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Abstract 
This study examined if there was a correlation between a video game experience based upon 

ethnicity and gender, using the framework from scholars and activists of Critical Race Theory 

(Delgado och Stefancic, 2017), the researchers had 16 participants play the controversial game 

Resident Evil 5 (Capcom, 2009). All the participants played for 15 minutes, half of which played 

as the American main character Chris Redfield while the other as his African sidekick Sheva 

Alomar. Participants were later interviewed where the data was then collected to be coded using 

a thematic analysis. The results shows that there are only minor differences between the 

character perspectives of each respective character, the main themes found were emotions, player 

experience, prejudice and our own term unidentification, which mean that the players could not 

identify with the characters in the game. This study can be used to identify potential problems 

and solutions on ethnic and gender questions regarding video games.  

Keywords:  Character Perspective, Representation, Ethnicity, Resident Evil 5  

Abstrakt 
Denna studie undersökte om det fanns en koppling mellan en spelupplevelse baserad på etnicitet 

och kön. Med hjälp av ett ramverk från forskare och aktivister av Critical Race Theory (Delgado 

och Stefancic, 2017) , samlades 16 deltagare för att spela det kontroversiella spelet Resident Evil 

5 (Capcom, 2009). Alla deltagare spelade i 15 minuter, varav hälften spelade som den 

amerikanska huvudpersonen Chris Redfield, medan den andra som hans afrikanska kollega 

Sheva Alomar. Deltagarna intervjuades senare där datan samlades in för att kodas med hjälp av 

en tematisk analys. Resultaten visar att det endast finns mindre skillnader mellan 

karaktärsperspektiven för respektive karaktär. De huvudsakliga teman som hittades var känslor, 

spelarupplevelse, fördomar och vår egna term oidentifiering, som innebär att deltagarna inte 

kunde identifiera sig med karaktärerna i spelet. Denna studie kan användas för att identifiera 

potentiella problem och lösningar på etniska och genusfrågor i TV-spel. 

Keywords:  karaktärsperspektiv, representation, etnicitet, Resident Evil 5   
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Introduktion 
Representationen av vad som skiljer sig från normen i spel har länge undersökts i akademiska 

kretsar. Redan 1998 (Dietz, s.425) forskades det kring representationen av könsroller i spel och 

dess relation till våld, och liknande studier har gjorts sen dess. B.la har Heintz-Knowles m.fl. 

också skrivit om representation och våld (2001, s.9), Dill m.fl. jämförde representation av 

karaktärer i de mest sålda spelen (2005, ss.115-116), och Wohn skrev om representation av kön i 

spel som är tillgängliga på nätet som exempelvis Farmville (Zynga, 2009) (2011, s.198).  

 

Undersökningar har alltså gjorts om problematiken i branschen, men få fördjupar sig i hur 

representationen görs i specifika spel som exempelvis Resident Evil 5. Representation är hur 

människor framställs, i vår studie syftar vi på hur folkgrupper och minoriteter gestaltas. 

Representationen här kommer tillämpas på karaktärerna i Resident Evil 5 och hur de uppfattas av 

deltagarna. Cover skriver att ursprung, etnicitet och multikulturella skillnader skildras i digitala 

medier via representation. Denna skildring gynnar och missgynnar mängden av representationer 

som görs. Författaren menar att de olika formerna av representation både kan övervinna 

osynligheten och dominansen av vithet (2016, s.5). Utifrån denna formulering har denna studie 

utgått ifrån när det kommer till begreppet representation. 

 

Den här undersökningens syfte var att ta reda på hur folk upplever representationen, och vad som 

gör denna studie unik är att spelet tillåter deltagarna att uppleva spelet på två olika sätt och 

utifrån den datan har vi jämfört resultaten mellan de olika perspektiven. Hälften av de 

medverkande fick spela en bana som utspelar sig i ett fiktivt afrikanskt land som Chris Redfield, 

den vita amerikanen, medan andra hälften fick spela samma bana som Sheva Alomar som är från 

samma fiktiva land. Eyal, Steffel och Epleys skriver om perspektivtagande och menar att för att 

fullständigt förstå en annan människas uppfattning måste man övervinna sitt egna egocentriska 

synsätt (2018, s.547). Utifrån denna tes, syftar termen karaktärsperspektiv i denna text på hur en 

individuell person uppfattar olika typer av människor eller karaktärer. Idén bakom studien var att 

se om båda perspektiven påverkar uppfattningen av representationen. Att vi utförde studien på 

detta sätt tillät oss att jämföra datan mellan det “vita” karaktärsperspektivet och det “svarta”.   
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Relaterad forskning 
 

I denna studie undersökte vi hur representation upplevs i spel. Detta är ett återkommande 

forskningstema inom akamediska kretsar, då b.la Dietz har redovisat statistik om 

representationen i spel som konstaterar att skildringen av kvinnor och män är oproportionerlig 

(1998, s.425). Författaren i denna studie kom fram till att det fanns fyra olika sätt som kvinnor 

representerades på. Det vanligaste sättet var att det inte var några kvinnor med (s.433), det näst 

vanligaste var att kvinnan var en karaktär i nöd (s.434), det tredje vanligaste var att kvinnor 

visades med stora bröst och smala höfter (s.435), och det fjärde vanligaste var att kvinnans 

funktion i spelet var att hindra spelaren från att nå målet (s.435). Detta är relevant för denna 

studie då deltagarna kanske upplevde den kvinnliga huvudkaraktären som ett av dessa alternativ. 

 

Undersökningen är dock mindre tillämplig för denna studie då den berör spel som kom under 

90-talet (Dietz, 1998, s.434). Den är dock fortfarande relevant i ett historiskt perspektiv då senare 

studier visar att representation fortfarande är omdiskuterat. Tre år senare analyserade 

Heintz-Knowles m.fl. för organisationen Children Now, 60 spel och undersökte hur de hanterade 

våld och representation (2001, s.1). Författarna kom fram till att dödande i spel nästan alltid 

rättfärdigades, att kvinnor endast stod för 16% av representationen (2001, s.10), och att nästan 

alla hjältar i spel var vita medan svarta och latinamerikaner ofta var atleter, och människor från 

Asien och Stillahavsöarna oftast var brottare eller slagskämpar (2001, s.20) Även Dill m.fl. skrev 

om våld och representation, men fokuserade på vilken roll etnicitet, kön och ålder hade i relation 

till makt, dominans och aggressivitet. Författarna kom fram till att i 60% av de 12 mest sålda 

spelen var våld ett centralt tema och att 68% av huvudpersonerna var vita, medan de sekundära 

karaktärerna var till 72% vita (2005, ss.122-123).  

 

Wohn gjorde en undersökning om representationen av kön och etniciteter i spel som exempelvis 

Farmville och Bejeweled Blitz (PopCap Games, 2010), och den visade ett annorlunda resultat. 

Författarens studie visade att i spel som man spelade som människor så var kvinnor 
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huvudpersonen i 84% av dessa, och att i 94% av spelen var huvudpersonen vit (2011, s.201). 

Resident Evil 5 skiljer sig från dessa spel då ena huvudpersonen är en svart kvinna medan andra 

är en vit man. 

 

Andra studier har gjorts om ämnet, Burgess m.fl. gjorde tre olika studier där de undersökte 

tidningsomslag med spelkaraktärer (2011, s.289), spelomslag med spelkaraktärer (2011, s.289) 

och till sist lät de deltagarna spela spel med vita och svarta karaktärer för att sedan se hur 

våldsamma de blev av spelandet (2011, s.290). Även denna studie kom fram till att 

representationen är problematiskt, då deras första studie visade att minoriteter visades 

oproportionerligt på tidningsomslagen och att icke-mänskliga karaktärer visades oftare. (2011, 

s.296). Andra studien visade att karaktärer som är svarta karaktäriserades som stereotyperna 

kriminella eller atleter, och att karaktärer med asiatiskt ursprung antingen karaktäriserades som 

kampsportsutövare eller modeller (2011, s.302). Deras sista studie visade att deltagarna inte 

yttrade sig öppet rasistisk, men att de efter ha fått se spel med svarta karaktärer var mer sannolika 

att kategorisera svarta karaktärer som våldsamma (2011, s.307). 

 

Motiveringen till att vi valt spelet Resident Evil 5 för undersökningen grundar sig i McKernans 

studie om spelets kontroversiella premiss. I denna studie har författaren analyserat inlägg på 

spelforumet NeoGAF, och undersöker om forumet kan fungera som en estetisk offentlig sfär 

(2015, s.224). McKernan skriver att det finns tre olika trådar som diskuterar spelet, och i dessa är 

det 64%, 75% och 67% inlägg av tusentals som inte anser att spelets bildspråk är problematiskt 

(2015, s.235). Detta gav oss belägg för att tro att Resident Evil 5 skulle passa denna typ av 

undersökning.  

Syftet med undersökningen är att se hur deltagarna upplever representationen av karaktärerna 

beroende på vem de spelar som i Resident Evil 5. Shaw skriver just om hur marginaliserade 

spelare identifierar sig med spelkaraktärer och vilken roll identifieringen har när man spelar 

specifika spel (2012, s.28). Författaren kommer fram till att studiens deltagare inte ville 

identifiera sig som spelare (2012, s.39). Då vi ämnar att att låta deltagarna spela två helt skilda 
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karaktärer (en vit man och en svart kvinna) är identifieringen relevant. Vi tycker att det är 

intressant att se om deltagarna väljer att spela spelet annorlunda beroende på vem de spelar som. 

Dickerman, Christensen och Kerl-McClain skriver i sin text att kvinnor oftast avbildas som offer 

snarare än hjältinnor. När väl kvinnliga protagonister representeras framstår de oftast som 

sexualiserade vilket i sin tur skapar en verklighetsfrånvänd bild av kvinnor (2008, s.23).  

 

Shaw studerar två kvinnor som identifierar sig som icke-regelbundna spelare och de får chansen 

att spela olika karaktärer och motivera varför de valt dessa. Författarens slutsats var att 

kvinnorna hade delade åsikter kring karaktärerna de valt. En påstod att starka kvinnliga 

karaktärer favoriseras att spela som, just för att man själv kan anta en roll man inte kan relatera 

till, medan andra kvinnan valt vargen man spelar som i Okami (Capcom, 2006), som hon menade 

att hon identifierade sig med (2013, s.356).  

