur ser processen ut när spelare av MMORPG spel 

skapar sina karaktärer? Finns det vissa oskrivna regler och tydliga mönster som påverkar de val 

spelaren erbjuds och är en spelkaraktär en digital avbildning av dess användare? 

Fig 4. Mira en av de intervjuade. Detta är den senaste versionen hans karaktär. 
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2.2 Mode som påverkar 

Kim, Kim och Mattila (2012) undersöker relationen mellan karaktärer, storytelling och 

tillfredställning i MMORPG. Deras mål är att kunna identifiera mode bland karaktärer, storytelling 

och tillfredsställande i spel. De förklarar att man kan se att karaktärer som till utseendet uppfattas 

som vackra är det övergripande modet i MMORPG spel. Människor som spelar spel önskar att 

uttrycka sina identiteter och estetiska preferenser genom sina karaktärer och formar dem därför 

modeinriktat eller stilrent. I och med detta spenderar de flesta användarna mycket tid och pengar för 

att kunna visa upp sina karaktärer och därmed en attraktivitet i sina karaktär. De karaktärer som 

besitter mer attraktiva drag får ofta större chans till sociala interaktioner, en kontrast till mindre 

attraktiva karaktärer. 

Oavsett ålder ligger det i intresset hos människor att hitta vänskap med andra, baserat på utseendet 

av attraktivitet. I MMORPG spel är detta något användare ofta strävar efter att uppnå. I 

karaktärsdesign är det formen på karaktären som är den huvudsakliga komponenten som spelare 

använder för att beskriva sig själva. Det finns många spelare som förklarar att de inte bara strävar 

efter att representera sig själva som attraktiva i rollspel, utan istället använder kroppsform för att 

utseendemässigt passa in i den spelroll de väljer (Kim, Kim och Mattila, 2012). 

2.3 Ta plats i den virtuella världen 

Pringle (2015) förklarar att det finns en relation mellan självkänsla och online självpresentation. 

Han har undersökt könsskillnad i karaktärsdesign och hur det utvecklar sig till val i spelupplevelse. 

Kroppslig självkänsla kunde förutspå en uppfattning av likheter mellan karaktär och könsbestämd 

klass. En spelare med hög kroppslig självkänsla formar ofta liknande spelkaraktärer eftersom denne 

vill föra över sina positiva komponenter till sin karaktär. En annan person med sämre kroppslig 

självkänsla väljer att föra över sina sämre drag till sin karaktär. Detta beror på att karaktärsdesign 

ofta speglar spelarens identitet och utseende, oberoende hur denne egentligen vill se ut. Livingston 

m.fl (2014) argumenterar för att karaktärsdesign i dagens spel är en ny och lättåtkomlig väg att gå 

för självuttryck och personlig experimentering. 
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2.4 Frihet vid val av könsuppfattning 

Med tiden har karaktärsskaparen i MMORPG genren utvecklats avsevärt, vilket har medfört ett ökat 

uttryck för frihet i skapandet av sin karaktär. En intressant trend inom MMORPG genren är 

tendensen att spela som motsatt kön. Detta diskuterar Paik och Shi (2013) i sin text Playful gender 

swapping där de anser att med förbättrad teknologi och visuella framsteg har efterfrågan för 

kroppslig formgivning ökat och det har i sig medfört ett mer fritt sätt att uttrycka sin karaktär 

online, vilket pekar på en sorts identitetskonstruktion och som tidigare nämnt kan kopplas till 

eskapism. 

Fig 5. Mira och Yue. Båda har valt att spela som motsatt kön 

2.5 Kritiska utseendemässiga val 

En social aspekt som kan diskuteras är huruvida element som inte går att ändra på, efter spelare 

skapat sina karaktärer, bär vikt för hur denne presenteras i världen. Ett exempel på detta är ras eller 

faktioners tillhörighet (Guittion, 2010). Tidigare i studien diskuterade vi jämförelsen mellan Lalafell 

och Elezen samt hur dessa unika rasers grundformer representeras. Oavsett förändring, då 

övergripande visuella förändringar kan göras för samtliga olika raser, kvarstår det karaktäristiska 

dragen som ger en viss uppfattning om karaktären (Guittion, 2010). Enligt Smith (1995, s.188) är 

det kritiskt för en spelare som vill bli allierad med en karaktär, att skapa en moralisk önskvärd 

uppfattning kring denne, i relation till andra karaktärer inom faktionen. 
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2.6 Möjligheten att vara vem du vill 

