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Abstract  

 

Interaction between user and charachters, 

Users choice, identification, reproduction and stereotypical norms in Tekken 7 

 

In this essay, we have unpacked four different levels (the role of women as: a) a part of game 

history, b) design process, c) characters of the game and d) users) to get a better 

understanding of the users choice of characters in the popular fighting game Tekken 7.  

  

We have examined the role of women as part of the game’s history and design-process to gain 

a deeper understanding into the background of the game’s designing process. We have 

interviewed users with qualitative methods and used analysis strategies such as semiotic 

analysis and thematic analysis. 

  

The results of our analysis show that users choose their characters based on visual attributes 

and that they imagine the characters as being an extension of themselves. Users apprehend the 

characters as stereotypical and thereby reproduce gender-related norms. The process of 

picking a character to play with is difficult for some of the users - There is a difference 

between female and male users due to stereotypical visual attributes of the characters which 

means that it is more problematic for female users to identify themselves with many of the 

characters. This is affecting the female users experience in a negative way. 
  
 
  



 

3	

 

1. Inledning		........................................................................................................................................................	5	
1.1. Tekken	och	dess	spelkaraktärer	..................................................................................................	6	
1.2. Syfte		.........................................................................................................................................................	8	
1.2.1. Frågeställningar	.........................................................................................................................	8	

1.3. Avgränsning	..........................................................................................................................................	8	
2. Bakgrund	......................................................................................................................................................	10	
2.1. Tidigare	forskning		.........................................................................................................................	11	
2.2. Teori	......................................................................................................................................................	12	

3. Metod	.............................................................................................................................................................	15	
3.1. Fokusgrupp	........................................................................................................................................	15	
3.2. Digital	datainsamling	.....................................................................................................................	17	
3.3. Tematisk	analys		..............................................................................................................................	19	
3.4. Semiotisk	analys	..............................................................................................................................	20	

4. Resultat	och	analys		.................................................................................................................................	22	
4.1. Semiotisk	analys	..............................................................................................................................	22	
4.1.1. Leo	.................................................................................................................................................	23	
4.1.2. Nina	...............................................................................................................................................	23	
4.1.3. Yoshimitsu		................................................................................................................................	24	
4.1.4. Law	................................................................................................................................................	25	

4.2. Tematisk	analys	av	användarstudie		.......................................................................................	25	
4.2.1. Identifiering	..............................................................................................................................	25	

4.3. Visuellt	uttryck	.................................................................................................................................	30	
4.3.1. Popularitet	.................................................................................................................................	30	
4.3.2. Könstillhörighet	.......................................................................................................................	34	

5. Diskussion	....................................................................................................................................................	37	
5.1. Slutsats	.................................................................................................................................................	37	
5.2. Sammanfattning	...............................................................................................................................	39	
5.3. Begränsningar	och	framtida	arbete	........................................................................................	40	

6. Referenser	...................................................................................................................................................	41	
7. Bilagor		..........................................................................................................................................................	44	
7.1. Bilaga	1	.................................................................................................................................................	44	
7.2. Bilaga	2	.................................................................................................................................................	47	
7.3. Bilaga	3	.................................................................................................................................................	48	

 
 
 
 
 
 
 
  



 

4	

Keywords	

Tekken, console game, feminine, masculine, avatar, character, feminism, gender, 

identification, user 
 
Nyckelord	

Tekken, konsolspel, feminint, maskulint, avatar, karaktär, feminism, genus, identifiering, 

användare 
 
Förord	

Vi vill tacka vår handledare Mirjam Palosaari Eladhari som varit både uppmuntrande och 

stöttande och handlett oss genom denna uppsats. Tack till de personer som deltagit i vår 

undersökning och även våra opponenter som gett konstruktiv feedback. Vi vill även rikta ett 

tack till Sadir Samir på Toadman Interactive, som hjälpt oss få större förståelse för skapandet 

av karaktärer samt designprocessen vid utvecklingen av spel.  
  



 

5	

1. Inledning		
Att spela spel är en form av verklighetsflykt för många människor och det breda spelutbudet 
gör att det inte längre finns någon typisk användare då spelen generellt möter de flesta 
målgrupperna. Problematiken ligger idag istället i att skapa karaktärer som många användare 

kan uppskatta samt identifiera sig med. Spel med kvinnliga huvudrollsinnehavare existerar, 

men många av dessa verkar än idag reproducera stereotypa könsnormer. Exempelvis släpptes 

spelet Meteroid 1986 varpå användare kunde spela med en kvinnligt kodad huvudkaraktär vid 

namn Samus Aran. Spelet Meteroid var utformat så att användaren inte fick reda på att 

karaktären besatt kvinnliga attribut förrän på slutet då karaktären tog av sig sin rustning. Detta 

var på den tiden väldigt kontroversiellt. Både att spelet innehöll en kvinnlig 

huvudrollskaraktär men också att karaktären strippade av sig sin rustning på slutet. 

Användaren fick alltså se karaktären utan rustning som belöning när hen klarade spelet (se 

Figur 1). Beroende på hur snabbt användaren klarat spelet blev Samus allt mer avklädd i den 

avslutande sekvensen (Critical-Distance.com 2015). Detta kan idag ses som väldigt 

provocerande, dock kom Samus Aran år 1986 att bli startskottet för kvinnliga tv-

spelskaraktärer vilket ledde till en utveckling av spelindustrin.  

 
Figur.1, Samus Aran, potentiella slut, långsam varvning från vänster till snabb varvning höger. 
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1.1. Tekken	och	dess	spelkaraktärer	
Tekken är ett välkänt fightingspel som tillverkas av Bandai Namco, ett stort tv-spelsbolag i 

Japan. Första utgåvan av Tekken kom 1994 och har sedan dess varit ett av de mest 

framstående fightingspelen på marknaden. Spelet går ut på att ta ner sin motståndare under 

flera ronder. Alla karaktärerna tillämpar en egen fightingstil samt individuella 

inprogrammerade trick för att vinna över motståndaren.  När användaren ska välja en karaktär 

att spela med så får hen bara välja utifrån det audiovisuella intrycket (se Figur 2).   

 
Figur.2, Samtliga Tekken karaktärer. 

 

Att användaren endast utgår från det audiovisuella intrycket i sina val intresserar oss och 

därför har vi i denna uppsats undersökt vilka premisser användaren gör sina val på. Vi valde 

att studera Tekken 7 eftersom det är ett spel där gränssnittet inte avslöjar ytterligare 

information om karaktärerna. Tekken är även relevant eftersom användaren har möjlighet att 

välja mellan ett flertal spelkaraktärer. I Figur 3 visas de karaktärer som har undersökts i 

uppsatsen.  
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 Figur.3, Karaktärer som diskuterats under fokusgruppen. Karaktärernas thumbnails 
(http://tekken.wikia.com/wiki/Category:Characters Hämtad 11/10/17) 
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1.2. Syfte		

Uppsatsens syfte är att undersöka hur användaren resonerar kring sina val av karaktärer i 

Tekken 7. Syftet är också att undersöka om det går att urskilja mönster baserat på de attribut 

karaktärerna besitter eller om användare eventuellt projicerar det på karaktärerna. I denna 

uppsats kopplas spelkaraktärernas uttryck ihop med visuella studier samt konstteoretiska 

texter eftersom vi undersöker en interaktion som till största del är beroende av det visuella. 

Resultaten av vår undersökning analyseras med ett feministiskt- och genus perspektiv. Detta 

görs för att undersöka om användaren applicerar eller projicerar stereotypa karaktärsdrag på 

karaktärerna eller om karaktärerna uttrycker eller reproducerar stereotypa, normativa uttryck 

via dess audiovisuella design. Via en iterativ arbetsprocess har vi undersökt vilka premisser 

användare väljer sina karaktärer på. Vi har även fördjupat oss om kvinnors delaktighet i tv-

spelshistorien för att få en större förståelse kring kvinnans roll både som karaktär, användare 

och skapare av spel.  
 

1.2.1. Frågeställningar	
 

• På	vilka	premisser	väljer	användaren	sin	karaktär	i	konsolspelet	Tekken	7?	

• Hur upplever användaren karaktärerna i spelet Tekken 7?  

• Vad baserar användaren sina val av karaktär på?   

• Vilka skillnader kan identifieras hos användarna?  
 

1.3. Avgränsning	

Tekken är ett av marknadens mest populära fightingspel och därför har vi valt att studera 

detta. Vi har även valt att fokusera på användare som tidigare spelat Tekken för att ha 

möjlighet att utföra djupgående intervjuer med fokus på karaktärerna istället för spelets 

gameplay. Vi har även valt att applicera ett feministisk-, genus- och etnografiskt perspektiv i 

efterhand. Dessa perspektiv kommer att appliceras på de resultat som kan urskiljas genom vår 

iterativa undersökning. Med utgångspunkt från artikeln Understanding Gaming Perceptions 

and Experiences in a Women’s Collage Community där den gemensamma kvinnliga 

upplevelsen av spel undersöks genom att endast använda sig av kvinnor i sin 

enkätundersökning, bestämde vi att göra vår undersökning på en grupp med blandad 

könsidentitet. (Share, Westendrof, Knouf, Pederson, 2017). Detta beslut togs eftersom att 

författarna i Understanding Gaming Perceptions and Experiences in a Women’s Collage 
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Community enbart undersöker kvinnors upplevelser av spel vilket vi anser vara problematiskt 

då kvinnor inte är en homogen grupp.  Istället för att se enbart på hur kvinnor upplever spel 

har vi valt att undersöka fler könsidentiteters upplevelse. Vi har sedan jämfört manliga 

användare med kvinnliga användare. 