 

Representation och identifiering diskuteras i både texten av Dietrich (2013, s.84) och Higgin 

(2008, s.4) där bägge författarna skriver om att minoriteter är underrepresenterade och att 

karaktärerna inom MMORPG-genren (massive multiplayer online role-playing games) blir 

exotifierande. I Dietrichs studie använder sig författaren utav en kromatisk skala som mäter 

hudfärgen på karaktärerna (2013, s.88). Av de 65 spelen författaren undersökte, förbjöd 26 att 

man kunde ändra karaktärernas hudfärg medan 39 tillät spelaren att ändra. Författaren tillägger 

dock att endast 16 av dessa 39 tillät spelaren att ändra karaktären till den mörkaste hudfärgen på 

skalan (2013, s.89). Dietrich sammanfattar att spelen inte med är avsikt rasistiska, men att de 

däremot bör ifrågasätta standarden av normativ vithet, då dess porträttering kan ha en stark 

påverkan i interaktionerna bland olika etniciteter både på internet och i verkligheten (Dietrich, 

ss.98-99). Detta är relevant för vår studie då Resident Evil 5s ursprungliga huvudperson är vit. 

Som spelare tvingas man att klara spelet som den vita mannen innan man kan spela som den 

svarta karaktären. I andra texten redogör Higgin tidigare studier som menar att svarta karaktärer 

endast porträtteras stereotypiskt i spel, eller för att variera spelets visuella upplägg (2008, s.3). 

7 



 

Detta är relevant för vår studie då vi undersöker hur deltagarna uppfattar Resident Evil 5s svarta 

karaktärer.  

 

För att analysera resultatens potentiella reflektioner om etnicitet utgick vi ifrån Delgado, 

Stefancic och Harris (2017). Deras bok Critical Race Theory  (från och med nu förkortat CRT) är 

ett teoretiskt ramverk som grundar sig i en samling aktivisters och akademikers forskning av 

kopplingen mellan etnicitet, rasism och makt (2017, s.3). Författarna skriver om färgblindhet, 

som de menar kan vara beundransvärt, som när regeringsbeslut vägrar ge sig för lokal 

fördomsfullhet. En extrem version av färgblindhet är att högsta domstolsbeslut hävdar att det är 

fel att notera etnicitet. Färgblindheten tillåter bara åtgärder av grova rasistiska inslag, som en 

större grupp människor känner av. Teoretikerna beskriver dock att om rasism är inbäddat inom 

sociala strukturer så djupt i våra tankar så kommer samhället behålla minoriteter i underställda 

positioner (2017, ss.27-28).   

 

Shaw beskriver hur termen spelkultur har begränsat forskningen om datorspel och hur 

kulturvetenskapliga studier i framtiden kan gå tillväga för att ändra på detta tankesätt. (2010, 

s.403). Författaren menar att det finns en uppfattning om spelkulturen som utesluter den från den 

allmänna kultur som existerar i samhället (2010, s.404). Vi tror att uppfattningen om 

spelkulturen, eller uppfattning om att det är inte är en egen kultur, påverkar deltagarnas förmåga 

att identifiera sig med karaktärerna och därför har vi utgått från Shaw (2010) när vi formulerat 

frågorna om identifiering. 

 

Studien av Williams m.fl är en analys om hur karaktärer inom datorspel och representationen av 

kön, ras och ålder exponeras för den amerikanska befolkningen (Williams, 2009, s.815). 150 spel 

har analyserats för att mäta fördelningen av etnicitet, kön och ålder bland spelkaraktärer 

(Williams m.fl, s.816). Forskarna jämför spel med tv-apparater och hur dessa former av medium 

som visas på en skärm reflekterar de obalanser som existerar inom samhällets sociala strukturer, 

från identitet till makt inom dagligt liv (Williams m.fl, ss.818-819). Resultaten visade att 

8 



 

minoriteter var underrepresenterade av de personerna som spelade dessa, kvinnor, 

latinamerikaner, mörkhyade var karaktärer var frånvarande och att potentiellt kan vara en källa 

till identitetsbaserade problem (Williams m.fl, s.831). Med hjälp av denna forskning kan vi med 

våra deltagare få en inblick i hur spelets karaktärer och avbildningen av miljön är representerade, 

så att vi potentiellt kan föreslå lösningar i framtiden för spelföretag om de brister som just 

Resident Evil 5 besitter, oavsett om kärnan till problemen är inom de sociala strukturerna som 

finns idag. 

 

När det kommer till karaktärsperspektivet har vi använt oss av Eyal, Steffel och Epleys studie 

(2018). Författarna skriver om perspektiv och har gjort ett flertal undersökningar för att se om 

perspektivtagande ökar ens interpersonella insikt (s.547). Forskarna kom fram till att deltagarna i 

deras studie inte förstod andra människors perspektiv bättre när de föreställde sig att de var dessa 

människor (s.550). Då de har baserat sina resultat på experiment som berör sociala interaktioner 

(s.547), och inte perspektivtagande hos påhittade spelkaraktärer kan vi inte jämföra studiernas 

resultat med varandra. Vi kan däremot se om våra deltagare kan sympatisera mer beroende på 

om de identifierar sig med karaktären de spelar som. Termen karaktärsperspektiv omfattar den 

individuella aktören, karaktären den spelar som och människorna i den agerande omgivningen. I 

detta fall använder vi denna utgångspunkt för att se om resultaten varierar beroende på vilken 

person som spelar samt vilken karaktär den spelar som.  
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Forskningsfråga 
 

När Resident Evil 5 visades upp för första gången kritiserades spelet för att spelföretaget avbildat 

en vit man som skjuter och dödar enbart mörkhyade zombies (McKernan, 2015, s.225). I 

efterhand framgick det att fler zombie-karaktärer med andra hudfärger var inkluderade och att 

den vita mannen nu hade en svart partner (McWhertor, 2008). Enligt spelets producent Jun 

Takeuchi hade Capcom skickat anställda till Afrika för att studera området och byborna. Ungefär 

ett decennium efter att spelet släpptes ämnar vi att undersöka om dess premiss fortfarande kan 

ses som kontroversiell, då mörkhyade blir dödade av en vit man och om den upplevs annorlunda 

om man spelar som en svart karaktär som skjuter sina egna landsmän.  

 

Frågeställningen undersökningen försöker svara på är: Är man mer eller mindre benägen att 

ifrågasätta representation av etniciteter beroende på vilket karaktärsperspektiv den presenteras 

utifrån?  
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Metoder 

Intro 

En kvalitativ metod användes i denna studie, för att gå in på djupet med eventuella följdfrågor 

ansåg vi det lämpligast att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide som skapats efter 

vår forskningsfråga. Intervjuerna spelas in och transkriberas, för att senare tillämpas och 

granskas med en tematisk analys. Tematisk analys är en metod som används för att identifiera, 

analyser och tolka mönster och teman utifrån kvalitativ data, i vårt fall intervjuerna (Cote och 

Raz, 2015 ss.109-111). 16 personer samlades individuellt och fick spela första nivån av Resident 

Evil 5. Efter en spelsession på 15 minuter blev deltagarna intervjuade på semi-strukturerat vis. I 

vår undersökning ville vi låta deltagarna spela som båda spelets huvudkaraktärer Sheva Alomar 

och Chris Redfield. Under första gången spelet spelas igenom är Chris huvudpersonen och Sheva 

hans partner som antingen styrs av en AI eller spelare 2. Efter att man klarat spelet kan spelaren 

välja att antingen spela som Chris eller Sheva. Detta tillät undersökningens deltagare att få 

uppleva det från ett av perspektiven. För att kunna göra en rättvis analys av datan lät vi lika 

många personer (8 stycken) spela som respektive karaktär. Att vi lät deltagarna spela som båda 

karaktärerna lät oss se ifall upplevelsen påverkas av den specifika karaktärens perspektiv eller 

inte.  

 

Fas 1. Skapa intervjuguide utifrån forskningsfrågan 

Intervjuguiden som gjordes för denna studie baserades på Cote och Raz text om kvalitativa 

studier (2015). Frågorna formulerades utifrån tredje utgåvan av CRT (Delgado och Stefancic, 

2017). Vi ville under intervjuns gång pröva tesen om att rasism är en social konstruktion (2017, 

s.9) på deltagarna för att se om de hade förutfattade meningar om etnicitet eller inte. I CRT 

skrivs det även om colorblindness (som innebär att man ser bortom folks etniciteter och 

behandlar alla lika), och akademiker inom CRT ifrågasätter det synsättet då det kan försvåra att 

se skillnader mellan samhällsgrupper när de behöver särskild hjälp (2017, ss.27-28). Utifrån 

denna kritik har vi formulerat frågorna så att etniciteten inte berörs. Vi vill undersöka om 

deltagarna själva har detta färgblinda synsätt och ser fienderna som vilka andra zombies som 

helst eller om de reflekterar om deras ursprung självmant under intervjuns gång. Delgado, 
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Stefanic och Harris skriver dessutom om att färgen svart ofta associeras med ondska och terror 

(s.86), och därför har vi indirekt formulerat frågorna utifrån denna observation för att se vad 

deltagarna har för uppfattning av färgen svart och om det har någon relevans för deras 

uppfattning av spelets fiender.  

