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Abstrakt 
Denna uppsats undersöker vad spelare vill uppleva i sitt karaktärsskapande i 

olika spel. Syftet med arbetet har varit att få bättre förståelse för vad en 

användare vill ha ut av sin karaktär och sitt karaktärskapande. 

Frågeställningen i arbetet löd: ”Vad är för en designer viktigast att tänka på 

när man designar en karaktärsskapande del i ett spel?” Förhoppningen var 

att få en djupare förståelse för karaktärsskapandets karaktär för att bättre 

kunna designa den karaktärsskapande delen i ett spel. Undersökningen 

genomfördes med en kvalitativ metod för att belysa frågorna djupare. Först 

skapades en kvalitativ intervju, och efter intervjuerna skapades tre nya 

frågor som lades ut på två internetforum med inriktning mot MMORPGs. 

De spelare som verkade vara mest intresserade av karaktärsskapande och 

processen kring karaktärsskapandet, var de spelare som ibland ägnade sig åt 

rollspelande. De spelare som delvis eller helt ägnade sig åt Player versus 

Player verkade ha svårt att se någon mening med att skapa en identitet eller 

ett unikt utseende överhuvudtaget. Det viktigaste som framkom i 

undersökningen var att man måste känna sin publik. Som designer behöver 

man veta för vilka spelstilar man designar spelet. De faktorer som var 

viktiga för spelarna, för att kunna fördjupa sig i sina karaktärer, var att deras 

karaktärer hade möjligheten att bli unika.  
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Abstract 
This paper is focused on a better understanding of what computer game 

players want to get out of their character and the character creation. The 

question addressed in the paper was: "What is most important for a designer 

to consider when designing a character-creation part of a game?" The aim 

was to gain a deeper understanding of the nature of the character creation 

process in order to better design the character creation part of future games. 

The study has been conducted with a qualitative method to illuminate the 

questions in more depth. First, a qualitative interview was made, and after 

the interviews, three new questions were created, which were then posted 

on two Internet forums focusing on MMORPGs. The players who were the 

most interested in character creation and the process of this, were the 

players who sometimes engaged in role play. The players who partially or 

fully engaged in Player versus Player combat, had difficulties seeing any 

point in creating an identity or a unique look at all. The most important 

thing that emerged from the investigation was that the designer needs to 

know his audience. As a designer, you need to take into account what 

playing styles you design the game for. The important factors for the 

players to immerse themselves in their characters, was that their characters 

could be made unique. 
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Förord 
De senaste fem åren har ett stort intresse för mig varit onlinespel, speciellt 

MMORPGs (Massive Multiplayer Role-Playing Games). Det spel som 

fångat mig mest de senaste åren har varit World of Warcraft. Innan jag 

upptäckte onlinespelens förtrollade värld så spelade jag mest ”single-player-

spel”, alltså spel som inte innebär interaktion med andra mänskliga spelare. 

För mig var ”The Sims” väldigt intressant. Som designer var det en liten 

dröm att få sitta och manipulera utseende på sina karaktärer, och känna hur 

dessa nästan kom till liv. Det är därför intressant att jag fastnat för ett spel 

som World of Warcraft där karaktärsskapandet är en ytterst liten del av 

spelet. Jag har provat andra onlinespel där jag kunde sitta väldigt länge och 

ändra varenda liten detalj på min så kallade karaktär för att den skulle 

uppnå exakt det resultat jag ville, men när jag sedan började spela så 

saknade jag den magiska världen som jag upplevt i World of Warcraft. Jag 

har därför alltid haft en önskan att få in mer detaljer i karaktärsskapandet, så 

att jag skulle kunna sammanbinda de två, för mig, viktigaste elementen, en 

förtrollande värld och ett tillfredsställande karaktärsskapande. 

 

Jag vill här även passa på att tacka min oumbärliga handledare Alexandra 

Petrakou, för all hjälp med att fokusera och inte sväva ut allt för mycket, 

men kanske framförallt för all peppning och komplimanger som gjorde hela 

arbetet väl värt alla sena kvällar och helger. Ett stort tack riktas även till alla 

respondenter som deltog i den här undersökningen. Sist vill jag sända ett 

särskilt tack till Erik Näsström för att ha varit ett oerhört hjälpsamt 

bollplank! 
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1 Introduktion  
I denna uppsats undersöks vad spelare egentligen vill ha ut av sin 

karaktärsskapande process. Vad är egentligen viktigt för en spelare att ha 

möjlighet att förändra på sin karaktär, och varför är det så? I detta kapitel tas 

bakgrunden kring arbetet upp, kapitlet kommer att belysa vilken forskning 

som tidigare gjorts om karaktärskapande och därefter kommer syfte samt 

frågeställning att presenteras. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de 

avgränsningar som gjorts inför denna undersökning. 
 
 

1.1 Bakgrund och tidigare forskning 
Vad som en gång ansågs som ”något som tonåringar gör för att fördriva 

tiden” har nu resulterat i att spelvärlden exploderat och redan 2006 tjänade 

spelföretagen 27,5 biljoner dollar varje år (Calka, 2006). Samtidigt har spelen 

blivit mer och mer komplexa och detaljerade. Ett stort antal människor spelar 

eller har spelat ett spel där spelaren skapar en karaktär. Bara spelet World of 

Warcraft har över 12 miljoner spelare världen över och denna siffra stiger 

dagligen (Blizzard, 2010). Virtuella världar gör det möjligt för användare att 

spela ett spel tillsammans, att genomföra ett projekt på distans tillsammans 

och att dela erfarenheter med varandra på ett sätt som är helt unikt. (Li, 2006; 

Kim, Whang, 2005). I dessa världar visar sig användaren genom en så kallad 

karaktär; en 3d kropp som de kontrollerar och vilkas utseende ofta går att 

ändra till sitt eget tycke. Populariteten av virtuella världar har lett till att allt 

fler skapar digitala 3d kroppar och använder sig av dessa regelbundet. 

(Ducheneaut et al, 2009; Pace, 2008).  

 

Det finns idag en ofantlig mängd olika spel, som i sin tur har varierande 

inriktningar. Mängden spel medför att det även finns stora skillnader i hur 

spelare skapar sin personliga karaktär i dessa spel. Allt från att välja en redan 

utformad figur till att gå in på djupet och till exempel välja exakt rätt hudton. 

Alltså finns det många skillnader både i hur olika spelare agerar i sitt 

skapande, men också vad det finns för möjligheter att som användare 

kontrollera skapandet av sin karaktär. De spel som utspelar sig i virtuella 

världar kallas ofta för MMORPG – Massive Multiplayer Role-Playing 

Games. För att ett MMORPG ska bli framgångsrikt är det viktigt att spelarna 

upplever spelet som något mer än bara ett spel för att det ska bli svårare för 

dem att lämna spelet (Feng et al, 2007). Med tanke på detta så är det viktigt 

för designers och spelutvecklare att veta hur deras olika val av element för 

karaktärsskapande avgör vilka spelare som kommer attraheras av spelet (Yee, 

2006).  

 

Spelare känner olika starkt för sina karaktärer. Bartle (2004) förklarar att 

spelare kan uppnå olika grader av fördjupning, immersion, i sina karaktärer, 

och därför har även kategoriseringar för dessa grader uppstått. Enkelt kan 
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man säga att det finns fyra olika termer; spelare, avatar, karaktär och persona. 

En spelare är en människa som kontrollerar ett objekt i spelet och ser detta 

som sin spelpjäs, inget mer. När spelaren känner en viss tillhörighet med 

objektet kallas objektet istället för avatar. Ännu ett steg djupare är 

”karaktären”, spelpjäsen är nu inte längre ett objekt utan istället en 

representant för spelaren. Den allra djupaste graden är persona. Alla 

skillnader mellan spelare och objekt är nu borta. Spelaren är sitt objekt. Dessa 

kategoriseringar kommer att presenteras mer djupgående i det teoretiska 

ramverket angående ”Immersion”. I fortsättningen av arbetet kommer dock 

ordet ”karaktär” att stå för en spelares spelpjäs, oavsett vad spelaren anser om 

objektet. Anledningen till denna generalisering är för att lättare kunna 

förklara karaktärsskapandets innebörd. 

 

En stor forskare inom speldesign, Richard A. Bartle har länge forskat i hur 

olika spelstilar uppstår, och vad de har för betydelse för själva spelet. Han har 

i synnerhet undersökt vad som får en spelare att fortsätta spela ett spel, men 

även vad som är viktigt för en speldesigner att tänka på, och själva livet i en 

virtuell värld. (Bartle, 2004) 

 

Turkay och Adinolf (2010) har gjort en undersökning om karaktärsskapande i 

World of Warcraft, där information om vad skapandet av en karaktär faktiskt 

innebär för en spelare. Neustaedter och Fedorovskaya (2009) diskuterar 

också dem innebörden av karaktärsskapandet. En stor undersökning har även 

gjorts kring karaktärers personalisering i virtuella världar. Författarna har där 

genomfört tester av tre olika virtuella världar och hur spelarna i dessa världar 

uppfattar sina karaktärer och hur de identifierar sig med dessa. (Ducheneaut 

et al, 2009).  

 

Vidare har speciellt Yee (2006) genomfört undersökningar med fokus främst 

på identitetsskapande. Andra forskare som också koncentrerat mycket av sin 

forskning kring identitetsskapande i virtuella världar är Martin (2005) och 

Blinka (2008). Även Linderoth (2007) skriver om hur spelare identifierar sig 

med sin karaktär och om hur denne används som en förlängning av spelaren i 

den virtuella världen. Dessa tidigare arbeten är viktiga för det här uppsatsen 

då de tydligt visar hur viktigt karaktärsskapandet är för att man ska fastna i 

spelet, och på detta sätt fortsätta spela spelet. Det här arbetet kommer dock 

fokusera mer på hur karaktärsskapandet skall utformas för att fungera på 

bästa sätt. 
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Även om det har gjorts stora undersökningar om karaktärsskapande så har 

mindre skrivits om vad exakt som är viktigt för spelaren att ha möjlighet att 

ändra på, och varför karaktärsskapandet är viktigt för en designer att ha i 

åtanke vid designen av ett spel. För att förstå den karaktärsskapande 

processen är det viktigt att förstå hur spelare spelar spelet, hur de fördjupar 

sig i sin karaktär och slutligen hur de skapar en identitet åt sin egen 

representation i spelet. Alltså behövs en förståelse för hela 

karaktärsskapandets karaktär.  

 

För att skaffa sig en djupare förståelse för karaktärsskapande kommer arbetet 

att utgå från teorier kring olika spelstilar, immersion, identifikation samt 

utseende. De undersökningar som tidigare gjorts av forskare på ämnet har i 

många fall endast innefattat enkätundersökningar, exempelvis Ducheneaut et 

al. (2009) och Yee (2006). Detta kan ibland ge en alltför abstrakt uppfattning 

om varför saker och ting är på ett visst sätt. Därför behövs en undersökning 

som går mer in på djupet av hur spelare tänker när de skapar sin karaktär. 

 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att få bättre förståelse för vad en användare vill ha ut av 

sin karaktär och sitt karaktärskapande, vilka val har betydelse för att en 

användare ska kunna göra karaktären i spelet mer personlig. Vad behövs för 

att en spelare ska kunna öka sin samhörighet med sin karaktär, så att spelaren 

känner att han eller hon verkligen är inne i den världen som spelet utgör. 

Frågor som arbetet ska försöka besvara:  

 

 Vad är viktigt för en spelare att ha möjlighet att ändra i 

karaktärsskapandet? 

 Vad krävs för att en spelare ska kunna skapa en identitet till sin 

karaktär? 

 Vad behövs för att en spelare ska ha möjlighet att fördjupa 

samhörigheten med karaktären? 

 

Problemområdet kommer innefatta de ovanstående frågorna, med fokus på 

vad som är viktigt för en speldesigner. Hur utformar man ett 

karaktärsskapande som kan fördjupa användarens upplevelse av spelet och 

göra så att spelaren vill komma tillbaka till spelet om och om igen. 

Resonemanget resulterar i en större frågeställning: 

 

Vad är för en designer viktigt att tänka på när man designar en 

karaktärsskapande del i ett spel? 
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Syftet är att få en djupare förståelse för karaktärsskapandets karaktär för att 

bättre kunna designa den karaktärsskapande delen i ett spel. För att belysa 

frågorna kommer det genomföras intervjuer om vad intervjupersonerna, som 

spelare, tycker är viktigt att ha möjlighet att kunna ändra när de skapar sin 

karaktär. Efter intervjuerna kommer ytterligare frågor som framkommit under 

intervjuerna att tas ut och läggas upp på internetforum för ett större antal 

spelare att svara på. I och med att internetforum är större än någonsin finns 

även stora möjligheter att få ett stort antal användare till att ställa upp på 

någon form av frågeställning. Slutligen kommer all data sammanställas och 

diskuteras. 

 

 

1.3 Avgränsning 
Avgränsningar som gjordes var framförallt att fokusera arbetet utifrån en 

speldesigners synpunkt, inte utifrån ett psykologiskt perspektiv. Mycket av 

den forskning som tidigare gjorts gick just djupare in i de psykologiska 

aspekterna av karaktärsskapandet, och det var därför viktigt att arbetet till 

största delen inriktar sig på designaspekterna av karaktärsskapandet. 

Tidsbegränsningen som fanns för arbetet innebar att en större undersökning, 

med en stor mängd data inte införskaffades, utan fokus låg istället på 

kvalitativa undersökningar. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Det första som kommer att behandlas i det här kapitlet är allmänt om virtuella 

världar för att få en bättre förståelse för vad som är bakgrunden till 

problemområdet. Efter förklaringen av virtuella världar kommer MMORPGs, 

Massive Multiplayer Role-Playing Games att undersökas. Här förklaras vad 

ett spel av denna typ är, och hur ett sådant spel påverkar en spelare. Efter 

MMORPGs kommer ett kort avsnitt om spelstilar, för att bättre kunna visa 

hur olika spelare kan behöva olika saker i spelen, i form av nöjen och 

utmaningar. Efter genomgången av spelstilarna kommer själva 

karaktärsskapandet att presenteras. Vidare beskrivs begreppet och 

forskningen kring immersion, något som behövs för att en spelare ska kunna 

bli djupt involverad i den virtuella världen, och framförallt i sin karaktär. 

Immersion kommer att gås igenom för att få en bättre förståelse för vad som 

behövs för att en spelare ska köpa spelet och sedan komma tillbaka till spelet 

gång på gång. Här visas även olika grader av immersion som kan finnas i ett 

spel, och hur dessa påverkar hur spelaren använder sin karaktär.  I många fall 

när en spelare skapar en karaktär så skapas även en identitet, därför kommer 

ett avsnitt om identifikation att klargöra hur och varför immersion uppstår. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om karaktärers utseende i relation till 

karaktärsskapandet. 

 

 

2.1 Virtuella världar 
Ett ständigt ökande antal människor kopplar upp sig till en virtuell värld 

dagligen, allt från att ha affärsmöten till att spela ett onlinespel. (Ducheneaut 

et al, 2009). Redan 1960 skapade entreprenören Edwin Link en sorts virtuell 

värld i form av en flygsimulator. Simulatorn var ett komplex mekaniskt 

system med en enkel illusion av hur det egentligen är att flyga. Simulatorn 

räknas som starten av de virtuella världarna. Senare, 1965 skrev Ivan 

Sutherland en artikel med titeln ”The ultimate display” I denna beskriver han 

datorn som ”a window through which one beholds a virtual world.” (Heudin, 

1999 s. 2). Efter denna artikel har många artiklar om virtuella världar skrivits. 

Idag är virtuella världar en del av de flesta människors dagliga liv. Enligt 

Pace (2008) så har människan snart nått en punkt där i stort sätt all 

kommunikation sker genom de virtuella världarna. Som exempel på detta tar 

han upp affärsverksamheten, nöjen och andra kulturella produkter. (Pace, 

2008). 