Samma användare som intervjuas i fokusgruppen fick även svara på frågor i form av en 

digital datainsamling. Vi har använt oss av samma grupp människor genom hela 

undersökningen för att få en djupare förståelse för varje individs val. Den digitala 

datainsamlingen var även intressant som underlag för att se hur användare resonerade när de 

fick se karaktärerna på bild. Vi är medvetna om att tio personer inte representerar Tekkens 

stora användarbas, dock anser vi att våra resultat är relevanta, att vi kan urskilja mönster, och 

har valt att tillämpa vår övergripande teori på resultaten från denna mindre användargrupp 

eftersom att vi anser att det leder till intressant diskussion, samt kan vara en grund för en 

framtida, mer omfattande, undersökning.  
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2. Bakgrund	 	

Generellt finns det relativt lite forskning med kvinnan i fokus inom tv-spelshistorien. Trots 

detta finns det en del kända milstolpar inom den kvinnliga tv-spelshistorien. Dessa redogör vi 

för nedan.  

Tv-spel och dess karaktärer har förändrats mycket sedan 1970-talet då tv-spel började bli allt 

mer frekvent inom handeln. I den vetenskapliga artikeln Video Game Characters and the 

Socialization of Gender Roles: Young People’s Perceptions Mirror Sexist Media Depictions 

av Karen E. Dill & Kathryn P. Thill beskrivs det att tv-spel utvecklas i och med att teknologin 

avancerade och kulturen förändrades. Ett exempel de tar upp är arkadspelet Pacman (1980) 

där den enda indikationen på könstillhörighet görs genom en rosett i håret på Mrs. Pacman. 

Mrs Pacman togs fram som ett sätt för att locka till sig kvinnliga användare då marknaden 

redan på den tiden var mansdominerad (Dill & Thill, 2007). Spelet Pacman, liksom Tekken, 

har skapats och produceras av det Japanska produktionsbolaget Bandai Namco 

(bandainamcoent.com, 2017). Ända sedan dessa tv-spels uppkomst har det funnits en 

avsaknad av balans mellan könsfördelningen av karaktärerna i spelen. När uppkomsten av 

kvinnliga karaktärer ökade på marknaden var det oftast i relation till en man där de 

exempelvis behövde bli räddade av den manliga karaktären utan att ha egna tydliga attribut 

eller personlighet. Ett exempel på detta är Princess Toadstool som behöver bli räddad av 

Mario bröderna i arkadspelet Super Mario (1985). En av de första kvinnligt kodade tv-

spelskaraktärerna som hade en huvudroll i spelet var Samus Aran i spelet Meteroid (1986). 

Karaktären dödade monster från olika planeter och hade flera olika potentiella slutsituationer. 

I tre av de fem potentiella slutscenerna tar karaktären av sig sin rustning varpå användaren får 

reda på att karaktären är en kvinna (critical-distance.com, 2015). År 1989 fick den kvinnliga 

tv-spelsmarknaden ett uppsving och utvecklare såg till den kvinnliga målgruppen på ett nytt 

sätt. I spelet Kings Quest IV (1988) skapades en kvinnlig karaktär av producenten Roberta 

Williams, där utvecklingen av karaktären hade en fokus på feminism och stereotypiska 

könsskillnader (Cassell, Jenkins, 1998). Spelet blev ett avstamp för tv-spelsmarknaden och 

allt fler företag följde efter. Under 1990-talet började en annan bild av den kvinnliga tv-

spelskaraktären att ta form. Under denna period fick kvinnliga karaktärers roll ta mer plats än 

tidigare, dock var könsrollerna tydliga, reproducerande och stereotypa. Efter detta kom allt 

fler spel med flickor i yngre ålder som målgrupp och år 1996 släpptes Barbie Fashion 

Designer som blev ett genomslag i försäljningssiffror på tv-spelsmarknaden. År 1998 

existerade det ca 65 spel på marknaden vars målgrupp var flickor i ung ålder. Dock visade det 
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sig vara svårt att vidareutveckla dessa spel och tv-spelsutvecklingen för en kvinnlig ung 

målgrupp svalnade av vid millenniumskiftet (Wright, 2003). Tomb Raider släpptes för första 

gången 1996 vars huvudkaraktär Lara Croft lyckades skapa debatt både genom att vara 

självständig men samtidigt objektifierande (Dill, Thill, 2007). Lara Croft var kontroversiell på 

flera plan. Delvis för den nya teknologin som framskridit men även som kvinnlig karaktär. 

Hennes fysiska attribut användes i marknadsföringssyfte vilket i sin tur ökade i försäljningen 

(McMahan, 2008). Detta ledde till att en stor skara manliga användare lockades till spelet 

(Kondrat, 2015). Efter millenniumskiftet ökade marknaden riktad till en kvinnlig målgrupp 

och möjligheten att välja en kvinnlig karaktär ökade markant.  

2.1. Tidigare	forskning	 

I studien Do Animated Disney Characters Portray and Promote the Beauty-Goodness 

Stereotype? beskrivs och undersöks uppfattningen av onda och goda karaktärer i populära 

Disneyfilmer. I studien arbetar man med premissen “beauty is good, bad is ugly” samt vad 

betraktaren applicerar på karaktärerna baserat på dess fysiska, visuella attribut och uttryck 

(Bazzini, 2010). Studien utfördes med hjälp av ett egenkomponerat betygssystem som 

innehåller en elvagradig betygsskala där de tillfrågade betygsatte karaktärerna utifrån olika 

frågeställningar. Denna metod har delvis inspirerat till metoden som använts för denna 

uppsats.  

 

I studien Do Animated Disney Characters Portray and Promote the Beauty-Goodness 

Stereotype? använder författarna en liknande metod som i artikeln Discovering Social and 

Aesthetic Categories of Avatars: A Bottom-Up Artificial Intelligence Approach Using Image 

Clustering (Lim, Liapis, Harrell, 2016). I båda studierna undersöker författarna hur användare 

och betraktare rangordnar karaktärer efter specifika attribut. I Discovering Social and 

Aesthetic Categories of Avatars: A Bottom-Up Artificial Intelligence Approach Using Image 

Clustering anpassar användaren en avatar efter sin personliga uppfattning om sina egna 

attribut och utseende. Författarna argumenterar för detta och menar på att det höjer 

spelupplevelsen om avataren är en spegling av användaren (Lim, Liapis, Harrell, 2016). I 

denna studie skapas ett program där 191 försökspersoner modifierar avatarer som senare 

grupperas av ett avancerat program. Författarna har tillämpat två tekniker i programmet för att 

skapa kluster. Programmet kategoriserar och grupperar avatarer automatiskt baserat på 

avatarens kön, isolerade former av tillbehör och accessoarer samt estetiska preferenser för 

specifika färger och kroppsformer. Detta görs för att undersöka vilka attribut som grupperas 
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av programmet när användarna har möjlighet att modifiera sina egna avatarer. Dessa kluster 

visar statistik på att användarens val av avatarens estetiska attribut (ex manliga avatarer i 

mörka kläder) kopplades ihop med starkare, fysiska nivåer men desto lägre nivåer av 

”wisdom”. Wisdom definieras som magi i artikeln vilket kvinnliga avatarer med långt hår och 

håraccessoarer antogs ha mer av (Lim, Liapis, Harrell, 2016). 

2.2. Teori 

I artikeln What is “Critical” about Critical Design identifierar Jefferey Bardzell och Shaowen 

Bardzell kritisk designprocess och varför den är viktig. Det är en process som avslöjar 

potentiella dolda problem, värden och agendor samt belyser eventuella lösningar på dessa 

(Bardzell, 2013). Enligt Shaowen Bardzell (2010) bör all interaktionsdesign och feminism 

vara en naturlig kombination. I artikeln Feminist HCI: Taking Stock and Outlining an Agenda 

for Design summerar hon hur feminism alltid bör appliceras på MDI design. Bardzell skriver 

att hon med sin artikel vill utöka förståelsen för hur genus, identifikation och relationer 

formar både användaren av interaktiva teknologier, men också dess design (Bardzell, 2010). 