 

Frågorna vi ställde till våra deltagare var följande: 

1. Hur kändes banan att spela?  

2. Hur upplevde du byn? 

3. Kunde du identifiera dig med karaktären du spelade som? Motivera varför!  

4. Vad tror du om karaktären du spelade som? Namn, bakgrund, arbete, osv.  

5. Hur kändes det att döda människorna i byn?  

6. Kunde du sympatisera med dem? 

7. Hur upplevde du zombie-karaktärernas utseende?  

8. Vad tror du om människorna du dödade? Hur såg deras liv ut? 

9. Har du spelat liknande spel? Kan du se några likheter? 

10. Hur känns det att döda folk i andra spel?  

11. Tycker du att det är kul att döda i spel?  

12. På vilket sätt föredrar du att döda i spel? 

13. Hur skulle du känna om spelet utspelade sig utanför Afrika?  

 

 

Datainsamling 

Fas 2. Hitta deltagare 

Innan vi påbörjade studien kontaktade vi potentiella deltagare via sociala medier. Vi ansåg att det 

var viktigt att gruppen var homogen då vi ville att alla deltagare skulle ha samma förutsättningar 

när de spelade spelet. Detta uppnådde vi genom att förhålla oss till våra ursprungliga krav under 

rekryteringen. Deltagarna försäkrades om anonymitet och för att säkerställa detta presenteras de 

under kodnamn i uppsatsen. Under insamlingen fick deltagarna delta i undersökningen 

tillsammans med oss. Vi förberedde en bärbar dator så att vi kunde genomföra undersökningarna 
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på olika områden runt om Stockholm. Efter spelsessionen blev deltagarna intervjuade enligt vår 

intervjuguide. Vi utgick innan datainsamlingen att svaren skulle kunna bli intressanta och därför 

har vi använt oss av en semistrukturerad intervjuform. Ifall de sa något anmärkningsvärt avvek vi 

från guiden och bad deltagaren att specificera om just detta.  

Efteråt sparades datan i en privat mapp som sedan kom att raderas i sin helhet efter att analysen 

avslutades. För att försäkra om att datan inte försvann under studiens gång hade vi ett externt 

minne där den även var sparad. Denna data raderades även efter att studien avslutades.  

 

Respondenter 

Fas 3. Spelsession och intervju 

På grund av det våld och blod som Resident Evil 5 avbildar har spelet en åldersbegränsning och 

rekommenderas att spelas av personer som minst fyllt 18 år gamla enligt organisationen PEGI 

(2009). Vi bestämde av etiska skäl att deltagarna ska vara minst 18 år gamla för att inte bli 

förskräckta under vår studie. Med detta kriterium hoppades vi även på att deltagarna skulle ha 

erfarenhet av skräckspel eller våldsrelaterade spel. En studie om motivation och engagemang av 

Hoffman och Nadelson inom spel beskriver att de analyserar individer som spelar minst fem 

timmar per vecka för att objektivt identifiera vilka faktorer som kan bidra till motivation inom 

spelande (2010, s.249). För att våra deltagare ska känna sig motiverade och bekväma till att spela 

har vi använt oss av samma krav, trots att vår studie skiljer sig då vi letar efter möjliga faktorer 

om karaktärsperpesktiv. Våra slutgiltiga krav för studiens deltagarna blev därför:  

 

● Att de spelar eller har spelat minst 5h/vecka. 

● Att de är myndiga. 

● Att de har tidigare erfarenhet av skräckspel. 

 

Utifrån dessa kriterier samlade vi 16 personer. Kriterierna grundar sig i att vi var intresserade av 

vad folk som är insatta i spelkulturen ansåg om frågorna och att vi ville att de skulle kunna klara 

av spelets bana utan att bli förskräckta. Eftersom studien involverade att spela blev det enklare 

att genomföra en undersökning och rekrytera deltagare som var intresserade av spel. Cote och 
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Raz förklarar att rekryteringsprocessen ger forskarna en fördel om deltagarna delar samma 

intressen (2015, s.100). Författarna skriver även att det är viktigt att deltagarna känner sig trygga, 

och därför försäkrade vi dem om att datan och deras personliga information endast skulle vara 

tillgänglig för oss som höll i undersökningen och att de inte skulle känna tvång till att delta (Cote 

och Raz, 2015, s.97). En gemensam nämnare vi upptäckte under intervjuernas genomförande var 

att samtliga deltagare studerar eller har studerat spelutveckling på akademisk nivå. Vi fortsatte 

intervjua liknande personer efter denna observering just för att dessa personer sannolikt kommer 

arbeta inom spelbranschen och kommer vara delaktiga i representationen av karaktärer i 

framtidens spel.  

 

Intervjuernas tillvägagångssätt 

Deltagarna fick delta i undersökningen tillsammans med oss. Vi förberedde en bärbar dator med 

spelet Resident Evil 5, så att vi kunde låta våra medverkande delta på olika områden runt om 

Stockholm. För att underlätta för deltagarnas upplevelse fick de alternativet att spela spelet med 

hörlurar och handkontroll. Intervjuguiden var uppdelad med både uppvärmningsfrågor och 

kärnfrågor. Vi använde oss av uppvärmningsfrågor för att Cote och Raz menar att dessa är bra 

för att de bygger ett samförstånd mellan intervjuaren och deltagaren. Utöver det gör 

uppvärmningsfrågorna att de som blir intervjuade känner sig bekväma för intervjun (Cote och 

Raz, s.104). Deltagarna fick ej reda på vilka frågor som var av vilken kategori.   

 

Semistrukturerade intervjuer 

Anledningen till att vi valde att utföra intervjuerna på ett semi-strukturerat vis var för att 

eventuella följdfrågor kunde ställas. Cote och Raz skriver att denna intervjuform gör samtalet till 

ett mellanting som tillåter att frågorna är konsekventa samtidigt som de kan vara utforskande 

följdfrågor (ss.103-104). Vi kände även att en strukturerad intervjuform hade begränsat de 

potentiella personliga reflektionerna från deltagarna som skulle bli grunden för denna 

undersökning. 
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Dataanalys 

Fas 4. Transkribera 

 

Efter att datan var insamlad började vi att transkribera intervjuerna. Enligt Cote och Raz måste 

man innan en transkribering komma överens om hur pass detaljerad en transkribering skall vara 

innan den påbörjas (2015, s.109). Vi kom fram till att vi skulle skriva intervjuerna så formellt 

som möjligt men att vi skulle ha med obegripliga ljud och liknande ifall det var relevant för 

deltagarnas olika resonemang under intervjuernas gång. Alla deltagare fick sin egen benämning 

och siffra. Deltagarna som spelade som Chris fick heta C1, C2, etc, medan spelarna som spelade 

som Sheva fick heta S1, S2, etc. Detta för att anonymisera våra deltagare samtidigt som det 

förenklade analyseringen av datan då vi såg direkt vilken karaktär de spelade som i 

transkriberingen. Cote och Raz menar att man måste anonymisera deltagare för att försäkra att 

deras identitet bevaras (2015, s.97).  

 

Fas 5. Hitta nyckelord och kod 

Då första steget i den tematiska analysen är att bli bekant med datan, lyssnade vi på intervjuerna 

upprepade gånger för att försäkra oss om att användningen av språk och data antecknades 

korrekt. Av ekonomiska skäl valde vi att själva transkribera datan just för att studien ej hade 

någon budget och för att Cote och Raz menar att transkriberingen blir som mest detaljerad när 

den utförs av forskarna själva (2015, s.109). Rent etiskt tyckte vi även det var mer passande att vi 

själva hanterade datan i alla steg, då vi inte ville att någon utomstående part skulle ta del av de 

potentiellt känsliga uppgifterna som datainsamlingen kunde generera.  

 

Efter att transkriberingen var färdig började vi att analysera datan tematiskt vilket innebar att vi 

kategoriserade resultaten utifrån återkommande inslag, alltså deltagarnas citat. Cote och Raz 

skriver att denna del av undersökningen går ut på att leta efter breda mönster och teman (2015, 

s.110). För att underlätta arbetet gjorde vi ett kodschema, och det kan man enligt Cote och Raz 

basera på antingen tidigare forskning eller den egna datan, och vi valde att göra det på vår data 

då vi kom fram till att det skulle vara mest relevant för vår studie. Citaten och nyckelord 
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extraheras och kopplas senare till gemensamma teman, bland materialet har vi markerat data som 

är relevant för vår forskningsfråga. 

Fas 6. Granska koden 

Cote och Raz (2015, s.110) menar att under kodningen och kategoriseringen, så måste man leta 

efter mönster, teman och ideer som är förekommande från flera intervjuer, då perspektivet från 

olika personer kan skilja sig. Nedan finns ett urval av kod som extraherats av citaten från 

deltagarna, dessa kopplas senare till gemensamma teman. Resterande av koden finns på studiens 

appendix del A3.  

 

Amerikan Spelaren antar att karaktären var amerikan/kunde 
inte identifiera sig 

Distanserande Spelaren kopplade bort sig från spelet 

Erfaren Spelaren ansåg karaktären vara erfaren inom det 
yrket 

Fattiga Spelaren antar att människorna inom miljön var 
fattiga/har haft det fattigt 

Fel kön Spelaren identifiera sig inte med karaktären på 
grund av könet 

Förvirring Spelaren upplevde spelet var förvirrande 

Hotad Spelaren upplevde byborna som hotfulla 

Inte kul Spelaren tyckte inte spelupplevelsen var rolig 

Inget gemensamt Spelaren hittar inget gemensamt mellan sig själv 
och karaktären 

 

Tabell 1. Exempel på kod som tagits ur deltagarnas meningar. 
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Tabell 2. exemplifierar ett kodschema som brytits ned av citaten från en intervju om hur 

deltagaren inte kunde identifierat sig med karaktären Sheva. Citaten granskas och kod grupperas 

in på den mest förekommande temat, i detta fall kunde inte Sheva spelaren identifiera sig med 

henne för att hon var kvinna och militär. Cote och Raz menar att det finns varierande sätt att 

använda kod till ens preferens (Cote och Raz, s.111). Datan bryts ned och kategoriseras, här letas 

efter mönster, teman och språk som repeteras från flera intervjuer. 

Rad från 
transkribering 

Citat Kod/Nyckelord Teman 

S2-26 Därför att till och början med 
så är jag inte någon sorts 
militant eller sen går inte jag 
och skjuter på det sättet, eh 
inte heller någon kvinna  

Militär 
Kvinna 

Oidentifiering 

Tabell 2. Exempel på kodschema. Deltagare S2, beskriver på rad 26, hur och varför den inte 

kunde identifiera sig med karaktären Sheva. Oidentifiering förekommer bland andra deltagares 

svar vilket gör det till ett större tema. 

 

Kategorierna togs fram från denna data och är inte baserad på tidigare studier. Utifrån den datan 

delade vi upp materialet bland Chris-spelarna, Sheva-spelarna, och generella reflektioner som 

inte var relevant för vilken karaktär de spelade som. Därefter skapade vi tabeller med datan för 

att underlätta analysen.  
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Rad från 
transkribering 

Citat Kod/Nyckelord Teman 

C2-46 Utan det är väl mera om man 
gör någonting “jätteflashy”, 
och så är de döda och bara 
ligger på marken (skratt) och 
så vann man. På det sättet är 
det kul att döda i spel. 