 

Flera forskare, såsom Neustaedter och Fedorovskaya (2009) och Ducheneaut 

et al. (2009) definierar virtuella världar som uppslukande 3d-miljöer som 

möjliggör interaktioner mellan ett stort antal användare på samma gång.  

Virtuella världar har även definierats som datorprogram som implementerar 

digitala världar som helheter med sin egen fysiska och biologiska värld. 

(Heudin, 1999).  



 

  12 (57) 
 

Att vara del av en virtuell värld öppnar möjligheter som tidigare inte ens var 

påtänkta. De tillåter användarna att göra ett antal olika saker som de aldrig 

skulle kunna göra för bara tio år sedan. Exempel på sådana upplevelser kan 

vara att sitta i ett nätverk med sina kompisar, att skapa sofistikerade grafiska 

representationer och att vara ansluten till mobila enheter. Alla dessa 

upplevelser är en del av de nya innovationerna som virtuella världar erbjuder. 

(Turkay & Adinolf, 2010). 

 

Det finns flera forskare som tar upp likheterna mellan virtuella världar och 

andra medier, såsom böcker och filmer. De menar att även i dessa drar 

författarna in individen i en annan dimension, till nya varelser och världar. 

Böcker liknas vanligtvis med de textbaserade virtuella världarna, medan 

filmerna mer liknas vid grafiskt baserade världar. (Heudin, 1999; Bartle, 

2004). Forskningen som har gjorts och görs kring virtuella världar leder till 

ökad förståelse för användbara och effektiva metoder för representation av 

både realistiska och påhittade världar. För att virtuella världar ska kunna 

fånga verkligheten måste de representera de fundamentalistiska egenskaperna 

av världen. Som designer är det viktigt att vara konsekvent i designandet av 

virtuella världar. Att ge fantastiska detaljer på vissa delar och extremt färre 

detaljer på andra leder inte till någon större känsla för att det är ”på riktigt”, 

vilket Heudin (1999) anser vara en viktig del av de virtuella världarna. 

 

De flesta virtuella världar följer enligt Bartle (2004) särskilda konventioner. 

De viktigaste är: 

 

 Världen har grundläggande automatiserade regler som gör att spelare 

kan påverka ändringar – fast inte till reglerna som ger dem dessa 

möjligheter. Detta är världens ”fysik”. 

 Spelare representerar individer inne i världen, även om spelaren kan 

styra över stora arméer så finns det en enhet som starkt kan 

identifieras, spelarens karaktär. All interaktion i världen sker genom 

denna karaktär. 

 Interaktion med världen sker i realtid. När spelaren gör något i spelet 

så ska denne få feedback direkt. 

 Världen är delad med andra. 

 Världen är (i alla fall till någon grad) beständig. 

 

Spelskapandet av virtuella världar ökar ständigt. Populariteten stiger konstant 

och även insikten att spelen kan dra in stora summor pengar till skaparna på 

en månadsbasis är självklart lockande. (Heudin, 1999). Förutom användandet 

av virtuella världar i spel och liknande kan dessa även användas till något 

större, bredare och mer fundamentalt som kan förbättra vår förståelse för vår 

riktiga värld. Exempelvis erbjuder virtuella världar ett nytt tillvägagångssätt 

för att studera mångfald. (Bartle, 2004). Det är viktigt att en designer tänker 

på att de virtuella världarna ökar ständigt och med dem deras 
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användningsområden. Människor vill idag skapa karaktärer för att interagera 

med andra, och detta kommer i fortsättningen fungera som ett gränssnitt 

mellan verklig och virtuell miljö. Alltså är även skapandet av den bild 

spelaren visar av sig själv – sin karaktär – en viktig del för användaren när 

denna väljer vilken karaktär som han vill kommunicera genom. (Guitton, 

2010). Det finns en generell samstämmighet mellan forskare om att virtuella 

världar tillåter spelare friheten och anonymiteten att skapa, upptäcka och 

spela med många andra (Martin, 2005). 

 

I virtuella världar intar en användare en 3d kropp, en karaktär. Dessa formas 

av användarna, och kan efterlikna olika saker. En kropp kan till exempel vara 

en avbild av spelaren, en idealiserad bild av spelaren eller ett mytologiskt 

väsen. Olika världar tillåter olika mycket frihet för användaren när denne 

skapar sin karaktär i en virtuell värld. (Pace, 2008). De första spelen som 

utspelade sig i virtuella världar var textbaserade, det vill säga allting som 

hände i ”världen” beskrevs med ord istället för att visas grafiskt. På senare tid 

har det blivit vanligast att spelare spelar med en grafisk 3d karaktär. Virtuella 

spelvärldar var också i början refererade till som MUDs (Multi-User 

Dungeons). Även om många fortfarande använder detta uttryck så är det 

väldigt omdiskuterat. Vissa användare och forskare anser att uttrycket leder 

tankarna till ”combat-oriented-games”, alltså spel där spelarnas mål är att 

strida som enda möjlighet att ta sig vidare i spelet. Därför föredrar dessa 

forskare förkortningen MU (Multi-User). (Bartle, 2004). 

 

 

2.2  Massive Multiplayer Role-Playing Games  
Under det senaste årtiondet har Massive Multiplayer Role-Playing Games, 

eller MMORPGs, blivit en av de absolut mest populära spelgenren för pc. 

Vanligtvis så är ett MMORPG en beständig virtuell värld som hamnar inom 

fantasy-genren (Tingöy & Bostan 2007). Varje dag interagerar miljontals 

människor med varandra i MMORPGs. (Van Looy et al, 2010; Feng et al, 

2007; Martin, 2005). Dessa spel har även blivit till en lönsam 

affärsverksamhet. Spelskaparna tar ut en månadsavgift av sina spelare, och 

får genom det ständiga flödet av pengar en konstant inkomst (Feng et al, 

2007). MMORPGs är enligt Yee (2006) bara början på datorspel som 

utnyttjar den enorma tillgänglighetsaspekt som följer med ett webbaserat 

spel. Att potentiellt kunna hålla tusentals spelare på bara en server, 

interagerande i ett enda utrymme gör att MMORPGs enligt Calka (2006) 

borde räknas som ett kulturellt fenomen. Ett fenomen som kommer kunna 

användas för att studera spridningen av tekniken, hur människor från olika 

kulturer och länder diskuterar och arbetar tillsammans (Calka, 2006). 

 

MMORPGs är beständiga, interaktiva och berättande miljöer som underhåller 

ett stort antal människor. Dessa spel gör det möjligt för spelare att röra sig 

och interagera i simulerade realistiska eller fantasy-miljöer med hjälp av 
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karaktärer. Upplevelserna som skapas genom karaktären gör det möjligt för 

spelaren att experimentera i de simulerade världarna. (Blinka, 2008; Turkay, 

Adenolf, 2010; Yee, 2006). De virtuella världarna i MMORPGs förser 

spelaren med en hög grad av sociala kontakter, som i sin tur ökar spelarens 

känsla av att faktiskt vara ”inne” i den världen. (Tingöy, Bostan, 2007; Calka, 

2006). De första MMORPGs var stridsorienterade, det enda som var viktigt i 

spelet var att vara duktig i striderna. De senare spelen erbjuder många fler 

alternativ och olika sätt att komma framåt med sin karaktär. För att kunna 

avancera i MMORPGs så behövs numera ofta en hel del interagerande med 

andra spelare. (Yee, 2006). 

 

Att MMORPGs är en beständig värld, innebär att den existerar även när det 

inte finns några spelare. I ”single-player” spel och lokala nätverksspel så 

existerar den virtuella världen endast när spelet startas av en spelare, och är 

därför beroende av att en spelare ska aktivera spelet. I MMORPGS så finns 

spelet tillgängligt redan innan användaren loggar in och fortsätter existera när 

denne loggar ut. Händelser och interaktioner kommer alltså att hända även 

när en spelare inte är inloggad. Användare kan i spelen uppleva städer, 

djungler och till och med vädereffekter som snö eller regn. Spelare 

kommunicerar genom att chatta med varandra och i många spel finns även så 

kallade ”emotes” som skriver ut handlingar och känslouttryck, till exempel 

att man kramar eller hälsar på någon. Mer och mer har det även blivit 

populärt att använda headsets, för att på detta sätt få möjligheten att tala med 

varandra. 

 

Många spelare av MMORPGs lägger enligt Yee (2006) ner en hel del tid på 

sitt spelande. Denna dedicering till spelandet tycks indikera att spelare ofta 

lägger ner mycket emotionellt värde i spelen. Det framkommer även genom 

undersökningar som gjorts där spelare svarar att de använder spelen för att 

slappna av från sitt verkliga liv, men att när de sedan kommer in i spelet så 

upplever de ibland spelandet som ett stort frustrationsmoment (Yee, 2006). 

Även om spelandet i sig är betydande så är MMORPGs mycket mer än bara 

spel, de är aktiva virtuella samhällen som används flitigt av sina spelare. Det 

skulle enligt Yee (2006) vara fel att säga att de interaktioner som sker i dessa 

spel inte skulle vara ”verkliga”. Anledningen till varför en användare spelar 

ett spel är oerhört varierande. Vissa använder spelet för att skapa mer sociala 

kontakter och vänner. Andra använder det för att känna sig övermäktiga och 

kraftfulla. Oavsett vilken anledningen är så går det inte att förneka att det 

emotionella värdet är stort och de möten som sker i virtuella världar ofta är 

lika mycket värda som de som sker i den fysiska världen. Nu för tiden 

existerar även världar som är ihopkopplade med vår egen. I spelet ”Second 

Life” är de dominerande aktiviteterna poesiläsning, modevisningar, 

popkonserter och även romantiska möten, alltså samma saker som människor 

gör i sina vanliga liv. (Yee, 2006). 
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MMORPGs ses alltså som alternativa världar där identiteter skapas och 

utvecklas, där det inte spelar någon roll varifrån du kommer eller hur mycket 

pengar du har på banken. Här skapas istället nya samhällen och umgängen 

som kan leda till nya sociala kontakter. MMORPGs är världar där människor 

blir kära, gifter sig, väljer borgmästare och startar affärsverksamheter, eller 

som Yee (2006) själv säger:”Whatever MMORPGs are, or will become, one 

thing is clear. They are not just games.”(Yee, 2006 s.39) 

 

MMORPGs skapar ofta illusionen av att bara vara riktade mot ungdomar, 

men tidigare forskning har visat att åldersskillnaden mellan spelarna är 

väldigt bred, likaså är de ekonomiska, utbildningsmässiga och familjemässiga 

bakgrunder väldigt spridda. (Calka, 2006; Yee, 2006). Anledningen till att 

spelen attraherar så många olika typer av människor kan vara det faktum att 

de finns många olika spelstilar (Yee, 2006). Det finns inga exakta metoder 

för att fastställa vad som gör att en spelare tillhör en viss kategori, men Bartle 

(2004) har lagt fram en del teorier på området och anser att det finns fyra 

olika typer av spelare; ”Presterande”, ”Socialiserande”, ”Upptäckande” och 

”Killers”. Var och en av dessa typer har sina egna anledningar till varför de 

spelar spelet. Till exempel så mår de socialiserande bäst när de får umgås och 

göras saker tillsammans med andra medan de upptäckande hellre vill se och 

förstå världen. Även om det är viktigt att förstå vad som får olika spelare 

nöjda med sin spelupplevelse så finns det ännu inte nog med forskning för att 

kunna uppnå en full förståelse för vad som gör en spelare helt nöjd. (Yee, 

2006). 
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2.3 Spelstilar 

Bland forskare av speldesign finns en hel del olika klassificeringar av 

spelstilar. Idag är det dock vanligast i MMORPGs att spelutvecklarna riktar 

sig mot antingen ”Player vs Environment” (PvE), ”Player vs Player” (PvP) 

samt Role-Playing (RP), eller en kombination av de olika stilarna. Spelstilar 

definieras av vad spelare gör, och vad spelare gör beror på vad de anser vara 

roligt. (Bartle, 2004; Mosley, 2010). Anledningarna till varför människor 

spelar spel är många och det innebär även att sättet som spelet spelas på är 

många (Tychsen & Canossa, 2008). 

 

PvE – ”Player versus Environment” innebär att en spelare strider mot miljön, 

den virtuella världen. I en stridssituation innebär det att en spelare slåss mot 

datoriserade motståndare (Bartle, 2004; Mosley, 2010). PvE innebär även att 

spelaren kan utforska världen utan ett konstant hot att någon annan spelare 

ska komma och attackera en. Ett vanligt upplägg för PvE är ”quests” eller 

uppdrag. ”Questerna” är uppgifter som spelaren ombeds att utföra. Olika spel 

har olika typer av uppdrag (Corneliussen, 2008). 

 

PvP – ”Player versus player” handlar om att två spelare direkt tävlar, spelaren 

strider här direkt mot andra spelare, och i en stridssituation innebär det att 

spelaren slåss mot en mänsklig motståndare. (Fullerton et al, 2004; 

Corneliussen, 2008; Mosley, 2010). I en strikt PvP värld så kan spelare 

attackera andra spelare var de vill, men inte alla spelare vill bli attackerade 

hela tiden. Vissa spel har löst problemet med hjälp av särskilda platser, i vilka 

man blir ”flaggad” för PvP. I sådana spel kan alltså en annan spelare endast 

attackera dig när du är på ett specifikt ställe. (Bartle, 2004).  

 

Rp – ”Role-Playing” innebär att spelaren rollspelar med andra människor i 

enlighet med den virtuella världens berättelse, en Rp-spelare ”låtsas” alltså 

som om de verkligen är inne i den virtuella världen. Enligt Corneliussen 

(2008) så vill rollspelande spelare i högre grad ändra sin karaktärs utseende 

än de spelare som är mer inriktade på PvE och PvP. Utseendet ändras för att 

lättare kunna skaffa en unik identitet för sin karaktär, ungefär som en 

författare som beskriver sin huvudperson (Corneliussen, 2008). Rp handlar 

om att ta sig an en roll och behålla den rollen. Om karaktären ändras så gör 

den det på grund av en viss händelse eller liknande. Rp finns i lika många 

variationer som det finns rollspelare. Allt från att vara fullständigt ett med sin 

karaktär till att någon gång då och då gå in i spelet och spela sin karaktär 

utifrån dennes perspektiv (Bartle, 2004). Rollspel främjas även av den 

anonymitet som följer med online-kommunikation (Pittman & Paul, 2008).  
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Bartle (2004) diskuterar vad han kallar för ”Rollspels-paradoxen”. Han 

menar här att en rollspelare hela tiden försöker bli sin karaktär, men om 

spelaren faktiskt skulle komma till den punkten så rollspelar denne inte 

längre, eftersom rollspelandet innebär att man spelar en roll, inte att man är 

den rollen. Själva rollspelandet kan dock ofta vara oförståeligt för 

utomstående, eftersom att rollspela en karaktär innebär inte att spelaren får 

några bra belöningar, bättre redskap eller kommer högre upp i rank 

(Corneliussen, 2008). 

 

Bartle’s (2004) spelstilar är en annorlunda indelning av hur människor spelar 

spel. Enligt Bartle kan man urskilja fyra olika sorters spelare, ”Presterande”, 

”Socialiserande”, ”Upptäckande” och ”Killers”. Bartle själv beskriver sina 

spelstilar på följande vis:  

 
” Achievers have fun acting on the virtual world. 

  Explorers have fun interacting with the virtual world. 

  Socializes have fun interacting with other players. 

  Killers have fun acting on other players” (Bartle, 2004 s.132). 

 

 Presterande spelare ser alltså de virtuella världarna som ett spel. Deras 

mål är att avancera, bli bättre och till slut vinna spelet. Dessa spelare 

vill göra saker som har definierade mål, såsom olika uppdrag (quests) 

och genom uppdragen stiga i den aktuella världens rankningssystem. 

