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Trope  

 

/trə p/ 

 

a significant or recurrent theme; a motif 
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Abstrakt 

Vi försöker med detta kandidatarbete analysera skapandet av Hjältar inom spel, vi undersöker 

vilka sorts troper som etsat sig fast i industrins hjältar, problematiserar dem och tar reda på om 

dem fortfarande har en plats, d.v.s. en anledning att fortfarande anammas i skapandeprocessen. 

Med hjälp av Diffraktion & Critical Design gör vi vår egen tolkning av en skapandeprocess där 

vi utmanar det en spelare hade kunnat förvänta sig av en hjälte inom spelvärlden för att veta om 

det faktiskt finns konkreta anledningar till dessa troper eller om man lika gärna hade kunnat klara 

sig utan dem. 

Genom denna designprocess får vi en djupare förståelse för skapandet av karaktärer men också 

vetande om hur man utmanar och vad som behöver utmanas när det gäller stereotyper, normer, 

troper inom spelvärlden. En förståelse för hur man tilltalar sina spelare och uppmanar saker som 

inklusivitet och medvetenhet i allmänhet.. 

 

 

Nyckelord: Troper, Hjältar, Spel, Diffraktion, Critical Design. 
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Abstract 

With this Bachelor thesis we’re trying to analyse the creation of heroes within video games, 

we’re researching what kind of tropes etched themselves into our industries heroes, problematize 

them and find out if they still have a place, a reason to still be applied in the creative process. 

With the help of Diffraction & Critical Design we attempt our own interpretation of the creative 

process where we challenge what expectations a player may have from a hero within the gaming 

world to understand if there is a solid reason for these tropes to exist or if you might as well set 

them aside. 

Through this designprocess we get a deeper understanding for the creation of characters but also 

knowledge of how to challenge and what needs challenging when it comes to stereotypes, norms, 

tropes within the gaming world. An understanding on how to connect with your players and 

encourage things like inklusion and awareness in general. 

 

 

Key Words: Tropes, Heroes, Games, Diffraction, Critical Design.  

3 



Innehållsförteckning 

Abstrakt 2 

Abstract 3 

Innehållsförteckning 4 

Samskrivande 5 

Bakgrund 6 

Frågeställning 8 

Syfte 8 

Tidigare & Aktuell Forskning 9 
Ordet Hjälte 9 
Ordet Trop 10 
Märkvärda Troper 11 
Användningen av Genus och Ras-stereotyper 14 
Tropbrytande Spelhjältar 16 

Metoder 19 
Diffraction & Critical Design 19 
Brainstorming & Mind Mapping 20 
Kanban 21 

Designprocess 21 
Från bakgrund och Intresse 22 
Diffrakterat Perspektiv 23 
Gestaltning 25 

Resultat av undersökningen 32 

Diskussion 35 

Separata bilagor 39 
Källförteckning 39 
Ordlista 42 
Övriga Bilagor 43 

4 



Samskrivande 

Vi har använt oss utav Google Docs och deras funktion att samarbeta på ett dokument och även 

kommentera segment av texten. Delar av dokumentet har då delats upp och skrivit av en person, 

därav den andra har kommenterat och gett åsikter om vad som möjligtvis kan behövas ändras. 

 

Dessa är dom mer specifikt skrivna texterna: 

Jacob har huvudsakligen skrivit texterna om Abstrakt, Märkvärda Troper, Tropbrytande 

Spelhjältar och Diffraction & Critical Design, Från bakgrund och Intresse 

Joakim har huvudsakligen skrivit texterna om Ordet Hjälte, Ordet Trop, Användningen av Genus 

och Ras-stereotyper, Brainstorming & Mind Mapping, Kanban och Diffrakterat Perspektiv. 

 

Resterande texter har både varit delaktiga i textskrivandet. 
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Bakgrund 

För att få en gemensam bild utav våra förståelser och tankegångar, så beskriver vi här hur våran 

historia och bakgrund må ha lett till undersökningens frågeställning. Detta berättas först 

individuellt, och senare kopplas samman till en grund som vår frågeställning har grävts fram 

från. Därefter nämner vi frågeställningen och sedan beskriver vi hur denna undersökning kan 

användas i för syfte. 

 

Joakim: Som liten växte jag upp med en hel del olika spelkaraktärer. Olika var iallafall så jag 

uppfattade dom just då. Då spelarens karaktär hade sina egna personligheter, egenskaper och 

utseende, så tänkte jag aldrig på vad dessa olika delar kommer ifrån eller vad dom möjligtvis 

representerar. Istället för att fördjupa mig i representationer och liknande ämnen inom spelet, 

valde jag att ignorera dessa för att istället bara bli underhållen som en form av eskapism. Detta 

känner jag, påverkade min dåvarande uppfattning av hur den verkliga världen fungerar och vad 

som må vara kränkande eller förolämpande. Men ju mer jag fördjupade mig inom spel och dess 

industri när jag väl växte upp, så märkte jag av dessa återanvända delar som används även idag. 

 

Jacob: När jag var liten hade jag en väldigt livlig fantasi, om jag spelade spel och fastnade för 

karaktärerna så slutade jag inte nödvändigtvis spela spelet om jag stängde av konsolen, i mitt 

huvud fortsatte ofta historierna om vad karaktärerna hade för sig. Även när jag lekte med vänner 

ville jag alltid låtsas vara min favoritkaraktär och klä ut mig till dem på Halloween även fast 

ingen visste vad jag skulle föreställa. Men medan jag växte upp började jag ifrågasätta alla dem 

saker som fick mig att idolisera dessa hjältar som jag gjorde, hur löjligt starka vissa av dem var 

eller hur orealistiskt dem kunde ta sig an vad som än kom deras väg utan problem. Inte minst så 

märkte jag även av att inte alla mina vänner hade känt sig lika inkluderade i spelvärlden när dem 

var små i brist på karaktärer att relatera eller se upp till. 

 

Som personer uppvuxna med spel och deras huvudkaraktärer/hjältar, där du och alla dina 

spelintresserade vänner hade en “favoritkaraktär” som man konstant gjorde referenser till eller 
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talade högt om när man kom på tal om spel, bestämde vi oss för att försöka fördjupa oss i dessa 

tankar om hjältar och idoler inom spel. 

 

Något som är viktigt att tänka på är att när en spelare fördjupar sig i ett spel skapas en ofta 

omedveten koppling mellan spelaren och karaktären som representerar hen i spelet. En koppling 

som kan på både gott och ont leda spelaren till att försöka relatera sig själv till denna karaktär. 

Varav en dålig eller ikke relaterbar karaktär kan skapa mellanrum mellan spelare och karaktär, 

ledandes till avsaknad av intresse, medan en bra karaktär kan leda till raka motsatsen, ökat 

engagemang i spelet samt dess handling och entusiasm till att ta efter karaktärens beteende. 

Vikten bakom denna koppling både som spelskapare samt spelare är kritisk för analys under alla 

omständigheter när det gäller all sorts undersökning inom spelkaraktärer (Aldred, 2014, s. 355). 

 

Det finns ett multum frågor och tankar som uppstår när man tar sig an en analys som denna, 

vilket har lett till stora diskussioner och klyftor inom spelindustrin angående huvudkaraktärer 

och hur dem har använts genom tiderna. T.ex. Varför hjälterollen inom spel så länge varit 

dominerad av den vita mannen? Eller vad det kan leda till om hjälten i ett spel har ett 

kontroversiellt beteende eller kontroversiella åsikter? Det är här vårt intresse ligger, i den här 

sortens frågor. Men inte bara i att peka ut stereotyperna och troperna som skapats i spel utan 

ifrågasätta och diffraktera det vi hittar. Vi vill fråga vad som händer om när man kastar runt 

dessa stereotyper/troper, finns det en stabil grund till varför spelindustrin är så försiktig när den 

försöker vara nytänkande eller har allting bara med normer att göra i slutändan? 
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Frågeställning 

Vad händer ifall man inte följer stereotyperna och troperna angående spelhjältar? 