Flashy 
Kul 

Känslor 
Spelupplevelse 

Tabell 3. Exempel på kodschema. Deltagare C2, som spelade Chris förklarar att upplevelsen är 

kul om det finns någon form av grafisk belöning. Kodorden tolkas senare till känslor, eftersom 

det temat är förekommande bland andra svar.  

 

För att undersöka forskningsresultatet användes en tematisk analys (Cote och Raz, 2015, s.109). 

Vi ville gå in på djupet av deltagarnas upplevelse av spelet och då ansåg vi att det krävdes mer 

än statistisk data. 16 deltagare fick spela spelet individuellt och senare bli intervjuade på ett 

semi-strukturerat vis med vissa följdfrågor beroende på vad deltagarna svarade. För att kunna se 

tydliga skillnader mellan de olika perspektiven kategoriserade vi datan utifrån vilken karaktär 

deltagarna spelade som. Enligt den tematiska analys som Cote och Raz beskriver ska datan delas 

upp i ett kodschema (2015, s.110). Citaten granskas för att hitta kod, koderna samlas in i större 

teman härefter. Detta tillät oss att visualisera resultatet vilket underlättade att se återkommande 

mönster i studiens intervjuer.  

 

 
Fas 7. Bryt ned kod till större gemensamma teman samt mönster 

Baserat på denna studies empiri tematiseras materialet utifrån kategorierna känslor, fördomar, 

spelupplevelse och oidentifiering. Några av dessa teman är även intersektionella till exempel. Vi 

har hittat skillnader mellan deltagare som spelade Sheva och Chris, däremot omfattar de flesta av 

de större teman både deltagarna samt karaktärerna de spelat som. Vi har extraherat data och koder 

utifrån deltagarnas svar, dessa svar granskas för att identifiera om det finns något gemensamt. 

Flera deltagare kunde till exempel inte identifiera sig som Chris för att han var tråkig, militär och 

amerikan.  
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Fig 1. Tematisk karta med exempel på kod som illustrerar återkommande teman, här ser vi 

exempel på kod som kopplas till spelarnas känslor. 
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Fig 2. Deltagare som spelat Chris beskriver deras uppfattning om karaktärerna i spelet, här ser vi 

förutfattade meningar om byborna samt karaktärerna de spelat som.  
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Resultat 
Från de 16 intervjuerna hittade vi fyra stycken övergripande teman som gällde karaktärerna 

deltagarna spelade som. Dessa var känslor, fördomar, spelupplevelse och oidentifiering. 

Termerna i kolumnen till vänster av tabellen hänvisar till kodord av vad deltagarna sagt (se fig. 3 

och 4). Trots att det var två helt olika karaktärer upplevde vi att deltagarna delade upp båda 

karaktärerna i dessa teman (se fig. 6). 

 
Fig 3. Tematisk tabell för Sheva över data och teman de korsar emellan, till höger ser vi citaten 

från deltagarna som kopplas till teman. 

 
Fig 4. Tematisk tabell för Chris 
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Utöver intervjumaterialet som var specifikt var vardera karaktär hittade vi även data som 

genererades av spelupplevelsen i sig och inte från karaktärsperspektivet (se fig. 5). 

 

 

Fig 5. Generella reflektioner som gäller båda karaktärerna. 

 

Fig 6. Övergripande teman som omfattar både karaktärerna samt deltagarna. 
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Känslor 

Temat känslor har framkommit av deltagarnas citat som varit en reaktion av när en eller flera 

händelser uppstått under spelsessionen och hur de upplevt och reflekterat kring detta. Många 

kunde distansera sig från det faktum att det enbart var ett spel och inte uppsåtligt mot en riktig 

person, några kunde även uppleva att överlevnadsinstinkten var nyckeln till att göra framsteg i 

spelet. Ett par deltagare upplevde sympati för människor i spelet men däremot inte i 

zombieformer, känslan för sympati förekom oftast när deltagarna inte behövde försvara sig i 

spelet. En annan del av deltagarna kände däremot ingen sympati för byborna i sina 

zombieformer, anledningarna till detta varierade om hur stor inlevelse spelarna hade. Ett 

exempel med en deltagare som inte kände sympati för zombien var deltagare C8 som förklarade 

att: 

 

36. C8: Med människorna? Ja, men inte i sina zombieformer. Utan, man behövde ju se 
det där innan då, att det är vanliga människor som har blivit zombies. Så absolut, men 
inte i stridsläget.  
 

Fördomar 
Fördomar tematiserade vi citaten från deltagarna som vi uppfattade var förutfattade meningar om 

karaktärerna, miljön, språket, etc. Flera deltagare hade förutfattade meningar om karaktärerna, 

vilket även kan ha påverkats att de inte fått välja karaktär från början. Många antog att Chris och 

Sheva var en amerikanare med militär bakgrund, några antog att Sheva var latinamerikan. De 

flesta nämnde att byn och byborna vara fattiga på grund av hur miljön avbildats, spelet antyder 

dock inte under den sessionen att byborna är fattiga av något slag. Vissa antydde däremot att 

byborna inte var fattiga utan levde ett vanligt liv. Att spelet i sig utspelade sig i Afrika verkade 

för personer inte alls spela roll, några nämnde dock att spelet skulle varit mer intressant om det 

inte utspelade sig där. Några deltagare hade förutfattade meningar kring karaktärernas yrke och 

bakgrund, spelet förklarar inte mycket om karaktärerna under spelsessionen men däremot ger det 

utrymme för deltagarna att skapa sin egna bild om.  Exempelvis var detta ett citat berörde detta 

tema: 
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26. S6: Namn, har jag för mig att de sa. Men jag kommer inte ihåg det. Ehm, och jag är 
faktiskt osäker på om de berättade någonting om bakgrunden. De kanske de gjorde, där 
att i sitt intro sa någonting om det men det minns jag inte. Det känns som att hon bara är 
en, alltså typ arbetare eller har arbetat inom typ militären eller någonting, har fått 
träning, men kanske inte nödvändigtvis gör det längre. Jag vet inte, känns som en 
missförstådd person av någon anledning, jag vet inte. Kändes som att hon hade något 
issue. Alltså så här, att hon har previous issues.  

 
Spelupplevelse 

Med termen spelupplevelse tematiserade vi citaten utifrån deltagarnas upplevelse av spelet i sig. 

Det kunde handla om spelet var underhållande eller inte, om hur de uppfattade banans upplägg, 

etc. Spelupplevelsen för dem flesta var oftast beroende på situationen, temat, miljön och 

karaktären deltagaren spelade som samt deltagaren den berörde. Både Chris-och Sheva-spelare 

tyckte det var kul, däremot fanns det få av Sheva-deltagare som upplevde spelet annorlunda. En 

förekommande anledning utifrån om deltagarna kände sympati gentemot karaktärerna skiftade 

från personer som distansera sig själv från spelet och från dem som försökte sätta sig in i spelets 

värld. Spelupplevelse är det tema som kan kopplas till andra övergripande teman för det 

samband de har, några deltagare kände att grafiken hade en stor betydelse för hur kul eller hur 

deras andra känslor skulle spela roll. En deltagare som spelade som Chris exempelvis var detta 

ett citat som berörde detta tema: 

 

42. C2: Alltså det är ju, ja inte. Igen, i såna här spel, där man känner liksom bara jag 
dödar typ “innocent people”. Men om man liksom spelar spel som online eller bara 
kanske singleplayer, som är mera typ stiliserat, eller cartoonish, eller bara mer färgglatt 
in general, då känns det mera som att man får dra en jättefin typ  “ult” eller någonting. 
Och så bara yes, jag gjorde det - då känns det ju bra. Så, på det sättet, ja.  

 

Första frågan handlade om banan de fick spela och nästan alla upplevde att den var instängd och 

förvirrande. Inga av de medverkande reflekterade över var banan utspelade sig, människorna de 

stötte på, eller hur de upplevde spelets representationen i början av intervjun. En deltagare 

reflekterade över detta så här: 
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16. S6:“För att jag inte alltid har jättebra koll på vad dom säger i dialoger och tänker att 

jag missar var jag skulle någonstans och jag har ingen koll på vart jag borde gå 

någonstans. Så jag känner inte att jag kan se var jag ska gå, så jag får testa mig fram och 

då känner jag mig förvirrad.” 

 
Oidentifiering 

I denna undersökning ville vi inleda intervjuerna med en enkel fråga som direkt berörde 

deltagarnas helhetsupplevelse av spelet. Det bör noteras att samtliga deltagare ej kunde 

identifiera sig med varken Chris eller Sheva av varierande anledningar. Anledningarna utsträckte 

sig beroende på vilket kön deltagaren och karaktären hade, men även bakgrunden och 

ursprungen karaktären hade. Deltagarna hade ingen information om karaktärernas yrke eller 

nationalitet så de fick gissa sig fram efter spelsessionen om respektive karaktärs bakgrund, 

däremot var det ingen som oavsett det kunde identifiera sig med karaktären. Viktigt att nämna 

var att ingen relaterade till byborna. Många av deltagarna som både spelade Sheva och Chris 

kunde inte någon identifiera sig med karaktären de utspelat sig som. Exempelvis var detta ett 

citat som berörde detta tema: 

 

23. S4: Alltså jag har aldrig varit på en sådan plats, jag är inte kvinna heller men.  

Det kanske inte spelar någon roll men jag vet inte det var bara nej. 