Cote (2015, ss.136-155) förklarar att spelare som inte beskrivs vara den stereotypa, heterosexuella, 

vita, manliga spelaren fortfarande ofta anses vara utstött i onlinespel och p.g.a. detta möts av 

trakasserier. Kvinnor använder olika strategier för att skapa sig själva positiva spelupplevelser vilka 

nyttjar metoder för maskering för att i sista hand undvika exponering. Det kan handla om att 

använda karaktärsnamn som inte definierar dess kön eller helt och hållet välja att spela som en 

manlig karaktär. Dock när det kommer till situationer när kvinnor avslöjar sitt kön ändras deras 

strategi från att undvika trakasserier till att stoppa dem. 

MMORPG genren är i dagsläget en väletablerad källa för underhållning och mer än något en social 

plattform för att utforska en värld och personligheter som inte existerar i den verkliga världen. Att 

studera detta och komma fram till en konsensus visar sig dock vara svårt då all forskning i ämnet är 

tvetydiga. Mancini och Sibilla (2017) anser att spelarens offline personlighet fungerar som bas för 

skapandet av sin karaktär medan andra studier kommer fram till att spelaren skapar karaktär så långt 

frikopplad från jaget som möjligt. Det finns inget rätt eller fel när en spelare skapar sin karaktär 

men vilket visuellt uttryck kan skapa mest personlig anknytning? Även Gabbiadini m.fl (2014) 

diskuterar huruvida visuell likhet, eller avsaknad, ger mer immersion till spelaren. 

2.7 Karaktärskapande i gruppmiljö 
Communitys i onlinespel är en självklar utveckling jämsides med teknologins utveckling. I vissa 

spel är det lättare att identifiera sig med en tillhörighet än andra, i MMORPG framkommer dessa 

sammansatta grupper som guilds. En konstant samling av människor som upplever spelet 

tillsammans. Men hur görs detta när inga klara ramar finns? Cote (2015) undersöker i sin studie hur 

grupper eller sociala forum kan uppstå från inget. De granskade spelet Second Life (Linden Lab, 

2003) där en stor del av spelet är användarskapade objekt. Med tiden har fler verktyg för att visa sin 

tillhörighet skapats och tydliga grupperingar har skapats bara med visuella medel som blivit 

tillgängliga med tiden. Specifika samlingsplatser för en viss grupp eller matchande kläder och 

inredning, gör dessa grupper lätta att känna igen. 

Osborne (2012) diskuterar och förklarar hur spelare av MMORPG spel uttrycker sig själva genom 

sina karaktärer, vilket kön väljer de att anta samt ifall och hur de accepterar minoriteter. Genom en 

kvalitativ undersökning av insamlad data kunde man se att spelare som visar empati genom sina 

karaktärer och dess olika kön och sexualitet, kan leda till bl.a. en känsla av tillhörighet. Denna 
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tillhörighet i spelstrukturen har möjligheten att bilda positiva interpersonella relationer. Vilket i sin 

tur låter dem acceptera andras uttryck genom identiteter (Osborne, 2012). 

När personer upplever rollspel skapas en emotionell verklighet till miljön. Beroende på vilken typ 

av spelare personen i fråga är, skiljer sig identitetskopplingen mellan spelare och karaktär drastiskt. 

En spelare kan välja att uppslukas av miljön och representera sig själv i dess karaktär, eller enbart 

fokusera på att klara av diverse uppdrag genom att snabbt gå upp i nivå (Osborne, 2012). 

Valet av vilket kön som ska representera en spelares karaktär påverkar både dess online-själv-

representation och karaktär i spelet. Oberoende av vilket kön en spelare väljer så krävs ingen 

specifik sexuell läggning för karaktären, då det utesluts från den visuella skildringen. En 

heterosexuell man kan välja att representera sig själv som en kvinna i en spelvärld endast eftersom 

detta kön medför en högre nivå av rörlighet gentemot ett manligt kön, eller att kvinnliga karaktärer 

är mer attraktiva att titta på genom en spelupplevelse. Samtidigt finns det spelare som väldigt tydligt 

ägnar tid till att personifiera sig med sina skapade spelkaraktärer, inklusive vilket typ av kön 

karaktären har. Spelare som väljer att representera sig genom det motsatta könet kan göra det av 

flera anledningar, t ex intresse att experimentera med att spela som ett motsatt kön, för skojs skull 

(Osborne, 2012). 

Carter, Gibbs och Arnold (2012, ss.68-71) undersöker karaktärer i virtuella världar (VV). 