 

Syfte 

Denna studie försöker kritiskt analysera tillämpningen av troper på huvudkaraktärer inom spel i 

relation till skapande av spel. Eftersom spelindustrin och dess fenomen växer så ökar även 

mängden andra fenomen som påverkar detta. Genom denna undersökning involverande en 

gestaltning med skapandeprocessen karaktärer går igenom i fokus, är syftet då att bidra med en 

ökad förståelse av karaktärer och då förbättra skapandet av karaktärer i relation till spel. 

Gestaltningen presenteras som ett resultat av vår undersökning, men även en grund att fortsätta 

fördjupa sig in i inom samma ämne. 
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Tidigare & Aktuell Forskning 

För att ge läsaren en inblick i meningen bakom vårt arbete tänker vi genom detta kapitel gå 

igenom allt från vart troperna kom ifrån till hur dagens karaktärsdesigners tagit sig åt när dem 

skapat hjältar som bryter mot dem. Till att börja med kommer vi analysera användningen av 

ordet hjälte och trop samt deras ursprung, vart dessa termer kommit från och vad som hållit dem 

vid liv så länge. Därefter går vi in på några av dem mer igenkännbara troperna som man ser 

repeteras inom spelbranschen, och hur vi dessa mer specifikt har uppstått och fungerar. 

Eftersom både genus och ras visar sig ofta vara en del av troper och hjältar så vidareutvecklar vi 

dessa i ett eget segment för att se hur dessa specifikt presenteras i sammanhang med hjältar och 

troper.För ett inte få en så konkret och ensidig förståelse av frågeställningen, så kollar vi därefter 

upp möjliga positiva anledningar till att industrin ofta återanvänder stereotyper och 

troper.Exempel på hjältar som bryter mot dom vanliga troperna presenteras i samma stuk som 

troperna efter Båda utav dessa kategorier av troper- och hjältar-exempel är skrivna för att ge en 

bredare uppfattning av vad ord som trop och hjälte innebär, och även hur dessa må påverka 

spelindustrin. 

Ordet Hjälte 

Vi undersöker hjältar inom ett berättande syfte, vilket är även där ordet härstammar ifrån. 

Britannica Academic beskriver hjältar som människor som uppnått stordåd med hjälp av 

omänskliga krafter. Dom tidigt skrivna hjältarna beskrivs som erfarna inom deltagande i krig och 

andra farliga verksamheter. Dessa karaktärer kopplas ofta till grekisk mytologi och berättelser, 

där hjältarna försöker uppnå någon form av gudaskap. Då verk av mirakel, magiska kreatur, 

monster och gudar styrde hur världen fungerade. Dessa var då grunden till vilka mål hjältarna 

ville uppnå. Karaktärer som t.ex. Herakles som ville bli en av gudarna på berget Olympos. 

Joseph Campbell (2004) beskriver den moderna användningen av hjälten som något som har 

förändrats med tiden. 

“Today all of these mysteries have lost their force; their symbols no longer interest our psyche. 

The notion of a cosmic law, which all existence serves and to which man himself must bend, has 
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long since passed through the preliminary mystical stages represented in the old astrology, and 

is now simply accepted in mechanical terms as a matter of course.”(Campbell, 2014, s. 361) 

Allt det som lät människan att förvandlas till något större, har försvunnit med mytologier och 

religioner. Det intellektuella moderna tänket har istället format om användningen av hjältar till 

något mer kopplat till vår nuvarande värld. Då sociala situationer, etik, moral och möjligtvis 

uppoffringar ligger i fokus.  

Användningen av den nuvarande hjälten kan då appliceras på verkliga personer, men fortfarande 

ha en användning i litterära verk. Det är då denna moderna uppfattning av vad en hjälte är som vi 

kommer använda oss av. 

Ordet Trop 

Själva ordet troper är något alla kanske inte är familjära med, eller definitionen av ordet kanske 

är svår att förstå. För att underlätta förståelsen för både oss och läsaren så har vi undersökt 

användningen av ordet, och kommer därmed använda oss våran uppfattning av troper som 

beskrivs hädanefter. 

Nationalencyklopedin beskriver att ordet trop härstammar från det grekiska ordet tropos och är 

ofta kopplat till retorik. Tropos betyder vändning och används till att vända benämningen och 

förståelsen av ord. Jens Elmelund Kjeldsen styrker även detta med sin förklaring 

“Föreställningen att troper och figurer är omskrivningar, transformeringar eller avvikelser från 

det vanliga, naturliga uttrycket kommer från den klassiska retoriken. Tanken var att vi kan säga 

något på ett ordinärt och föga anmärkningsvärt sätt, om när vi framställer en sak i en vanlig stil 

och med naturlig ordföljd.”(Kjeldsen, 2008, s. 208) 

Den då vända benämningen ska då styrka en yttre förståelse av vad ordet innebär och få 

lyssnaren att se ordet från en ny synvinkel. En vinkel som bygger på externa motsvarigheter i det 

verkliga istället för det fiktiva. 

Inom berättande och dramaturgi kan troper kopplas till det mesta i en berättelse och ofta 

återanvänds mellan flera olika berättelser. Dessa skulle kunna vara platser som grottan som en 

drake gömmer sig i, händelser då prinsen får prinsessan i slutet och även karaktärerna i sig. 
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Karaktärs-troper inom just digitala spel är vad denna undersökning kommer försöka 

problematisera och utforska.  

Det är lätt hänt att man blandar ihop liknande termer som cliché eller stereotyper med troper. 

Cliché och stereotyp är båda synonym för en trop, men endast en trop sedd från en negativ 

synvinkel. 

Märkvärda Troper 

I spelvärlden finns det gott om Stereotyper/Troper, en del mer märkvärda än andra, så för att 

läsaren ska förstå vad för sorts troper det är vi vill ta oss an och varför dem kan vara 

problematiska kommer vi här gå igenom och problematisera ett antal troper som varit, och 

fortfarande är, närvarande i spelvärlden sen dess början. Vissa av dessa troper är igenkännbara 

inom andra medier, då många härstammar från annanstans än spel. 

 

Den tysta huvudkaraktären 

Mer känt som den engelska översättningen “The Silent Protagonist” är en av dem äldsta och 

mest grundläggande stereotyper inom Spelindustrin, med välkända exempel från kritikerrosade 

spelserier som Super Mario(1985), The Legend of Zelda(1986) och Half-Life(1998). Denna trop 

handlar om att huvudkaraktären följer spelets handling och instruktioner utan att någonsin yttra 

ett ord. Visst kan dem ge ifrån sig ljud när dem blir skadade, hoppar eller anfaller en fiende, men 

när det gäller att interagera med karaktärer i spelvärlden mer än att ta emot order händer inte. 

Problemet med karaktärer som dessa, trots att dem fungerar bra som simpla huvudkaraktärer och 

pionjärer av sin spelserie, är att karaktärerna blir väldigt intetsägande. Dem må ha väldigt 

ikoniska utseenden vilket gör dem direkt igenkännbara, men djupare än så blir det inte, vilket 

leder till att dem blir mer utav ett verktyg för spelaren än en egen karaktär inom spelets ramar 

(Aldred, 2014, s. 356). 