Bardzell tar även upp speldesign och feminism i ett specifikt kapitel. Hon skriver där att 

speldesign ofta kritiseras ur ett feministiskt perspektiv och det som ofta kritiseras är hur den 

kvinnliga kroppen porträtteras (Bardzell, 2010). Bardzell tar i denna artikel upp “den manliga 

blicken” (Mulvey, 2001) och refererar till hur användaren blir en åskådare av den kvinnliga 

kroppen - den kvinnliga kroppen som i spel ofta porträtteras som fysiskt “perfekt” och 

sexuellt attraktiv (Bardzell, 2010). Bardzell menar att man via fyra punkter borde kunna 

applicera feministiska teorier på MDI design. Dessa punkter är: 

• I teorin: Feminism kan kritisera grundläggande koncept, antaganden och 

kunskapsteori av MDI samtidigt som den öppnar upp möjligheter för framtiden.  

• I utförandet: Interaktionsdesigners och forskare kan inkorporera feminism i 

användarrelaterad forskning, iterativ design och utvecklade metoder för att bredda 

repertoaren för olika kontexter och situationer. 

• Vid användarrelaterad forskning: Kunskapen om användaren kan bli uppdaterad och 

genusmedvetet reflekterande för att påverka designen.  

• Vid utvärderingar: Feminism kan synliggöra nya vägar för designers och underlätta 

vid tillämpning av nya konfigureringar, vilket i sin tur kan skapa större förståelse för 

de konsekvenser konfigureringarna utgör (Bardzell, 2010).  
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I artikeln Perspectives on Gender and Product Design tar författarna upp att genus sällan är 

något man tar hänsyn till i designprocessen. När genus väl är inkluderat designas produkten 

ofta utifrån stereotypa och idealiserade användarcentrerade modeller alternativt så ses den 

färdiga produkten som könsneutral. Artikeln är baserad på en workshop som gjordes för att 

undersöka om det existerar interaktiva, designade produkter som är könsneutrala och om det 

existerar - varför skapas då könsspecifika produkter? (Dray, Busse, Brock, Peters, Bardzell, 

2014). 
  

I en artikel från Forbes STEM Fields And The Gender Gap: Where Are The Women? från 

2012 diskuterar Heather R. Huhman att STEM (forskning, teknologi, ingenjörsvetenskap och 

matematik) alltid haft ett “kvinnoproblem” - att män tenderar att dominera dessa yrken och 

utföranden. Hon skriver: “But where is the female equivalent of Steve Jobs or Mark 

Zuckerberg” och menar att man måste skapa program som inspirerar unga kvinnor till att 

studera teknologi samt arbeta aktivt för att motarbeta stereotyper (Huhman, 2012). Denna 

artikel kan sammankopplas med en av de mest inflytelserika texterna inom feministisk 

konstteori: essän Why Have There Been No Great Women Artists? av Linda Nochlin (1971) 

där hon undersöker konstinstitutionen och hur den motarbetat kvinnliga konstnärer: ett av 

hennes svar på tesen är att definitionen av en konstnär och geni alltid varit besläktat med 

manlighet vilket hon menar resulterar i att män inte alls behöver ha en större kunskap inom 

konst utan endast haft en större chans att utöva den (Nochlin, 1971).  
  

Enligt Raewyn Conell författaren av boken Om Genus, finns det två sätt att se på 

könsskillnader - det ena är att könsskillnader är faktiska och existerande och det andra är att 

skillnaderna mellan kön inte är så stora men att vi människor istället reproducerar och 

förstärker dem med exempelvis med visuella medier (Conell, 2009). Psykoanalytiker som 

Freud och Lacan belyser att begäret är baserat på betraktelse processen vilket kallas the Gaze 

och kan översättas till “den manliga blicken” på svenska (D’Alleva, 2012). Detta begrepp 

återfinns i Laura Mulveys teori i boken Feministiska Konstteorier i kapitlet Visuell lust och 

narrativ film där hon definierar begreppet “den manliga blicken” som en samling av tre olika 

vyer: blicken från regissören, blicken från karaktären i filmen (skådespelaren) och blicken 

från betraktaren/åskådaren (Mulvey, 2001).  
  

I Gillian Smiths (2016) artikel A Proceduralist View on Diversity in Games diskuteras att 

analys och spelkritik som ifrågasätter kön, etnicitet och sexualitet ofta fokuserar på det 
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visuella och narrativa skeenden under spelets gång samt att efterfrågan av representation av 

kvinnor och POC (people of color) i spel är vanlig. Smith menar att när dessa grupper blir 

representerade är de ofta stereotypiska och normativt reproducerande. Smith menar att många 

analyser sker ur ett användarperspektiv vilket i vissa fall inte är optimalt för den typen av 

analys. Via denna artikel vill Smith undersöka hur en feministisk analys av identitetspolitik 

kan anpassas efter en proceduralistisk förståelse av representation vilket eventuellt kan öka 

förståelsen av spelanalyser och designbeslut som har koppling till det visuella. Hon menar att 

en feministisk och proceduralistisk analys kan leda till utökad användning av spelens 

möjligheter att prestera och leka med identiteter. Detta kan ersätta designen och utformningen 

av spelets narrativ visar hur användaren ska spela det. Prestationen och spelandet relaterar till 

de medvetna val användaren gör när hen spelar spelet. Användaren gör medvetna val då hen 

skapar sin karaktär och vilka rekvisita hen vill ska ha en del av spelet. En användare kan 

exempelvis uttrycka sig feminint, via stereotypa kvinnligt kodade kroppar och stereotypa 

kvinnliga kläder medan användaren medvetet presterar/uttrycker sig maskulint på andra 

sätt.  Smith menar att man även kan undersöka hur identiteten är inkodat i spelen vilket ofta 

synliggörs när användaren ska skapa sin karaktär. Smith refererar här till Mia Consalvo som 

undersökt queer-identitet i spelet The Sims varpå “queerness” är explicit “coded in” eller 

“coded out” i de olika valen användaren har tillåtelse att göra (Consalvo, 2003).  
  

I artikeln The Player Character as Performing Object diskuterar Emma Westescott (2009) 

relationen mellan användare och karaktär och jämför denna med “Puppetry” som hon 

beskriver som manipuleringen av livlösa figurer med mänskliga attribut, vilket hon anser har 

förekommit sedan långt bak i historien (Westecott, 2009). Hon menar att användarens relation 

till sin valda karaktär blir som en förlängning av användaren själv och att användaren 

upplever full kontroll över sin karaktär eftersom att hen trycker på knappar på kontrollen och 

sedan får se sin förlängning agera ut det hen bestämt (Westecott, 2009). Westecott menar 

även att det är en utmaning för spelstudier att visa hur relationen mellan användaren och 

dennes karaktär ter sig. Westecott diskuterar huruvida psykoanalytiker så som Lacan och 

Freud’s teorier om dubblering, spegling av användarens persona gör det möjligt att analysera 

användarens relation och identifiering med användarens valda karaktär på ett djupare plan 

(Westecott, 2009). Westecott diskuterar även kameravinkel och dess betydelse för 

användarens och karaktärens “relation”. Hon skriver att olika kameravinklar erbjuder olika 

känsla av närhet till spelarens karaktär vilket således utgör en modalitet för spel uttrycket 

(Westecott, 2009).    
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3. Metod	

För att undersöka de premisser användare väljer sina karaktärer på har vi arbetat iterativt med 

kvalitativ och kvantitativ metod och två analysstrategier.  

3.1. Fokusgrupp	

Metoden som har använts under intervjuns av fokusgruppen var en deltagande observation 

enligt Judith Bells (2014) definition. Det innebär att vi deltagit i observationen och ställde 

frågor till gruppen. Frågorna var öppna men ställdes även på individnivå. I Johan Alvehus bok 

Skriva uppsats med kvalitativ metod uppmärksammas det även att den individuella personen 

blir undanskymd i en fokusgrupp och att det finns en risk att eventuella avvikande åsikter 

hamnar i skymundan. I grupper blir det även svårt att veta om någon deltagare utelämnar svar 

(Alvehus, 2016).  
 

I boken Introduktion till forskningsmetodik skriver Bell att begreppet ”deltagande 

observation” har fått viss typ av kritik då den bland annat kan ge avsaknad av kvantifierbara 

mått. Hon beskriver även att metoden är svårt att följa under kortare projekt om man inte 

behärskar metoden sedan tidigare (Bell, 2014). Detta hade vi med oss i planeringen för 

fokusgruppen och skapade strukturerade frågor för att få en så korrekt insamling av data som 

möjligt samtidigt som vi deltog i observationen. I boken skriva uppsats med kvalitativ metod 

beskriver författaren även hur fokusgrupper enligt Gibbs (1997) har en högre autencitet än i 

intervjuer då de är mindre kontrollerade av de som utför dem. Vilket styrker vårt val av metod 

ytterligare (Alvehus, 2016). 
 

Fokusgruppen bestod av tio deltagare med en jämn könsfördelning varav fem identifierade sig 

som kvinnor och fem personer som män. Fokusgruppen förbereddes med frågor och 

kontrollerades enligt Judith Bells checklista. Checklistan består av 22 punkter där man får 

riktlinjer för hur en intervju med fokusgrupp bör gå tillväga (Bell, 2014). Man går igenom sitt 

material innan och efter fokusgruppen och kontrollerar sina frågeställningar för att utvinna 

rätt typ av information. Det enda kravet som ställdes på deltagarna i fokusgruppen var att 

deltagarna de skulle vara bekanta med spelet Tekken sedan tidigare och att de hade spelat det. 