 Socialiserande spelare ser virtuella världar som underhållning, såsom 

att titta på tv eller gå på konserter. Deras mål lutar mer åt att diskutera 

sina prestationer och beteende tillsammans med andra spelare. Den 

största belöningen för dessa spelare är att få interagera med andra 

spelare i den virtuella världen. Vissa interagerar som sig själva och 

andra rollspelar sin karaktär. 

 Upptäckande spelare ser på spel mer som tidsfördriv, såsom 

trädgårdsarbete och läsning. Deras mål är att utöka sin kunskap om 

världen, hur den ser ut och hur den fungerar. Det roliga för dessa 

spelare är själva upptäckandet. 

 Killers ser världen som en sport, såsom fiske eller jakt. Målet för 

dessa är att vinna över andra spelare och bli den bästa spelaren. Alltså 

spelare som vill dominera andra spelare. Det klassiska är att göra det 

genom att attackera andra, eller på liknande sätt göra livet värre för de 

övriga spelarna. (Bartle, 2004). 
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2.4  Karaktärsskapande 
Även om stora summor läggs på att skapa spel har det gjorts relativt lite 

forskning kring specifika funktioner, så som karaktärsskapande. Denna 

forskning är enligt Turkay och Adinolf (2010) avgörande för om en publik 

ska bli attraherad och stanna kvar i spelet. En av de absolut mest spännande 

delarna av ett MMORPG är enligt Tingöy och Bostan (2007) själva processen 

att skapa en karaktär. Eftersom karaktärsskapandet, precis som Bartle (2004) 

säger gör att spelaren har möjlighet att för första gången påverka den värld de 

så småningom kommer att delta i. Processen att skapa en karaktär i ett 

MMORPG, kan ses som att skapa ett andra jag, och är en stor skillnad i hur 

andra spel ser på sina karaktärer. Karaktären fortsätter att växa och utvecklas 

allt eftersom tiden går, och det är huvudmotivet till varför spelare spelar 

MMORPGS i flera år, ibland även till en gräns av missbruk (Tingöy & 

Bostan, 2007).  

 

En av de mest utmärkande egenskaperna hos virtuella världar är hur 

användarna är representerade. I nästan alla fall är de sociala interaktionerna 

förmedlade genom karaktärer. En virtuell kropp skapas av spelare för att visa 

dennes identitet. En karaktär är dock ofta mer än bara ett verktyg för 

kommunikation mellan spelare, de är också visuella representationer av 

spelare, en konkret avbild av en spelares identitet (Duchenaut et al, 2009; 

Pace, 2008). Forskning har visat att beroende på vilka möjligheter spelaren 

har att göra olika kroppsmodifieringar påverkar hur de skapar sin karaktärs 

identitet (Duchenaut et al, 2009; Tychsen, Canossa, 2008). Enligt Schroeder 

(2002) vill människor ha större kontroll över sin egen representation i spelet, 

alltså designen av sin karaktär. Spelarens karaktär är den personens fysiska, 

sociala och emotionella ”kostym” i spelet (Isbister, 2006). Personliga uttryck 

bör enligt Koivisto (2003) uppmuntras för att få spelare att interagera mer 

tillsammans och stärka spelar-gemenskaper. Om spelarna har möjligheter att 

forma sina karaktärers identiteter så skapas automatiskt starkare 

gemenskaper.  

 

Om spelarna inte upplever att det har nog många möjligheter att ändra sin 

karaktär kan spelarna, redan innan de börjar spela, känna sig lurade då de inte 

hade möjlighet att skapa den karaktär de ville. Spelaren kan då på grund av 

de begränsningar som finns, ha svårt för att hitta en sann identitet till sin 

skapade karaktär. Varje gång en spelare ser på sin karaktär ser de något helt 

annat än vad de först föreställt sig, vilket i sin tur innebär att spelare har 

svårare att fördjupa sig i sin karaktär och i spelet i stort. I värsta fall leder 

besvikelsen till att spelaren lämnar spelet. Det är också ett faktum att 

karaktärer blir väldigt lika varandra när det inte finns stora möjligheter att 

vara kreativ i skapandeprocessen. Utan en känsla av att en karaktär är unik 

faller mycket av individualiteten hos karaktären, och därigenom även dess 

identitet. (Martin, 2005).  
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2.5 Immersion 
Immersion eller fördjupning av ett spel, handlar om spelets förmåga att fånga 

spelaren och göra så att denne genom sin karaktär känner sig mer som en del 

av spelet. Spelare tycker att det är viktigt att kunna känna en samhörighet 

med sin karaktär och vad denne gör (Bartle, 2004; Blinka, 2008). Blinka 

(2008) kunde visa att emotionella känslor och samhörigheten med sin 

karaktär var väldigt viktig för spelare i alla åldrar. Användare som känner sig 

mer fördjupade i spelet njuter mer av att vara i en fantasivärld och att vara 

någon annan. Många av de spelare som känner större samhörighet med sina 

karaktärer vill även skapa karaktärer som har bakgrundshistorier och egna 

identiteter (Yee, 2006).  

 

Bartle (2004) ger ett exempel på hur viktigt det är att en spelare fördjupas i 

spelet. Bartle menar att man ska tänka sig att den virtuella världen är en hink, 

och att spelarna är vatten. Det finns hål i hinken, ur vilka vattnet rinner ut. 

Om man inte hela tiden tillsätter mer vatten så kommer hinken slutligen att 

vara tom. Det kan vara så att det finns ett litet lager vatten längst ner i hinken 

som inte når upp till det nedersta hålet, ”hard-core” spelarna. Men utan nytt 

vatten kommer även dessa försvinna tillslut. Jämförelsen innebär alltså att 

alla virtuella världar behöver nybörjare för att överleva, det är därför viktigt 

att kunna attrahera nya spelare. 

 

Det finns flera olika faktorer som kan påverka en spelares fördjupning i 

spelet och till vilken grad de identifierar sig med sina karaktärer. Många 

spelare känner att möjligheten att skapa sin perfekta karaktär, med de 

egenskaper spelaren vill att karaktären ska ha, definitivt ökar immersionen 

med spelet och även fördjupar interaktionen med andra spelare. (Martin, 

2005). Spelare vill bli fördjupade i spelet, och speldesigners vill att detta ska 

hända. Som designer ska man enligt Bartle (2004) därför inte oroa sig över 

hur mycket immersion som ska implementeras, utan istället ge spelarna vad 

det är de vill ha. En av de viktigaste principerna inom design är “Know your 

audience”. Spelare känner väldigt starkt för hur de skapar sina karaktärer, och 

vilka typer av anpassningar som är möjliga för spelaren. Om en spelares 

njutning av spelet inte kvarstår kommer heller inte spelarna finnas kvar. 

Eftersom det ofta kostar mer att skapa fler alternativ för spelare så är det 

väldigt viktigt att känna till vad ens målgrupp vill ha istället för att spendera 

massa pengar på sådant som spelarna senare ändå inte bryr sig om (Turkay & 

Adinolf, 2010). 

 

Att en spelare är väldigt fördjupad i ett spel betyder enligt Bartle (2004) inte 

automatiskt att det är stor risk för missbruk. Spelare kan känna att de är inne i 

världen utan att känna abstinens när de lämnar den. Om man vill att 

människor ska stanna i spelet så är det viktigast att man satsar på sociala 

interaktioner och hur man kan gynna dessa. När spelare känner en koppling 
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till andra spelare blir det svårare att lämna spelet. I grunden är immersion en 

känsla som uppstår när en spelare känner att denne verkligen är en del av den 

virtuella världen. Ju mer uppslukande en värld är desto större chans är det att 

spelarna känner sig som en del av världen. (Bartle, 2004). 

 

Immersion kan enligt Bartle (2004) uppstå i olika grader och kan därför bli 

förklarade i relation till termerna; spelare, avatar, karaktär och persona. En 

människa som sitter vid sin dator och interagerar i ett spel tillhör den första 

kategorin, spelare. Spelaren kontrollerar ett objekt i spelet som är till en viss 

grad samhörande med denne. Många spelare känner någon tillhörighet med 

det objekt som representerar dem i spelet. För dessa människor är objektet en 

avatar, alltså den andra kategorin. En avatar kan ses som en docka som 

spelaren kontrollerar, och dessa refererar ofta till sin avatar i tredje person. 

Till exempel ”Herkules kommer att vinna den här striden”. På det stora hela 

så brukar man räkna avatarer mer som bekvämligheter, vilka används för att 

göra ändringar i den virtuella världen. Nästa steg är ”Karaktären”. Det är då 

spelaren slutar tänka på sin karaktär som ett objekt utan istället helt som 

representanten för dem själva. ”Karaktären” är den kategori som de allra 

flesta spelare i MMORPGs tillhör. En karaktär är en förlängning av spelaren 

själv, en helt egen personlighet som går in i en ny värld. Spelare kan ha 

många olika karaktärer med olika personligheter, men alla behandlas som 

vänner. Karaktärer refereras ofta till som namn, men många säger ändå ”Jag 

kommer att vinna den här striden”, även om de då menar att det egentligen är 

”Herkules kommer att vinna den här striden”.  (Bartle 2004). 

 

Avatarer är dockor, karaktärer är simuleringar men ingen av dem är 

människor. Den djupaste nivån av immersion är den som gör att virtuella 

världar är något helt annat än något vi tidigare sett, personas. En persona är 

en spelare i en värld, som verkligen är inne i den världen. Alla skillnader 

mellan spelare och objekt är borta. Spelaren är karaktären, spelaren spelar 

inte en annan karaktär, spelaren är den karaktären. Man får en egen identitet, 

det finns ingenting annat, man är där. Många människor har ofta svårt att 

förstå den fjärde och djupaste graden av immersion, då det inte finns något 

liknande i denna värld. Ibland brukar man säga att denna nivå är ett förändrat 

medvetandetillstånd. (Bartle 2004). 

 

Dessa nivåer av immersion är väldigt hårt dragna och de flesta menar samma 

sak när de talar om avatar och karaktär. Immersion är en väldigt viktig del när 

en speltillverkare ska designa virtuella världar och karaktärer eftersom det 

spelar så stor roll i hur upplevelserna av världarna blir. Utan immersion blir 

det ett gap mellan verklighet och spel, men med immersion fylls gapet igen 

och spelare kan koncentrera sig på vad de ska göra och på vem de ska vara. 

Nyckeln till immersion är övertygning. Ju mer övertygande en miljö är, desto 

enklare är det för en spelare att fördjupa sig i denna. Spelaren vet fortfarande 

på en intellektuell nivå att det är en virtuell värld, men känslan av att man 
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faktiskt är en del av den världen fördjupas. Bartle (2004) menar att 

immersion kommer att uppstå förr eller senare i en virtuell värld, men en 

designer bör ändå aldrig ta immersionen i spelet för givet. Samtidigt är det 

inte immersionen i sig som är det viktigaste i speldesign utan vad denna leder 

till, en starkare identitet. (Bartle 2004). 

 

 

2.6  Identifikation 
 

”Except for those worlds that people play for purely practical reasons (such as 
virtual classrooms), everything that players do ultimately concerns the 

development of their own identity: who they are.” (Bartle, 2004, s. 159). 

 

Precis som Bartle (2004) berättar i ovanstående citat så är identiteten av 

spelaren och spelarens karaktär starkt ihopkopplade. I de flest virtuella 

världar så är det första spelaren gör att skapa en egen karaktär, som ska 

representera ens identitet i en visuell form. Forskning visar tydligt att det är 

väldigt avgörande hur ens karaktär ser ut när spelaren ”skapar” identiteten för 

denne. (Neustaedter, Fedorovskaya, 2009; Tychsen, Canossa, 2008).  

 

De senaste 25 åren har karaktärer i berättelser stått i fokus. Karaktärerna 

användes och används till exempel för att berätta en saga. På senare tid har 

man dock börjat förstå hur viktigt det är för människor att skapa sin egen 

karaktär i virtuella världar. Att genom karaktären få utrycka sig själv på det 

sätt spelaren själv vill. Som människor så har vi en önskan av att få uttrycka 

oss, om det så är genom konst, poesi eller att skapa en karaktär i ett spel. Att 

ge spelarna möjligheter till att få uttrycka sig kan vara avgörande för om 

spelet blir framgångsrikt eller inte. (Fullerton et al, 2004). Linderoth (2007) 

har för att förtydliga människans önskan att uppleva något nytt citerat ett 

stycke ur en reklam för spelet ”Second Life”:  

 
”What if there was a world… 

where you could be anyone… 

do anything… 

and experience total freedom? 

That world exists.” (Linderoth, 2007 s.69) 

 

Reklamen visar viljan i oss människor att få uppleva något helt nytt, och 

kanske en helt ny identitet. Identitet är en produkt av tankar, som manifisteras 

genom uttryck – agerande, ord – de måste vara flexibla så att de kan ändras, 

fokusera och pånyttfödas (Bartle, 2004). Spelare har genom att skapa sin 

egen identitet kontroll över vem de vill vara och hur de vill representera sig 

själva (Li, 2006). Även Bartle (2004) påpekar detta genom följande mening: 

“Virtual worlds enable you to find out who you are by letting you be who you 

want to be.” (Bartle, 2004, s.161)  
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När en spelare kommunicerar med andra i spelet använder denne sig av sin 

karaktär. Spelaren kan genom detta val antingen implementera en liknande 

sin egen identitet, eller anta en helt ny identitet (Blinka, 2008). En spelare 

kan ha flera olika karaktärer som de spelar beroende på deras humör just den 

dagen. Spelare kan använda sig av sina karaktärer för att arbeta igenom 

verkliga händelser, och på så sätt växa i sin egen identitet (Bartle, 2004). Det 

kan gynna ett spel att mer fokusera på vilka spelarna egentligen är och vilka 

sociala intentioner de har, för att inte lägga ner en massa pengar på sådant 

som senare ändå kommer ratas av användarna. (Isbister, 2006). 

 

Det finns olika sätt att förklara identifiering på. Dels kan man tänka sig att 

identifieringen med sin karaktär innebär att spelaren experimenterar med hur 

det vore att ”vara” den karaktären. Exempelvis kan spelaren för en stund blir 

en kändis, gangster eller supermodell. Genom att tillåta oss själva att 

experimentera kan vi utöka våra emotionella vyer och sociala perspektiv, 

men man kan även mena själva proceduren med att en spelare upplever det 

som karaktären upplever. (Koivisto, 2003; Van Looy et al, 2010). 

 

En av de primära effekterna av att identifiera sig med sin karaktär är att det 

band som finns mellan spelare och karaktär blir mer emotionellt. Genom att 

spelaren identifierar sig med sin karaktär kan spelaren uppleva sådant som 

annars inte är acceptabelt i samhället (som till exempel våld eller otrohet) för 

att stilla sin nyfikenhet (Van Looy et al, 2010). Genom att kunna ändra sin 

karaktärs utseende öppnas en helt ny värld av möjligheter, spelaren kan 

genom förändringen bräcka alla samhällsbarriärer och skapa en helt unik 

karaktär med en helt unik identitet (Li, 2006). Spelare inser ofta att de i 

virtuella världar uppträder annorlunda än vad de gör i sitt riktiga liv. En del 

blir mer utåtriktade, medan andra hellre vill vara mer för sig själva. Generellt 

så tycker spelare bättre om sin virtuella identitet än sin ”riktiga”, men inte 

alltid. (Bartle, 2004).  