Dock har denna trop avpopulariserats allt eftersom tid har gått då anledningen från början var 

brist på teknik, men är fortfarande aktuell inom vissa spelserier, ofta för att inte bryta traditionen 

från dem tidigare spelen, men även i brist på budget (i mindre spelföretag) eller tillgänglighet av 

bra röstskådespelare. 
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Den perfekta soldaten 

En stor mängd av spel fokuserar på krig och möjligtvis militaristiska ideal, såsom Call of 

Duty-serien(2003) och Halo-serien(2001). Dom hinder som spelen placerar mot spelaren är i 

form av ett högt antal soldater som försöker konstant skjuta ihjäl spelaren. Huvudkaraktärerna 

och dess troper baserar sig på att hjälten är då den perfekta soldaten, vilket ska göra det mer 

troligt att man ska kunna strida och vinna mot sina fiender, oavsett antal. Huvudkaraktärerna som 

t.ex. Master Chief från Halo-serien, visar mindre känslor för kunna göra beslut i kritiska 

situationer, men detta har experimenteras med där spel har inkluderat efterföljder i form av 

PTSD och liknande effekter. Spelet Spec Ops: The Line(2012) bygger runt konceptet att spela en 

soldat som utsätts för traumatiska upplevelser, vilken sen leder till effekter som bygger på PTSD. 

Karaktärer dessa typer av spel presenteras oftast som vita hårdhänta män från Amerika.  

Dock betyder det inte nödvändigtvis en positiv förändring att gå emot denna trop, alla vill inte 

spela hemskheter och må dåligt över det dem gör i ett spel, eller som Smethurst (2017) skriver i 

sin text om just Spec ops: The Line: 

“The player, however, is left in no doubt: Walker is accountable for the massacre of the civilians 

and, because they were in control of Walker as he directed the mortar shells, so too are 

players.”(Smethurst, s. 212, 2017) 

 

Den utvalde 

När hjälten redan från början av spelet har något massiv koppling till det som händer genom 

spelets gång brukar det kallas att dem är utvalda, eller “The Chosen One!” som är en vanlig trop 

inom filmvärlden också. Hur dem spelar på det kan variera från att hjälten vet det från början och 

ger sig ut på sitt äventyr av just den anledning till att hjälten får reda på det i sista sekund att det 

var hens öde att rädda världen eller vad det nu kan vara dem tagit sig an under spelets gång. 

Något som börjat hända på senare tid är den uppfriskande versionen där spelet lurar spelaren att 

tro att karaktären är utvald bara för att dra undan mattan i slutet. Det kan visa sig att det var hens 

rival eller en av hens vänner som var den utvalde, när detta händer, d.v.s. att karaktären tar sig så 

långt utan att vara utvald, kallas det istället för “The Unchosen”. Anledningen till att denna trop 
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förlorat sin popularitet är p.g.a. dess största svaghet, den gör ofta berättelsen förutsägbar och 

långtråkig, spelaren vet i princip hur det slutar från första början. 

 

 

 

Under ytan 

En annan trop som väger starkt på spelindustrin är den extrema utseendefixeringen som 

dominerar nästintill alla mänskliga huvudkaraktärer. Det är sällan den manliga huvudkaraktären i 

ett spel inte är en hunk redo att ta sig an vilken utmaning som helst med antingen sina muskler 

eller sin robusta attraktivitet, medan den kvinnliga huvudkaraktären är vacker, smal och 

förvånansvärt ofta oproportionell när det gäller hennes kurvor. Den kvinnliga sidan är lite extra 

extrem då även deras kläder ofta är mer avslöjande för att öka deras sexighet lite extra.  

“Male avatars have huge muscular 

upper bodies emphasizing strength and bravery, while female avatars are conventionally 

attractive, their large breasts revealed by skimpy attire, emphasizing sexual 

desirability.”(Newman & Vanderhoef, 2014, s. 381) 

Problemet med en trop som denna är ganska självklart, den uppmanar extremt ytliga synsätt och 

ställer nästintill ouppnåbara krav på både manliga och kvinnliga spelares fysiska utseende om 

dem ser upp till karaktären dem spelar som. 

 

Stordåd efter stordåd 

Hur många spel kan man räkna upp där hjälten i slutändan har räddat hundratals, tusentals, 

ibland t.o.m. miljontals varelser genom spelets gång? Vanligast är denna tropen i fantasy spel, 

där det finns något massivt hot mot hjältens hemvärld eller kanske en tyrann som vill förslava 

hens befolkning. JRPGs, eller Japanese Role Playing Games lider mest av denna trop, då det ofta 

handlar om andra världar där mäktiga krafter slåss emot varandra och alla kan antingen flyga 

eller har tillgång till någon slags magi, men även i mer lågmälda realistiska spel kan man skymta 

hur mycket skaparna vill markera alla saker som hjälten åstadkommer. Visst, karaktären hade 
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inte varit någon vidare hjälte om hen inte åstadkom något för att få titeln, men en hjälte behöver 

inte alltid vara stor.  

Att följa denna trop behöver inte vara fel, men det finns såklart brister. Det kan vara väldigt svårt 

att relatera till en karaktär som åstadkommer saker vart hen än går och ibland leder det till att det 

hjälten åstadkommer förlorar sitt intryck och spänning försvinner. 

 

Hårdare än stål 

Hjältar måste ofta ta sig förbi en del saker för att nå sitt slutmål, vissa gör det på ett elegantare 

sätt än andra, men ofta innebär hjältens resa genom spelet allt från fysisk till mental tortyr i brist 

på ett finare sätt att säga det. Från Nathan Drake i Uncharted som faller ur ett plan utan fallskärm 

för att sedan vara vilsen i en öken i dagar till Isaac Clarke från Dead Space som är fast på 

rymdstationer fyllda med virusinfekterade människor och visioner av sin döda hustru som 

hemsöker honom konstant. Trots detta stannar dem inte i sina spår, dem fortsätter och fortsätter 

tills dem når sitt slutmål. Även här påverkar tropen spänningen och inverkan scener där 

karaktären skadas har, om det händer hela tiden slutar man ta situationen seriöst till slut och 

känslan försvinner. 

Användningen av Genus och Ras-stereotyper 

Jämställdhet, mångfald och frågor angående ras och kön blir mer och mer ett aktivt ämne inom 

spelindustrin. Som ett aningen outforskat område i relation till spel och dess innehåll, så har vi 

försökt utöka vår förståelse av frågor angående dessa ämnen genom att gå igenom texterna Big 

Breasts and Bad Guys: Depictions of Gender and Race in Video Games(2008) och The Lara 

Phenomenon: Powerful Female Characters in Video Games(2007). Eftersom spelindustrin växer 

aggressivt, och att den äldre uppfattningen om att spel är endast för barn fortfarande lever kvar, 

så behövs uppmärksamhet om vad spelen verkligen innehåller. Att presentera kvinnor som 

möjliga belöningar eller att ytterst sällan se en huvudkaraktär som inte är vit ger en påverkan på 

spelare och möjligtvis deras uppfattningar utanför spelet. 

 

Genus 
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Äldre spel har byggt sina berättelser utifrån klassiska sagor där riddaren räddar prinsessan. I 

dessa spel ses kvinnor mer som ett belönings-objekt än en person, där kvinnan har ingen annan 

funktion. Kvinnor har sällan spelar-rollen, men det uppstår med spel som Tomb Raider, Mirrors 

Edge och Bayonetta. Dessa har hanterats på olika sätt, där t.ex. Bayonetta baseras på en 

sexualiserad karaktär och Faith från Mirrors Edge gör inte det och är en kvinna med asiatiskt 

ursprung. Det är oftare man ser kvinnoroller som biroller, för att hjälpa den manliga spelaren i 

sin resa. 

 

Ras 

Det märks att spelkaraktärer med vit hudfärg ofta behandlas annorlunda jämfört med karaktärer 

som inte faller i samma kategori. Mörkhyade karaktärer framstår ofta som karismatiska i 

jämnfört med vita. Karaktärer som Jax från Mortal Kombat och CJ från Grand Theft Auto: San 

Andreas faller under denna kategori.  

Karaktärer med asiatiskt ursprung brukar ofta ses placeras i en roll där dom är mästare i en 

kampsport. Detta händer ofta fighting-spel, där även asiatiska karaktär står i någon form av 

fokus. Exempel är Ryu från Street Fighter, och Liu Kang från Mortal Kombat. 