Undersökning föreslår att det finns mer än två olika identiteter involverade när man spelar spel i 

VV. Därför argumenterar författarna för ett mer nyanserat tillvägagångssätt som begrepp för 

identitet i VV där identitet designas av spelarna. Karaktärer är vanligtvis identifierade som 

förkroppsligande av användare i virtuella världar. När spelare skapar sina egna karaktärer tilldelas 

en möjlighet att skapa en bättre version av sig själva, en alternativ version av sig själva att 

kontrollera i en virtuell värld tillsammans med andra användare. Spelare skapar också ett omedvetet 

tycke för sina karaktärer, även ifall de inte erkänner det till en början. Tanken att någon annan 

användare skulle spela med ens egen karaktär blir tabu i många fall. 

Van Looy m.fl (2010) anser att MMORPG genren skiljer sig från vanliga typer av spel där spelaren 

följer en fast protagonist och huvudsakligen interagerar med karaktärer som styrs av datorn. I 

MMORPG genren skapar spelaren själv sin egen historia och formar denne efter personliga 

preferenser. Detta ger en mer narrativ kraft till spelaren i sig, då denne har kontroll över saker som 

utseende och personlighet hen önskar att karaktären ska ha. Enligt van Looy m.fl (2010) är aspekter 

som närhet till sin karaktär och identifiering en integral del av att få spelaren investerad i karaktären 
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eller protagonisten. I enspelarspel är det upp till spelskaparna att skapa en karaktär som spelaren 

kan relatera till och investera sig i, däremot i MMORPG genren framkommer större frihet. 

3 Metod 
Denna undersökning har använt intervjuer för att samla in data till undersökningen. Vi har intervjuat 

två Free Companys (Guild) i spelet Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (Square Enix, 2013) där 6 

stycken frågor ställts som handlar om utseendemässiga val vid skapandet av respektive spelkaraktär 

i spelet. Vi har undersökt hur de ställer sig till sina val i skapandet av karaktären samt bett dem 

motivera. Fokuset kring intervjuerna riktade sig mot tankar som oavsiktligt uppstår vid 

karaktärskapandet. Bilder av respektive karaktär har mottagits och använts i studien för att kunna 

skapa klarhet bland motiveringar hos de intervjuade. Datan som samlats in från intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas och slutligen brytas ner i koder, likt användning av en 

tematisk analys (Cote och Raz, 2015). För att svara på vår frågeställning har vi analyserat insamlad 

data genom att ställa likheter och skillnader mot varandra. Vi har också lagt in egna värderingar av 

de intervjuades svar, kopplat till bilderna av deras karaktärer. Insamlingen av datan skedde genom 

löpande intervjuer, ansikte mot ansikte, men även över andra medier som t ex Skype eftersom vissa 

deltagare inte bodde i Sverige. 
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3.1 Intervjuer 

Intervjuerna var semistrukturerade och bestod av sex frågor som ställdes av intervjuaren till den 

intervjuade. Personen som blev intervjuad svarade på frågorna i kronologisk ordning och vi gick 

inte vidare till nästa fråga förens den intervjuade kände sig helt nöjd med sitt svar. Vi avslutade 

intervjun med att ställa följdfrågor. Se bilagor för intervjufrågorna. 

3.2 Deltagare i undersökningen 
Tabell 1: Deltagare 

Namn Ålder Kön Speltid Spelartyp  Level Klass Ras 
Mira 25 Man 5 år Casual 70 Red Mage Au ́ra 
Lenomy 28 Man 3 år Semi Hardcore 70 Paladin Au ́ra 
Nyanii 26 Man 3 år Casual 70 White 

Mage 
Mi ́qote 

Cerez 22 Kvinna 2 år Semi Hardcore 70 Bard Hyur 

Idhrin 24 Kvinna 1 år Casual  60 Bard Au ́ra 

Nala 21 Kvinna 2 år Semi Hardcore 70 White 
Mage 

Au ́ra 

Xis 26 Man 3.5 år Semi Hardcore 70 White 
Mage 

Mi ́qote 

Kitty 31 Kvinna 3.5 år  Semi Hardcore 70 Scholar Au ́ra 
Yue 24 Man 2 år Semi Hardcore 70 Warrior Mi ́qote 

Speltidskolumnen visar hur många år spelaren varit aktiv.
Begreppen casual och semi hardcore definierar vi utefter speltid i timmar som deltagarna lägger ner 
i veckan.
Casual 3-10 timmar/vecka. Semi hardcore 10-15 timmar/vecka.
Av alla intervjuade valde en deltagare (Idhrin) att spela som man. Klasskolumnen visar vilken 
speltid spelaren har valt. 
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3.3 Analys av data 

Den insamlade datan från intervjuerna är kodad och analyserad enligt tematisk kodning (Cote och 

Raz, 2015) som brutits ned till kategorier och teman för att spegla teorin i denna undersökning. Vi 

valde att använda tematisk kodning som metod pga. dess effektivitet vid analys av stor mängd data. 