 

Nicholas Yee förklarar att den identitet spelaren skapar åt sin karaktär kanske 

faktiskt är sådan som denne själv egentligen är, inte bara sådan som han eller 

hon vill vara. Många känner även att det vågar vara sig själva mer online där 

de slipper tänka på samhällets begränsningar (Li, 2006). Forskare anser att till 

exempel personer som är väldigt blyga och tillbakadragna i sitt riktiga liv, 

enklare kan få möjlighet till att leva upp och bli mer självsäkra i en virtuell 

värld. Denna förändring kan senare avspegla sig i personens verkliga 

identitet. I virtuella världar är det i stort sett omöjligt för spelaren att inte 

känna samhörighet med sin karaktär. Ofta tycker spelarna som sagt bättre om 

sitt ”spel-jag” och kan därför anta vissa av sin karaktärs ”bättre sidor”.  
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När spelaren i spelet får lösa olika sorters problem, med förhållanden, 

kompisar, ansvar och liknande så ”uppdateras” spelarens egen identitet 

genom att spelaren bättre förstår hur man kan lösa saker i det riktiga livet. 

(Bartle, 2004; Ducheneaut et al, 2009; Linderoth, 2007). Människor visar upp 

sin identitet genom sina handlingar och interaktioner både i det riktiga livet 

men även i den virtuella världen (Neustaedter & Fedorovskaya, 2009). 

 

Längtan efter att få uppleva romantik, nöje, äventyr med mera är väldigt 

starka krafter en människa innehar. Många människor drömmer om att vara 

något de inte är, till exempel en astronaut eller en känd artist. Som designer 

bör man tänka på att spelarna måste få leva ut dessa passioner, om än bara för 

en liten stund. Det är denna möjlighet som verkligen kan fånga en spelare 

(Fullerton et al, 2004).  

 

2.7 Utseende 

En spelare gör val för sin karaktär i form av ras, kön och detaljer av 

karaktärens utseende, såsom hudfärg, hårstil och hårfärg (Li, 2006). Inte alla 

spelare kommer lägga ner tid på att skapa sin karaktär, en del kommer att 

välja den första slumpmässiga karaktär som blir tillgänglig för dem. Andra 

väljer kända karaktärer, såsom Gandalf från sagan om ringen, som förebild 

för sin karaktär (Bartle, 2004). Valen som spelaren gör när denne skapar sin 

karaktär kommer sedan ha betydelse för hur andra spelare uppfattar 

karaktärens identitet (Duchenaut et al, 2009; Pace, 2008). Det är väldigt olika 

hur det går till när en spelare skapar sin karaktär, beroende på vilket spel de 

spelar. I vissa spel kan spelaren till exempel ändra längden på en karaktär 

medan i andra spel är det valet omöjligt. Vissa spel gör det möjligt för 

spelaren att göra i stort sett hur mycket ändringar som helst på sin karaktär, 

medan det i andra endast finns ett antal förvalda alternativ. (Duchenaut et al, 

2009; Tychsen, Canossa, 2008).  

 

Människor tolkar automatiskt signaler från en person så fort man ser en 

annan människa. Samma sak sker i virtuella världar och framförallt i 

MMORPGs. Att förstå hur och varför det sociala sambandet fungerar i ett 

spel kan hjälpa designers att göra viktiga val när man bestämmer element för 

ett karaktärsskapande. (Isbister, 2006). Forskning har även visat att utseende 

spelar en stor roll för hur spelaren presenterar sin identitet och hur denne 

beter sig i virtuella världar. Människor med attraktiva karaktärer ger ofta mer 

bakgrundsinformation om sig själva till okända än vad oattraktiva karaktärer 

gör (Neustaedter & Fedorovskaya, 2009). Ofta är utseendet dock kopplat till 

fördomar, både bra och dåliga egenskaper som man tror att personen i fråga 

besitter bara för att den ser ut på ett visst vis. Att vara attraktiv är något de 

flesta människor i dag eftersträvar, och genom karaktärsskapandet kan vi 

göra våra karaktärer så vackra vi vill. Självklart är det så att vad som anses 

vara attraktivt är väldigt relativt. Det beror på i vilken tid eller kultur du 
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lever. Det kan därför vara svårt för en designer att kunna lägga in rätt element 

för att människor ska kunna skapa sin ”ideal-karaktär”. (Isbister, 2006; 

Duchenaut et al, 2009). Utseendet har alltså i högsta grad betydelse dels för 

vad spelaren vill att andra ska tycka om denne, och även sin egen självbild. 

(Isbister, 2006; Bartle, 2004). Karaktärernas utseende är en del av deras 

identitet, spelare tycker om att skapa karaktärer som kan kännas igen även i 

stora folksamlingar. Det kan ibland ligga ett budskap om hur spelaren är i sitt 

verkliga liv i hur denne skapar en karaktär. (Koivisto 2003; Turkay, Adinolf, 

2010). 

 

Duchenaut et al. gjorde 2009 en undersökning om karaktärers anpassning i 

tre virtuella världar. Användarna i undersökningen fick berätta om sig själva 

och skillnader mellan dem själva och deras karaktärer. Resultaten visade inte 

så oväntat att spelarnas karaktärer oftast var smalare och mer attraktiva än 

spelarna själva. Kvinnliga och även äldre spelare skapade oftare 

idealiseringar av sig själva. I genomsnitt svarade användarna att karaktärerna 

var mer samvetsgranna, utåtriktade och mindre neurotiska än användarna 

själva. I sina undersökningar visade det sig även att det viktigaste elementet 

för deras testpersoner var att kunna ändra på var håret. Att ha många 

alternativ på hårstilar och hårfärger ansågs vara avgörande till hur starkt 

spelarna knöt an till sina karaktärer. Duchenaut et al. (2009) menar att håret 

är även i det verkliga livet den mest ”formbara” delen av kroppen. Vi kan 

enkelt klippa eller färga vårt hår, och ofta används håret för att visa upp vad 

man står för. En annan anledning till varför hår är så betydelsefullt kan vara 

dess synlighet. Om man har ett unikt hår så är man lättare att känna igen. 

Sammanfattningsvis säger forskarna att det är viktigt att ge användarna 

mycket kreativ frihet i karaktärsskapandet, men man ska bara göra det på de 

delar som verkligen har någon betydelse för spelarna, vilket ofta är de delar 

som är mest synliga för andra spelare. Det är också viktigt för designers att 

veta vad det egentligen är som är viktigt för användarna i en 

karaktärsskapande situation. Duchenaut et al. kom också fram till att detaljer 

som hur tjock eller smal en karaktär var knappt hade någon betydelse alls för 

spelarna, medan håret, som sagt var enormt viktigt. (Duchenaut et al, 2009). 

 

Även Turkay och Adinolf (2010) visade i sin undersökning att utvecklare och 

designers behöver förstå vilka typer av förändringar som spelarna faktiskt vill 

göra. Deras forskning visar att möjligheten att kunna ändra sin karaktärs 

utseende i väldigt hög grad påverkar nöjet av spelet. I likhet med Duchenaut 

et al. (2009)  visar även Turkay & Adinolf (2010) att kvinnor var mer 

benägna att lägga ner tid på sina karaktärers utseende. 
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Enligt Bartle (2004) kostar det väldigt lite för den virtuella världen att låta 

karaktärer ha olika hårstilar, hårfärger, kläder och liknande, men denna 

möjlighet gör så att spelarna kan individualisera sina karaktärer och visa 

personliga uttryck. Det kan säga mycket om hur individer ser på sig själva. 

Bartle menar även att en karaktärs utseende bara blir mer och mer viktigt för 

spelare. Effekterna av att förändra utseendet på sin karaktär är rent 

spelmässigt i stort sett obefintliga. En karaktär kan vara liten och tanig och 

ändå vara jättestark. Detta kan verka väldigt orealistiskt, men för spelarna 

verkar det vara viktigare att kunna ändra sin karaktärs utseende än att allting 

ska vara helt realistiskt. Enligt Bartle (2004) så är det för en designer ett bra 

val att ha två olika alternativ för karaktärsskapande då olika val innebär att 

man enklare kan tillfredsställa allas behov. Det allra enklaste alternativet är 

att skapa slumpmässiga karaktärer, servern rullar digitala tärningar för att 

bestämma de olika elementen på karaktären. Detta är ett snabbt och enkelt 

sätt att välja en karaktär, och det kan även ge spelaren nya idéer på hur en 

karaktär kan skapas. Det andra alternativet är att man skall kunna gå in i vissa 

utvalda delar och ändra dessa till sin belåtenhet. (Bartle, 2004). 
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3 Metod 
Kapitlet börjar med en allmän beskrivning av både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Valet att ha med en sammanfattning av dessa båda metoder gjordes 

för att läsaren skulle få en bättre förståelse för valet av metod för arbetet. 

Därefter förklaras det val av metod som gjordes för det här arbetet, och detta 

följs av en beskrivning av urvalet och genomförandet av metoden. Slutligen 

diskuteras validitet och reliabilitet, samt etiska överväganden. 

 
 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Enligt Holme och Solvang (1997) så är syftet med kvalitativa studier just att 

få en djupare förståelse för vissa faktorer. Att få information från människor 

utifrån vilka man kan få en mer nyanserad bild av det man undersöker. En 

kvantitativ undersökning innebär enligt Holme och Solvang (1997) att det 

finns något som kan räknas eller jämföras statistiskt. Kvantitativ forskning är 

enligt Bryman (2002) den metod som använts främst inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Kvantitativ forskning handlar oftast om 

insamlig av en stor mängd data som sedan bearbetas och redovisas. I 

kvantitativ forskning utgår man främst från teorin, för att komma vidare med 

frågor som behöver besvaras. (Bryman, 2002) 

 

I en kvalitativ forskningsmetod så befinner sig forskaren oftast mitt i det som 

undersöks. Forskaren är medverkande i till exempel intervjuer, fallstudier 

eller observationer. I kvalitativ forskning sker ofta datainsamlingen växelvis 

med själva analysen, vilket innebär att om forskaren får fram nya fakta av sin 

analys, kan denne gå tillbaka och utöka sin datainsamling. Det handlar här 

om att fånga människors handlingar, men också handlingarnas innebörd. Till 

skillnad från kvantitativa undersökningar så omfattar de kvalitativa 

datainsamlingarna oftast en mindre mängd respondenter. 

(Nationalencyklopedin, 2011) Bryman (2002) menar att det i kvalitativa 

intervjuer är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar för att på så 

sätt få ut mer kunskap om vad intervjupersonen tycker är viktigt. I 

kvantitativa undersökningar upplevs detta tvärtom som en form av störning 

som bör undvikas. I kvalitativa intervjuer vill forskaren dessutom ha fylliga 

och detaljerade svar, medan det är tvärtom i kvantitativa studier. (Bryman, 

2002). Holme och Solvang (1997) påpekar, precis som Bryman (2002) vikten 

av att i kvalitativa undersökningar enkelt kunna gå tillbaka till källan för att 

göra ytterligare förfrågningar, och att datainsamlingar, och analys av dessa, 

på det här sättet ofta glider in i varandra (Bryman, 2002; Holme, Solvang, 

1997). 
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3.2 Val av metod – kvalitativ metod 

För att verkligen skapa förståelse för karaktärsskapande så behövs kvalitativ 

forskning som skapar djup för att belysa uppsatsens frågeställningar. För att 

göra detta på bästa sätt valdes den kvalitativa metoden. Först skapades en 

kvalitativ intervju, som skulle komma att innefatta tre intervjupersoner. Efter 

intervjuerna skapades tre nya frågor som lades ut på två internetforum med 

inriktning mot MMORPGs. Arbetet utfördes enligt en ”tratteknik”, som 

innebar att arbetet först fokuserade på generella frågor, för att sedan smalna 

av till mer specifika frågor. Genom att ett relativt stort urval frågor ställdes 

till intervjupersoner, framkom mer specifika formuleringar och 

intresseområden. Denna teknik användes för att mer strukturerat rikta in 

arbetet mot syftet och frågeställningen. 

3.2.1 Intervjuer 

Styrkan i den kvalitativa intervjun är enligt Holme och Solvang (1997) att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. 

I denna undersökning användes Bryman’s (2002) steg i en kvalitativ 

undersökning. 
 

1. Generella frågeställningar 

2. Val av relevanta undersökningspersoner 

3. Insamling av data 

4. Tolkning av data 

5. Nya frågeställningar 

6. Tolkning av ny data 

7. Resultatskrivning 

 

Enligt Bryman (2002) så bör man först fastställa sina frågeställningar för 

undersökningen. Efter det är det viktigt att undersöka vilka som kommer att 

intervjuas. Sedan genomförs intervjuerna, och insamlad data av dessa tolkas. 

Alternativt dyker sedan nya funderingar upp, man specificerar då dessa och 

samlar in ytterligare data. Slutligen tolkas även den nya datan och en rapport 

om resultaten skrivs. (Bryman, 2002). Författarna Holme och Solvang (1997) 

beskriver hur man skapar en manual eller handledning för sina intervjuer. 

Denna behöver inte följas slaviskt, utan ska mer finnas som ett hjälpmedel för 

intervjuaren att komma ihåg alla frågor.  
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Urvalet som gjordes för intervjuerna i denna undersökning kan till en början 

ses som ett bekvämlighetsurval eftersom det var de personer som fanns i 

närheten som valdes ut för intervjuerna (Holme & Solvang, 1997). Emellertid 

skapades en lista innan intervjuerna för att göra ett korrekt urval. Kriterierna 

för urvalet av intervjupersoner var följande: 

 

- Personen ska ha spelat flera olika spel 

- Av dessa spel ska minst ett och helst flera vara MMORPGs 

- Personen ska ha skapat ett stort antal karaktärer i spelen 

 

Som grund till intervjufrågorna låg frågeställningarna och syftet för arbetet. 

Alla intervjufrågor finns i bilaga 1. Efter intervjufrågorna skapats valdes tre 

personer med hjälp av de tidigare beskrivna kriterierna ut för att besvara 

frågorna. Dessa intervjupersoner kommer att hänvisas till i resultatkapitlet 

som intervjuperson ett, två och tre. Intervjuperson ett är en man på 31 år. 

Intervjuperson två är en man på 27 år. Den tredje intervjupersonen är en 

kvinna på 30 år Två av intervjuerna kunde utföras på plats, medan en av 

intervjuerna genomfördes som en telefonintervju. 

 

Alla intervjuer spelades in, och transkriberades. Efter intervjuerna 

antecknades tankar om hur intervjun fungerat och om det uppstått några nya 

frågeställningar. Alla intervjuer skrevs ner och svaren gicks igenom och 

jämfördes. Speciellt analyserades resultatet av intervjupersonernas 

karaktärskapande i relation till tidigare forskning om immersion, 

identifikation och utseende. För att fördjupa kunskapen om dessa tre 

kategorier, immersion, identifikation samt utseende skapades tre nya frågor. 

För att få en större spridning av respondenter beslöts att de nya frågorna 

skulle läggas ut på MMORPG-forum på internet. 

 

3.2.2 Forumundersökning 

För att få rätt urval för undersökningen gjordes avvägningen att forum på 

internet var den bästa lösningen då forumen kan nå människor runt om i 

världen, med olika kön och åldrar och inte minst med helt olika spelstilar. 

Forumen som valdes var Blizzard Entertainments World of Warcraft forum, 

eftersom spelet World of Warcraft är det hittills största MMORPG-spelet i 

världen. Det andra forumet var ett gemensamt MMORPG forum 

(www.mmorpg.com) för flera olika spel. Valet av de två forumen gjordes på 

grund av att de är två av de största forumen inom MMORPGs och 

förhoppningen var då att få in en stor mängd data.  
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Följande tre frågor skapades för att kunna få bättre förståelse för vad som 

verkligen är viktigt när spelaren skapar sin karaktär: 

 

”When you are creating a character:” 

 What is the most important element to be able to customize, and why? 

 What is needed for you to get immersed (deeply involved) in your 

character? 

 Does your character need to feel unique for you to be able to create an 

identity for it? – And in that case what does that mean in forms of 

character creation? 