I båda utav dessa fall, så presenteras manliga karaktärer oftare i centrum än kvinnor. Oavsett så 

bidrar detta till en stereotyp som kan bygga fram fördomar om nämnd ras, vilket kan påverka ens 

uppfattning om hur den externa verkliga världen fungerar. 

 

David Wall, i sin text It Is and It Isn’t: Stereotypes, Advertising and Narrative, tar upp den 

möjliga användningen och grunden till stereotyper. Wall förklarar hur reklam använder sig av 

stereotyper för att få konsumenterna att snabbt förstå och bygga en begär till att få produkten.  

“It is not only that ads are not designed to make us think but that they are expressly designed to 

make us not think. And because advertising exists in a realm of feeling and desire, the images 

used must inevitably be as compelling and seductive as possible (which surely goes some way to 

explaining the ubiquitous use of sexual images to sell everything from breakfast cereals to 

lawnmowers). “ (Wall, 2008, s. 1036) 
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Inom spelindustrin har liknande tekniker används där t.ex. kvinnor har stått som belöning för 

spelarens stordåd, som i dom flesta Super Mario spelen. Wall tar dock även upp hur stereotyper 

bidrar till att skapa en verklighet som är falsk, men verkar realistisk. 

"A show like 24, while dealing in realism is not dealing in reality and would rightly make no 

claims to documentary. But realism as a narrative visual form has always had a ‘‘claim to 

reality’’ because it so looks like the world werecognize. So while realism is merely a rhetorical 

or narrative technique there is an implicit claim to objectivity in the form of its representation. 

Hence, 24’s realism gives the show a powerful and compelling dynamic which makes it appear 

‘‘real.’’” (Wall, 2008, s. 1041) 

Wall beskriver att genom att kombinera fantasi med det overkliga och överdrivna, så kan man 

skapa en mer “övertygande” berättelse som är egentligen baserat på fantasi. Dessa olika 

användningar av stereotyper ses fortfarande inom spelindustrin och dess karaktärer, där dom 

både kan användas som snabb förståelig reklam, eller bidrar till att göra en falsk berättelse något 

kopplad till våran verklighet. 

Tropbrytande Spelhjältar 

I spelvärlden finns det gott om hjältar som brutit mot troper, vissa större än andra och vissa mer 

relevanta än andra. Här som följer kommer ett antal exempel på hjältar som brutit troper för sin 

tid, inte nödvändigtvis alla dem som vi nämnt tidigare men nog för att karaktärerna är viktiga att 

nämna i vår undersökning.  

 

Samus Aran - Metroid (1986) 

En av dem tidigaste minnena av förvåning inom spelvärlden var slutet av första spelet av 

spelserien Metroid. Genom spelet hade man styrt en karaktär klädd i full rustning, det enda du 

visste var att du spelade som en av världens bästa huvudjägare och skulle rädda världen från 

rymdpiraternas världsherravälde. När du sedan klarat av spelet, tar huvudkaraktären av sig sin 

hjälm och visar sitt ansikte, så föddes spelvärldens första och högt hyllade kvinnliga karaktär, 

Samus Aran. Hon må vara en tyst huvudkaraktär och blev sexualiserad från första början då 
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priset för att klara spelet så fort som möjligt var att Samus stod i bikini i avslutningscenen, men 

som spelvärldens första kvinnliga huvudkaraktär kändes hon absolut nödvändig att nämna. 

 

Guybrush Threepwood - Monkey Island Series (1990) 

Huvudkaraktären från Monkey Island, Guybrush Threepwood är ett tidigt exempel på en väldigt 

annorlunda karaktär som inte alls fyller skorna av den klassiska hjälterollen och går emot hela 

tanken av att vara någon man ser upp till och vill vara som. Han är varken stark eller snygg, inte 

heller är han särskilt smart då han hoppat av skolan, trots allt detta är han en självsäker och 

ganska dryg person.  

 

Lara Croft - Tomb Raider (1996) 

Lara Croft var en av dem första kvinnliga huvudkaraktärerna och hennes spelserie är en av dem 

mest kända inom spelindustrin, så känd att filmer skapats för att hylla dem. Hon är en brittisk 

arkeolog som utforskar uråldriga katakomber, cryptor och liknande, hon är även stark, smart och 

är inte rädd för att ta i med hårdhandskarna om hon stöter på rivaler ute efter att plundra 

uråldriga föremål (Vilket hon ofta gör). Problemet med Lara Croft är att trots vilken bra karaktär 

dem fått till kunde inte skaparna hålla sig från att göra hennes byst oproportionell iallafall i 

hennes första iterationer, lyckligtvis har dem nya versionerna av henne lite mer realistisk design. 

 

Faith Connors - Mirror’s Edge (2008) 

Faith i Mirror’s Edge är inte bara en av dem mer populära kvinnliga spelhjältarna, men även en 

av dem få med asiatiskt ursprung. Hon är en så kallad “Runner”, en slags kurir som levererar 

information under den nya regimens radar. För att kunna ta sig an dessa uppgifter är hon tränad i 

både kampsport och i så kallad Parkour, ett träningsmetod för att röra sig fritt förbi hinder och 

liknande genom akrobatiska rörelser.  

 

Yuri Lowell - Tales of Vesperia (2008) 

En av dem bästa exemplen på att gå emot “Den utvalde” tropen gjordes av Namco Tales Studio 

med deras huvudkaraktär, Yuri Lowell i spelet Tales of Vesperia. Han är en ung man från 
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slummen i en storstad, en dag blir en viktig energikälla stulen från slummen och Yuri jagar efter. 

Under sin jakt stöter han på en prinsessa på flykt från stadens slott och plötsligt blir han indragen 

i något mycket större än planerat. Han gör allt han kan för att hjälpa prinsessan i hennes agenda 

och i slutändan hjälper han till att rädda världen, men genom hela spelets gång påminns man om 

hur han inte är det minsta kopplad till detta, han är bara en grabb från en stadsslum som råkade 

sig på allt det här.  

 

Lee Everett - The Walking Dead (2012) 

Första spelet i Telltale's The Walking Dead har en av få mörkhyade huvudkaraktärer inom 

spelvärlden, Lee Everett. Han spenderar hela berättelsen skyddande en liten flicka från 

hemskheterna som världen utsätter henne för och bryter mot nästintill alla hjältetroper vi nämnt 

tidigare i vår lista. Visst ändras han lite beroende på vilka val du som spelare gör, men helheten i 

berättelsen är densamma och Lee är ett praktexemplar på någon som är en hjälte utan att följa 

troper. 

 

The Overwatch Cast - Overwatch (2016) 

Inget spel har någonsin varit så hälsosamt inklusivt som spelet Overwatch, spelets lista av 

karaktärer täcker alla möjliga delar av världen, raser, kroppstyper m.m. Med karaktärer som 

Zarya, den maffiga bodybuilder kvinnan från Ryssland, Ana, den sextioåriga, men omåttligt 

skickliga huvudjägaren från Egypten, Lucio, den karismatiske mörkhyade DJn från Brasilien och 

många fler var det omöjligt att inte nämna spelet då vi försöker visa exempel på tropbrytande 

hjältar. Spelet har även skurkar med i sin lista av karaktärer, men alla tidigare nämnda är hjältar 

och var därför väldigt passande.  

 

Aloy - Horizon Zero Dawn (2017) 

Aloy från Horizon Zero Dawn är en kvinnlig spelhjälte som bryter mot normen att kvinnor ska 

vara fylliga, lättklädda och finns till för att bli räddade av starka män. Hon är genom hela spelet 

iklädd stamklädsel (Pälsar och skinn), sexualiseras inte och genom spelets gång händer det ofta 

att hon utmanar andra jägare och visar på enorma färdigheter vad gäller jakt och överlevnad. 
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Dock trots att hon bryter ett antal troper fyller hon i andra, som att hon trots sin livsstil och styrka 

är förvånansvärt nätt och fin istället för lite mer robust och muskulös, för att inte nämna att hon 

har starka “Den utvalde” vibbar. 