Tabell 2: Tematisk kodning 

Kategori Tema 
Utseende 

  

Kön Utseende 

  
Roll  

Utseende 

  Färg 

Utseende 

  

Ögon 
Sociala aspekter 

 

Passa in Sociala aspekter 

 
Passa in i guild 

Sociala aspekter 

 Utomstående åsikter 
Omedveten efterliknelse Hårfärg Omedveten efterliknelse 

Längd 
Omedveten efterliknelse 

Preferenser 
Utseende i grupp 

  

Sammanfogning Utseende i grupp 

  
Enhetligt estetiskttilltalande 

Utseende i grupp 

  Yttre påverkan 

4 Resultat 
1.1 Utseende 
Tack vare teknologiska framsteg har man idag större möjlighet att utforska, i spelvärlden, hur det 

känns att anta motsatt kön. De flesta av våra intervjuade har valt att spela som motsatt kön på grund 

av att de finner det motsatta könet mer estetiskt tilltalande men även en aspekt av att vara frikopplad 

från sig själv kan återfinnas. 
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Yue: När jag började spela spelet ville jag inte spela som mig själv. Jag tänkte vem vill jag se spelet 

spelas genom? 

Detta kan peka på viljan att skapa sin egen historia i spelet till skillnad från enspelarspel där 

spelaren följer en utstakad bana. Att spela som motsatt kön kan också ha att göra med variation, 

spelaren vill prova att göra något nytt. 

Nyanii: Nu på senare tid, om man får välja, brukar jag alltid skapa kvinnliga karaktärer. Men 

utseendemässigt varierar det rätt mycket eftersom det känns kul att skapa olika slags karaktärer. 

Många spelare anser också att kvinnliga karaktärer ur en rent estetisk synvinkel ser bättre ut. 

Roller (olika spelsätt) i Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (Square Enix, 2013) påverkar också 

ofta hur spelaren väljer att porträttera sin karaktär. En fysiskt stark roll som till exempel krigare vill 

spelaren kanske framställa som just stark eller stor. Senare i spelet finns möjligheten att byta roll, 

men den initiala rollen brukar ha bäring på utseendet. 

Yue: Min karaktär är en miqo’te, en kattmänniska. Jag skapade min karaktärs utseende efter vilken 

roll jag hade valt. Jag hade valt en tank-klass som kallas warrior. Man kan ändra lite utseende i 

spelet som hår/hårfärg. Men de permanenta sakerna är bl.a. ärr, ögonfärg och liknande. I utseendet 

har jag blandat facial paints, vilket jag tyckte passade min roll warrior. 

Att ändra sitt utseende med tiden beroende på roll är också ett återkommande tema då spelaren gör 

detta för att få ett mer enhetligt helhetsintryck. 

 

Nyanii: Jag började med en ganska mörk frisyr och själva klassen jag spelar heter ”white mage”. 

Sedan efter att jag nått en viss level kunde jag utveckla min karaktär till ”white mage”. Då ville jag 

efterlikna min roll och bytte därför till långt vitt hår. 
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Färgpaletten i Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (Square Enix, 2013) är bred och stora 

möjligheter för customisering finns. Det lättaste sättet att föra över attribut från spelaren till 

karaktären är via färgval som ögonfärg, hårfärg eller hudton. Såhär svarade Mira ifall hans karaktärs 

utseende speglade honom i verkliga livet. 

Mira: Ja lite grann kanske. Jag är ju själv ganska blek. 

Även om spelaren anser att karaktären är helt frikopplat utseendemässigt från spelaren själv kan 

ändå små detaljer återfinnas i karaktären. 

Xis: Det är helt frikopplat från mig själv. En sak som kanske har något med mig och göra är färgen 

lila, som är min favoritfärg. Det är något jag för över från mig själv till min karaktär. 

En annan aspekt var att nästan alla deltagare liknade varandra på var ögonen. Majoriteten av 

spelarna välde att spela med missmatchade ögon. Detta kan ses som ett verktyg för att skapa ett mer 

unikt utseende, för att sticka ut i mängden. 