 

Frågorna lades först ut till en grupp människor som jag känner väl för att 

dessa dels skulle få besvara frågorna, men också för att se om frågorna kunde 

uppfattas fel. Detta testforuminlägg återfinns i bilaga 2. Efter att ha fått in 

svar från ”testgruppen” stod det klart att respondenterna fann frågorna väldigt 

mycket inriktade på de som mest använder sin karaktär för Rp, men att detta 

samtidigt var de frågor som var viktiga att belysa. Det beslutades därför att 

frågorna skulle kvarstå som de var och att det istället skulle läggas till en 

fråga om vad respondenten använde sin karaktär till – PvE, PvP eller Rp. 

Beslutet togs för att se om det verkligen bara var de som rollspelade som 

tyckte att karaktärsskapandet var viktigt. Efter justeringen lades frågorna ut 

på de två stora MMORPG-forumen. Foruminlägget återfinns i bilaga 3. 

Forumfrågorna genererade på en vecka 17 svar. Majoriteten av dessa 

personer använde sina karaktärer för PvE – Player versus Environment. Det 

var även en stor del som spelade både PvE och Rp – Role-Playing, medan det 

endast var en av respondenterna som använde sin karaktär endast för PvP – 

Player versus player.  
 

Fördelningen blev i siffror följande: 

 

PvE/Rp =  4 respondenter 

PvE = 6 respondenter 

PvE/PvP =  2 respondenter 

PvP = 1 respondent 

Samtliga spelstilar =   4 respondenter 

 

Resultatet av intervjuerna och forumundersökningen analyserades slutligen 

på ett kvalitativt sätt baserat på det teoretiska ramverket och de 

frågeställningar som fastställdes i början av arbetet. Resultatet och analysen 

beskrivs i kommande kapitel och är strukturerat efter kategoriseringen – 

Karaktärsskapande i relation till immersion, identifikation samt utseende. 
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3.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att man bedömer om de slutsatser som genererats från 

undersökningen stämmer överens eller inte. Reliabilitet är frågan om 

undersökningen skulle bli densamma om arbetet genomfördes på nytt, eller 

om det mer handlar om slumpmässiga och tillfälliga händelser som givit det 

slutliga resultatet. Forskare har enligt Bryman (2002) haft en hel del 

diskussioner om hur relevant det är med reliabilitet och validitet i kvalitativ 

forskning. I kvantitativ forskning är det enklare att avväga hur hög 

tillförlitlighet en undersökning haft i och med att resultaten är mätbara. 

(Bryman, 2002).  

 

Undersökningen i detta arbete har fokuserat på djupa intervjuer med enbart 

tre intervjupersoner, vilket därför påverkar dess tillförlitlighet.  Det kan vara 

svårt för en annan forskare att utföra exakt samma undersökning igen då 

respondenterna från forumundersökningen är slumpmässigt utvalda. Skulle 

en annan forskare lägga ut samma frågor på samma forum en gång till är det 

osannolikt att denne får samma svar igen. För att öka tillförlitligheten i 

undersökningen utvidgades den med en forumundersökning med 

förhoppningen att öka antalet respondenter.  

 

 

3.4 Etiska överväganden 
Alla intervjupersoner informerades om syftet med intervjun och 

undersökningen. Intervjupersonerna informerades också om att alla uppgifter 

skulle vara anonyma och att det enda läsaren skulle få veta var kön och ålder. 
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4 Resultat och analys 
Resultatet presenteras genom de tre olika kategoriseringar som fastställdes 

efter intervjufrågorna det vill säga karaktärsskapande i relation till tidigare 

forskning om immersion, identifikation samt utseende. Resultaten kommer 

vara uppdelade så att det först presenteras svar om immersion, efter dessa 

svar kommer de olika spelstilarna att delas upp, för att undersöka om det 

finns några skillnader i hur olika spelare upplever immersion. Denna struktur 

följs även gällande identifikation och utseende. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning av resultaten.  

 

I detta kapitel kommer även en del citat att redovisas. Dessa citat innehåller 

ibland ord som främst används inom spelvärlden. I de flesta fall finns en 

förklaring efter ordet, skrivet inom hakparentes, men det finns även två ord 

som uppkommer rätt så frekvent. Det första ordet är ”toon”, ordet är bara ett 

annat namn för spelarens karaktär. Det andra ordet ”roll”, innebär att en 

spelare slumpmässigt väljer hela eller delar av sin karaktär. 

 

4.1 Karaktärsskapande och immersion 

En av de viktigaste delarna i immersion är enligt Bartle (2004) och Blinka 

(2008) möjligheten att fånga spelaren, och att göra det i början av spelet när 

spelaren skapar sin karaktär för att få en större samhörighet med denne och 

på så sätt fördjupas i spelet. För att undersöka spelarnas immersion i spelet 

ställdes frågan: ” Om du lägger ner mer tid på att skapa din karaktär, känner 

du då en större samhörighet med denna?” till intervjupersonerna. Alla tre 

tyckte att påståendet stämde väldigt bra, och att mycket tid måste läggas på, 

sin karaktär för att känna en samhörighet med denne. En av 

intervjupersonerna svarade följande: 
 

”Absolut! Visserligen lägger jag ner mycket tid på många av mina karaktärer, 

eller ja på alla mina karaktärer, för att jag vet att jag vill spela dom liksom. Så 

att ja… Men skulle jag inte göra det så skulle jag självklart inte känna samma 

samhörighet med dom.” (Intervjuperson 3) 

 

Enligt Yee (2006) vill spelare ha bakgrundshistorier och egna identiteter till 

sina karaktärer. Frågan: ”Hade det hjälpt dig att få bättre kontakt med din 

karaktär om du fått välja mer bakgrundsdetaljer som kan påverka vem din 

karaktär är idag?” försökte besvara vikten av bakgrundshistorier till 

karaktärerna. Enligt intervjupersonerna så var bakgrunder en väldigt bra idé. 

Samtliga kände att en bakgrundshistoria skulle öka deras egen immersion i 

spelet redan från början; 
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”Det hade varit kul om man verkligen gjorde det från början och liksom hade 

en mer story att jobba utifrån. För oftast så blir det ibland när man gör en 

karaktär att man bara vill avancera så fort som möjligt och har ingen tanke 

bakom den, och då blir det snabbt att man inte spelar den karaktären så kan 

jag ju säga.” (Intervjuperson 3) 

 

En av intervjupersonerna berättade att han redan hade en lösning på detta 

med hjälp av ”addons”. Addons är en mjukvara som används tillsammans 

med spelet för att göra spelet bättre, i detta exempel handlade det om en 

mjukvara som gjorde det möjligt för personen att skriva in 

bakgrundsinformation om sin karaktär: 
 

”Jag måste ju säga att jag kör ju faktiskt med addons och där kan man ställa 

in det, och det är ju rätt så kul. Det ger ju lite mer bakgrundsfakta men det är 

ju mer om man är inriktad mot RP och tycker det är kul.” (Intervjuperson 1) 

 

Dessa svar visar i likhet med Martin (2005) att det har betydelse för spelarens 

immersion i spelet hur mycket valmöjligheter de har gällande sitt 

karaktärsskapande. Och att ett misslyckande av immersionen i spelet kan leda 

till att en spelare kan lämna spelet i värsta fall. En av intervjupersonerna hade 

inte gått riktigt så långt, men när frågan om hur viktigt karaktärens namn var, 

så visade det sig att personen tagit bort karaktärer som inte kändes helt rätt: 
 

”Jag har faktiskt tagit bort karaktärer för att jag inte tycker om deras namn 

sen, så för mig är det rätt viktigt att det stämmer liksom, att det känns rätt.” 

(Intervjuperson 3) 

 

För samtliga intervjupersoner var det alltså viktigt att känna en samhörighet 

med sin karaktär, även om svaren om hur immersion uppstod var olika. 

 

 

4.1.1  Immersionens betydelse för de olika spelstilarna 

För att belysa vikten av immersion ställdes frågan: ”What is needed for you 

to get immersed (deeply involved) in your character?” på forumen. 

 

För att spelare som spelar Player versus Environment (PvE) och Role-Playing 

(Rp) ska känna sig djupt involverade i sina karaktärer behövs en unik 

karaktär med en väl uttänkt bakgrundshistoria skapad antingen av spelet eller 

av spelaren. De vill ha en karaktär som känns ”helt rätt”. En av spelarna i 

forumundersökningen svarade så här: 
 

“To get deeply involved in my character I'd like to have the option and 

freedom to create a unique character. it is rather disappointing to bump into 

other characters that look indentical”. 
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Martin (2005) påpekar att möjligheten att kunna ändra sin karaktär i spelet, 

att kunna skapa sin absolut perfekta karaktär definitivt ökar immersionen i 

spelet. Här är ett exempel som stärker påståendet: 

 
“I'm a perfectionist when it comes to creating game characters, I have to love 

her look 100% or I'll never find big enough inspiration to invest so much time 

on them. (But I'm not that superficial in RL [Real life], honest!) Often there's 

just one or two face options I like enough to roll a certain race. For example, I 

love dwarves as a race, but can't roll a female toon because I just don't find 

any of the face options to my taste. I have only one night elf because I have 

only one face I like on them...” 
 

En annan sak som verkade viktig var en karaktärs namn. Möjligheten att få 

välja namnet, och att det blir det namn spelaren vill ha. Namnet var även 

viktigt för en av intervjupersonerna, och det var även fler respondenter som 

antydde på olika frågor att namnet var det viktigaste för deras karaktärer. 

En av respondenterna från forumundersökningen uttalade sig såhär: 

 
“Names are important too.. unforunately of course lots of names i would like 

to use are already taken.. and can only have one name.. i would rather to have 

option to use 2 names when i wish” 

 

Svaren från spelare som endast ägnar sig åt Player versus Environment (PvE) 

var nästan helt skiljt från tidigare respondenter. För dessa spelare var 

immersion ingenting som de tänkte på eller tog till sig: 

 
”I stopped that "immersion" factor a while ago. Been there, done that. Now my 
toons are "playing pieces" more than anything else.” 

 

Men det fanns även respondenter som menade att immersion var en viktig 

faktor. En av respondenterna berättade följande: 

 
“I know this sounds shallow, but looks has a lot to do with it. I write stories 

myself and one of the first things I establish and try to make real are their 

looks. If I can see them in my mind's eye I can continue to get to know their 

personality. Its the same thing with games. Second is of course a background 
story. I'm more easily immersed if I know something of where they began and 

where they came from. The poorer the conditions the better.”  

 

Det var även en person som kände att det räckte med att skapa en karaktär för 

att bli djupt involverad i denne. Svaren innebär att immersion inte tvunget 

måste uppstå för att en spelare ska fortsätta spela. Bartle (2004) menade att 

spelare alltid blir djupt involverade förr eller senare. Resultatet visar då att till 

skillnad från Bartle så tyckte en del av dessa respondenter inte att immersion 

var något viktigt. 
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De spelare som spelar Player versus Environment (PvE) och Player versus 

Player (PvP), samt för de som endast spelar PvP menar att något som 

immersion inte finns, eller att de i alla fall inte tänker på det sättet. En spelare 

svarade så här: 

 
“There is no such thing.  Sorry, there just isn't.” 

 

Att ha en unik karaktär som kan skapas med många val och att spelaren 

spenderar mycket tid med denna verkar vara det viktigaste för spelare som 

utövar samtliga spelstilar. En av respondenterna svarar: 

 
“Absolutely.  My character has to be unique.  Mine.  I don't want to run into 

myself 15 times a day.  In games where the players all have the same 

dimensions, wear the same few sets of gear (class/level depending) and can 

really only customize the hair and face with a dozen or so choices, its 

impossible to feel connected to the character.” 

 

Men det fanns även en spelare som menade att karaktären var mindre viktig, 

det var själva omgivningen som betydde något för honom. Det finns alltså 

många olika sätt för en spelare att bli involverad i spelet, men det finns även 

många olika grader av immersion. 

 

4.2 Karaktärsskapande och identifikation 

I avsnittet om identitet förklarades att forskning visar tydligt att det är väldigt 

avgörande hur ens karaktär ser ut när spelaren ”skapar” identiteten för denne 

(Neustaedter, Fedorovskaya, 2009; Tychsen, Canossa, 2008). Den första 

frågan i intervjun – ”Anser du att det är viktigt för dig att kunna ändra din 

karaktärs utseende?” gav redan där ett visst svar på denna fråga då en av 

intervjupersonerna svarade följande: 
 

”Avataren som jag skapar är ju den förverkligande bilden av mig själv som 

jag kommer va i spelet så den personifierar ju mig som person och dom 

tankesätt och undertryckta viljor och intentioner jag har med personen i spelet. 

Det blir ju ett förkroppsligande av min mentala självbild.” (Intervjuperson 1) 

 

Svaret visar i likhet med Li (2006) att spelare har genom att skapa sin egen 

identitet kontroll över vem de vill vara och hur de vill representera sig själva. 

Li (2006) menar även att genom att kunna ändra sin avatars utseende öppnas 

en helt ny värld av möjligheter och att man kan genom denna förändring 

bräcka alla samhällsbarriärer och skapa en helt unik karaktär med en helt 

unik identitet. Att kunna ändra utseendet verkade vara av största vikt för 

intervjupersonerna för att kunna skapa en identitet till sina karaktärer. På 

frågan ” Anser du att det vid en karaktärsskapande process är viktigt att ha 

många olika val, eller räcker det med bara ett par olika förinställda val?” så 

svarade alla tre personerna att det var avgörande för hur roligt spelet var hur 

mycket spelaren själv fick ändra sin karaktär: 
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”Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha många val, jag tycker att det gör 

stor skillnad. Då känner man verkligen att man kan få till en unik karaktär som 

man känner att man själv verkligen har varit med och skapat.” (Intervjuperson 

3) 

 

Även Martin (2005) tog upp vikten av att spelarna måste känna att deras 

karaktär är unik för annars faller mycket av individualiteten hos karaktären, 

och därigenom även dess identitet. Tillslut kan det även vara viktigt att 

påminna om att Fullerton et al. (2004) sa att man måste ge spelarna 

möjligheter till att få uttrycka sig eftersom möjligheten till att få yttra sig kan 

vara avgörande för om spelet blir framgångsrikt eller inte (Fullerton et al, 

2004). 

 

4.2.1 Identifikationens betydelse för de olika spelstilarna 

För att belysa vikten av identifikation ställdes frågan: ” Does your character 

need to feel unique for you to be able to create an identity for it? – And in 

that case what does that mean in forms of character creation? på forumen. 

 
Det verkar vara viktigt för spelare som ägnar sig åt både PvE och Rp att ha en 

unik karaktär med många olika val för att kunna skapa en identitet till sin 

karaktär. Li (2006) diskuterar faktumet att en spelare behöver många val och 

säger att spelare har genom att skapa sin egen identitet kontroll över vem de 

vill vara och hur de vill representera sig själva. En av respondenterna I 

forumundersökninen svarade så här: 

 
“Yes it does, when I see other toons looking similar to mine, either in 

appearance or armours, I feel less connected to my toons, she is just a copy 

then.” 

 

För en av respondenterna var kläderna en viktig del. I World of Warcraft, 

som denne spelare mest spelar så finns enligt spelaren alldeles för lite 

valmöjligheter för en karaktär att se unik ut: 

 
 “What I do wish is a way to dress differently and not always run around in the 
same gear just because it is the "best" gear. Everyone is dressed in the same 

epic set because it is good stat-wise. LotRO [Lord of the Ring Online] has 

given a good solution to this. You have your a cosmetic clothing which one can 

display without loosing any of your stats from your "epic" gear.” 