 

En annan deltagare hänvisar till att den ej kan identifiera sig med karaktären för att hon är kvinna 

samt militär, spelet hänvisar inte till hennes bakgrund under spelsessionen men antagandet av att 

Sheva är militant tematiserar vi som en fördom. Dock är inte påståendet helt ogrundat med tanke 

på hennes färdigheter i strider. Vid frågan om deltagaren kunde identifiera sig med karaktären så 

sa deltagare S2 detta: 

 

26. S2:  Därför att till och början med så är jag inte någon sorts militant eller sen går inte 

jag och skjuter på det sättet, eh inte heller någon kvinna vilket huvudkaraktären är och 
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bara hela det hon får bemöta är i princip orealistiskt så jag känner mig direkt inte 

identifierat som att “aha det här kan jag relatera till”    
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Diskussion: 
 

Resultaten visar liknande åsikter och svar från Sheva-spelarna respektive Chris-spelarna. Det 

visar också att deltagarnas upplevelse skilde sig beroende på karaktärsperpektiven. Deltagarna 

visar att det fanns förutfattade meningar om byn och byborna. För att undersöka om deltagarna 

upplever att Resident Evil 5 är rasistiskt har vi jämfört spelets upplägg med de olika skolorna 

som existerar inom CRT. Idealisterna menar att rasism och diskriminering grundar sig i tankesätt 

och mentala kategoriseringar, och att mänskliga raser är en social konstruktion och inte en 

biologisk verklighet (2017, s.21). De fortsätter och menar att idealister kan förmedla nedlåtande 

åsikter och fördomar, som till exempel att minoriteter inte är lika intelligenta eller hårt arbetande. 

Capcom och Resident Evil 5 stärker idealisternas syn till den grad då en grupp drabbade 

afrikaner blir extremt sjuka och aggressiva till den punkt att en vit man “räddar” befolkningen. 

Realisterna menar att rasism är mer än olika nedlåtande uttryck om människor i olika grupper, 

det är hur samhället fördelar privilegier och status (2017, s.21). Materialisterna menar att 

nationer som erövrar, rationaliserar exploateringen genom att kollektivt förminska värdet på 

människorna och samhället de attackerar (2017, s.21-22).  

 

Deltagarna visar i sitt tankesätt att de värderar karaktärerna som porträtteras i Resident Evil 5 på 

olika sätt. Något Chris-spelarna gjorde var att rättfärdiga sitt dödande, och då menade de att det 

var i självförsvar för att de blev attackerade av spelets zombies. Rättfärdigandet kan bero på att 

de inte såg zombiesarna som människor, trots att de har varit levande och har ett relativt 

mänskligt utseende. Delgado och Stefanic skriver om mörkhet och svarthet och att de ofta är en 

konnotation för ondska och hot, medan det “vita” är normativt och associeras med oskyldighet 

och godhet (2017, ss.85-86). Ingen av deltagarna applicerade dessa fördomar på karaktärerna de 

spelade som, men något som var gemensamt för båda grupperna var att de upplevde byborna 

som hotfulla och aggressiva. Burgess m.fl skriver att den massmediala stereotypen om svarta 

som just hotfulla, aggressiva och kriminella gör att människor associerar dessa drag med svarta. I 

sin tur kan helt orelaterade svarta människor utlösa dessa associationer som gör att åskådarna 

istället blir hotfulla och aggressiva. Våra deltagare antydde att de hade dessa fördomar om 
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människorna i spelet, men till skillnad från resonemanget som Burgess m.fl gör, blev inte våra 

deltagare hotfulla och aggressiva av åsynen av dessa personer.  

 

När det kommer till temat känslor visade det sig att Chris-och Sheva-spelarna båda var 

sympatiska. Dietrich skriver om bristen av representationen av minoritetsgrupper i interaktiva 

spel, och menar den skapar en rasistisk dynamik som forskare kallar för vithabitus (2013, s.85). 

Spelens virtuella världar menar författaren, skapar en “hypersegregation” som potentiellt kan 

forma en rasistisk struktur som gynnar vithet (Dietrich, 2013, s.85). Ifall deltagarna hade varit en 

del av denna rasistiska struktur och applicerat den på Resident Evil 5, hade de rimligtvis svarat 

annorlunda och möjligtvis inte visat någon sympati alls för människorna i spelet. Det tyder 

möjligtvis på att deltagarna delar realisternas syn på vad rasism är, då många av dem menar att 

byn som vår undersökning utspelade sig i är eländig och att byborna lever under dåliga 

levnadsförhållanden. Chris-spelarna var inte osympatiska, vilket Sheva-spelarna i sin tur var, 

vilket kanske tyder på att de kunde distansera sig från spelets premiss på grund av karaktären de 

spelade som.  

  

Av de två olika grupperna var Sheva-spelarna inte lika fördomsfulla. Deltagarnas uppfattning om 

Shevas nationalitet varierade från amerikan till sydamerikan, vilket är intressant då hon är från 

samma fiktiva afrikanska land som Resident Evil 5 utspelar sig i. Vad båda grupperna var 

överens om var att byfolket antagligen hade ett vanligt liv innan de blev zombies och att de 

förmodligen var fattiga. Chris-spelarna trodde dessutom att de hade haft ett tufft liv innan de blev 

zombies. 

 

Inga av Chris-spelarna kunde identifiera sig med karaktären. Deltagarna uppgav att det var pga. 

av att han var militär, amerikan och en allmänt ointressant person. Shaw skriver anledningen till 

att deltagarna i hennes studie inte kunde identifiera sig själva som spelare var för att de såg själva 

kulturen som något utanför den etablerade kulturen (2012, s.40). Att personer har svårt att 

identifiera sig med karaktärer i spel går möjligtvis hand i hand med att de inte ens kan identifiera 

sig som utövare av kulturen i sig. Författaren skriver dessutom att nordamerikanska och 
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europeiska spelkonsumenter framförallt är unga, heterosexuella och vita (2012, s.39) och då 

Chris i alla fall är ung och vit tycker vi att avsaknaden av identifiering i detta resultat är 

intressant. Då denna demograf är så pass normativ är det rimligt att en av våra deltagare skulle 

passa in på dessa kriterier, och trots detta kan ändå ingen av deltagarna identifiera sig med Chris. 

  

När det kommer till deltagarna som spelade Sheva kunde inte heller någon av dem identifiera sig 

som karaktären. Deltagarna menade att precis som med Chris, var hon amerikan och militär. 

Sheva är dessvärre inte amerikan, och att deltagarna såg henne som det menar vi är en fördom. 

Shaw skriver att identifiering kräver att spelare kan särskilja sig själva från karaktären (2013, 

s.358). Att Sheva inte är en normativ karaktär bör alltså förenkla identifieringen vilket den ändå 

inte gjort. I Eyal, Steffel och Epleys undersökning visade deras resultat att studiens deltagare 

överskattade sin egen förmåga att tolka andras ansiktsuttryck och kroppsspråk (2018, s.568). Om 

människor har svårt att tyda andra människors uttryck kan det innebära att det är ännu svårare att 

tyda fiktiva karaktärer som är uppgjorda av polygoner och pixlars ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Det kanske är därför inga av deltagarna kunde identifiera sig med varken Chris 

eller Sheva.  

  

Något som skiljer sig från Chris-och Sheva-spelarna är att några av deltagarna som spelade som 

Sheva, uppgav att de inte kunde identifiera sig med henne pga. att hon hade ”fel” kön. Med detta 

måste deltagarna syfta på att Sheva skiljer sig från normen vilket stöds av statistik som visar att 

13.91% av alla karaktärer i spel är kvinnor (Williams m.fl, 2009, s.827). Inga deltagare uppgav 

att Chris hade ”fel” kön. 

  

Shaw skriver dessutom att spel med ej välutvecklade karaktärer bör uppmuntra identifieringen då 

det blir lättare att sätta sin egen personlighet hos dessa karaktärer, men att deltagarna i hennes 

undersökning just uppgett karaktärernas vardaglighet som en anledning till att det inte gick att 

identifiera sig med dessa (Shaw, 2013, s.358). Detta går hand i hand med undersökningen om 

Chris-spelarna, då även de upplevde honom som tråkig. Sheva-spelarna upplevde henne inte som 

vardaglig, utan snarare att hon var för hjältemodig och häftig för att de skulle ha något 
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gemensamt med henne. Trots att hon inte var vardaglig kunde inte alltså deltagarna identifiera 

sig med henne ändå. 

 

Deltagarna upplevde inte att Sheva porträtterades utifrån någon av de fyra stereotypiska rollerna 

som Dietz beskriver. Dessa roller var att kvinnan ej existerade i spelet, att hon var en karaktär 

vars ensidiga roll var att hon behövde räddas, att hon hade oproportionerlig kropp, eller att 

hennes roll var att hindra spelaren från att klara spelet. (1998, ss.433-435). Då våra deltagare inte 

beskrev Sheva enligt dessa kriterier, tyder det på att karaktären ej är stereotypisk. Skillnaden med 

vår undersökning och Dietz, är dock att den studiens utgångspunkt var att se om barns identiteter 

påverkas av hur kvinnor porträtterades i spel vid denna tidpunkt (1998, s.425). Resident Evil 5 är 

definitivt inte ett spel ämnat för barn, då dess åldersrekommendation är 18 år, vilket antagligen 

innebär att färre barn kommer att få uppleva karaktären Shevas uppenbarligen unika 

representation.  

 

Kritiken av Resident Evil 5 och diskussionen kring avbildningen av karaktärerna ur ett etniskt 

perspektiv är och kommer förmodligen vara relevant i många år, speciellt om andra spel och 

företag ska göra liknande spel som utspelar sig i den kontinenten.  

CRT-författarna beskriver att liberala använder färgblindhet som en neutral princip av 

konstitutionell lag. Att alla människor behandlas lika oavsett om deras bakgrund eller dagliga 

situation, vilket enligt författarna kan isolera strukturella problem som missgynnar minoriteter 

(s.27). Författarna påstår att kritiken mot färgblindhet en dag kan förespråka USA:s högsta 

domstol att acceptera etnisk medvetenhet inom arbete och utbildning (s.158). Resident Evil 5 

borde ses som ett exempel där färgblindhet kan uppstå som negativt, men för öka medvetenheten 

om minoriteter oavsett världsdel eller ursprung bör man erkänna och studera människor som 

faktiskt bor där. Enligt den materialistiska skolan inom CRT, är just rasism rationaliserande av 

exploateringen av människogrupper, och omedvetet har företaget Capcom möjligtvis gjort detta i 

skildringen av Afrika i Resident Evil 5 (Delgado, Stefanic och Harris, 2017, s.21-22). 
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Slutsatser 

 
I denna studie ställdes forskningsfrågan “Är man mer eller mindre benägen att ifrågasätta 

representation av etniciteter beroende på vilket karaktärsperspektiv den presenteras utifrån?”, 

och resultaten visar att det är få skillnader mellan karaktärsperspektiven. Deltagarnas uppfattning 

av karaktärerna utsträcker sig inte till den grad då deras förutfattade meningar kan anses vara 

rasistisk eller uppsåtlig.  