Hela samtalet spelades in via mikrofon för att senare kunna transkribera data korrekt. 

Samtalet pågick i en timme och deltagarna fick öppna frågor där vi såg till att varje individs 

svar noterades och uppmärksammades. Målsättningen var att hålla samtalet så öppet som 

möjligt och diskussion uppmuntrades. Innan samtalet började tilldelades varje person i 
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gruppen ett nummer för kunna identifiera dem anonymt. Även deras positionering i lokalen 

noterades och ritades upp enligt Bells karta för att senare underlätta vid transkribering (se 

figur 4) (Bell, 2014). 

 

 
Figur.4 Deltagares positionering i fokusgruppen.  

  

Fokusgruppen bestod av personer i åldern 23 - 33 år samtliga bosatta i Sverige. För att få ett 

så brett resultat som möjligt har vi medvetet försökt skapa en grupp med individer med olika 

bakgrund. Linn Sjölund var moderator och Elsa Kassman förde anteckningar. Rollen som 

moderator förbereddes genom att vara väl införstådd med frågeställningarna samt att fundera 

över eventuella situationer som uppstår, allt enligt Johan Alvehus avsnitt om rollen som 

moderator (Alvehus, 2016).  
 

Från intervjun med fokusgruppen identifierade vi nyckelord och nyckelmeningar för att skapa 

en grund för våra underkategorier samt för att samla ihop data som vi senare analyserat. Efter 

intervjun med fokusgruppen transkriberades även inspelningen och vi räknade ihop antalet 
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gånger de karaktärer som nämnts under intervjun nämndes. (se figur 5 på nämnda karaktärer) 

 
Figur.5, Antalet gånger namn nämnts under fokusgruppen. 

 

De karaktärerna som nämndes fler än fem gånger noterades och blev grunden för det digitala 

frågeformuläret.  

3.2. Digital	datainsamling	

Efter fokusgruppen skickade vi ut ett digitalt frågeformulär till deltagarna. I detta formulär 

blev deltagarna ombedda att sortera in karaktärer i en lista med olika attribut baserade på 

andra undersökningar, vilket vi återkommer till. Detta gjordes eftersom att vi ville analysera 

karaktärerna noggrant och undersöka hur användare resonerar kring karaktärernas uttryck och 

attribut på en individuell nivå. Figur 6 visar de karaktärer som är med i det digitala 

frågeformuläret. Figur 6 visar även procentuellt hur många gånger respektive karaktär 

nämndes under fokusgruppen. 
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Figur.6, Karaktärer som är med i frågeformuläret. 

 

I det digitala frågeformuläret ställde vi frågor baserade på studien i artikeln Discovering 

Social and Aesthetic Categories of Avatars: A Bottom-Up Artificial Intelligence Approach 

Using Image Clustering varpå författarna låter användare skapa avatarer baserade på attribut 

på en sjugradig skala som sedan sorteras i kluster av en AI agent (Lim, Liapis, Harrell, 2016).  

Figur 7 visar attributen från artikeln och Figur 8 visar våra frågor från det digitala 

frågeformuläret.    

Figur.7, Attribut från artikeln Discovering social and aesthetic categories of avatars. (Lim, Liapis, Harrell, 

2016).  
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 Figur.8, Frågeställningar från fördjupningsfrågorna.  

3.3. Tematisk	analys	 

För att analysera insamlade data används metoden induktiv tematisk analys (Braun, Clarke, 

2013). Metoden grundar sig på en metod i sex steg. Första steget handlar om att bekanta sig 

med insamlad data, vilket i detta fall handlar om den transkriberade intervjun från 

fokusgruppen. Man läser igenom den eller inspekterar den grundligt. I steg två genereras 

initiala koder för insamlad data. Varje gång en ny funktion uppstår, skapas en kod för 

funktionen. Steg två tillämpades genom att vi räknade hur många gånger vissa specifika ord 

eller samtalsämnen kom upp under intervjun. Den tredje delen handlar om att hitta potentiella 

teman och kategorisera den insamlade datan på ett bredare plan, vilket sätter grunden för de 

kategorier och underkategorier som ses i fig. 9. Det fjärde steget av analysen handlar om att 

förfina de forna kategorierna och se hur de samspelar med insamlad data. I steg fem handlar 

det om att försöka hitta essensen i varje tema och vilken typ av data som varje kategori 

omfattar. I detta steg döps även varje kategori till tydliga benämningar som indikerar vilken 

typ av kategori det är för användaren. Här är det även viktigt att sammanställa analysen av 

data med en tematisk karta. I det sjätte och sista steget skrivs rapporten och en slutgiltig 

analys görs. I detta skede är det extra viktigt att man tar sin publik i beaktande och är korrekt i 

sitt utförande. En del av den tematiska analysen är att identifiera nyckelord och 

nyckelmeningar för att sedan kategorisera in dessa och kunna analysera data (Braun, Clarke, 

2013). Vår kategoriserade tematiska analys ses i figur 9. Kategoriseringen är indelad i fyra 

olika sektioner som är baserade på vad som diskuterades i fokusgruppen och är framtagna 

enligt Braun och Clarkes (2013) sex-stegs metod för en korrekt tematisk analys. Dessa 

kategorier och resultat presenteras ytterligare i kapitlet ”Tematisk analys av användarstudie” 

på sidan 25.  
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Figur.9, Kategorisering tematisk analys. 

3.4. Semiotisk	analys 

För att underlätta undersökningen av delar i vår kategoriserade tematiska analys utfördes även 

en semiotisk analys. Analysen är baserad på Roland Barthes (2016) teori som han skriver om i 

boken Bildens Retorik. Denna metod är bra att använda sig av vid analys av visuella medier 

och kan förtydliga samband som upptäckts vid det digitala frågeformuläret och intervjun med 

fokusgruppen och användares rankning i det digitala frågeformuläret. För att göra en 

semiotisk analys identifieras främst tre betydelsenivåer i bilden (Barthes, 2016). Det första är 

det lingvistiska meddelandet, alltså om det existerar någon form av text i bilden man studerar 

(Barthes, 2016). Om en text existerar i bilden brukar denna text fungera som ett ankare till 

bilden, alltså det lingvistiska meddelandet kopplas ihop med bildspråket och bilden får en ny 

mening (Barthes, 2016). Vid användning av den semiotiska analysen i denna uppsats ligger 

fokus på det symboliska och bokstavliga meddelandet, denotationen och konnotationen i 

bilden. Det denotativa är det “renaste” som faktiskt existerar och som de flesta betraktare kan 

identifiera, det är så nära en avbildning av verkligheten, mellan signifikat och signifikant man 
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kan komma (Barthes, 2016). Det konnotativa är det symboliska meddelande som varierar 

beroende på betraktarens personliga upplevelser och hur kulturella koder uttrycker sig 

(Barthes, 2016). Denna analys gjordes efter fokusgruppen och det digitala frågeformuläret 

och baserades på resultaten av dessa.  
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4. Resultat	och	analys		
I denna del av uppsatsen redovisas den data som insamlats via fokusgruppen och det digitala 

frågeformuläret. De mönster som identifieras kommer att analyseras vilket sker genom 

applicering av den övergripande teorin. Eftersom vår undersökning är baserad på en 

fokusgrupp och digitalt frågeformulär samt två analysstrategier (semiotisk analys, tematisk 

analys) har vi valt att presentera den semiotiska analysen först. Den semiotiska analysen 

sammankopplas sedan med teorin, data och de mönster som har identifierats.  

4.1. Semiotisk	analys 

Inför analysen av resultaten från fokusgruppen och det fördjupande frågeformuläret utfördes 

även en semiotisk analys av fyra karaktärer från det digitala frågeformuläret. Detta gjordes för 

att tydliggöra eventuella mönster bland användarnas resultat av det digitala frågeformuläret 

och fokusgruppen samt för att kunna utföra en skarpare analys och diskussion då vi senare 

tillämpar teorin.  

 

De fyra karaktärer som analyserats nedanför valdes ut baserat på de resultat som framkom i 

det digitala frågeformuläret:  

• Yoshimitsu och Law fick högst poäng i alla frågeställningar (se bilaga 1, s. 44 ). 

• Leo hamnar oftast långt ner i alla frågeställningar (se bilaga 1, s. 46). 

• Nina var den kvinnligt kodade karaktären som fått högst poäng i alla frågeställningar 

(se bilaga 1, s. 46). 

• Yoshimitsu och Leo är de karaktärer som deltagarna inte kunde identifiera könet på (se 

figur 14). 