 

Enligt Blinka (2008) så kan en spelare antingen implementera en liknande sin 

egen identitet, eller anta en helt ny identitet. En av respondenterna ansåg att 

karaktären inte hade någon egen identitet: 

 
“Then again my char doesn't have an identity, most of them are extensions of 

myself.” 
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Mestadels vill spelare som endast spelar PvE ha unika karaktärer men inte 

alla känner att det är nödvändigt. Att ha en unik karaktär diskuterades även 

av andra forskare (Koivisto 2003; Turkay, Adinolf, 2010). Karaktärernas 

utseende är en del av deras identitet, spelare tycker om att skapa karaktärer 

som kan kännas igen även i stora folksamlingar.  

 
“A character needs to have a certain level of uniqueness to it. If all players 

would look exactly the same I would doubt if I would even touch the game, but 

like in WoW [World of Warcraft] where characters are not quite that unique, 

over time, the character will grow on you and doesn’t need to be 100% 

unique.” 

 

Både Duchenaut et al. (2009) och Pace (2008) menade att en karaktär ofta är 

mer än bara ett verktyg för kommunikation mellan spelare, de är också 

visuella representationer av spelare, en konkret avbild av en spelares 

identitet. En annan spelare svarar så här om vikten av att ens karaktär måste 

vara unik: 
 

 “To a certain degree, yes. That is one of the reasons I picked belf [Blood elf, a 

race in World of Warcraft] to begin with. They had more facial options and 

skin/hair colour combinations. I don't like to look like just a clone in a sea of 

sameness in rl [real life], neither do I like ingame. The more subtle the 

character creation, the happier I am. Also, I cannot abide by mary/gary stues, 
so even if I like uniqueness, I try not to make them into half-dragon aspect 

secret Prince of Azeroth and love-child of Arthas [These are characters from 

the game World of Warcraft]... *shivers*” 

 

För PvE/PvP spelarna samt PvP spelaren så var identitetsskapandet och 

möjligheten att få vara unik inget som var särskilt viktigt: 

 
“No I don't identify with pixel Zero nada nowt.” 

 

Isbister (2006) berättade om att det var viktigt för spelutvecklare och 

speldesigners att inte lägga ner tid på sådant som sedan inte kommer att 

användas, och att man måste se till vilken kategori av spelstilar som man 

riktar sig till. För PvE/PvP är möjligheten att ha en unik karaktär inte en 

viktig faktor, medan det för en stor del av de andra spelarna var en näst intill 

nödvändighet. 

 

De flesta av spelarna som blandar spelstilar tycker att deras karaktärer 

behöver vara unika för att de ska kunna skapa en identitet för dem. Men det 

fanns även en spelare som inte tyckte att man kunde skapa en identitet utifrån 

ett utseende: 

 
“No. Ok, bit logner answer then; Identity is created via actions, not looks. 

Even if everyone was identical, you could create your individual story, 

character and reasons by actions alone. Does your character kill a bunny, 

does your character hug people and so on. Identity is never skindeep.” 
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Även här visar sig stora skillnader i de olika spelstilarna. Identitetsskapande 

är något som de flesta PvE och Rp-spelare ägnar sig åt, men PvP-spelare 

verkar inte ha något större intresse för karaktärernas identiteter. 

 

4.3 Karaktärsskapande och utseende 

Vissa spel gör det möjligt för spelaren att göra i stort sett hur mycket 

ändringar som helst på sin karaktär, medan det i andra endast finns ett antal 

förvalda alternativ (Duchenaut et al, 2009; Tychsen, Canossa, 2008). I 

intervjuerna visade detta sig i flera frågor. På frågan ” Hur mycket tid lägger 

du ner på att skapa din karaktär och är detta olika i olika spel? visade sig 

kanske den allra största skillnaden mellan olika spel. En av intervjupersonen 

svarade följande när han jämförde sitt nuvarande spel World of Warcraft med 

en del andra: 

 
”Jämför med detaljnoggrannheten du har i EveOnline eller i Sims, där finns 

det ju mycket mer, så då tar det självklart längre tid för att få det perfekt, så 

där som man vill ha det. Det är ju ändå mig själv jag ändrar.” (Intervjuperson 

1) 

 

Man kan här även tydligt avläsa att det för denna person känns som att det är 

sig själv han ändrar, så hans karaktärsskapande gällande utseendet påverkar i 

högsta grad även hans immersion och identitet i spelet. En av de andra 

intervjupersonerna svarade följande på samma fråga: 

 
”Ja, det är självklart att det är beroende på hur mycket olika val det finns, och 

jag lägger nog ner rätt mycket tid på det eftersom som sagt jag ofta har en klar 

bild över hur jag vill att den ska se ut.” (Intervjuperson 3) 

 

Alla intervjupersoner var överrens om att det hade stor betydelse för hur 

mycket tid en spelare lägger ner på utseendet i sitt karaktärsskapande 

beroende på vilka möjligheter man har i de olika spelen. Enligt Tingöy och 

Bostan (2007) kunde även processen att skapa en karaktär ses som att skapa 

ett andra jag. På frågan ”Skapar du oftast en karaktär som ska efterlikna dig 

själv, ett ideal eller något helt annat?” Kom en hel del intressanta svar 

angående denna process upp. Ett exempel var: 

 
”Dom första jag brukar skapa brukar ofta vara, typ efterlikna mig själv, buttra 

små dvärgar med skägg.” (Intervjuperson 1) 

 

Även den allra första frågan ”Anser du att det är viktigt för dig att kunna 

ändra din karaktärs utseende?” belyste denna process. Alla intervjupersoner 

var ense om att det var viktigt att kunna alternera sin karaktärs utseende, ett 

exempel lyder så här: 
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”Ja, det är väldigt viktigt för mig, jag tycker att det är en stor del av själva 

spelet. Det är ju väldigt viktigt att ha en karaktär som speglar mig.” 

(Intervjuperson 3) 

 

Svaren kan jämföras med både Isbister (2006) och Bartle (2004) som menar 

att utseendet i högsta grad har betydelse dels för vad spelaren vill att andra 

ska tycka om denne, och dels sin egen självbild. Undersökningen av 

Duchenaut et al (2009) kring karaktärers anpassning i tre virtuella världar 

visade att spelarnas karaktärer oftast var smalare och mer attraktiva än 

spelarna själva. Kvinnliga och även äldre spelare skapade oftare 

idealiseringar av sig själva. När den enda kvinnliga intervjupersonen fick 

frågan” Skapar du oftast en karaktär som ska efterlikna dig själv, ett ideal 

eller något helt annat?” visade sig likheten med undersökningen av 

Duchenaut et al (2009); 

 
”Ibland så är det kanske rätt så likt mig, men kanske mer åt hållet att så vill 

jag se ut. Det är inte ofta jag skapar en väldigt tjock karaktär, trots att jag 

själv är väldigt överviktig. Ska den likna mig så kanske jag skapar den lite 

större men inte jättemycket.” (Intervjuperson 3) 

 

De manliga intervjupersonerna svarade istället att de brukade göra sina 

karaktärer mer som sig själva. I alla fall när det gällde deras huvudkaraktär. 

På frågan ”Vad är det första du väljer att ändra med din karaktär?” Svarade 

en av de manliga intervjupersonerna så här:  

 
”Oftast så är det första som jag skapar en dvärg och det är ju för att jag vill 

att den ska se ut mer som mig och försöker då hitta någon liknande bild där.” 

(Intervjuperson 1) 

 

I Duchenaut et al´s (2009) undersökningar visade det sig även att det 

viktigaste elementet för deras testpersoner att kunna ändra på var håret. Vad 

som var viktigast att ändra för intervjupersonerna i den här undersökningen 

var lite olika, men på frågan ”Är det något som du känner att speldesigners 

lägger ner för lite tid på i delen med karaktärsskapande?” visade det sig att 

det fanns en viss vikt vid håret på ens karaktär: 

 
”I vissa fall så är det rätt dåligt hur dom har fäst håret på själva karaktären. 

Och det kan vara en sån där sak som är fruktansvärt irriterande och som gör 

att jag inte väljer den frisyren, trots att det är en snygg frisyr. Men den passar 

liksom inte på karaktären, den sitter inte rätt och då känns det liksom mer som 

en peruk och då vill jag inte ha den där.” (Intervjuperson 3) 

 

Enligt Bartle (2004) så är det för en designer ett bra val att ha ett alternativ 

för det vanliga karaktärsskapandet, för att kunna tillfredsställa allas behov. 

Han menade att en del spelare vill snabbt kunna få fram en slumpmässig 

karaktär för att snabbt kunna börja spela.  
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Under intervjuerna i denna rapport så visade sig möjligheten att 

slumpmässigt välja en karaktär dock inte vara något direkt nödvändigt för 

spelarna. Ett exempel på svar på frågan ”Är möjligheten att snabbt kunna 

slumpa fram en karaktär eller dess olika delar viktig?” kommer här: 

 
”Det är mer 14-åriga noobs som bara vill ”pew pew pew, max dps, ahhhh 
omg noob” (Intervjuperson 1) [översatt kan man säga att svaret innebär att det 

är mest 14 åriga nybörjare som bara vill döda och göra maximal skada som 

väljer detta val.]  

 

För intervjupersonerna i det här arbetet verkade det mer handla om att det 

kunde vara något kul när spelarna var uttråkade eller om dessa behövde lite 

inspiration. I stort verkar det som att dessa tre intervjupersoner tycker det är 

viktigt att kunna ändra sin karaktärs utseende.  

 

På frågan om vad som var det viktigaste att ändra på sin karaktär visade det 

sig att två av personerna tyckte att ansiktet var viktigast: 

 
”Mer hur glad eller ledsen man ser ut.” (Intervjuperson 2) 

 

Medan den tredje intervjupersonen var inne på att helheten var det absolut 

viktigaste, inte bara en liten del av karaktären: 

 
”Nej man måste ju se det som en sammanslagen helhet, man börjar med dom 

stora delarna, alltså se till att stora moment passar in och är som man vill ha 

dom. Sen går man in och finslipar dom små, ungefär som med ett marmorblock 

så börjar man hugga bort stora delar först, sen går du inte och hugger bort 

mindre delar, sedan finslipar du så det blir så som man vill ha den.” 

(Intervjuperson 1) 
 

Martin (2005) menar att om spelarna inte upplever att de har nog många 

möjligheter att ändra sin karaktär kan spelarna, redan innan de börjar spela, 

känna sig lurade då de inte hade möjlighet att skapa den karaktär de ville och 

att spelaren på grund av de begränsningar som finns då har svårt för att hitta 

en sann identitet till sin skapade karaktär. För denna uppsats var det viktigt 

att ta reda på vad som verkligen var viktigt för att en spelare skulle få ut det 

mesta av sitt karaktärsskapande och därför valdes frågan ”Anser du att det 

vid en karaktärsskapande process är viktigt att ha många olika val, eller 

räcker det med bara ett par olika förinställda val?” Alla intervjupersoner 

tyckte att det var väldigt viktigt med många olika val för att kunna skapa en 

unik karaktär som var mer personlig, även om en person påpekade att man 

som spelare i World of Warcraft inte ser sin karaktär så mycket och därför 

inte behöver så mycket detaljer: 

 
”Det hänger ju på spelstilen. I WoW så ser man ju inte sin karaktärs ansikte så 

ofta, men spelar ju det från ett tredjepersons perspektiv, så man ser det snett 

bakifrån, och då behöver man ju inte kunna ha så mycket detaljer egentligen.” 

(Intervjuperson 1) 
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Vidare ställdes frågan ”Är det något du tänkt på att du skulle vilja ha med och 

kunna ändra, men som inte varit möjligt i de spel du spelat, eller kanske bara 

i ett fåtal av spelen?” Ungefär samma svar kom fram här. För dessa personer 

var det viktigt med många valmöjligheter och detaljrikedom. På frågan om 

det var något särskilt som speldesigners lägger ner för lite tid på i delen med 

karaktärsskapande så var svaren lite olika, allt från att alla fick för lite tid till 

att antalet val var för lite. Det finns alltså tydliga kopplingar mellan 

karaktärsskapande och spelandets njutning för dessa intervjupersoner. 

 

4.3.1 Utseendets betydelse för de olika spelstilarna 

För att belysa vikten av karaktärens utseende ställdes frågan: ” What is the 

most important element to be able to customize, and why? på forumen. 
 

För de spelare som var mest inriktade på en blandning av PvE (Player versus 

Environment) och Rp (Role-Playing) visade det sig tydligt att de viktigaste 

elementen att kunna ändra verkar vara håret och känslan att spelaren ska 

kunna knyta an till sin karaktär. En av respondenterna svarade följande: 

 
” I think they are all important. If I have to pick one I'll have to go with hair 

style and color (ok that's two), since they make it easy to make characters look 

more different from each other. Also, I often associate hair color with my 

character's personality (light=wise & benevolent, dark=wild, bad girl). Also, 

I'm a girl and I like hair stuff” 

 

Även Duchenaut et al. (2009), menade att håret är det viktigaste. I deras 

undersökning påpekade de att det var viktigt att ha många alternativ på 

hårstilar och hårfärger eftersom detta ansågs vara avgörande till hur starkt 

spelarna knöt an till sina karaktärer. Forskarna menar att håret är även i det 

verkliga livet den mest ”formbara” delen av kroppen. En annan anledning till 

varför hår är så betydelsefullt kan vara dess synlighet. Om karaktären har ett 

unikt hår så är denne lättare att känna igen (Duchenaut et al, 2009).  

 

För de spelare som bara inriktade sig på PvE (Player versus Environment) så 

var svaren väldigt olika, dock tenderade merparten tycka att ansiktet var ett 

viktigt element. Men som sagt så skiljde sig svaren mycket mellan dessa 

respondenter. En av spelarna i forumundersökningen tyckte utseendet var helt 

onödigt och svarade så här: 

 
“Character customization is completely uninteresting to me.  What I want most 

from a character is that it isn't a distraction from the game. Many players are 

uninterested in playing a spaceship in EVE Online while I don't have any 

problem with it.  That's because I'm not playing a spaceship.  It's just my game 

piece in the game, like the top hat in Monopoly.” 

 



 

  41 (57) 
 

En annan spelare tyckte att en av de viktigaste sakerna i karaktärsskapandet 

var att karaktären skulle passa för sin klass: 

 
“The toon must "fit" the class its supposed to represent - so no male Draenei 
mages (way too beefy) and no worgen cloth wearers (I am a feral beast that 

likes to bite other people, no caster) for me.” 

 

Enligt Bartle (2004) så var det totalt oviktigt för spelare om karaktären var 

realistisk eller inte. Han skrev att en karaktär kan vara liten och tanig och 

ändå vara jättestark och att det realistiska i karaktärsskapandet inte var av 

någon vikt för en spelare (Bartle, 2004). Svaren i den här undersökningen 

visar till skillnad från Bartle att det kan finnas vikt även i hur realistisk en 

karaktär är. 

 

För de spelare som riktade sig både mot PvE (Player versus Environment) 

och PvP (Player versus Player) var det också olika svar. För en av spelarna så 

var det absolut viktigaste att hans karaktär inte störde resten av hans 

spelande: 

 
”Physical size.  I know where my character is on the screen, as it's always in 

the same spot, in the middle horizontally, and somewhat below the middle 

vertically.  What I need to see is everything else that is going on.  A smaller 

character blocks less of the screen and lets me see more.  So I make small 

characters.” 

 

Även för de spelare som bara använde spelet för PvP (Player versus Player) 

så verkar utseendet av karaktären har mindre betydelse, vilket stödjer Bartle 

(2004) som menade att inte alla spelare kommer lägga ner tid på att skapa sin 

karaktär. En del kommer att välja den första slumpmässiga karaktär som blir 

tillgänglig för dem. 

 

De spelare som använde sitt spelande till alla olika spelstilar – PvE, PvP och 

Rp verkar tycka det är viktigt att ha så många val som möjligt för att kunna 

skapa en unik karaktär. Schroeder (2002) menade att människor vill ha större 

kontroll över sin egen representation i spelet, alltså designen av sin karaktär. 