 

Det är med hjälp av denna forskning och informationen vi införskaffat vi hoppas kunna göra en 

utförlig karaktär-skapelseprocess i senare delar av texten, då vi kommer in på gestaltandet av 

våra idéer. 

Metoder 

Genom användningen av metoder, såsom projektmetoder, forskningsmetoder och designmetoder, 

så får man en mer konsekvent struktur inom ett projekt. Detta gör det även lättare för läsare att 

förstå hur arbetet har strukturerats. Denna del fördjupar sig i att beskriva våra metoder och deras 

användning. 

Metoderna Diffraction och Critical Design beskrivs först och är kärnorna till hur vi testar oss 

fram med gestaltningen. Brainstorming och Mind Mapping berättar hur vi, med dessa metoder, 

underlättat att få fram kreativiteten att få fram en gestaltning som bygger runt våran 

undersökning. Sen beskrivs projektmetoden Kanban och hur vi har användning av den. Detta ska 

ge en bättre bild utav hur vi arbetat genom hela undersökningen. 

Diffraction & Critical Design 

Då vårt arbete handlar om förändring och kritiskt tänkande applicerat på gamla normer stod det 

ganska självklart att Diffraction och Critical Design vart två av ståndpelarna för vår analys och 

dess upplägg, eftersom vi senare kommer gå in djupare på hur använder oss av dessa termer 

tänkte vi nu gå igenom exakt vad dem innebär. 

 

Diffraktion är ett ljusfenomen som består av en ljusstråle som passerar igenom en kurvad lins, 

kallat ett prisma, för att sedan brytas isär i flera ljusstrålar i ett multum färger. Man använder 

Diffraktion som ett forskningsbegrepp där jämförelsen är att ljusstrålen är din skapelse som förs 

vidare och förändras då den förs genom prismat som är skapelseprocessen. Olikt Reflektion 
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handlar inte Diffraktion om att analysera något som är, utan istället analysera möjligheterna i vad 

det hade kunnat vara istället (Haraway, 1997). Diffraktion handlar därför om förändring, att 

ifrågasätta gamla synsätt och deras, i dagens samhälle, föråldrade världsbild. I vårt fall gamla 

stereotyper och troper som suttit fast i spelvärlden sen dess grund. Genom att diffraktera det som 

är låter det oss se samma sak ur flera vinklar, det tillåter oss att representera dessa vinklar som 

kanske inte alltid märks av men som ändå är relevanta för vår analys. 

 

Critical Design grundades som ett alternativ till design som uppmuntrar normer av Anthony 

Dunne, 1999. Men har sedan dess fått ett antal olika namn baserat på olika användare, från 

Spekulativ design till Explorativ design, då Critical design i sig kan vara svårt att sätta en statisk 

definition på eftersom retoriken bakom ändrats mycket under utvecklingen (Swan & Boehner, 

2015, s.2). 

Projekt som anammar Critical Design har ofta med annorlunda tillvägagångssätt och idéer att 

göra, projekt där förväntningar utmanats, ibland till extrema gränser, och där utkomsten varit 

både imponerande och uppfriskande. Eftersom vår gestaltning handlar om just det som 

grundstenarna bakom Critical design står för kommer det ha närvaro under processen.  

Brainstorming & Mind Mapping 

För att underlätta tänkandet, idéframkallandet och problemlösning inom denna undersökning har 

vi använt oss utav brainstorming och mindmapping. The AMA Dictionary of Business and 

Management beskriver dessa ord. 

“Brainstorming Free-ranging group discussion in which the purpose is to explore the terrain 

rather than to erect structures.” (Kurian, 2013, s. 44) 

“Mindmap Graphical tool for visualizing and clarifying ideas; it resembles a tree with a central 

trunk and spreading branches.” (Kurian, 2013, s. 200) 

Dessa två metoder baserar sig på att tackla problem med okända lösningar genom att tvingas 

tänka från olika vinklar och sedan notera. Detta ger en mer öppen bild av situationen och 

problemets möjliga lösningar. Av att få en mer bredare bild så ökar chansen att hitta en lösning 

på problemet, vilket gör det möjligt för nya lösningar och idéer att uppstå. 
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Kanban  

Kanban är en agil projektmetodik som bygger runt en visuell representation av var fokusen inom 

ett projekt är inriktad just nu. Kort med olika uppgifter och planering skrivna på, placeras på en 

tavla, vilket kan vara både en fysisk eller digital tavla. Denna tavla ska segmenteras i 3 kolumner 

som representerar ett 3-stegs arbetsflöde. Korten ska då representera arbetsuppgifter och mål 

som ska uppnås, och det simpla målet är att få korten att “färdas” från vänster sida (TO DO), 

hela vägen till höger (DONE). 

“Kanban has a clear picture of what actions they use to build software, how they interact with 

the rest of the company, where they run into waste cause by inefficiency and unevenness, and 

how to improve over time by removing the root cause of that waste.” (Stellman & Greene, 2014, 

s. 316) 

Vi använder oss utav kanban för att snabbt få en uppfattning av vad som görs just nu inom 

projektet. Genom att visa vad som behövs göras, görs just nu och har gjorts på ett simpelt visuellt 

sätt, så kan man planera lättare, hjälpa andra om man vet vad dom gör innan vilket sen ger 

resultat snabbare. 

 

Dessa metoder kommer användas i hopp om att enklare strukturera och utföra vår Designprocess 

i nästa del. 

Designprocess 

I detta kapitel av arbetet kommer vi fokusera på den gestaltande delen och våran designprocess 

genom det hela, från början till slut ska vi försöka dokumentera hur vi gått tillväga med vårt 

arbete samt gå igenom dem val vi gjort och dem idéer vi haft. Vi beskriver hur vår bakgrund, 

intresse och användning av metoder får fram en idé av vad våran gestaltning kommer bli. Hur 

andra diverse metoders används beskrivs mer djupgående, vilket ger en mer konkret bild av vad 

som utförts. Vi berättar om hur diffraktion, som tidigare nämnd metod, bidrog till att få fram mer 

unikare karaktärsdesigns som vi därefter använder till undersökningens gestaltning. Sedan 
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beskriver vi hur vi behandlade reaktioner baserat på karaktärerna vi skapat som gestaltning, som 

vi senare beskriver 

Från bakgrund och Intresse 

Då vi försökte få fram vad vårt arbete skulle handla om drog vi direkt in Brainstorming metoden 

då den är det perfekta verktyget för att få fram åsikter och tankar i en öppen diskussion. Vi båda 

har ett stort intresse för spel och spelvärlden, samt kunskaper inom spelskapande, därför var det 

lätt att välja vårt fokus, runt vad arbetet skulle cirkulera. Så snabbt gick det att få fram vad 

gestaltningen skulle vara, men att få fram själva temat var inte lika lätt. Fortfarande med hjälp av 

Brainstorming diskuterade vi spelvärlden, specifikt dagens spelvärld, där det finns väldigt 

mycket diskussioner om politiska åsikter, inklusivitet inom spel m.m. Här såg arbetet ut att 

kunna bli två olika skapelser, antingen ett arbete om uttryckandet av politiska åsikter inom spel 

eller ett arbete om skapandeprocessen av karaktärer.  

 

I slutändan blev det att vi valde det senare alternativet mestadels för att det ofta genom just 

karaktärer är man uttrycker sina åsikter i spelvärlden, men även för att hela konceptet av att 

uttrycka politiska åsikter inom spel hade varit ett väldigt stort område att jobba med, karaktärer 

kändes mer hanterbart. Det var iallafall det vi trodde, men efter att ha gjort vårt första försök på 

en mindmap, försökandes planera hur vårt arbete skulle se ut och vad vi hade behövt undersöka 

för att göra det någorlunda genomgående insåg vi att vi behövde smalna av vårt område 

ytterligare. Först tänkte vi huvudkaraktärer inom spel, men det blev på tok för rörigt med tanke 

på att huvudkaraktär kan vara vilken sorts karaktär som helst så länge dem är i fokus inom spelet. 