Kitty: Jag har blek hud och olika färger på ögonen, ett grönt och ett blått. 

Mira: Sen har karaktären kort och lite spikliknande hår, ett blått öga, ett orange öga, med ljusa 

kanter som lyser lite granna. 

Nala: Ett öga är blått och det andra är lila.
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4.2 Sociala aspekter 
Något som genomgående var markant i våra intervjuer var hur spelare ställde sig till att ”passa in” i 

virtuella spelvärldar. I princip alla deltagare var specifikt tydliga med att förklara hur de ville 

uppfattas som helt unika spelkaraktärer. Vi kunde se att spelare strävade efter att bryta sig loss från 

tidigare mönster samtidigt som karaktärerna skulle vara estetiskt tilltalande för spelaren. 

Xis: En sak som är gemensamt är att jag brukar köra kvinnliga karaktärer. Det tilltalar mig mycket 

mer att använda kvinnliga karaktärer eftersom jag tycker manliga karaktärer finns överallt. 

Efter att en person har spelat ett spel under längre tid, kan det vara så att spelaren vill ändra 

utseende på sin karaktär. Vi hittade ingen specifik förklaring till detta men kunde ana ett behov av 

samhörighet hos spelarna i gruppen. Spelarna kunde börja göra mindre utseendemässiga 

förändringar som t ex nya färger på hår/kläder eller lägga till/ta bort kroppsliga attribut. Spelare 

förklarar ofta att förändringar beror på ny estetisk tillfredsställning, men kan inte svara på vilka 

grunder som ligger bakom förändringen. 

Yue: Jag har ändrat utseende många gånger. Som sagt är det vissa utseenden man inte kan ändra 

på. Det jag ändrat frekvent är hårstil och hårfärg. Varför är en bra fråga. Jag känner i.o.m. att det 

är så lätt, vill jag testa olika stilar. 

Behovet att passa in med hjälp av sin spelkaraktär i en guild i ett MMORPG spel varierade. Spelare 

hade inte som ett direkt mål att passa in från början. Däremot ifall spelaren uppfattades passa in 

kunde en form av tillfredsställning ske och, i sin tur, utvecklas till en anledning att inte ändra på 

utseendemässiga aspekter hos sin karaktär. 

 

Nyanii: Det är väl inte direkt ett mål jag har, att alla ska passa in. Men jag tycker nog ändå att jag 

gör det. 
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Oavsett om spelaren ansågs att denne utseendemässigt passade in i en grupp var det mycket tydligt 

att ”den egna stilen” lyste starkast. Detta var mycket accepterat och spelare uppmanade varandra till 

att lägga stort fokus på det. I grupper där samtliga spelare var estetiskt intresserade skapades en 

positiv miljö när tid lades ner på utseendemässig utformning. 

Mira: Vi är ganska estetiskt drivna. Alla jobbar med hur vi ser ut för att vi ska upplevas coola och 

snygga tillsammans. 

I vissa fall var personen vi intervjuade inte med i guilden, under tiden denne skapade sin karaktär, 

och kunde därför inte bli påverkad. Dock fanns det andra utomstående faktorer som påverkade de 

utseendemässiga val som gjordes (t ex en kompis som gav smakråd). 

Idhrin: Jag var inte ens med i guilden från början. Vi hade spelat ett tag. Vi påverkades mest av 

varandra (pojkvän) och tänkte att vi ska ha matchande karaktärer! Du ska vara ljus och jag ska 

vara mörk. 

När spelare skapade sina karaktärer påverkades de inte direkt av sin omgivning. Det fanns inga 

tydliga tecken på att åsikter som inte var dess egna skulle bestämma hur deras karaktärer skulle se 

ut. Det kunde dock hända att de sökte efter tips och rådfrågade diverse andra spelare, som t ex 

vänner eller partners. 

Yue: Jag pratade dock med en spelare under karaktärsskapandet och frågade om åsikter angående 

olika utseendeval. 

 

Som tidigare nämnts kunde det också ske slumpmässiga händelser som stoppade möjliga framtida 

förändringar av spelares karaktärer. Ifall en spelare märkte att någonting hos dennes karaktärs 

utseende skapade en form av sammanfogning kunde detta skapa en gemensam tillfredsställelse. 
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Nyanii: De flesta i vår guild spelar som rasen ” miqo’te”. Även om det bara hände av en slump är 

det något jag tänker på och jag tycker jag passar in på det sättet. Men jag har inte ändrat mitt 

utseende för att passa in. Samtidigt är detta faktiskt en anledning till varför jag inte vill ändra 

utseende. 