Vikten av att vara unik och ha många val i sitt karaktärsskapande visar sig 

tydligt i denna respondents svar: 

 
”As much as possible, let it be skincolour, form and shape, hairstyle and 

colour, size of eyes, you name it.” 

 

Martin (2005) påpekade att om spelarna inte upplever att det har nog många 

möjligheter att ändra sin karaktär kan de känna sig lurade då de inte har 

möjlighet att skapa den karaktär de ville. En annan spelare uttryckte det på 

följande vis: 

 
  



 

  42 (57) 
 

“I'm not sure this can be pidgeon-holed into one important customization 

option.  Each character should be unique and in order to do this, you must 

give players control over character dimensions.  Height, weight, etc.  Beyond 

that, their clothes can be very distinguishing as well, depending on if the game 

mechanics allow for it.  It also helps if you can really get in there and work on 

the face.  While most of the time we find ourselves staring at the back of our 

characters' heads, being able to customize our face is important to being 
unique in the game, and not just a soldier in a clone army.” 

 

Även här fanns viljan att kunna skapa en karaktär som visade en del av vem 

spelaren var: 

 
“It's a way to show a bit about yourself and instantly paint a certain picture. 

Flowing blond hair, with ruby earrings compared to a black ponytail with no 

earrings gives out a whole different look on the character and the way the 

daily actions go” 
 

Precis som både Koivisto (2003) och Turkay och Adinolf (2010) kom fram 

till så är karaktärernas utseende en del av spelarens identitet och innebär att 

spelare tycker om att skapa karaktärer som kan kännas igen även i stora 

folksamlingar. Ett budskap om hur spelaren är i sitt verkliga liv kan också 

ibland utläsas av hur deras karaktär skapas. 

 

4.4 Sammanfattning av resultaten 

De spelare som verkade vara allra mest intresserade av karaktärsskapande 

och processen kring karaktärsskapandet var de spelare som ibland ägnade sig 

åt rollspelande. Även vissa spelare som bara spelar PvE ansåg dock att 

karaktärsskapandet var viktigt, men dessa tyckte att immersionen i spelet var 

ointressant. De spelare som delvis eller helt ägnade sig åt PvP verkade ha 

väldigt svårt för att se någon mening med att skapa en identitet eller ett unikt 

utseende överhuvudtaget. Svaren visar att det finns stora skillnader i vad en 

spelare är intresserad av och vad som bör finnas tillgängligt i den 

karaktärsskapande processen. I likhet med Isbister (2006) visar denna 

undersökning att man som designer först måste sortera ut vilka spelare spelet 

riktar sig mot innan man kan bestämma vad som är viktigt för spelarna. 

 

I nästa kapitel kommer resultaten analyseras och diskuteras vidare. 

Uppdelningen i följande kapitel kommer att skilja sig från den uppdelning 

som tidigare använts. Arbetet kommer nu att knytas ihop och för att göra det 

på bästa sätt kommer först karaktärsskapandets karaktär att diskuteras, och 

därefter kommer design för karaktärsskapandet diskuteras. 
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5 Diskussion  
Syftet med arbetet var att få en bättre förståelse för vad en användare vill ha 

ut av sin karaktär och sitt karaktärskapande. Detta innefattade vilka val som 

hade betydelse för att en användare skulle kunna göra karaktären i spelet mer 

personlig eller för att kunna öka sin samhörighet med sin karaktär, så att 

spelaren känner att han eller hon verkligen är inne i den världen som spelet 

utgör.  

 

I resultatkapitlet visades en sammanfattning och analys av samtliga 

respondenters svar på frågorna för undersökningen. Det som framkom i 

föregående kapitel var att svaren skiljde sig mycket beroende av vilken 

spelstil en spelare hade. Därför kommer det första som diskuteras i det här 

kapitlet vara karaktärsskapandets karaktär för att förstå hur spelare spelar 

spelet, hur de fördjupar sig i sin karaktär och hur de slutligen skapar en 

identitet åt sin egen representation i spelet. Efter karaktärsskapandets karaktär 

kommer design för karaktärsskapandet att diskuteras. Speciellt diskuteras vad 

som egentligen är viktigast för en designer att tänka på när denne skapar den 

karaktärsskapande delen i ett MMORPG. Kapitlet avslutas med en 

metodreflektion, slutsats, samt förslag till fortsatt forskning. 
 
 

5.1 Karaktärsskapandets karaktär 
Att stora skillnader finns mellan olika spelstilar verkar helt klart. Den enda 

personen som enbart ägnade sig åt Player versus Player svarade att alla 

frågeställningarna var irrelevanta för hans spelande. Även de som bara ibland 

ägnade sig åt PvP verkade allmänt vara mindre intresserade av 

karaktärsskapandet i stort. För de som ägnar sig åt PvE med inslag av Rp så 

är immersion, identitet och utseende dels väldigt viktigt och dels så smälter 

dessa kategoriseringar ofta in i varandra. Likheterna mellan kategorierna 

visade sig även i forumsvaren, då flera personer svarade väldigt likartat på de 

tre olika frågorna om immersion, identifikation och utseende.  

 

Undersökningen i det här arbetet visar att när det gäller immersion inom de 

olika spelstilarna så behöver både PvE/Rp-spelare och de som blandar olika 

spelstilar känna att de kan skapa en unik karaktär, gärna med en 

bakgrundshistoria som gör att deras karaktär får ännu mer personlighet. För 

spelare som endast spelade PvE var immersion ingenting viktigt, vissa ansåg 

till och med att det inte fanns något som skulle kunna kallas för immersion. 

Även PvP-spelaren ansåg sig inte behöva känna en samhörighet med sin 

karaktär. När det gällde identifikationsprocessen så var det väldigt viktigt för 

både PvE/Rp och samtliga spelstilar att känna att deras karaktär var unik, 

medan PvE/PvP inte ansåg att denna möjlighet var nödvändig. När det kom 

till att kunna ändra sitt utseende och vilka element som här var viktigast att 

kunna alternera så svarade en hel del av PvE/Rp-spelarna att det var mycket 
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viktigt att kunna ändra sitt utseende, och framför allt håret på sina karaktärer. 

PvE spelarna hade här olika svar men de flesta verkade ändå tycka att 

ansiktet var viktigt. För PvP/PvE så hade utseendet mindre betydelse, medan 

de spelarna som spelade olika spelstilar kände att det var väldigt viktigt att ha 

många val för att kunna skapa en unik karaktär. 

 

I arbetet har flera olika sorters spelstilar diskuterats. PvE, PvP och Rp 

används oftast av speltillverkare. Bartle (2004) tog upp presterande, 

socialiserande, upptäckande och ”killers” som egna kategoriseringar. Till 

detta har även kategoriseringar av själva karaktären förklarats, i form av 

spelare, avatar och karaktär samt persona (Bartle, 2004). För att bättre förstå 

resultatet så tycker jag mig kunna läsa ut samband mellan dessa tre olika 

kategoriseringar. Jämförelserna är väldigt generella och oftast så är inte en 

spelare bara intresserad av en enda del av ett spel, men jämförelserna kan 

ändå vara en bra utgångspunkt. En bild av resonemanget finns nedan i bild 

1.1. 

 

 
Bild 1.1 Samband mellan spelstilar 

 

En spelare som ägnar sig åt PvE skulle troligen luta mer åt att kalla sin 

spelpjäs för avatar. Denne spelare känner ofta någon slags tillhörighet med 

sin spelpjäs, som de ändå känner representerar dem själva. Dessa spelare 

ägnar sig troligen mest åt att avancera eller upptäcka världen. 

Rollspelsspelande människor ser oftast sin spelpjäs som en karaktär, alltså en 

representant för dem själva. Deras karaktär är inte ett objekt utan mer en 

förlängning av dem själva. Men det finns även de rollspelare som går så djupt 
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in i sin karaktär att det inte längre finns någon skillnad mellan karaktären och 

spelaren. Spelare av denna typ ägnar sig oftast åt att socialisera med andra 

spelare. Spelare som endast ägnar sig åt att strida mot andra spelare rankas 

som PvP-spelare. Dessa ser sin karaktär som ett objekt, en spelpjäs, inget mer 

och inget mindre. De här spelarna ägnar sig som sagt åt att döda sina 

motspelare och kan därför klassas som ”killers”.  

 

Ordet unik är något som genomsyrade alla svar. De flesta respondenter ville 

skapa en unik karaktär för att lättare kunna känna en större samhörighet med 

denne. Ett forumsvar visade att han inte vill träffa sig själv hundra gånger om 

dagen. Intressant var också svaren från de spelare som mer riktade in sig på 

PvP. För dessa var samhörigheten med sin karaktär inget viktigt, en 

respondent gick till och med så långt som att säga att det inte finns något som 

heter immersion. Att immersion existerar är väl i stort sätt bevisat av ett antal 

forskare, men däremot så visade Bartle (2004) tydligt att alla inte behöver nå 

den grad av immersion så att denna påverkar spelaren. Vissa spelare ser bara 

sina karaktärer som spelpjäser, och känner därför ingen större samhörighet 

med dessa. 

 

En identitet verkar ändå vara något av det viktigaste för spelare. Intressant 

var att alla tre intervjupersoner, oberoende av varandra, nämnde – om än på 

olika sätt – att de inte ville vara stöpta ur samma form. Här började ordet 

”unik” framträda mer och mer, det var även därför det i frågan om identitet 

frågades om karaktären behövde kännas unik för att kunna skapa en identitet 

till denne. Identitetsskapandet i MMORPGs är väldigt intressant. Varför 

lägger människor ner så mycket tid på att skapa en absolut ”rätt” karaktär 

med en unik identitet? Kan det bero på att man inte bara spelar mot en dator, 

utan att det faktiskt är andra människor man ”umgås” med.  I MMORPGs ska 

karaktären representera den du är, eller kanske vill vara, och därför tror jag 

att det är väldigt viktigt för en spelare att känna att de har möjlighet att skapa 

en identitet till sin karaktär.  

 

En annan viktig sak som nämndes av ett flertal respondenter var möjligheten 

att deras karaktär skulle kunna kännas igen, delvis av spelaren själv, men 

även av andra spelare. Anledningen till att spelare vill synas med sina 

karaktärer kan vara just det att man skapar en starkare identitet på det sättet. I 

det riktiga livet presenterar vi oss själva genom väldigt många uttryck, och 

flertalet av dessa är genom saker som står ut ur mängden. Till exempel kan 

uttrycken visa sig vara en skrikig hårfärg, annorlunda klädstil, eller massvis 

med piercingar, vad än som får oss att känna oss unika i en värld full av andra 

människor. Det är troligtvis även detta som spelare vill förmedla med hjälp 

av sina karaktärer, ett sätt för en spelare att visa vem de verkligen är som 

person. 
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En av personerna som svarade på forumen sa att han för ett tag sedan slutat 

att känna någon slags samhörighet med sin karaktär. Spelet ska kunna 

användas för att slappna av, men när ens karaktär bli något som spelaren helt 

identifierar sig med så innebär detta även att relationer och händelser i spelet 

blir lika intensiva som i det verkliga livet. Bartle (2004) menade att när en 

spelare känner en koppling till andra spelare är det svårare att lämna spelet. 

Frågan är om det även kan bli så att om spelaren blir för djupt involverad i 

sin karaktär och de andra spelarna så kan spelet bli som en ny verklighet för 

en spelare. Även Tingöy och Bostan (2007) visade att en spelare kan bli så 

djupt involverad att det kan leda till missbruk. 

 

I det teoretiska ramverket beskrevs att hur mycket alternativ som finns 

tillgängliga för karaktärsskapandet är väldigt olika beroende på vilket spel 

man spelar. Det har även varit väldigt olika svar när det gäller vad som är 

viktigt att kunna ändra på sin karaktär. En av intervjupersonerna uttryckte att 

det var sig själv han ändrade. Svaret bevisar ännu mer att karaktären är mer 

än bara en spelpjäs för många spelare. Flera svarade också att det var viktigt 

att karaktären speglade dem själva, även om det fanns antydningar till att en 

viss idealisering av dem själva förekom. Oavsett hur karaktären skapades så 

var det för flertalet respondenter viktigt att känna att de skapade en karaktär 

som de själva kunde knyta an till. För att kunna knyta an till sin karaktär 

krävs återigen valmöjligheter.  

 

Många av svarspersonerna spelar spelet World of Warcraft (WoW) där det 

inte finns så väldigt många valmöjligheter. Man kan där ändra hudton, 

hårfärg, hårstil, ansikte, ansiktsdetaljer och liknande. För varje alternativ 

finns ungefär tio olika förinställda val som spelaren har att välja mellan. Med 

en spelkrets på över 12 miljoner spelare så innebär detta att det är i stort sätt 

omöjligt att skapa en karaktär som är helt unik. Enligt flertalet svarspersoner 

så är avsaknaden av möjligheter att förändra sin karaktärs utseende det enda 

de saknar i WoW. Spelet i sig är förtrollande, men möjligheten att skapa en 

unik karaktär drar ner nöjet med spelet. Även om så är fallet har Blizzard 

Entertainment, som skapat World of Warcraft tydligen lyckats. Att ha 12 

miljoner ständigt återkommande spelare kan inte bevisa något annat. 

Slutsatsen kan då dras, att om man som spelutvecklare lyckas skapa ett nog 

bra spel, med stor möjlighet för spelarna att känna samhörighet med sin 

karaktär så kanske inte karaktärsskapandet behöver vara perfekt, inte ens för 

rollspelande spelare. Kanske är det så att den personen som sa att ”det är jag 

som gör min karaktär unik” hade rätt. Men faktum kvarstår att de flesta 

respondenter ville ha mer val i sitt karaktärsskapande, och detta tyder på att 

det ändå är en viktig faktor i spelskapandet. 

 



 

  47 (57) 
 

5.2 Design för karaktärsskapande 

För att skapa en identitet till sina karaktärer ville de flesta spelare känna att 

deras karaktär var unik. För att kunna skapa en unik karaktär krävs det av den 

karaktärsskapande processen att det finns många olika val. För de flesta 

respondenter så var det inte nog med ett par förinställda val, den allmänna 

uppfattningen var istället att ju fler val det fanns desto bättre. Undantagsvis 

fanns även de som knappt inte behövde ha några val, utan istället bara vill 

sätta igång med spelet så fort som möjligt. I likhet med Bartle (2004) visar 

även denna undersökning att alla inte har samma behov av att skapa en 

perfekt karaktär. 

 

Att kunna känna en samhörighet med sin karaktär, skulle även det komma att 

visa sig väldigt viktigt för de flesta spelare. Blinka (2008) och Bartle (2004) 

menade båda att en spelare tycker att det är viktigt att känna samhörighet med 

sin karaktär. Svaren från respondenterna i denna undersökning innebär dock 

att det kan vara svårt att förstå vad som är viktigt för en designer att tänka på. 

Om alla vill skapa sin egen perfekta karaktär, med hjälp av varierade 

valmöjligheter så innebär det att man som designer måste lägga ner mycket 

tid på alla olika moment av karaktärsskapandet, men än en gång handlar det 

om att känna sin publik. Om spelet riktar sig mest mot rollspelare så bör man 

tänka på att lägga ner mycket tid på karaktärsskapandet, men om spelet 

istället riktar sig mot PvP spelare så kan det vara bättre att fokusera på andra 

saker än karaktärsskapande.  