Efter lite handledning lyckades vi hitta vad som blev vårt huvudtema i slutändan, Hjältar. 

 

Nu med en stark grundidé om vad vi skulle fokusera på behövde vi bara analysera hjältar och hur 

deras historia inom spelindustrin har sett ut. Det tog inte lång tid innan vi började upptäcka olika 

återkommande teman på hjältarna vi undersökte, så kallade “Troper” inom spelindustrin. Efter 

att ha skrivit ner ett antal av dessa troper vi stött på tog vi oss åter an att göra en mindmap över 

bland annat vilka troper vi hittat men även vilka tankar dem väckte och varför vi trodde dem ens 
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var där till att börja med.  

Det var då vi började diskutera diffraktion i relation till vår undersökning, med tanke på att vårt 

arbete skulle handla om just föråldrade synsätt och hur man kan förändra dem för positiv 

utkomst i form av troper i spelindustrin. Diffraktion kändes som en naturligt val så fort vi 

började diskutera anledningen till varför dessa troper existerade, varför dem användes och vad 

som hade hänt om man spelet inte följt dem till att börja med. Därav hade vi vår frågeställning, 

vad hade hänt om man inte följer troperna inom spelindustrin? 

Diffrakterat Perspektiv 

Med diffraktion i åtanke, så hade vi en klarare bild hur vi skulle gå till väga härnäst. Målet var att 

skapa någonting annorlunda som inte har testats inom spel och med diffraktion som designmetod 

började vi tänka ut hur det kunde appliceras mer specifikt i vår undersökning för att då uppnå 

detta.  

Inom diffraktionen använde vi oss själva som prismat, och dom skapade hjältarna som objekt i 

diffraktionen som bryts ned. Genom att bryta ned deras beståndsdelar, i detta fall deras troper, så 

konstruerade vi våra egna “hjältar”, vilket vi därefter testade ifall dom fortfarande klassificeras 

som en hjälte genom att t.ex. placera dessa nya hjältar i samma eller liknande kontext som dom 

äldre. Gestaltningen var då tänkt att vara i form av karaktärer som vi skapat utifrån dessa steg 

som tas. För att underlätta produktionstiden så delade vi upp våra karaktärer till 3 grundpelare. 

Utseende, Bakgrund och Personlighet.  

 

Utseende - Troper baserade mer på karaktärens utseende och biologiska figur. 

 

Bakgrund - Vart karaktären härstammar ifrån eller vilken situation hen är i just nu. 

 

Personlighet - Hjältens karaktärsdrag kopplat till beteende. Hens mest ikoniska beteenden. 

 

Vi listade en mängd vanliga troper och deras motsvarighet. Vi sedan applicerade troper eller 

motsvarigheter från varje pelare när vi designade våra karaktärer. Genom att testa troper inom 
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dessa kunde vi snabbt skapa karaktärskoncept, det var även här vi anammade Critical Design, då 

vi ville utforska vilka sorters karaktärer man skulle kunna ta fram och vad för slags reaktioner 

dem kan framkalla:  

"Ultimately, critical design projects are meant to raise 

questions and encourage dialogue. They are intended to be provocative, but importantly 

not solely for provocation's sake. Rather, they offer an alternative means of posing 

questions that should be addressed." (Swan & Boehner, 2015, s. 17) 

 

Utseende Bakgrund Personlighet 

Man - Övrigt Soldat - Civil Modig - Rädd 

Hälsosam - 
Spinkig/Överviktig 

Ensamvarg - Del av Kollektiv Optimist - Pessimist 

Stark - Svag “Chosen” - “Unchosen” Smart - Osmart 

Vit - Inte vit Fattig - Rik Extrovert - Introvert 

Ung - Gammal   

 

 

Våran beskrivning av troperna “Chosen” och “Unchosen” togs från http://www.tvtropes.org och 

deras beskriving av samma troper med samma namn. 
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Gestaltning 

 

Karaktär 1 - Den livrädde Soldaten 

Utseendes-troper: Svag 

Bakgrunds-troper: Soldat 

Personlighets-troper: Rädd 

Bryter mot: Den tysta huvudkaraktären, Den Perfekta Soldaten, Hårdare än Stål, Under 

Ytan 

Beskrivning: En karaktär som försöker representera människor som har tvingats in i krig istället 

för att gjort valet själv 

Diskussion: Räknas en feg soldat som en hjälte? Hur skulle en spelare uppleva att spela som en 

soldat som möjligtvis flyr från ett krigsfält? Bygger detta fram en frustration mot karaktären, 

eller en förståelse av vad hjälten må gå igenom. Förväntar sig spelaren att karaktären utvecklar 

ett mod att stå emot sin rädsla? 

 
Bild 1, Den Livrädde Soldaten Illustration: Jacob Brodin 
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Karaktär 2 - Den ensamme Uteliggaren 

Utseendes-troper: Gammal 

Bakgrunds-troper: Fattig 

Personlighets-troper: Introvert 

Bryter mot: Den Utvalde, Under Ytan 

Beskrivning: Ett försök på en seriös representation av en karaktär som vanligtvis är placerad i 

bakgrunden av äventyr. Både i komiska och seriösa användningar.. 

Diskussion: Hur är ålder en faktor i vad som är vanligast i hjältar? Hur relaterar spelare till en 

sådan karaktär? Påverkar rikedom en karaktärs hjälte-representation? 

 
Bild 2, Den Ensamme Uteliggaren Illustration: Joakim Andersson 
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Karaktär 3 - Mörkhyad Chosen One 

Utseendes-troper: Mörkhyad 

Bakgrunds-troper: “Chosen” 

Personlighets-troper: Optimist 

Bryter mot: Den tysta huvudkaraktären, Ras-stereotyper 

Beskrivning: Den hederlige utvalde räddaren av världen, som är mörkhyad. 

Diskussion: Finns det någon anledning till varför mörkhyade karaktärer ytterst sällan, om inte 

aldrig, kopplas till berättelser om att vara den utvalde? Skulle något som karaktärens hudfärg 

påverka spelarens koppling till huvudkaraktären som en hjälte? 

 
Bild 3, Mörkhyad Chosen One Illustration: Joakim Andersson 
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Karaktär 4 - “Den dumma Blondinen” 

Utseendes-troper: Kvinna 

Bakgrunds-troper: Ensamvarg 

Personlighets-troper: Osmart 

Bryter mot: Den tysta huvudkaraktären, Stordåd efter stordåd, Genus-stereotyper 

Beskrivning: En kvinnlig jägare som är klumpig och har problem med komplicerade situationer. 

Diskussion: Vita män karaktärer får möjlighet att representera en mångfald av olika karaktärer, 

medans kvinnor oftast ses som sexobjekt, hjälpande biroll, belöning eller en roll som 

representerar vishet. Hur skulle spelare reagera på kvinnokaraktärer som får samma variation 

som dom mer vanliga vita männen? Hur undviker man att förmedla en negativ representation av 

ett kön eller folkgrupp? 

 
Bild 4, Den Dumma Blondinen Illustration: Jacob Brodin 
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Karaktär 5 - Den minst kvalificerade 

Utseendes-troper: Svag, överviktig/spinkig 

Bakgrunds-troper: Fattig, Civil 

Personlighets-troper: Rädd, Osmart, Introvert 

Bryter mot: Den tysta huvudkaraktären, Under Ytan, The Chosen One, Stordåd efter 

stordåd, Hårdare än stål 

Beskrivning: En ohälsosam, oframgångsrik, osäker stackare som hamnat i helt fel sorts situation. 