Eftersom att ingen av de bilder som analyserats innehåller text så uteslöts delen som studerar 

det lingvistiska meddelandet (Barthes, 2016) Vi har studerat samma bilder som ses i Figur 3, 

vilka är samma bilder som existerade i det digitala frågeformuläret samt de bilder som är en 

förstoring av karaktärernas bilder i spelet. För att underlätta inför den semiotiska analysen så 

är den övergripande denotationen för samtliga bilder en tre-dimensionell, animerad avatar mot 

en bakgrund. Varje karaktärs kapitel är indelat i två stycken, den första är denotationen och 

den andra konnotationen. Analysen är utförd utifrån ett västerländsk och nordeuropeiskt 

perspektiv. Se Figur 3 för att se bild på karaktärerna som analyseras.  
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4.1.1. Leo	

4.1.1.1.Denotation	
Bakgrunden är röd och svart med ett ljussken i ljusare rött och vitt. Framför detta ljussken står 

en avatar. Avataren står med långt avstånd mellan benen och med båda armarna/händerna ut i 

en rät vinkel från kroppen. Avataren har vit hudfärg och blond kort frisyr, blåa ögon, smal 

näsa. Avatarens kropp är smal men atletisk. Avataren bär handskar med hål för 

fingertopparna, en jacka, väst, polotröja, skärp, stövlar och blåa jeans. Övriga klädesplagg är 

röd, vit, svart och beige. Avataren bär ett halsband. Bakom avataren syns även röda fjädrar.  

4.1.1.2.Konnotation	
Bakgrundens färger kan tolkas som kärlek, blod eller hat och återspeglar sig i avatarens 

klädesplagg. Avatarens outfit är könsneutral, dock är avatarens uttryck i ansikte relativt 

feminint, kroppen är dessutom smalare vid midjan och det verkar som att avataren har en 

antydan till bröst. Avatarens hudfärg är vit och alla anletsdrag stödjer att avataren är av 

europeiskt (Tyskt) ursprung. Hela outfiten innehåller fjorton spännen av olika slag vilket kan 

tolkas som att avataren försöker spänna åt sina kläder alternativt att de används som ett vapen. 

Avatarens halsband kan vid första anblick se ut som spetsen på en pil eller ett ankare, men om 

man ser närmare på det så verkar det vara två huggtänder eller horn som sitter fast i varandra 

med spetsen utåt. I övrigt verkar inte avataren hotfull, snarare som att hen är positionerad i en 

försvarsposition, alternativt ser ut att utöva magi, vilket styrks av ljusskenet bakom.  

4.1.2.  Nina 

4.1.2.1.Denotation	
Bakgrunden är i skiftande grå toner. Avataren står relativt bredbent och vridet med ansiktet 

bort från betraktaren. Avataren visar upp ett ben med vapen i ett benhölster och bär en trasig, 

vit klänning med slöja. Hennes armar är nedåtriktade och lätt utställda från kroppen. Avataren 

bär långa vita handskar samt en blomma på vänster arm. En röd burk är fäst vid hennes högra 

höft och hon bär höga skor med band runt benen. Hennes klänning är trasig och har röd färg 

nedtill. Avataren har blont hår och vit hudfärg. Avataren bär håret i en tofs/uppsättning och 

har en liten näsa och stängd mun. Avatarens klänning är utan axelband och hon visar axlarna. 

Avataren bär även ett tjockare armband.  

4.1.2.2.Konnotation	
Bakgrunden inger en kall känsla. Avataren tolkas som en ”runaway bride” där hon rymt från 

en brudgum som hon eventuellt har dödat då hon färgen på hennes klänning tolkas som blod. 



 

24	

Burken tolkas som en burk med pepparspray som hon använt när hon rymt från sitt giftermål. 

Avatarens utseende går hand i hand med den vita normen för hur kvinnor i det västerländska 

samhället ska se ut med smal kropp, stora bröst och nätta ansiktsdrag och blont hår. Avatarens 

position har ett lekfullt uttryck där hon ser ut som att hon är redo för att slåss, vilket är som en 

lek för henne. Att ansiktet är bortvänt från betraktaren kan kopplas till hur man ofta avmålade 

kvinnor förr, passiva och bortvända från betraktaren.  

4.1.3.  Yoshimitsu	 

4.1.3.1.Denotation	
På en mörklila bakgrund syns denna avatar. Avataren hukar sig och har vänster knä ner mot 

marken. I höger hand håller avataren ett svärd som skimrar till. Höger arm är utsträckt från 

kroppen och vänster är vinklad in mot kroppen. Avatarens kropp är icke-mänsklig, från 

avatarens huvud växer två tentakler och två tentakler sitter runt avatarens axlar/armar. 

Avaterns hudfärg är ljust rosa med mörkröda och ljusblå prickar. Avatarens lår är också av ett 

annat material än resten av kroppen, de är mörkgrå med guld och blåa detaljer. Avataren bär 

blåa skjorts med gulddetaljer. Mellan två tentakler syns ett handtag i guld och blått. Avatarens 

ansikte är rött med två blåa cirklar. Det finns även jämna hål på många ställen av kroppen. 

Avataren har röda, spetsiga tånaglar.   

4.1.3.2.Konnotation	
Mörklila kan kopplas till natten och rymden. Positionen tolkas som att avataren precis skurit 

huvudet av sin motståndare, vilket stärks eftersom att eggen är vänd ut från avatarens kropp, 

skimret svärdet ger ifrån sig gör att betraktaren nästan kan höra ljudet svärdet ger ifrån sig när 

avataren fäktar med det. Detta är en avskräckande, mystisk, position. Avataren kan tolkas som 

en rymdvarelse eller cyborg hen kommer definitivt inte från jorden. Dock står det att avataren 

är från japan. De ljusblåa på avatarens kropp ser elektriska ut. Det är som att avataren lever på 

el, avatarens kropp är dog likfärgad, man skulle kunna anta att det är en mänsklig död kropp 

som modifierats. Avatarens färgade tå naglar sticker ur som feminina om man ser till resten 

av avatarens maskulint kodade kropp. Avataren bär till och med ett guldigt skydd för där 

mänskliga, manliga könsorgan sitter. Avatarens kropp är väldigt muskulös och upplevs som 

senig.  
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4.1.4.  Law 

4.1.4.1.Denotation	
Denna avatar visas med en skiftande grå bakgrund i en kallare ton. Avataren står bredbent 

med höger ben framför det andra. Avataren bär gula byxor med ett tigerrandigt mönster samt 

ett svart band i midjan. Avataren är utan tröja och visar upp en muskulös kropp och har 

svarta, tjocka armband med nitar på. Det svarta bandet har två långa band som fladdrar. 

Avataren bär vita strumpor och svarta mockasiner. Armarna är utställda och ena armen är 

nära ansiktet och den andra är positionerad framför kroppen med spretande fingrar. Avataren 

har svart hår och lite mörkare hudton samt tre röda ränder på vänstra bröstet.  

4.1.4.2.Konnotation	
Avataren tolkas som kunnig inom martial arts och att han är redo att slåss närsomhelst. 

Mönstret på hans byxor tolkas som en tiger och även hans sår på bröstet är från en tigertass. 

Avataren tolkas som asiatisk och är kunnig inom äldre östasiatiska urhting-tekniker. Avataren 

har en arg min där hans mungipor går nedåt och han blick är “grym”. Avatarens byxor tolkas 

som att de används för kampsport ändamål. Avatarens position upplevs som att den har en 

viss mystik, avataren känns avlägsen.   

4.2. Tematisk	analys	av	användarstudie  

I detta avsnitt presenteras sammanställningen av resultatet från intervjun med fokusgruppen 

samt sammanställningen av data från det digitala frågeformuläret. Den övergripande teorin 

tillämpas även på resultatet för att analyseras. 

4.2.1. Identifiering	

Majoriteten av gruppen är överens om att man som användare identifierar sig med sin 

karaktär vid första anblick. Nedan ses citat från intervjun med fokusgruppen som stödjer 

detta.   
 

“...jag	tror	att	jag	tar	Nina	för	att	hon	är	den	enda	blonda	typ..”	

	

“...när	jag	va	liten	brukade	jag	alltid	välja	en	svart	karaktär”	
 

När frågan om deltagarna väljer hudfärg före kön vid val av karaktär så svarade en av 

deltagarna att det beror på tillfället. Deltagaren antar att han i nutid skulle välja en svart 

kvinnlig karaktär före en vit manlig karaktär eftersom han själv har mörk hudfärg. En annan 
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deltagare menar att det beror på vilket spel hen ska spela. Vissa i fokusgruppen anser att det 

finns olika typer av användare: 
 

“Jag	tror	också	att	man	kan	vara	olika	typer	av	spelare,	players,	vissa	ser	sina	karaktärer	
som	 sig	 själva	 ‘Det	 här	 är	 jag	 som	 spelar’	 men	 vissa	 kan	 vara	 en	 typ	 robot	 och	 kan	
identifiera	 sig	 med	 det.	 Man	 går	 in	 i	 en	 annan	 värld.	 Jag	 personligen	 har	 alltid	 varit	
karaktären/	skapat	en	som	ser	ut	som	jag/valt	en	som	ser	ut	som	jag	gör.	Medan	min	bror	
spelar	med	typ	vem	som	helst	och	går	in	för	det.	Han	e	helt	inne	i	det.	Man	är	en	viss	typ	av	
spelare	liksom,	man	vill	vara	the	hero	eller	inte	typ..”.	 
 