4.3 Omedveten efterliknelse 

Just hårfärg märkte vi var något de intervjuade kom på i efterhand att detta kanske var ett attribut 

som följde med karaktären från dennes faktiska färg. 

Yue: Jag är rödhårig och brukar ofta välja rött hår för mina karaktärer. Det blir ofta en blandning 

av hur jag själv ser ut och hur jag vill se ut. 

Kitty: Nej hon ser inte alls ut som mig. Eller egentligen så färgade jag håret brunt för inte så länge 

sedan. Därför finns det nu några liknelser. 

Likt hårfärg var även längd på karaktären ett omedvetet val en spelare gjorde i skapandet av sin 

karaktär. Men när vi ställde frågan om det inte fanns någon likhet var detta en av sakerna som togs 

upp 

Nyanii: Jo i och för sig! Lite åt det hållet är nog faktiskt sant. Jag är kort och då föredrar jag 

faktiskt att skapa korta karaktärer? Det har jag inte tänkt på men det är verkligen sant. 

 

Mira: Jag brukar försöka göra mina karaktärer ganska långa. 
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Fig 6. En av de intervjuade Nyanii. Han har valt att spela som en kort karaktär eftersom han själv är 

kort. 

En stor del av skapandet av sin karaktär utgick dock från personliga preferenser och vad spelaren 

själv ansåg vara estetiskt tilltalande. Det var en kombination av personlig smak och de små attribut 

som spelaren förde över från sig själv som skapare en unik karaktär. 

Nala: Nej jag väljer det som är estetiskt tilltalande. En karaktär jag anser är vacker. 

Preferenser kunde också grundas i en vilja att vara något personen inte var. I spelvärlden fick 

spelaren chansen att utforska något den normalt inte skulle kunna göra. Möjligheten att förändra sitt 

utseende lite grann eller helt för riktiga pengar resulterade också i att spelaren inte var låst i sina 

initiala preferenser, då det var vanligt att den estetiska bilden spelaren hade vid start förändrades. Se 

Fig 1 för exempel på den övergripande karaktärsskaparen. 
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Nala: *Skrattar* Ja. Med tanke på hur min karaktär ser ut nu. Varje gång jag byter utseende slutar 

det alltid med att jag ändrar tillbaka till en kvinnlig au ra (ras). Jag brukar dock alltid ändra en 

eller två mindre attribut, t ex haka eller näsa. Detta gör att jag alltid tycker om hennes utseende lite 

mer 

4.4 Utseende i grupp 

Vissa spelare tenderade att byta utseende tillfälligt för att t ex ta lite bilder eller utföra något som 

var unikt för den rasen. 

Nala: *Skrattar* Eh inte med denna specifika karaktär, men jag har ändrat ras för att leka runt med 

vänner. Jag skulle anta en kattras för att kunna vinka med öronen till min vän *skrattar*. Men just 

nu är hon helt och hållet min egna stil igen. 

Då Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (Square Enix, 2013) är ett spel som spelas online är det 

svårt att undgå att interagera med andra spelare. En intressant designaspekt är hur viktigt det är för 

spelaren att passa in och se snygga ut i grupp. Vi kom fram till att det inte var något som spelaren 

aktivt arbetade mot men det fans en viss tendens att vilja se bra ut tillsammans. 

Mira: Inte aktivt. Jag känner dock att jag passar in ganska bra. Vi är ganska estetiskt drivna. Alla 

jobbar med hur vi ser ut för att vi ska upplevas coola och snygga tillsammans. Så på det sättet tror 

jag att jag jobbar med att passa in, men inte när det kommer till kläder eller annat dylikt eftersom 

alla har olika stilar. 
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En viss yttre påverkan kunde återfinnas i många av svaren men i grund och botten ville de flesta 

skapa sin egna unika karaktär. Ibland kunde mindre saker som färgval hos karaktärerna spela in 

beroende på relationen mellan spelarna. 

Idhrin: Vi påverkades mest av varandra (partner) och tänkte att vi ska ha matchande karaktärer! 

Du ska vara ljus och jag ska vara mörk! Ascringy *skratt* det var typ det enda som påverkade oss, 

varandra 

5 Diskussion 
5.1 Könsfördelning 

Av alla våra intervjuade var det endast en spelare som hade valt att spela som man och hon visade 

intresse för att byta till kvinna i framtiden. Detta stärker Paik och Shi (2013) data om att det är en 

större procent av spelare som väljer att spela som just kvinna. I deras studie behandlade dem dock 

huvudsakligen ämnet könsbyte inom spel där de kom fram till att ungefär 70% av deltagarna i 

studien valde att spela som motsatt kön. 