 

En begränsning med denna studie var att vi endast intervjuade 16 personer. Hade vi kunnat 

utföra forskningen under en längre period hade vi kunnat intervjua flera människor och 

möjligtvis fått annorlunda resultat. En annan faktor som påverkade resultaten var att vi använde 

oss av en semi-strukturerad intervjumetod, och annorlunda frågor och intervjuform hade 

förmodligen påverkat datan. Ifall vi utfört en kvantitativ studie hade vi haft statistik som skulle 

stödja våra resultat. Anledningen till att vi valde denna forskningsmetod var dock att vi ansåg att 

ämnet är så pass känsligt och komplext att använda statistisk data som underlag för våra 

påståenden skulle riskera att göra rapporten vag och lätt att misstolka.  

 

Denna studie har ökat forskningen kring representation i spel. Resultatet visade att deltagarnas 

åsikter om att spelet utspelade sig i Afrika, verkar inte kontinenten i sig vara en central 

utgångspunkt när det kommer till vad som är kontroversiellt med Resident Evil 5. Däremot är 

innehållet, miljön och avbildningen av karaktärer viktigt för att representationen av dessa inte ge 

en felaktig bild av kontinenten. Framtida forskare skulle kunna jämföra andra spel i serien samt 

använda andra metoder, men vi forskare skulle dock hänvisa till att spelföretag med stor budget 

nog ta in rättsaktivister med fokus på etnicitet och kön. De skulle förhoppningsvis hjälpa med 

etnicitetsfrågor som möjligtvis kan hjälpa människor och främst motsätta sig mot strukturell 

rasism.  

 
 
  

31 



 

Referenser 

  
Burgess, M.C.R., Dill, K.E., Stermer, S.P., Burgess, S.R. and Brown, B.P., 2011. Playing With   

    Prejudice: The Prevalence and Consequences of Racial Stereotypes in Video Games. Media  

    Psychology, 14(3), ss.289–311.  

Capcom, 2009, Resident Evil 5 . (PC-spel) Osaka: Capcom. 

Clover Studio, 2006. Okami. (PS2-spel) Osaka: Capcom.  

Cover, R., 2016. Digital Difference: Theorizing Frameworks of Bodies, Representation and  

    Stereotypes in Digital Games. Asia Pacific Media Educator , 26(1), ss.4–16. 

Delgado, R., Stefancic, J. och Harris, A., 2017. Critical race theory: an introduction. [online]  

    Available at: <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=4714300> [Hämtad 27  

    nov. 2018]. 

Dietrich, D.R., 2013. Avatars of Whiteness: Racial Expression in Video Game Characters.  

    Sociological Inquiry , 83(1), ss.82–105. 

Dickerman, C., Christensen, J. and Kerl-McClain, S.B., 2008. Big Breasts and Bad Guys: 

    Depictions of Gender and Race in Video Games. Journal of Creativity in Mental Health, 3(1), 

    ss.20–29. 

Dill, J., Dill, K., Gentile, D., Richter, A., William, C., 2005. Violence, Sex, Race, and Age in 

    Popular Video Games: A Content Analysis, ss.115-130. Violence, Sex, Race, and Age in 

    Popular Video Games: A Content Analysis. I E. Cole & J. H. Daniel (Eds.), Psychology of 

    women book series. Featuring females: Feminist analyses of media (ss.115-130). Washington, 

    DC, US: American Psychological Association. 

Dietz, T.L., 1998. An Examination of Violence and Gender Role Portrayals in Video Games: 

    Implications for Gender Socialization and Aggressive Behavior. Sex Roles, 38(5), ss.425–442. 

Eyal, T., Steffel, M. and Epley, N., 2018. Perspective mistaking: Accurately understanding the 

    mind of another requires getting perspective, not taking perspective. Journal of Personality 

    and Social Psychology , 114(4), ss.547–571. 

Hoffman, B. and Nadelson, L., 2010. Motivational engagement and video gaming: a mixed 

32 



 

    methods study. Educational Technology Research and Development, 58(3), ss.245–270. 

Heintz-Knowles, K., Henderson, J., Glaubke, C., Miller, P., Parker, M.A., & Espejo, E. (2001).  

    Fair play? Violence, gender and race in video games. Oakland: Children Now, ss.1-38.  

Higgin, T., 2008. Blackless Fantasy: The Disappearance of Race in Massively Multiplayer 

    Online Role-Playing Games. Games and Culture, 4(1), ss.3–26. 

McKernan, B., 2015. The meaning of a game: Stereotypes, video game commentary and 

    color-blind racism. American Journal of Cultural Sociology , 3(2), pp.224–253. 

McWhertor, M., 2008. Resident Evil 5 Not Redesigned After Race Criticism, Says Producer.  

    [online] Kotaku. Available at: <https://kotaku.com/resident-evil-5-not-redesigned-  

    after-race-criticism-sa-5012678> [Hämtad 13 mar. 2019].  

PEGI, 2009. Resident Evil 5. [online] Tillgänglig på: <https://pegi.info/search-pegi? 

    q=resident+evil+5&op=Search&filter-age%5B%5D=&filter-descriptor%5B%5D=&filter- 

    publisher=&filter-platform%5B%5D=&filter-release-year%5B%5D=&page=1&form_ 

    build_id=form-rAiRuNKRyhwECpP3xb_86BUt18xIwhWi5iuS8QdX5ak&form_id= 

    pegi_search_form> [Hämtad 12 mar. 2019]. 

PopCap Games, 2010. Bejeweled Blitz . (PC-spel) Seattle: PopCap Games. 

Shaw, A., 2010. What Is Video Game Culture? Cultural Studies and Game Studies. Games and  

    Culture , 5(4), ss.403–424. 

Shaw, A., 2012. Do you identify as a gamer? Gender, race, sexuality, and gamer identity. New  

    Media & Society, 14(1), ss.28–44. 

Shaw, A., 2013. Rethinking Game Studies: A case study approach to video game play and  

    identification. Critical Studies in Media Communication, 30(5), ss.347–361. 

Williams, D., Martins, N., Consalvo, M. and Ivory, J.D., 2009. The virtual census:  

    representations of gender, race and age in video games. New Media & Society, 11(5),  

    ss.815–834. 

Wohn, D.Y., 2011. Gender and Race Representation in Casual Games. Sex Roles, 65(3–4),  

    ss.198–207. 

Zynga, 2009, Farmville . (PC-spel) San Francisco: Zynga.   

33 



 

Appendix 

A1 

Intervju - Deltagare C3 

C3 - Chris - Tid: 15:13 
 

1. MM: Hur gammal är du? 
2. C3: Bra fråga. 26 år borde jag vara. Tror jag.  
3. MM: Hur länge har du spelat spel?  
4. C3: Sen jag var liten. Dagis någon gång antar jag. Mina första minnen är att jag spelar. 

Exakt vet jag inte. 3 kanske? 3-4 någonstans.  
5. MM: Och hur många år blir det? 
6. C3: Borde väl typ bli 23 år? Mellan 20 och 25 kan vi säga.  
7. MM: Hur många timmar spenderar du på att spela spel under en vecka?  
8. C3: Oj, under en vecka? Det är jätteolika. Men, i snitt så kanske… vad jag kan jag spela 

på en dag? 3-4 kanske. 3 x 7… 21 då. Fast lite mindre. Typ 15-20 timmar i snitt kanske.  
9. MM: Vad är ditt bästa spelminne? 
10. C3: Oj, men det är så mycket. Man har ju så många. Man har ju spelat några år. Men jag 

tar det jag brukar dra till med när folk pratar om gamla goda spelminnen. Men när… 
Gears of War,  ehm “horde mode”. Man satt i källaren med polarna och kämpade på 
svåraste svårighetsgraden och vi hade suttit i flera veckor och försökt klara det där, och 
så var det sista fienden på sista vågen och så panikade min polare och pausade spelet 
precis när fienden skulle slå honom. Hade inget liv och så och satt vi en kvart och 
dividerade över hur fan vi skulle döda den där fienden. Så till slut unpausade vi och han 
slog ett slag och fienden dog. Så vi klarade det och skrek rakt ut. Fem snubbar i en 
källare efter evigheter av hårt arbete. Det var kul.  

11. MM: Det låter fint!  
12. C3: Väldigt fint (skratt)! 
13. MM: Hur kändes banan att spela? 
14. C3: Ehm, ganska förvirrande. Ibland så kände jag att jag inte riktigt visste vad jag höll på 

med. Men det löste sig till slut. Men jag tittade ju inte på någon cutscene eller så. Jag 
bara körde på känn, men det gick ju bra. Tyckte den kändes, alltså, visst man satt ju fast 
lite ibland, men det brukar lösa sig förr eller senare. Annars så tänkte jag inte så mycket 
mer på det.  

15. MM: Hur upplevde du byn? 
16. C3: Hotfull. Alla glodde ju på en (skratt). Den kändes väldigt hotfull. Folk som stod och 

slog på en säck som rörde på sig. Och att alla glodde på en och såg allmänt väldigt 
hotfulla ut. Det kändes som att det var väldigt pressad stämning. Och så verkade det 
vara en ganska utsatt by. Det verkar vara väldigt fattigt och så och lite laglös, eller vad 
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man ska säga. Folk fick göra lite som de ville. Ja men väldigt hotfullt och utsatt kunde 
man sammanfatta det skulle jag säga.  

17. MM: Kunde du identifiera dig med karaktären du spelade som? 
18. C3: Jag brukar ju inte riktigt gå om kring och skjuta zombies och hoppa ut genom 

fönster, så inte jättemycket skulle jag säga. Han var lite för tuff för mig och så. Sen så 
tittade jag inte på några cutscenes eller något sånt. Jag hade ju inte jättemycket tid att 
känna mig kopplad till karaktären. Så nej, inte jättemycket.  

19. MM: Ytligt då? 
20. C3: Nej, nej. det skulle jag väl inte säga. Han verkar ju vara någon militärt tränad eller 

någonting människa. Som så där ja, och jag är ju en nörd. Så inte jättemycket där 
känner jag heller. Jag har väl typ samma hår och hudfärg (skratt).  