Det senare citatet går att sammankoppla med Westcott’s teori om hur karaktären blir en 

förlängning av användaren då hen får möjlighet att agera ut sina önskningar via karaktären 

(Westcott, 2009). Observationen går även att koppla ihop med undersökningen i 

artikeln Discovering Social and Aesthetic Categories of Avatars: A Bottom-Up Artificial 

Intelligence Approach Using Image Clustering som lade grunden för det digitala 

frågeformuläret. Lim et. al (2016) undersöker hur ett program grupperar avatarer baserat på 

attribut. Resultatet av Lim et. als undersökning visar på att programmet bland annat grupperar 

manligt kodade avatarer med mörka kläder och mycket synlig hud i en grupp med hög fysisk 

förmåga men med låg visdom. Kvinnligt kodade avatarer med ljusa kläder och mycket hår 

grupperas i en grupp med låg fysisk förmåga men antas ha hög visdom (Lim, Liapis, Harrell, 

2016). Dessa resultat kan kopplas till de resultat som framkom i denna undersökning varpå vi 

ser att de karaktärer med mörka kläder, avklädda kroppar och poser som uttrycker styrka 

rankas högst av samtliga deltagare. De karaktärer som har kvinnliga eller icke definierbara 

kön och bär ljusa kläder, har ljus hudfärg eller hår, rankas högre upp än de karaktärer som 

kommer högst upp i styrke-tabellen.  
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Figur.10, Rankning av karaktärernas styrka.  

 

I det digitala frågeformuläret ger alla användare högre poäng till de manliga karaktärer med 

tydliga stereotypa attribut i frågan om hur användaren uppfattar karaktärens förmåga att skada 

andra karaktärer (Se figur 10). De karaktärer som får det högsta sammanställda resultatet från 

det digitala frågeformuläret är avklädda, har mörka kläder och upplevs enligt den semiotiska 

analysen som mystiska i de poser de blivit tilldelade. De karaktärer som hamnar längst ner i 
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det sammanställda resultatet från det digitala frågeformuläret är karaktärer med kvinnligt eller 

icke definierbara attribut, karaktärer vars könsidentitet upplevs vara kvinna eller upplevs icke-

definierbart av användare. Dessa karaktärer är Nina, Asuka och Leo vilket även är karaktärer 

som bär ljusa kläder, längre hår än de andra karaktärerna bland frågeformuläret och kan 

upplevas som passiva, som inte blickar tillbaka mot användaren eller dylikt. De karaktärer 

som får den högsta poängen i skicklighets-frågan i det digitala frågeformuläret är de 

karaktärer som bär östasiatiska attribut samt de karaktärer som har icke definierbar 

könsidentitet så som Yoshimitsu och Leo (se figur 11). 

 
Figur.11, Rankning av karaktärernas skicklighet.  
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Majoriteten av de tillfrågade deltagarna i undersökningen anser att deras karaktär är god 

vilket återigen kan sammankopplas med Westecotts (2009) teori om hur karaktären är en 

förlängning av en själv då utgångspunkten är att alla deltagare i fokusgruppen anser sig själva 

vara goda. Referensen till godhet görs då man själv identifierar sig som en god människa och 

därmed även den utvalda karaktären. Karaktären som en förlängning av användaren 

återkommer på andra sätt. Enligt intervjun med vår fokusgrupp är majoriteten överens om att 

man identifierar sig med sin valda karaktär, vid första valet.  
 

“...nu	när	jag	tänker	på	det	att	man	gjort	sina	egen	karaktär	så	gjorde	jag	alltid	någon	som	
såg	ut	som	mig,	och	min	bror	gjorde	alltid	någon	som	såg	ut	som	något	helt	annat,	annan	
hudfärg,	andra	drag,	attribut	osv.	Jag	tror	också	att	detta	har	med	mitt	ego	att	göra.	Jag	
vill	ju	gärna	vara	hjälten	liksom,	så	jag	gör	hjälten	så	att	han	ser	ut	som	mig.”	
 
 

Vidare görs samma liknelse i studien Do Animated Disney Characters Portray and Promote 

the Beauty-Goodness Stereotype? varpå man undersöker vad betraktaren applicerar för 

karaktärsdrag på karaktärerna i Disneyfilmer. Bazzini et. al. menar på att Disneyfilmernas 

karaktärer reproducerar kopplingen mellan vackert och godhjärtat vilket kan resultera i en 

problematisk bild av vad som är gott och ont (Bazzini, 2010). Resultatet från vår fokusgrupp 

och digitala frågeformulär går också att koppla ihop med detta resonemang. Våra resultat 

visar bland annat att manliga karaktärer ansågs vara mer attraktiva än kvinnliga, vilket även 

kan kopplas till vår undersökning där till exempel karaktären Law anses vara både god och 

attraktiv (se figur 13).  
 

En deltagare väljer en karaktär med svensk bakgrund för att hen vill representera sitt hemland. 

Detta leder till en diskussion huruvida det handlar om att hen känner att hen har behövt bevisa 

sin svenskhet för vänner vid spel av Tekken.  
 

“...men	å	andra	sidan	så	kanske	det	har	med	identitetskris	för	mig.	Jag	är	ju	icke	vit	svensk.	
Typ	‘accept	me’” 
 

Deltagare med annat påbrå än svenskt diskuterar vidden av nationaliteter hos karaktärerna i 

Tekken 7 och hur de påverkar deras val.  
 

“Deltagare	2:	Om	det	hade	funnits	en	karaktär	från	Jemen,	där	jag	kommer	ifrån,	så	hade	
jag	100%	valt	den	varenda	gång.	Definitivt.	 
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Deltagare	 10:	 det	 är	 väl	 därför	 de	 gör	med	 olika	 nationaliteter	 också,	 för	 att	 inkludera	
flera.	 
Deltagare	2:	 Jag	antar	att	 de	 försöker	generalisera	 så	mkt	 som	möjligt	 eftersom	om	 tex	
SAUDI,	 ja	men	 då	 kan	 de	 va	 Kuwait,	 Qatar,	 Eddy	 från	 Brasilien,	 kanske	 portugiser	 kan	
identifiera	sig	med	honom,	alla	andra	i	Sydamerika.	 
Deltagare	7:	Ja	fast	ex	King,	han	va	ju	Mexikan,	så	han	va	representanten	för	Sydamerika	
mer	än	Eddy	tror	jag.	 
Moderator	Linn:	Du	valde	honom	förut	för	att	han	var	sydamerikan	eller? 
Deltagare	7:	Ja	exakt	det	har	hänt	förut	också	i	typ	fotbollsspel	att	jag	valt	Kamerun	för	att	
jag	trott	att	de	legat	i	Sydamerika	och	sen	har	jag	insett,	att	det	inte	alls	ligger	där.	 
Moderator	Linn:	Om	det	hade	funnits	en	nordafrikansk	karaktär,	hade	du	valt	den	då?	 
Deltagare	4:	 Jag	hade	definitivt	valt	den	då.	Det	handlar	 ju	egentligen	 inte	om	vem	man	
känner	sig	mest	som.	Det	handlar	om,	i	alla	fall	för	mig,	att	vinna.”	
 

4.3. Visuellt	uttryck	

Nina är en av de kvinnligt kodade karaktärerna som har varit med i Tekken sedan det första 

spelet. Karaktärens utveckling från och med Tekken till Tekken 7 har varit transformativ. Hon 

började som en muskulös karaktär i lila åtsittande kläder för att sedan efter Tekken 2 sättas i 

”kryosömn” i femton år och har därför behållit sitt unga utseende (Tekken 2, 1995) 

Karaktären bär i Tekken 7 enligt den semiotiska analysen en sönderriven bröllopsklänning. 

Anledningen till varför karaktären har detta klädesplagg framgår varken i spelet eller i någon 

form av källa. Enligt diskussioner på forum bär Nina bröllopsklänningen för att hon infiltrerat 

ett maffiabröllopp. Enligt den semiotiska analysen så tolkas Nina som en runaway bride, 

alltså en brud som flytt sitt bröllop. Blodet på klänningen tolkas som att karaktären har mördat 

någon på vägen. Detta kan tolkas som en kvinna som rymmer från ”normen” – bröllopet, en 

befrielse från samhällets regler om hur kvinnor ska lyda och följa de ramverk som kvinnor 

förväntas följa. Bröllopsklänningen tyder även på att Nina är, precis som Tomb Raider 

eventuellt beroende av en man. Hon har eller ska gifta sig vilket tyder på att det fortfarande 

existerar många kvinnliga karaktärer som än idag är i beroendeposition till en man. Nina var 

den karaktären som nämndes flest gånger under fokusgruppsintervjun vilket tyder på att 

karaktären gärna diskuteras bland användare.  