5.2 Speltid 

Vi märkte en tydlig korrelation mellan våra intervjupersoner i avseende på speltid och/eller pengar 

nedlagda på att anpassa spelarens karaktär. Då nya spelare definitivt brydde sig om sitt utseende i 

världen, reflekterade dessa inte lika mycket under själva skapandet, i jämförelse med spelarna som 

spelat under en längre period. En spelare som spelat i fem år hade en tendens att vara mer 

engagerad i sitt utseende, än någon som endast spelat ett år. 
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5.3 Motivation 
När det kom till att motivera sina designval, var en majoritet av svaren inte så djupt grundade. Det 

visade sig att spelarna inte ville vara någon annan, t ex det motsatta könet, vilket vi trodde från 

början. Undersökningen visade på att i de flesta fallen karaktärer skapades, är den baserad på 

personliga preferenser och vad spelarna själva ansåg vara estetiskt tilltalande. Vissa spelare 

påpekade dock att deras karaktärer var några de strävade efter att vara på ett mer socialt sätt och det 

nya utseendet tjänade som ett visuellt uttryck. 

5.4 Ett mönster av omedvetet applicerade preferenser 

I resultatet kunde vi konstatera att spelarna från början inte ansåg att deras egna fysiska attribut eller 

utseenden bäddades in i skapandet i deras karaktärer. Någonting som dock kunde ta en ny vändning 

om detta påpekades av oss intervjuare. I relaterad forskning av denna undersökning förklarar 

Pringle (2015) att det finns en relation mellan självkänsla och presentation av sig själv online. När 

spelare skapar karaktärer i online-spel speglas ofta deras egna identiteter genom applicerade 

preferenser. I resultaten kunde vi se tydliga exempel på detta fenomen. 

Varför sker egentligen igenkänning mellan spelare och karaktär i MMORPG spel? Finns det någon 

tydlig anledning till varför mer eller mindre omedvetna preferenser appliceras? Van Looy m.fl 

(2010) anser att I MMORPG genren skapar spelaren själv sin egen historia och formar den efter 

personliga preferenser. Detta ger större narrativ kraft till spelaren då hen har kontroll över saker 

som bl.a. utseendet och personligheten som karaktären besatt. Enligt vår egen analys av denna fråga 

kunde vi anta att spelarna blev tvingade till att leva ut en fantasiupplevelse, som inte var direkt 

kopplas till en redan skriven historia. Detta ansåg vi skapade omedvetna applicerade preferenser 

samt likheter mellan karaktär och spelare, eftersom hen representerade sig själva i spelet. 
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5.5 Begränsningar för studien 
En möjlig begränsning var antalet intervjuade. Med fler intervjupersoner hade vi nått större säkerhet 

och kausalitet (orsakssamband). Det hade också varit intressant att kunna ställa karaktärerna mot 

sina spelare i bilder för att se eventuella likheter. Även mer relaterad forskning till kring det visuella 

i MMORPG hade hjälpt, då det mesta av forskningen som fanns centrerades kring enbart sociala 

aspekter och ej det visuella. 

5.6 Framtida forskning 

I framtida studier hade det varit intressant att djupdyka mer psykologiskt kring valen och göra en 

extensiv enkät, för att få fram spelarnas personligheter och se hur dessa reflekteras i karaktären. 

Även att integrera fler MMORPG spel och se på likheter och skillnader mellan virtuella världar. 

Karaktärsskapande mellan spel ser väldigt olika ut och det skulle ge värdefull data att se hur spelare 

tänker mellan olika spel med verktygen spelet ger dem. 

6 Slutsats 
Målet med denna studie var att få en större förståelse för hur spelare tänker när de skapar sin 

spelkaraktär i ett MMORPG spel. Vi hoppades kunna svara på bakomliggande grunder till varför 

estetiska och utseendemässiga val togs. Genom att intervjua två olika guilder i spelet Final Fantasy 

XIV: A Realm Reborn (Square enix, 2013) har vi lyckats komma fram till följande slutsats. 