21. MM: Vad tror du om den här karaktären du spelade som? Namn och bakgrund…  
22. C3: Militärt tränad eller någon form av kanske polis eller militär. Erfaren hur som helst. 

Han drog sig inte för att döda folk, eller så var det jag. När jag spelade som honom så 
dödade jag dem som försökte döda honom. Zombies som han uttryckte det. Och så där. 
Jag vet inte riktigt, jag tittade ju inte på cutscenesen eller någonting så jag vet inte 
jättemycket om honom och så. Scenen och banan och så, antydde ju att han var någon 
form av officiell person med kontakter, eftersom att han pratade med någon i helikopter 
som kom och sprängde allting sen. Så någon form av erfaren person med någon sorts 
historia inom militär eller polis eller dylikt. Annars så vet jag inte riktigt. Han verkar ändå 
vara god, eller vad man ska säga, eller jag vad ska man säga, det är svårt att säga när 
man tänker efter, eftersom man bara droppades in i en by och så träffade skiten fläkten 
och man började skjuta vilt. Man vet ju inte varför eller någonting… Så det kanske är god 
del att ta i. Men jag fick inte en dålig uppfattning av honom i alla fall. Varför vet jag inte 
(skratt). 

23. MM: Ja, hur kändes det att döda de här människorna i byn?  
24. C3: De började (skratt). Jag gick helt fredligt och de bara glodde snett på mig och sen så 

började de veva. Så det kändes väl som att de inte verkade ha det bra innan. De fick det 
ju inte bättre när de muckade gräl, så det var väl kanske lite tråkigt för dem. Att det blev 
som det blev. Men å andra sidan så verkar de ju typ zombies eller någonting. 
Infekterade av något slag. Speciellt eftersom de bubblade och försvann när man väl 
dödade dem, och vissa som blev av med huvudet fick tentakler och grejer eller vad de 
var. Så de verkade ju uppenbarligen vara sjuka och kanske inte riktigt sig själva. Så jag 
känner att det kanske var “better off” att skjuta dem för de verkade ju inte må så bra.  

25. MM: Ehm, kunde du sympatisera med dem? 
26. C3: Människorna? Ja, jag skulle inte vilja bli sjuk. Det verkade ju vara någon form av 

zombie-“infestation” eller någonting, och det är ju inte kul för någon. Vem man än är så 
vill man inte bli en zombie. Så, självfallet, de var väl inte sig själva så att det är ett 
tragiskt slut.  

27. MM: Hur upplevde du de här zombiekaraktärernas utseende?  
28. C3: Ja, de kändes väldigt, inte till utseendet aggresiva, men jag fick allmänt att alla stod 

och glodde på en och var väldigt aggresiva så fick man ju en väldigt aggresiv uppfattning 
av dem. Och utseendet, det var ju ganska skitigt allmänt, både byn och människorna. 
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Det verkar ju… Skiten hade träffat fläkten som jag sa. De såg inte ut att må bra. Så de 
var ju väldigt slitna, man märkte ju att någonting hade tagit hårt på dem. Och som sagt, 
när de började bubbla och få tentakler och grejer. Det gjorde ju inte saken bättre (skratt)  

29. MM: Vad tror du om de här människorna du dödade? Hur såg deras liv ut? 
30. C3: Ja, som jag sa förut, verkar det vara en ganska fattig by. Allmänt var ju mycket, så 

här små plåt-stängsel och så där, de verkar ju inte haft ett jättebra liv. Det var kanske 
väldigt fattigt, ganska laglöst, och även för de som inte verkade vara zombies, så stod de 
fortfarande och slog på varandra och var väldigt hotfulla och så. Sen kan det bero på 
zombies, så är det ju. Men, de verkar ha levt ett ganska tufft liv. Mycket hotfull stämning, 
mycket att de lever en ganska rädd vardag så att säga. Och sen då, när det dessutom 
kom zombies och började infektera folk, det kan inte ha varit så roligt för någon där.  

31. MM: Hur… nej förlåt. Har du spelat något liknande spel? Kan du se några likheter med 
andra spel? 

32. C3: Ja, zombiespel finns det ju gott om därute. De har man ju spelat några. Left 4 Dead 
och massa sånt där, finns ju ett gäng klassiker. Så det var ju lite, känns som samma 
tema. Liksom, vardagligt folk som anfaller en och blir galna liksom. Försöker mörda en. 
Sen, stor fiende som inte går att döda känner man också igen. Typiska bossen och så. 
Ehm, så kändes det ganska mycket som ett traditionsenligt zombiespel. 

33. MM: Hur känns det att döda folk i andra spel?  
34. C3: Det beror ju på tycker jag. Att vissa känner man ju att, typ zombies, då känner jag att 

det är ganska lugnt, för då är det ändå, som sagt det kanske är lika bra. De är ju 
infekterade, de skulle nog själva vara döda än att vara en zombie så då borde det ju 
kännas ganska lugnt. Men om man dödar mer vardagliga människor, eller ställs inför 
svåra val, man ska döda någon för att rädda någon annan och så vidare, då kan det 
kännas tuffare. Men, så det beror helt och hållet på situationen skulle jag säga - hur det 
känns. Men, i zombiespel, massa kommer och försöker döda en då känns det att det är 
lika bra. För både deras och ens egen skull.  

35. MM: Ehm, tycker du att det är kul att döda i spel?  
36. C3: Det beror ju på (skratt). Situationellt, det kan det vara och det kan det ju inte alls 

vara också. Men just zombiespel och sånt kan jag nog tycka att det är kul att plöja 
genom zombiemassorna. Medan andra valspel och sånt, tycker jag då är det bara 
jobbigt. Eller ja, alltså det finns ju ett underhållningsvärde i det också, men på ett annat 
sätt. Det är inte dödandet, för dödandets skull och så, det är mer då blir det andra 
faktorer som gör det underhållande. Så ja, dessvärre kan det vara ganska kul att döda i 
spel. Men det beror ju på situationen så klart, som allt. Men om man känner att det är 
skurkar man dödar, eller liksom farliga människor som man dödar i självförsvar eller för 
the greater good, det låter fel, men om man känner att man gör det för en bra sak och 
förstår varför tycker jag ändå att det är helt ok.  

37. MM: På vilket sätt föredrar du att döda i spel? 
38. C3: För the greater good, för en bra sak liksom. Så länge, jag tycker ju om skjutspel Så, 

ja, vad ska man säga? Ja, jag tycker om stealth, pilbåge där har vi det. Pilbåge for the 
greater good (skratt). Nej, jag vet inte riktigt, jag tycker om skjutspel så det beror på lite. 
Det beror på spelet  
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39. MM: Du sa stealth också, vad är det som är så kul med att döda i stealth då?  
40. C3: Det blir mer av en utmaning, då känns det som att, det låter fel men som att 

fienderna är på samma vilkor, att man måste överlista fienden på ett annat sätt än att 
bara rent våldsmässigt döde den. Då kanske man mer taktiskt försöker smyga, för att det 
känns mer farligt att bli upptäckt och möta fienden face mot face, att man måste tänka till 
lite, tänka lite taktiskt och på så sätt överlista sin fiende på ett annat sätt. Än att bara rakt 
- den som är våldsammast vinner liksom,  

41. MM: Hur skulle du känna om spelet, det här spelet, utspelade sig utanför Afrika? 
42. C3: Det beror på var det skulle utspela sig skulle jag säga. Jag tyckte ändå om 

settingen, att det var mer ett utvecklingsland snarare än de gamla vanliga zombiespelen 
som utspelar sig i New York och i storstäder och så där. Så om det skulle vara ett sånt 
spel, som de gamla vanliga zombiespelen, som bara är liksom, ja men storstäder och 
mer västerlänningarnas vardag som blir upp och ner, så skulle det kanske kännas lite 
tråkigare. Att då är det mer som alla andra, men nu när det ändå var ett utvecklingsland 
och man fick en, alltså att det hände folk som redan är utsatta så blev lite av en annan 
effekt. Det blev kanske lite mer kraftfullare med att folk som redan har det dåligt fick det 
ännu sämre. Istället för västerlänningen som man ser gubbar i kostym som har blivit 
zombies, då blir det liksom en annan effekt och så.  

43. MM: Grymt! Då var vi klara. Tack så mycket!  
44. C3: Tack själva! 

 

 

Intervju - Deltagare S2 

A2 

S2 - Sheva - Tid: 13:08 
 
 

1. MM - Hur gammal är du ? 
2. S2 - 22 
3. MM - Hur länge har du spelat spel? 
4. S2 - Sen jag var 4 år gammal, 18 år alltså  
5. MM - Hur många timmar spenderar du på att spela under en vecka? 
6. S2 - Mellan 10 till 20 (timmar) 
7. MM - Ditt bästa spelminne ? 
8. S2 - Hmm, typ när jag fick mitt första spel 
9. MM - Vilket var? 
10. S2 - Ratchet and Clank, till Playstation 2 
11. MM - Vilket år var det här? 
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12. S2 - Det var ju typ när jag…..Jag fick den ungefär när jag var fem-sex år gammal så 
2001-2002. 

13. MM - Så, om vi återgår till spelet du fick spela. Hur kändes banan att spela? 
14. S2 - Den var jättekonstig 
15. MM - Mm, varför? 
16. S2 - Därför att kameran satt redan obekvämt så du visste inte, du behövde verkligen 

rotera runt hela. Runt hela din rotationsförmåga för att kunna veta vart du skulle härnäst 
och det fanns ingen tydlig indikation på vart du skulle gå någonstans. Det var mest att du 
fick gissa dig fram antar jag, om man nu skippar som jag skippar all typ av story. 

17. MM - Hur upplevde du byn? 
18. S2 - Alltså typ färglös, jag tänkte typ inte ens på det egentligen. Jag tänkte bara att jag 

skulle gå igenom nivån. 
19. MM - Men fick du någon form av känsla? 
20. S2 - Att det var en aggressiv by 
21. MM - Varför? 
22. S2 - Det var 5 killar som slog någonting iallafall och på marken med klubbor och allt 

sånt. Men det kanske är något fattigt ställe eller slumområde och typ allting inte ser ut att 
vara tegelsten eller trä utan allt är bara en massa tunna väggar och det såg ut som 
slumområden finns ingen tydlig arkitektur, det vara bara ett rum och du har som du har. 