 

4.3.1.  Popularitet 

Resultatet från fokusgruppen och det digitala frågeformuläret visar bland annat på att män ger 

högre poäng än kvinnor, oavsett om de röstar på en manlig karaktär eller en kvinnlig 

karaktär.   
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Män ger högre poäng till både kvinnliga och manliga karaktärer. Både kvinnor och män ger 

Law högst poäng, dock diskuterades det inte om Law vid intervjun av fokusgruppen. 

Karaktären Law nämndes sex gånger och är därmed den karaktären som nämndes minst 

gånger av de karaktärer som gick vidare från fokusgruppen till det digitala frågeformuläret. 

När gruppen istället fick se Law på bild så rankades han högt. Enligt den semiotiska analysen 

så tyder detta på att karaktären har en atletisk kropp, och poserar utan tröja. Detta kan kopplas 

till hur betraktaren upplever den visuella bilden samt hur den tolkar in det konnotativa 

meddelandet som karaktären sänder, vilket stärks av vår semiotiska analys av Law. Law var 

även den karaktär som fick högst röster när gruppen fick rösta på vilken karaktär de ansåg 

hade det bästa utseendet. Även Yoshimitsu hamnade i toppen vid denna fråga se figur 12 och 

13.   
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Figur.12, Karaktärernas rankning. 
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Figur.13, Rankning av utseende. 

4.3.1.1. Sammanfattning	
• Män tilldelar generellt karaktärerna högre poäng än kvinnor i det digitala 

frågeformuläret. 

• Kvinnor och män ger Law högst poäng, dock diskuterades det inte så mycket om 

honom under fokusgruppen, men karaktären representeras uppenbarligen bra på bild 

enligt sammanställningen av poängen i det digitala frågeformuläret.  

• Män rankar kvinnor högre än vad kvinnor rankar kvinnor.   
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• Män rankar män högre än kvinnor.   

• Enligt resultat av det digitala frågeformuläret så röstade män och kvinnor på Law och 

Yoshimitsu när de skulle rösta på vilken karaktär som har det bästa utseendet. 

• Bob och Leo hamnade på de två sista platserna.  

• Generellt är män mer generösa med poänggivning för utseende än vad kvinnorna är.  

4.3.2. Könstillhörighet	

När användare blir ombedda att anta könstillhörigheten hos karaktärerna i det digitala 

frågeformuläret är männens resultat mer utbrett än kvinnors antaganden om könstillhörighet 

(se figur 14 och 15). Av de personer som identifierade sig som män i frågeformuläret, 

definierade 40 % av dessa karaktären Leo som kvinna, varav 20 % definierade karaktären som 

könlös, 20 % definierade karaktären Leo som man och 20 % definierade karaktärens kön som 

ej definierbart. De personer som identifierade sig som kvinnor från frågeformuläret 

definierade 33 % karaktären som man, 33 % som kvinna och 33 % som ej definierbart.  

 
Figur.14,Visar användares uppfattning av könstillhörighet för karaktären Leo. Manliga användare till vänster 

och kvinnliga användare till höger. 
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Figur.15, Visar användares uppfattning av könstillhörighet för karaktären Yoshimitsu. Manliga användare till 

vänster och Kvinnliga användare till höger. 

 

Av de personer som identifierade sig som män i frågeformuläret, definierade 40 % karaktären 

Yoshimitsu som man, varav 40 % definierade karaktären som könlös och 20 % definierade 

karaktärens kön som ej definierbart. Av de personer som identifierade sig som kvinna i 

frågeformuläret definierade 60 % av dessa karaktären Yoshimitsu som man och 40 % som 

kvinna.  

 

Figur 14 och 15 ovan visar resultaten från det digitala frågeformuläret gällande karaktärerna 

Leo och Yoshimitsu. Dessa två karaktärer var de enda som användarna röstade olika gällande 

frågan om könstillhörighet i det digitala frågeformuläret. Stereotypa attribut verkar spela in 

för könsbestämmelsen av karaktärerna men förvirrar också deltagarna när dessa attribut inte 

är tydliga.  Detta kan kopplas till Conells teori om huruvida det finns fler sätt att se på 

könsskillnader, att vi människor antingen ser könstillhörigheter som faktiska och existerande 

eller att vi enbart förstärker och reproducerar dessa via visuella medium (Conell, 2009). Dessa 

visuella medier behöver inte enbart vara media eller konst eller dylikt utan kan även 

appliceras på spel och tillverkning av avatarer och spelkaraktärer. Hur män ser på visuella 

media och tolkar in, reproducerar och drar slutsatser har länge diskuterats öppet: the male 

gaze eller den manliga blicken. Detta beteende har diskuterats sedan Freud och Lacans tid 
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(D’Alleva, 2012) begreppet myntades dock av konstteoretikern Lara Mulvey 1975 varpå hon 

definierar det som blicken från tre vyer, denna teori kan i detta fall översättas till blicken från 

designern, blicken från avataren samt blicken från användaren (Mulvey, 2001). Shaowen 

Bardzell diskuterar den manliga blicken och menar att användaren blir en åskådare av 

karaktärens uttryck, som ofta porträtteras som fysiskt “perfekt” vilket majoriteten av 

karaktärerna i Tekken 7 gör (Bardzell, 2010). Hade inte majoriteten av karaktärernas 

könstillhörigheter varit så tydlig så hade användaren enligt Gillian Smith kunnat använda sig 

av spelets möjligheter. Delvis för att prestera och leka med identiteter och därför även 

könstillhörigheten hos karaktärerna (Smith, 2016). 
  

Bakgrundsundersökningen om kvinnor och tv-spelshistoria var svår att genomföra då det inte 

fanns så mycket historia om kvinnor i samband med tv-spel att hämta. Heather R. Huhman 

diskuterar detta i en artikel; STEM-branschen har alltid haft svårigheter att få kvinnor att 

arbeta och verka inom den STEM-branschen vilket stöder våra fåtaliga fynd (Huhman, 2012). 

Bristen på kvinnor inom branschen påminner även om kvinnors roll i konsthistorien. Linda 

Nochlin diskuterar att definitionen av en konstnär och geni alltid har varit lika med män vilket 

har påverkat det kvinnliga konstnärskapet (Nochlin, 1971). Bristen på kvinnor inom STEM 

branschen gör att den kritiska designprocessens värde blir ännu viktigare (Bardzell, 2013). 

Denna kritiska designprocess är viktigt för att inte reproducera normativa stereotyper samt för 

att utöka förståelsen för hur genus och identifikation påverkar användarna (Bardzell, 2010). 

Genus är enligt M. Dray (2014) något som ofta faller bort i designprocessen och när det 

tillämpas så designas produkten utifrån normativa, stereotypa och idealiserade 

användarcentrerade modeller men kan också ses som könsneutral (Dray, Busse, Brock, Peters, 

Bardzell, 2014). 
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5. Diskussion	

5.1. Slutsats 

Resultatet av denna undersökning visar bland annat att män är mer generösa vid gradering än 

kvinnor, vilket kan ses i vårt sammanställda resultat från det digitala frågeformuläret i 

bilagorna på sida 45. De ger högre poäng oavsett om de röstar på en manlig karaktär eller en 

kvinnlig karaktär.  Detta kan kopplas till de patriarkala strukturer som existerar i samhället. 

Att kvinnor är mer återhållsamma och kritiska tyder eventuellt på att de är vana att utstå kritik 

själva samt är självkritiska. Detta kan leda till att man som kvinna eventuellt inte vill höja 

någon kvinna i och med att man själv alltid är i en utsatt position. Att män tar för sig och är 

mer givmilda gällande att dela ut högre poäng kan tyda på att de är vana att få positiva 

reaktioner och därför ger mer positiv feedback till andra, de har helt enkelt “råd” att dela med 

sig till skillnad från kvinnorna.  

 

De tillfrågade manliga användarna blir förvirrade när karaktärernas könstillhörighet inte 

reproduceras tillräckligt tydligt och därför blir rösterna inte lika enhetliga. Kvinnorna verkar 

däremot tolka in realistiska attribut hos karaktärerna och tolkar exempelvis Yoshimitsu som 

man eventuellt eftersom att han bär ett metallskydd/suspensoar, liknande de skydd män och 

kvinnor bär vid thaiboxningsmatcher över sina genitalier. 

 

De normativa, överrepresenterade grupperna som reproduceras i Tekken 7 hade kunnat lösas 

upp om designprocessen hade sett annorlunda ut. Här måste vi dock ta hänsyn till att Tekken 

är ett Japan-tillverkat spel och att Japan har kulturella skillnader gentemot väst. Om designen 

av spelet hade varit mer tillåtande hade användaren kunnat anpassa sina karaktärer och leva ut 

karaktärernas fulla potential. Användaren hade då kunnat leka med könsroller och identiteter, 

vilket hade resulterat i ett mer tillåtande spel. Här kan man också reflektera huruvida bristen 

på kvinnor inom STEM-branschen har en påverkan på spelens utformning och brister. Det är 

viktigt med kvinnor inom STEM-branschen för att undvika reproduktion av stereotypa roller. 