6.1 Karaktärsskapande i grupp och dess påverkan 

Att skapa en spelkaraktär i ett spel, där du samarbetar med andra spelare, är en intressant och 

relativt outforskad mark. Spelare anser sig inte själva påverkas av andra spelare, när det kommer till 

att välja ens egen karaktärs utseende. Efter att ha intervjuat spelare som skapat karaktärer i ett 

MMORPG spel kan vi, utifrån svaren, anse att varje individ själv väljer hur de ska se ut. En mycket 

intressant faktor är dock hur spelare kan utveckla sina estetiska sidor genom att studera andra samt 

kommunicera med varandra i en kreativ miljö. 
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Tips och vädjan om åsikter främjas i denna typ av karaktärsskapande. Positiv feedback ges ofta ut 

till personer som lägger ner tid på att engagera sig vilket skapar en trygg miljö. Om olika individer 

som grupperar sig med varandra märker att de passar ihop med varandra kan detta skapa en social 

sammanhållning och påverka framtida förändringar av utseende hos respektives spelkaraktär. 

Åsikter från andra spelare i en grupp har alltså en viss påverkan, men trots detta är det alltid 

individens unika stil som skiner starkast hos spelaren när den uttrycker sig själv genom en 

spelkaraktär. 

6.2 Möjligheten att leva ut fantasier växer under uppsyn av andra 

Att spela ett rollspel tillsammans med andra skapar en möjlighet för individer att visa vilka de 

själva är. De flesta spelare eftersträvar att bryta sig loss från mängden och utforska nya stilar som 

upplevs estetiskt tilltalande i deras ögon. När en person spelar ett online spel, tillsammans med 

andra spelare, där denne själv får välja hur hen ska se ut, väcks ett behov av att försöka glänsa på 

nya outforskade nivåer. Alla individer har sin egen stil och i denna typ av sociala forum finns stora 

möjligheter att leva ut fantasier. Här kan spelare visa upp sig och göra sina röster hörda, samtidigt 

som andra spelare ser vad hen åstadkommer. 

6.3 Självrepresentation 

Hur spelare väljer att representera sig själva i ett MMORPG skiljde sig vida mellan olika 

spelartyper. Från att bara spela någon timme i veckan till flera timmar per dag. Vi märkte att vikten 

av självrepresentation blev desto mer viktig när spelarna engagerade sig själva i den virtuella 

världen. En av våra intervjuade hade till exempel inte tänkt mycket alls under skapandet av sin 

karaktär och var nöjd med sin framställning förutom att hen kanske ville byta kön någon gång i 

framtiden, medan en annan mer seriös spelare hade spenderat mycket pengar på att förändra sitt 

utseende genom åren även om det bara var något så litet som att justera käklinjen. 

En annan intressant del av hur spelarna valde att visualisera sig själva var just den undermedvetna 

delen som ofta fördes över till karaktären. Preferenser som hårfärg, längd eller kanske ansiktsform. 

Dessa aspekter tänkte aldrig spelarna på tills vi ställde följdfrågan om det verkligen inte fanns något 

gemensamt med karaktären. Detta kan peka på att när en spelare skapade en karaktär i ett 
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MMORPG vill hen oftast alltid visa en del av sig själv online, även om spelaren ville skapa en ny 

onlineperson för att prova något nytt. 
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Bilder 

Fig 1 Hämtad 2018-03-22 från: https://mmos.com/review/final-fantasy-xiv 

Fig 2 Hämtad från: https://vignette.wikia.nocookie.net/ffxivnew/images/a/a8/FFXIV_Au_Ra.png/

revision /latest?cb=20150513155823 

Fig 3 Skärmdump som tagits direkt från spelet.

Fig 4 Skärmdump som tagits direkt från spelet. 

Fig 5 Skärmdump som tagits direkt från spelet. 

Fig 6 Skärmdump som tagits direkt från spelet. 
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Bilagor 
Intervjufrågor: 

Q1: Beskriv/sammanfatta din karaktär. Förklara utseende, kön, roll etc 

Q2: I olika spel, brukar dina spelkaraktärer generellt påminna om varandra till utseendet? Föredrar 

du en viss stil, kön eller roll? 

Q3: När du skapade din karaktär i detta spel. Blev du påverkad av din guild? Varför/varför inte? 

Q4: Har du ändrat din karaktärs utseende med tiden? Varför och på vilket sätt / Varför inte? 

Q5: Anser du att din karaktär passar in i guilden och är detta något du konstant strävar efter? Om 

inte, finns det någon specifik anledning? 

Q6: Anser du att din karaktär är en representation av dig själv visuellt eller är den frikopplad från 

dina fysiska attribut? 