Diskussion: Vad händer om man försöker skapa en karaktär helt och hållet okvalificerad att vara 

en hjälte? Finns det situationer en sån här karaktär kan lösa, kan man göra vilken sorts karaktär 

som helst till en hjälte och fortfarande få den att kännas trovärdig? 

 

 
Bild 5, Den Minst Kvalificerade Illustration: Joakim Andersson 
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Reaktioner 

Efter att vi skapat karaktärerna tog vi oss tid att göra några olika sketcher för att representera 

dem med, tillsammans med beskrivningarna från gestaltningen, och visade upp dem på diverse 

platser. Skolan, forum på nätet (Bl.a. Reddit) samt i våra diverse väncirklar var några av 

platserna vi letade reaktioner på i hopp om att få en mångfald av tankar från olika situerade 

kunskaper, både från studerande på BTH som har insikt i den teoretiska och inklusiva delen, 

spelrelaterade forum för att få åsikter från konsumenter av spel och sist väncirklar där vi båda har 

vänner som jobbar inom spelbranschen.  

Bild 6, Metodstruktur Illustration: Jacob Brodin 
Metoderna inom cirklarna hade huvudrollen i den delen av processen,  

resterande hade mindre roll, men användes. 
 

Därav återstår bara utkomsten av dessa karaktärer, genom att placera dem i situationer där folk 

fritt kan tala och uttrycka sina tankar om deras arketyper hoppas vi få fram ett resultat som tyder 

på att fler som dem behövs, inte bara för inklusivitet, men även för diskussion. 
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Resultat av undersökningen 

I det här kapitlet sammanfattar vi reaktioner och kommentarer som togs emot angående dom 

olika karaktärerna som vi skapat. Vi berättar om diverse olika reaktioner och sedan reflekterar 

över vad som har sagts, vilket vi sen försöker använda oss utav för att möjligtvis hitta ett svar till 

våran frågeställning. Vi därefter vi går in på vad andra saker dessa frågor och svar leder till, och 

hur man kan använda sig utav dessa. 

 

Karaktär 1 & 2 

Tanken bakom karaktär 1 och 2, var realistiska karaktärer inom en realistisk situation. Där 

hemskheter inom krig och fattigdom i sig påverkar karaktären och möjligtvis även påverkar 

spelaren. Karaktärs-koncepten byggde runt tankar att spel allmänt är sedda som en form av 

eskapism, där spelets mål är att underhålla spelare. Karaktärerna ska gå emot den typiska 

hjältemodiga och unga stereotyperna och ge ett mer seriöst intryck. Många av svaren vi fick var 

osäkra på om dom representerade i ett komiskt syfte eller ej, och att det var relevant. Oavsett så 

sågs feghet som en självisk känsla, och att en hjälte prioriterar andra över sig själv. Huruvida 

situationen presenteras, så skulle Den Livrädde Soldaten inte uppfylla den större mängdens 

förståelse av vad en hjälte är. Den Ensamme Uteliggarens ålder diskuterades att det inte var en 

faktor, och istället byggdes på olika kulturers bild av hur, specifikt en man, representeras. Inom 

västerländsk spelindustri ser man äldre karaktärer men väldigt sällan kvinnliga, medans i 

österländsk industri så är hjältar oftare mycket yngre män. Angående Den Ensamme 

Uteliggarens fattigdom. Många kopplade att fattigare karaktärer har större chans att representeras 

som hjältar. Mycket av detta byggde på materialism och innebörden av att ha mycket pengar. En 

hjälte som är fattig vet innebörden av att vara utan pengar, och har då en förståelse av vad 

människor i samma situation upplever. Det var inte nödvändigtvis pengamängden dom bedömde, 

utan istället innebörden av vad karaktären har upplevt. Det leder till en förmodan att karaktären 

har en form av empati av folk i samma situation, och karaktären ses mer i en optimistisk 

synvinkel, än negativ. 
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Bild 7, Reaktioner Bild: Reddit 

 

Karaktär 3 & 4 

Med karaktärer som dessa två var det viktigt att påpeka syftet med att försöka väcka tankar och 

åsikter, och om man tar reaktionerna i helhet kändes dem väldigt positiva (Förutom på forumen 

där en del föredrog att kasta in sexistiska eller rasistiska inslag). I den mörkhyade karaktärens 

fall kom ofta kommentarer om att det var marknadsföring eller rasism som låg bakom, vilket det 

definitivt ligger något i, men det kom aldrig några argument till varför karaktären inte skulle 

kunna vara kvalificerad, ingen kunde argumentera för det.  

Den kvinnliga karaktärens fall var det en del som reagerade starkare än andra på, med frågor om 

varför hon behövde vara osmart och om det var något slags försök till nedtryckande mot kvinnor. 
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Men efter att vi förklarade poängen bakom det, att vi gör det för att provocera, men inte bara för 

att provocera, utan för att uppmuntra diskussionen runt att skapa en större mångfald av kvinnlig 

representation, då det finns gott om exempel av liknande karaktärer på andra sidan, blev 

diskussionen lugnare. Dem ville dock påpeka att man borde vara försiktig och avvaktande så att 

man inte råkar placera kvinnliga karaktärer i fel sorts ljus nu när dem äntligen börjat få många 

starka representanter inom spelvärlden. En intressant tanke som väcktes av diskussionen om 

denna karaktär är om det är denna sortens reaktioner som kan bidra till att spelskapare varit/är 

lite rädda för att ge sig in på kvinnliga huvudkaraktärer, rädslan att misslyckas med sin 

representation. 

 

Karaktär 5 

Många hade direkt problem att koppla denna karaktär till en hjälteroll. Dom flesta påpekade att 

dess troper bygger mera runt en åskådare som flyr i bakgrunden av en dramatisk händelse, och 

skulle inte kunna representeras i hjälteform. Andra tänkte att, genom karaktärsutveckling, kan 

förändra karaktären till något mer som dom kände representerar en hjälte, men då skulle den 

föregående karaktären inte längre finnas. 

 

Frågeställning & Syfte 

Det finns inget klart svar på frågan i vår frågeställning, då troper är så olika och det har mycket 

med åskådares åsikter och göra vad som faktiskt händer. Men det närmsta man kommer är att det 

väcker reaktioner, det skapar diskussion och intresse vilket är helt perfekt för vad vi ville 

åstadkomma med vår undersökning till att börja med. Även om denna sorts undersökningar blir 

allt vanligare kan vi inte tänka oss att det kan finnas för många, ju fler diskussioner som dessa 

som vi kan starta desto bättre. I slutändan leder det till att man får bättre förståelse för andras 

tolkningar av hjältar och deras mening. 

 

Med klara åsikter från dem deltagande i våra diskussioner både online och i vår närhet kan vi nu 

sammanställa det avslutande kapitlet på vårt arbete. 
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Diskussion 

Inom denna del av texten kommer fokusera på diskussion och reflektion om vår undersökning 

och arbetet i helhet, vi kommer analysera och kritisera val vi gjort samt ta upp vad vi hade gjort 

annorlunda eller lagt till i ett framtida liknande projekt. 

 

Undersökningen 

Ett samtalsämne som kom upp ett antal gånger i samtal med folk på forum etc. var hur mycket 

folk gillade tanken av att hjälten kan uppstå från vart som helst, att alla har chansen att kunna bli 

hjältar, mycket som Campbell (2004) gick in på i sin text, när myterna och dem religiöst valda 

hjältarna försvunnit med tiden har dagens tänkande gett oss alla samma förutsättningar. Myter 

och religioner har dock fått sin egen andel spel som representerar dem, till både gott och ont. 