23. MM - Kunde du identifiera dig med karaktären du spelade som?  
24. S2 - Verkligen inte 
25. MM - Varför inte? 
26. S2 - Därför att till och början med så är jag inte någon sorts militant eller sen går inte jag 

och skjuter på det sättet, eh inte heller någon kvinna vilket huvudkaraktären är och bara 
hela det hon får bemöta är i princip orealistiskt så jag känner mig direkt inte identifierat 
som att “aha det här kan jag relatera till”.  

27. MM - Vad tror du om karaktären du spelade som? Namn, bakgrund, arbete osv? 
28. S2 - Jag vet redan inte ens namnet på karaktären för att jag själv följde inte med i storyn, 

jag känner bara till Resident Evil på filmerna, knappt på spelen. Så jag har inte så 
mycket att säga om bakgrund och sådant, det enda bakgrund jag kan tänka mig är att 
hon har erfarenhet av den här typen av bemötande av kan man kalla det Aliens eller 
livsformer. 

29. MM - Men vad tror du, om du gissar. Vad tror du hon har för bakgrund? Vilket land tror 
du hon kommer ifrån? Vad tror du hon jobbar med? 

30. S2 - Ja, jag såg att hon var Amerikanare eftersom dem inte blir så välkomnade i en liten 
kort snippet jag han se. Eh och jag tror dem jobbar på kanske under någon secret 
service område möjligtvis har fått ut något virus som försvunnit eller spridit sig och 
infekterat en massa människor, det är ju verkligen en reflektion från filmerna då är det 
ungefär sådär. 

31. MM - Hur kändes det att döda människorna i byn? 
32. S2 - Alltså ingenting, jag vet att det bara är ett digital media. Jag känner inte någon, jag 

känner inte att jag blir glad men jag känner inte mig påverkad som att jag känner att jag 
bara gjort det på riktigt. Dock kan jag medge om att det var lite roligt att se de roliga 
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sättet de ibland dör på när dem typ flyger eller sprängs i luften, kanske man kan tro att 
det är buggar som kan vara lite fina och roliga. 

33. MM - Det blir liksom lite komiskt? 
34. S2 - Ja precis 
35. MM - Kunde du sympatisera med dem? Zombiesarna? 
36. S2 - Sympatisera? Eftersom jag inte vet deras mål eller vad dem vill göra, jag antar ju att 

dem vill döda mig för att leta efter föda så jag kan inte sympatisera med dem för de hotar 
mig. 

37. MM - Exakt, så du känner att du inte kan sympatisera med dem? 
38. S2 - Nää precis. 
39. MM - Hur upplevde du zombie karaktärernas utseende ? 
40. S2 - Eh vissa var ju inte så tydliga, det var ju bara straight up människor. Det syntes 

tydligare på dem som började, deras mun kom det tentakel aktiga saker och deras 
stamina på hur många skott dem tar. Det kunde jag ta “ah det här är en zombie” sen 
kom den där stora bjässen på slutet då var det såhär okej inte skrämmande men man 
märkte direkt att det här inte var människor längre tror jag. 

41. MM - Men vad tror du om människorna du dödade, hur såg deras liv ut? 
42. S2 - Det vet jag inte för att det enda dem gjorde var att attackera mig så dem måste ha 

varit kanske någon motståndsrörelse kanske eller så var dem typ en terrorgrupp om man 
drar lite gränsen på vart vi var någonstans.  

43. MM - Har du spelat liknande spel och kan du se några likheter? 
44. S2 - Jag har spelat skräckspel tidigare eh då har jag spelat Amnesia och jag har spelat 

lite andra typ Silent Hill och såndära. Det jag egentligen kan säga här är att det är 
skrämmande och inte mänskligt längre utan det är lite manipulerat zombie-spökliknande 
eller monster bara generellt eh typ av kreatur om man kan säga så men annars och det 
handlar ju också mycket om att du kommer bli dödad av det hära typen av kreatur. Alla 
innehåller oftast ett medium sätt att döda dem men eh jag skulle nog inte säga att alla är 
lika på samma sätt. 

45. MM - Det finns en olikhet alltså? 
46. S2 - Precis, på vissa kan du inte ens döda dem så du måste bara hitta ett sätt att bli av 

med dem, då använder du inte vapen och sånt dära. Amnesia använder sig av det sättet 
så du får springa runt bara och hoppas på att du lyckas springa från dem, det är väldigt 
hjälplöst på det sättet.  

47. MM - Hur känns det att döda folk i andra spel? 
48. S2 - Beroende på vilket spel jag spelar så jag antingen kännas, neutralt bara jag har 

inga känslor eftersom det är en digital media. Men på andra sätt kan det kännas som en 
achievement, man lyckas. 

49. MM - En belöning? 
50. S2 - Precis, då är det liksom då kan man ta Call of Duty serien som ett exempel eller 

Overwatch där vissa karaktärer kan skjuta ner andra karaktärer eller andra personer. 
Men det är oftast när man kör online, för mig att döda någonting som är en vad kan man 
säga ett AI som inte ger dig värst någon sorts utmaning då känns det som såhära typ 
som att döda en fluga, man känner inte man kanske blir såhär “Yeah jag fick honom” 
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men typ sen slutar det där. Men om vi två skulle spela typ mot varandra ett spel så och 
jag lyckas vinna över dig så känns det som en achievement. 

51. MM - En liten utmaning ? 
52. S2 - Precis. 
53. MM - Tycker du det är kul att döda i spel? 
54. S2 - Det beror på från spel till spel, det kan finnas spel där det finns kanske en historia 

och är man lite mer historia driven så kanske det tar lite döda en karaktär du kanske 
gillar, om det är så det behövs göras. Det finns ju vissa spel där man behöver “cutoff” typ 
Metal Gear Solid där man behöva säga hej då till sitt crew på slutet. 

55. MM - Så det beror liksom mest på storyn och karaktären du utspelar dig som? 
56. S2 - Precis. 
57. MM - På vilket sätt föredrar du att döda i spel? 
58. S2 - Mm konstig fråga, tror inte det finns ett sätt att föredra. Att man vet att karaktären 

kommer då bara man trycker en knapp så och du behöver göra det för att du behöver 
göra det då gör man det bara. 

59. MM - För att överleva? 
60. S2 - Alltså aa, kan du ta frågan om igen? 
61. MM - På vilket sätt föredrar du att döda i spel? 
62. S2 - Ja alltså oftast brukar man ju döda med vapen och sådant. Beroende på vad man 

spelar, skulle det vara så att man typ en story drivet spel då föredrar man hellre att man 
vet att man kommer döda en och inte se på det, för mig. Men när jag liksom är det online 
spel typ som Overwatch kanske så föredrar ju man kanske att liksom att stora typ med 
sina Ulties, till exempel DVA du ultar ett helt lag med din robot och får den att sprängas. 
Det är saker som gör det belönande. 

63. MM - Så kanske någorlunda bra grafiskt och belönande? 
64. S2 - Precis 
65. MM - Hur skulle du känna om spelet utspelade sig utanför Afrika? 
66. S2 - Det hade typ inte typ spelat någon roll utan det hade kanske vara roligare, inte på 

sättet för att Afrika är kanske mindre roligt men bara för att det känns som en norm att 
allt händer i Afrika, och samma sak i typ USA. Det känns som att båda dem 
kontinenterna eller i Nordamerika känns som en eh grund av att det hära händer alltid 
hära, typ det är få gånger man typ ser saker kanske. Typ ett spel som har samma typ av 
genre som Resident Evil utspelar sig i Europa eller i typ Asien eller typ Latinamerika det 
känns som det är där man aldrig rör på av någon konstig kanske anledning som jag inte 
kan peka finger på. 

67. MM - Så mer roligt om det var utanför Afrika för du upplever det som att allt inom den här 
genren är antingen i USA eller Afrika? 

68. S2 - Det brukar oftast vara sådär att de lägger sig på den typen av territorier av kanske 
inom viss vad kan man säga anledning, typ någon anledning.  
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A3 
Kodtabell 
 

Amerikan Spelaren antar att karaktären var 
amerikan/kunde inte identifiera sig 

Distanserande Spelaren kopplade bort sig från spelet 

Erfaren Spelaren ansåg karaktären vara erfaren inom 
det yrket 

Fattiga Spelaren antar att människorna inom miljön 
var fattiga/har haft det fattigt 

Fel Kön Spelaren identifiera sig inte med karaktären 
på grund av könet 

Förvirring Spelaren upplevde spelet var förvirrande 

Hotad Spelaren upplevde byborna som hotfulla 

Inte Kul Spelaren tyckte inte spelupplevelsen var 
rolig 

Inget Gemensamt Spelaren hittar inget gemensamt mellan sig 
själv och karaktären 

Kul Spelaren tycker spelupplevelsen var rolig 

Kreativt Spelaren tycker det var kul att döda kreativt 
i spel 

Latina Spelaren antar att karaktären var 
latinamerikan/Kunde inte identifiera sig 

Militär Spelaren antog att karaktären var militär, 
kunde inte identifiera sig  

Människor Spelare såg byborna som människor 

Närstrid Spelaren föredrar närstrider i 
spelsammanhang 

Obehag Spelaren upplevde byborna i spelet 
obehagliga 
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Osympatisk Spelaren känner ingen sympati för byborna i 
spelet 

Rättfärdigat Spelaren kände att det var rätt att döda för 
att överleva/rädda 

Situationellt Beroende på spelets uppbyggnad, kontroll, 
genre tyckte deltagarna att spelet var/var ej 
kul 

Sympatisk Spelaren känner sympati för byborna i spelet 

Sjuka människor Spelaren tyckte människorna såg sjuka ut 

Spelar ingen roll Spelaren tycker inte det spelar någon roll om 
det utspelar sig i Afrika 

Tufft liv Spelaren antar att byborna lever/levt tuffa liv  

Tillfredsställande Spelaren tycker det var  

Vanliga liv Spelaren antar att byborna lever/levt vanliga 
liv  

Zombies Spelaren upplevde byborna som zombies 
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