Eventuellt kan män lätt ses som offer och oskyldigt omedvetna om rådande könsnormer och 

dylikt - det kan vara svårt att se dessa strukturer om man inte blir utsatt själv. Detta anser vi 

dock vara ett förlegat tankesätt och ett försök att slippa ansvar, då det i västvärlden finns 

väldigt många som är medvetna om dessa rådande strukturella problem. Det blir dock en slags 

överenskommelse branschmänniskor emellan att reproducera dessa normer då de säljer, och 

alla vill producera en säljande produkt. Genus är enligt Dray et.al (2014) något som inte 
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räknas med i designprocessen och när det tillämpas så designas produkten utifrån normativa, 

stereotypa och idealiserade användarcentrerade modeller men kan också ses som 

könsneutrala. Bland våra tillfrågade verkar majoriteten tolka Tekken som ett spel som är 

könsneutralt. Majoriteten av de tillfrågade har spelat mot kvinnor och hälften av vår 

fokusgrupp identifierar sig som kvinnor och är användare av spelet. Tekken ligger eventuellt i 

framkant om man ser till hur många karaktärer som är kvinnligt kodade som faktiskt 

medverkar i spelet, men att spelet faktiskt är könsneutralt ställer vi oss tvivlande till då de 

automatiskt inte betyder att spelet är jämlikt utformat. Den semiotiska analysen visar 

exempelvis att spelet reproducerar tvivelaktiga normer, så som att de kvinnligt- och manligt 

kodade avatarerna bär avslöjande och sexualiserande kläder, som vissa användare eventuellt 

kan anse vara onödiga och störande för att spelet ska vara underhållande.  
  

I denna uppsats har “the male gaze” diskuterats och hur den är definierad som blicken från tre 

vyer - blicken från skaparna av spelet, blicken från spelkaraktären och blicken från 

användaren. I och med att majoriteten av de tillfrågade i fokusgruppen är överens om att de 

väljer en karaktär baserat på identifiering med en specifik karaktär i spelet så kan teorin om 

the male gaze kombinerat med Lacans och Freuds teorier om dubblering bli en intressant 

diskussion. Att användaren väljer en karaktär baserad på en spegling av sig själv 

(identifieringen av en karaktär) gör att användarens och karaktärens relation blir mycket mer 

komplicerad än vad vi först antagit. Appliceras denna slutsats på definitionen av the male 

gaze och dess vyer så skulle detta betyda att användarens blick och karaktärens blick grundas 

ur samma blick - användaren och användarens spegelbild. Om spelet i sin tur är utvecklat av 

majoriteten män så blir identifieringen än mer komplicerad för kvinnor. Vi har ett exempel 

från vår fokusgrupp då en kvinnlig deltagare identifierar sig mest med de djurliknande 

karaktärerna i spelet. Det är även intressant och relevant att deltagare i fokusgruppen 

identifierar sig med karaktärernas hudfärg före kön. Denna avsaknad av kvinnliga, icke 

sexualiserade karaktärer och POC karaktärer i Tekken är lika viktiga att uppmärksamma i 

Tekken som alla andra medier. Smith (2016) menar att när dessa minoritetsgrupper väl är 

representerade så är de även stereotypiskt utformade vilket stämmer överens med 

karaktärerna i Tekken 7.  

 

Detta påstående leder vidare till diskussion gällande karaktärernas utseende i Tekken. 

Exempelvis Law som det inte debatterades så mycket om hamnade nästan alltid i toppen när 

deltagarna såg bilder på karaktärerna. Detta kan betyda att de visuella dragen hos karaktärerna 
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väger tyngre för användare än hur minnesbilden och diskussionen kring karaktären varit. 

Enligt vår semiotiska analys verkar Law vara en stereotyp manlig, stark, smidig, östasiat 

vilket deltagarna verkar uppskatta när de ser karaktären på bild. Vi antar att det sker någon 

form av omedveten defamilisering och exotifiering när deltagarna får se karaktären på bild. 

Det kan finnas någon form av beundran och autencitet hos Law som karaktär i ett Japan-

tillverkat fighting spel, vilket deltagarna uppskattar enligt det digitala formuläret. Påståendet 

om defamilisering och exotifiering styrks även av deltagarnas identifiering med karaktärerna 

eftersom ingen deltagare i fokusgruppen är östasiat, men ändå verkar Law vara mest populär. 

En karaktär med östasiatiska attribut, som även är en kvinnligt kodad karaktär, är Asuka, som 

även hon rankas högt i det digitala frågeformuläret. Asuka rankas högt när det kommer till 

både utseende och skicklighet. Denna karaktär var inte relevant för vår semiotiska analys 

dock vill vi tillägga att hennes uttryck påminner starkt om Lara Crofts uttryck. Eftersom att 

Lara Croft var en milstolpe för kvinnliga actionhjältar så kan deltagarna eventuellt uppleva ett 

större förtroende för Asuka, då Asukas uttryck påminner om Lara Croft.  

 

Vidare gällande identifieringen mellan användare och karaktärer så prioriterar användare 

hudfärg före kön hos sina valda karaktärer, vilket de menar att de inte hade gjort för några år 

sedan. Detta tyder på att det eventuellt skett en förändring hos användares synsätt på kvinnligt 

kodade karaktärer och att användare inte lägger lika stor vikt på könstillhörigheten hos 

karaktären som på de mer tydligt visuella attribut som exempelvis hudfärg. Dock antas det 

inte att användare i verkligheten inte identifierar sig själva utifrån hudfärg före kön. Våra 

resultat visar att de tillfrågade männen identifierar sig lättare med karaktärerna medan 

kvinnorna inte har lika många realistiska, varierande alternativ som männen har. Detta kan 

leda till att kvinnliga användare har svårare att både identifiera sig med karaktärerna och 

uppleva förlängningen av sig själv i ett spel samt dubbleringen eller speglingen av sin persona 

hos karaktären (Westecott, 2009) vilket eventuellt kan sänka spelupplevelsen. Smiths (2016) 

artikel angående identitetspolitik kan här ses som ett bra verktyg: att genom feministisk 

analys få spelutvecklare att utöka möjligheterna för att användare ska kunna identifiera sig 

ytterligare med karaktärerna. 

5.2. Sammanfattning 

I uppsatsen har vi undersökt fyra olika nivåer för att få en större förståelse för karaktärerna i 

Tekken 7’s utformning. Vi har undersökt kvinnor inom tv-spelshistorien, designprocessen, 

användare samt karaktärer i spelet. Resultatet av våra metodansatser och två analysstrategier 
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visar att användare väljer karaktärer utifrån visuella attribut, identifiering med sig själv, samt 

att de ser karaktärerna i spelet som en förlängning av sig själva. Användare gör sina val av 

karaktär genom identifiering med karaktärerna. Dock upplever användare karaktärerna 

mestadels som stereotypa och reproducerande av normer vilket i vissa fall skapar svårigheter 

för användare i identifieringsprocessen. Resultaten visar att det skiljer sig mellan män och 

kvinnors uppfattning av karaktärer samt användares val av karaktärer då kvinnor har svårare 

att identifiera sig med de existerande, icke modifierbara karaktärerna i Tekken 7. 

5.3. Begränsningar	och	framtida	arbete 

Tekken är ett japanskt spel som har ett flertal kulturella skillnader från vår västerländska 

kultur. Synen på manligt och kvinnligt kan skilja sig. I det digitala frågeformuläret ställdes 

frågan “Hur upplever användaren karaktärens utseende?”, där den tillfrågade fick gradera 

detta på en skala från “mycket bra” till “mycket dålig”. Frågor om utseende är mycket 

subjektiva och uppfattas olika av olika personer. Människor har ofta olika referenspunkter när 

det kommer till utseende och därför kan man inte helt och hållet få förståelse för vilken 

ståndpunkt den svarande har.  

På grund av tidsbegränsning av denna uppsats valdes ett antal karaktärer med hög relevans ut 

från det digitala frågeformuläret. Vissa av dessa karaktärer användes sedan som grund i den 

semiotiska analysen. Det hade även varit intressant att utföra en semiotisk analys med 

deltagarna från fokusgruppen, på alla karaktärer som valdes ut, för att se hur de tolkar 

karaktärernas bildspråk. En ytterligare intressant tillägg hade varit att utföra en analys av 

karaktärernas utveckling från första Tekken till Tekken 7 för att eventuellt stärka resultaten 

eller urskilja om exempelvis porträtteringen av kvinnor i TV-spel är under utveckling. Vi har 

även försökt kontakta Bandai Namco för en intervju eller möjlighet att ställa frågor, utan 

svar.   
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7.2. Bilaga	2	
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7.3. Bilaga	3	
Resterande bilagor finns att ladda ner via denna dropbox länk: 
 
https://www.dropbox.com/sh/vazidj7fikolkeh/AACqD2Bre00UEQgR62i7XrNQa?dl=0 
 