 

Under våra diskussioner med deltagande i vår uppvisning av gestaltningar fick vi ibland kritik av 

dem lite mer passionerade i spelindustrin då vi tog upp dem märkvärda troper vårt arbete baserat 

sig på och källor vi använt. T.ex. Aldred’s (2014) text om huvudkaraktärer som förlorar sitt djup 

p.g.a. att dem är tysta huvudkaraktärer, där ville många uttrycka att det var tvärtom då en tyst 

huvudkaraktär låter dig som spelare fylla tomrummet och skapa din egen tolkning av karaktärens 

tankar, skapandes en oändlig potential för djup. Aldred närmar sig faktiskt detta tankesätt i sin 

text, men refererar till denna sortens karaktärer som “Avatarer”. Det kom även upp att vi inte 

verkade ha så mycket källmaterial till vissa troper förutom dem spel som användes som exempel 

för att representera tropen. 

 

Med detta i åtanke hade undersökningen vi valde att göra hade kunnat vara bättre, lite mer 

välstrukturerad, men det var en väldigt intressant undersökning att utföra. Vi båda har insikt 

inom spelindustrin och har mycket erfarenhet av spel, så vi kunde väldigt snabbt komma på 

exempel på karaktärer, spel och troper som kändes relevanta, men även där kändes det som att vi 
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kanske lade lite för mycket tillit i vår egen kunskap, ofta för att det blev väldigt svårt att hitta 

källor som stöd till våra så specifika ämnen, speciellt i kapitlet om märkvärda troper. Vi valde att 

inte lägga för mycket tid på listorna av märkvärda troper och exempel på spelhjältar då det 

väldigt enkelt hade kunnat spåra ur och bli ändlösa listor med få källor, även om det är roligt och 

intressant för oss vill man inte tappa läsaren. 

 

I ett framtida arbete hade vi försökt, som vi redan gjort ett antal gånger under projektets gång, 

avsmalna det ytterligare, hitta begränsningar som gör att man kan göra klara kopplingar mellan 

dem olika kapitlen. T.ex. fokusera på Ras & Genus eller klassiska berättelse-troper inom spel.  

 

Designprocessen 

När vi skapade våra grundpelare inför karaktärsskapandet hade vi med ett antal troper som var, 

men kanske inte riktigt kändes, kopplade till troperna vi tog upp i Märkvärda troper. Det som 

hade behövts hade nog varit mer utförliga förklaringar till val vi gjort. 

Ett självklart problem vi stötte på med gestaltandet var när vi försökte komma på olika 

tropbrytande karaktärer, hur vissa karaktärer vi skapade först kändes onödiga. Inte för att dem är 

onödiga i spelvärlden, utan för att diskussionen runt dem endast handlar om marketing eller 

politiska åsikter, t.ex. Varför kvinnor eller personer av annan ras inte representeras inom 

spelvärlden. Det finns inga starka argument till varför dem inte skulle kunna vara hjältar precis 

som vilken vit man som helst, trots detta är dem starkt underrepresenterade, speciellt folk av 

annan ras. Vi försökte även att undvika tankar om hur dessa karaktärer må användas för att sälja 

en produkt på samma sätt som Wall (2008) beskriver. Vi ville inte undvika “any intellectual or 

critical sensibility” som Wall beskrev det, och istället välkomna tankar och kritik. Istället för att 

få en ensidig diskussion, så försökte vi lägga till lite extra specifikationer under 

karaktärsprocessen, som kan då breda ut tankarna och diskussionerna. 

 

Resultatet 

Vårt resultat var ganska förväntat, iallafall med karaktärerna som handlade om ras och genus. 

Under varken av våra uppväxter har vi någonsin hört en faktisk anledning till varför kvinnliga 
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karaktärer eller karaktärer av annan ras inte representerats inom spelindustrin som inte haft att 

göra med marknadsföring, men i dagens spelindustri är det en sån mångfald av olika sorters 

spelare att dessa sorters argument har blivit ogiltliga. Därför satt vi inte riktigt och förväntade oss 

att någon skulle kunna ge oss en bra anledning. Å andra sidan kunde argumenten för varför 

karaktärer som inte är nödvändigtvis förberedda för att ta sig an hjälterollen kunde vara mindre 

lockande för en publik vara ganska starka, då upplevelsen och stämningen snabbt kan skifta när 

huvudkaraktären blir rädd, arg, ledsen och gör misstag. Vilket i sin tur kan leda till en mer 

traumatisk upplevelse än med en karaktär som självsäkert tar sig an alla uppgifter och drar lite 

sarkastiska kommentarer här och där, lite som det Smethurst (2017) tar upp i sin text, plötsligt 

känns det som att spelaren får alla dessa allvarliga händelser på sitt samvete. 

 

Diskussionerna som startades runt samtliga karaktärer blev väldigt underhållande. Användningen 

av Critical Design för att provocera diskussion fyllde sin funktion ypperligt, men utan förklaring 

märkte man att vissa trodde att vi bara försökte uppmuntra negativa representationer av 

karaktärer, det var både uppfriskande och roligt att både delta och försöka försvara vissa av valen 

vi gjort med karaktärerna (När dem vi diskuterade med var öppensinnade nog att lyssna).  

 

“Critical design was not meant to be ‘dark for the sake of being dark’,  

it aimed for ‘the positive use of negativity’”(Swan & Boehner, 2015, s18) 

 

 

Metodernas roll 

Under vårt arbete använde vi oss av 5 olika metoder, 3 för projektplanerande och upplägg, samt 

2 för designande, den kreativa delen.  

 

Dem projektbaserade, Brainstorming, Mind Mapping och Kanban uppfyllde sina roller bra och 

det kändes som att vi använde dem på rätt sätt. Brainstorming som ett sätt att dra igång idéflödet, 

starta en konversation och till slut komma överens om vad som känns kul/passande att arbeta 

med. Mind Mapping för att skapa utförliga planeringar av hur vi trodde gestaltningen skulle se ut 
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och hur dess process kunde gå till väga. Även Kanban som ett sätt för oss som liten grupp att 

lägga upp planeringen av vår gestaltning, vi hade haft ögonen på Scrum då vi använt det förut, 

men Scrum kommer med roller som kräver åtminstone 4+ personer för att fungera optimalt, 

därav blev det Kanban. 

 

Våra designbaserade metoder, Diffraktion och Critical Design har i slutändan känts absolut 

nödvändiga. Även om vi inte hade nämnt dem vid namn eller skrivit att vi använt dem så hade 

arbetet nog visat brå på att både Diffraktion och Critical Design hade starkt inflytande på hur vi 

gick tillväga. Diffraktion då vi från början ville utmana gamla idéer och förändra vad spelare 

förväntar sig, men även för att vår idé grundade sig i inklusivitet, spelvärlden behöver också ett 

starkare feministiskt perspektiv och därav Diffraktion. Critical Design tog störst plats i skapandet 

av våra provocerande karaktärsarketyper, eftersom vi ville utforska och förändra hur spelhjältar 

använts genom tiden, ibland till extrema gränser, för att se vilka reaktioner och diskussioner som 

uppstår, vilket vi skulle säga att vi lyckades med, diskussioner och starka reaktioner fick vi. 

 

Oanvända frågeställningar 

Diverse andra frågor togs upp under undersökningen, som vi uppfattade som för komplicerade, 

subjektiva, orelaterade till vår nuvarande undersökning eller skulle förstora undersökningen till 

en gigantisk skala. Som t.ex. Vart går gränsen för att någon blir en hjälte? Kräver det bara att 

man har hjärtat för det eller måste man få resultat; om en person försöker kasta sig framför någon 

annan för att stoppa en pistolkula men misslyckas, räknas personen fortfarande som en hjälte? 

Vi hade även tankar om att ha med tropen “Hjälten” och undersöka vad som händer om man 

bryter den, men antingen blir det för komplicerat eller så byts titeln bara ut till anti-hjälte eller 

skurk. 

Varje gång vi stötte på frågor som dessa, som ganska klart står kopplade till personers subjektiva 

uppfattning, försökte vi avslå dem ganska tidigt, vi ville helst inte fastna i en diskussion om 

moraliska ståndpunkter och etik som hade kunnat pågå för evigt och som inte heller var relevant 

nog för oss att ha med i slutändan. 
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