 

I dagens MMORPGs är det väldigt olika hur mycket egna val som en spelare 

kan göra för att skapa sin karaktär (Duchenaut et al, 2009; Tychsen, Canossa, 

2008). Men eftersom det enligt Bartle (2004) kostar väldigt lite för de 

virtuella världarna att låta karaktärer ha olika hårstilar, hårfärger, kläder och 

liknande, så är det svårt att förstå att inte alla spel har lika många 

valmöjligheter. Som tidigare nämnts så är det viktigt för en speldesigner att 

känna till vilken spelstil som spelet ska designas för. I likhet med till exempel 

Duchenaut et al. (2009) visar denna undersökning vikten av att kunna ändra 

på de olika element som syns, och som en spelare kan använda för att 

uttrycka sin karaktärs identitet. Exempel som kommit upp i undersökningen 

är hårfärg och hårstil, men även möjligheten att kunna uttrycka sig genom 

sina kläder eller ansiktsmodifieringar.  
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En annan sak som nämndes i flertalet svar var önskan att kunna knyta an till 

sin karaktär. För att tillgodose detta så kan det löna sig för spelskaparna att 

tänka på att de olika valen som finns tillgängliga för spelarna bör vara 

realistiska. Även om det är en fantasivärld så måste det finnas drag av 

karaktären som spelaren kan identifiera sig med. För en designer är det 

viktigt att tänka på att processen med att skapa en karaktär handlar för många 

spelare om mer än att bara ha en spelpjäs. Karaktären är en representation av 

dem själva, därför måste spelarna även känna att det finns nog många val för 

att kunna göra en perfekt och unik karaktär. 

 

Sammanfattningsvis kan det vara en god idé att gå tillbaka till den 

ursprungliga frågeställningen för arbetet: ”Vad är för en designer viktigast att 

tänka på när man designar en karaktärsskapande del i ett spel?” Svaret på 

denna fråga är inte solklar, men en av de viktigaste saker som uppkommit i 

arbetet, är vikten av att känna sin publik, att verkligen ta reda på mer om 

vilka spelstilar det egentligen är man riktar spelet mot, och vad dessa spelare 

vill ha. Generellt kan man efter denna undersökning dra slutsatsen att de 

spelare som ägnar sig främst åt Player versus Player inte behöver en lika väl 

utvecklad karaktärsskapande del som övriga spelare, men att det ändå verkar 

finnas fler spelare som behöver många, och väl utvecklade val än spelare som 

finner många valmöjligheter onödigt. Svaret blir därför att en designer måste 

känna sin publik för att bäst kunna skapa en fängslande karaktärsskapande 

del av spelet. 

 

5.3 Metodreflektion 

När valet av metod skulle fastställas övervägdes tidsåtgång, tidigare 

forskning samt validitet och reliabilitet. Genom att den tidigare forskningen 

ofta fokuserat på kvantitativa undersökningar var det intressant att utgå från 

kvalitativa metoder och på så sätt skapa djupare förståelse. Det val av metod 

som gjordes inför uppsatsen har visat sig ge en annorlunda infallsvinkel på 

karaktärsskapandet, och det var även detta som var förhoppningen. Det hade 

varit önskvärt med en större respondentgrupp, både vad det gäller intervjuer 

och i forumundersökningen. Även fördelningen av respondenter i 

forumundersökningen har med stor sannolikhet påverkat resultatet. Eftersom 

det endast fanns en PvP-spelare som besvarade forumfrågorna, gjorde detta 

det svårt att dra generella slutsatser. Man kan även ställa sig frågan om PvP-

spelare kanske inte lika frekvent går in och svarar på en sådan här 

undersökning. För dessa spelare kan det vara viktigare att på forumen endast 

hitta information om andra saker, mer informativa för deras spelande. Även 

faktumet att forum i stort sätt alltid är indelade i olika subkategorier innebär 

att spelare direkt gör val av vilka foruminlägg som är viktiga för dem. Det var 

därför svårt att veta i vilken kategori denna undersöknings foruminlägg borde 

tillhöra, detta kan ha medfört att endast en viss typ av spelare upptäckte 

frågorna.  
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Det är svårt att avgöra validitet och reliabilitet för ett kvalitativt arbete, och 

som tidigare diskuterades så är det svårt att göra samma undersökning och få 

samma svar. Även faktumet att intervjupersonerna hade närliggande åldrar 

kan ha påverkat svaren från dessa. Att börja med att först göra intervjuer som 

en inledande metod, och sedan gå vidare med mer fokuserade frågeställningar 

till ett större antal spelare gav dock ett tillfredsställande resultat. 

Sammantaget upplevs metodvalet väldigt relevant, även om det skulle kunna 

göras förbättringar, då metodvalet gav en ny och intressant infallsvinkel till 

forskningen om karaktärsskapande. 

 

 

5.4 Slutsats 

Det viktigaste som framkommit i undersökningen är att en designer måste 

känna sin publik. Som designer behöver man veta för vilka spelstilar man 

designar ett spel. Om spelet främst riktar sig mot Player versus Player-spelare 

lutar det mot att det är mindre viktigt att lägga ner mycket tid på 

karaktärsskapandet. Om spelet istället riktas mot olika spelstilar, och då 

främst rollspelande spelare, så bör, enligt respondenterna i den här 

undersökningen, mycket mer tid läggas på karaktärsskapandet. De faktorer 

som var viktiga för spelarna, för att kunna fördjupa sig i sina karaktärer, var 

att deras karaktärer hade möjligheten att bli unika. Undersökningen visar en 

tendens till att det för en designer är viktigt att tänka på att processen med att 

skapa en karaktär handlar för många spelare om mer än att bara ha en 

spelpjäs. Karaktären är ofta en representation av dem själva, därför måste 

spelarna även känna att det finns nog många val för att kunna göra en perfekt 

och unik karaktär. Detta avhjälper även skapandet av en karaktärs identitet, 

vilket verkar vara en stor del av karaktärsskapandet. Spelarna i 

undersökningen ville kunna ändra på så många olika element som möjligt, 

främst för att få en karaktär som kunde stå ut från mängden och tydligt visa 

vad spelaren ville säga med sin karaktär. Undersökningen visar tydligt att den 

karaktärsskapande processen är ett väldigt viktigt moment i en spelares 

uppfattning av spelet. 
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5.5 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att fortsätta forska utifrån identitetsskapandet, med 

just hänsyn till karaktärsskapandet. Varför är det så viktigt för en spelare att 

ha en identitet till sin karaktär? Skapar spelaren olika identiteter till olika 

karaktärer eller är det i stort sätt samma för alla? 

 

Något annat som framkom i undersökningen var vikten av en karaktärs namn. 

Det var för vissa spelare helt avgörande för om de skulle tycka om sin 

karaktär eller inte. Vad är det som gör att spelare resonerar på det här sättet? 

Har namn lika stor innebörd i riktiga livet som i spelvärlden? 

 

En sak som inte togs upp särskilt mycket i undersökningen är klasser och 

raser i MMORPGs, vad har dessa för betydelse för identitetsskapandet? 

Formar spelaren sin karaktär beroende på vilken ras/klass de väljer, eller 

väljer spelaren ras/klass efter vilket utseende de skapat till sin karaktär? 

 

Bartle (2004) skriver om CMC, Computer-Mediated Communication, om hur 

spelare kommunicerar i spel. Har detta något med karaktärsskapandet att 

göra. En liten del av detta togs upp i det teoretiska ramverket, men det hade 

varit intressant att följa en grupp spelare i ett spel, samt i det verkliga livet för 

att kunna se vilka skillnader som möjligtvis skulle uppstå. 

 

Något annat som skulle vara intressant att forska vidare i är vikten av att 

spelaren känner en samhörighet med sin karaktär eller den virtuella världen. 

Vad är det förutom karaktärsskapandet som avgör hur en spelare blir 

involverad i spelet? Kanske ännu mer intressant, vad behövs för att en PvP-

spelare ska känna sig djupt involverad i ett spel, då karaktärsskapandet 

tydligen inte är en avgörande faktor där. 

 

Slutligen hade det varit väldigt intressant att undersöka samma frågor som 

ställts i detta arbete, men fokuserat mer på vilka skillnader som finns mellan 

kön, ålder och vart spelarna bor. Finns det överhuvudtaget några generella 

skillnader? Varför är det i så fall på detta sätt? Det finns alltså all anledning 

att fortsätta forska kring speldesign och karaktärsskapande, och om vad som 

gör dessa världar så förtrollande för så många människor, och karaktärer. 

 

 
 

 



 

  51 (57) 
 

Referenser 
 

Böcker: 
 

 Bartle, R.A. (2004) Designing Virtual Worlds, Indianapolis: New 

Riders Publishing. 

 

 Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber 

 

 Corneliussen, H. (Red.) (2008) Digital Culture, Play, and Identity : A 

Critical Anthology of World of Warcraft Research, Cambridge: MIT 

Press. 

 

 Fullerton, T., Swain, C. och Hoffman, S. (2004) Game Design 

Workshop - Designing, Prototyping, and Playtesting games, San 

Francisco: CMP Books. 

 

 Heudin, J-C (Red.). (1999) Virtual Worlds - synthetic Universes, 

Digital Life, and Complexity, Massachusetts: Perseus Books 

 

 Holme, S. och Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik - Om 

kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund: Studentlitteratur. 

 

 Isbister, K. (2006) Better Game Characters by design: A 

psychological approach, San Francisco: Elsevier Inc. 

 

 Linderoth, J. (2007) Datorspelandets Dynamik - Lekar och roller i en 

digital kultur, Lund: Studentlitteratur. 

 

 Schroeder, R. (Red.) (2002) The social life of Avatars: presence and 

interaction in shared virtual Environments, London: Springer- Verlag 

 

 

Artiklar: 
 Blinka, L. (2008) 'The Relationship of Players to Their Avatars in 

MMORPGs: Differences between Adolescents, Emerging Adults and 

Adults', Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on 

Cyberspace, article 5 

 

 Calka, M., 2006. Beyond Newbie: Immersion In Virtual Game 

Worlds. Muncie, Indiana, USA: Ball State University. 

 



 

  52 (57) 
 

 Cornett, S. (2004) 'The Usability of Massively Multiplayer Online 

Roleplaying Games: Designing for New Users', Conference on 

Human Factors in Computing Systems , 24-29 April, pp. 703-710. 

 

 Ducheneaut, N., Wen, M., Yee, N. och Wadley, G. (2009) 'Body and 

Mind: A Study of Avatar Personalization in Three Virtual Worlds', 

The 27th Annual CHI Conference on Human Factors in Computing 

Systems, 4-9 April, pp. 1151-1160. 

 

 Feng, W., Brandt, D. och Saha, D. (2007) 'A Long-Term Study of a 

Popular MMORPG', 6th Annual Workshop on Network and Systems 

Support for Games: Netgames 2007, 19-20 September, pp. 19-24. 

 

 Guitton, M.J. (2010) 'Cross-modal compensation between name and 

visual aspect in socially active avatars', Computers in Human 

Behavior, Vol. 26, No. 6., 27 November, pp. 1772-1776. 

 

 Koivisto, E., 2003. Supporting Communities in Massively Multiplayer 

Online Role-Playing Games by Game Design. Tampere Finland: 

Nokia Research Center. 

 

 Li, C., 2006. More than Just a Game: Communication and 

Community in MMORPGs. New Jersey: Pearson Education, Envision 

in Depth: Reading, Writing, and Researching Arguments. 

 

 Martin, J., 2005. Virtually Visual: The Effects of Visual Technologies 

on Online Identification. Vancouver: Authors & Digital Games 

Research Association DiGRA. 

 

 Neustaedter, C. och Fedorovskaya, E. (2009) 'Presenting Identity in a 

Virtual World through Avatar Appearances', Graphics Interface, 25-

27 Maj, pp. 183-190. 

 

 Pace, T., 2008. Can an Orc Catch a Cab in Stormwind? Cybertype 

Preference in the World of Warcraft Character Creation Interface. 

New York: CHI '08 extended abstracts on Human factors in 

computing systems. 

 

 Tingöy, Ö. och Bostan, B. (2007) 'Future of new media, towards the 

ultimate medium: Presence, Immersion and MMORPGs', 4th 

International Symposium Communication in The Millenium, 17 Maj. 

 



 

  53 (57) 
 

 Turkay, S. och Adinolf, S. (2010) 'Free to be me: a survey study on 

customization with World of Warcraft and City Of Heroes/Villains 

players', Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 2, Issue 

2, pp. 1840-1845. 

 

 Tychsen, A. och Canossa, A. (2008) 'Defining Personas in Games 

Using Metrics', Future Play '08 Proceedings of the 2008 Conference 

on Future Play: Research, Play, Shar, 3-5 November, pp. 73-80. 

 

 Van Looy, J., Courtois, C. och De Vocht, M. (2010) 'Player 

Identification in Online Games: Validation of a Scale for Measuring 

Identification in MMORPGs', Fun and Games, 15-17 September, pp. 

126-134. 

 

 Whang L, K.J., 2005. The comparison of online game experiences by 

players in games of Lineage & EverQuest: Role play vs. 

Consumption. Vancover: Authors & Digital Games Research 

Association DiGRA. 

 

 Yee, N. (2006) 'The Demographics, Motivations and Derived 

Experiences of Users of Massively Multi-User Online Graphical 

Environments', MIT Press Journals, Vol. 15, No. 3, 9 Juni, pp. 309-

329. 

 

 

Internetkällor: 
 Blizzard-Entertainment (2010) WORLD OF WARCRAFT® 

SUBSCRIBER BASE REACHES 12 MILLION WORLDWIDE, 7 

Oktober, [Online], Tillgänglig: http://us.blizzard.com/en-

us/company/press/pressreleases.html?101007 [28 April 2011]. 

 

 Nationalencyklopedin Kvalitativ metod, [Online], Tillgänglig: 

http://www.ne.se/kvalitativ-metod [12 Maj 2011] 

 

 

 

      

  

http://us.blizzard.com/en-us/company/press/pressreleases.html?101007
http://us.blizzard.com/en-us/company/press/pressreleases.html?101007
http://www.ne.se/kvalitativ-metod


 

  54 (57) 
 

Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 
 Anser du att det viktigt för dig att kunna ändra din karaktärs utseende? 

 

 Vad är det första du väljer att ändra med din karaktär? 

 

 Vad är enligt dig det viktigaste att kunna modifiera på din karaktär? 

 

 Hur mycket tid lägger du ner på att skapa din karaktär och är detta olika i 

olika spel? 

 

 Anser du att det vid en karaktärsskapande process är viktigt att ha många 

olika val, eller räcker det med bara ett par olika förinställda val? 

 

 Om du lägger ner mer tid på att skapa din karaktär, känner du då en större 

samhörighet med denna? 

 

 Är det viktigt med ett stort urval av klasser och raser? 

 

 Skapar du en oftast en karaktär som ska efterlikna dig själv, ett ideal eller 

något helt annat? 

 

 Vad använder du oftast din karaktär till? Att umgås med andra spelare, att 

fort avancera i spelet, upptäcka välden, eller vill du helst vinna över andra 
spelare? 

  

 Hur viktigt är det för dig med namnet på din karaktär och hur väljer du 

detta? 

 

 Är möjligheten att snabbt kunna slumpa fram en karaktär eller dess olika 

delar viktig? 

 

 Är det något du tänkt på att du skulle vilja ha med och kunna ändra, men 

som inte varit möjligt i de spel du spelat, eller kanske bara i ett fåtal av 
spelen? 

 

 Är det något som du känner att speldesigners lägger ner för lite tid på i delen 

med karaktärsskapande? 

 

 Hade det hjälpt dig att få bättre kontakt med din karaktär om du fått välja 

mer bakgrundsdetaljer som kan påverka vem din karaktär är idag. 

 

 Något annat som jag inte tagit upp som är viktigt för dig i den 

karaktärsskapande processen? 
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Bilaga 2 – Foruminlägg till utvald grupp 

 

Hello dear friends! 

 

As some of you already know I’m currently writing my master thesis. I'm 

writing about the character creation process, from a designer’s point of view, 

and now I would really like some help if you have a few minutes to spare. 

 

I have three questions that I’m going to post on some MMORPG forums and 

I would love your opinions on them, if something is put oddly or if you don’t 

quite see what I mean, and of course I want you to answer my questions! :) 

 

So here goes: 

 

When you are creating a character: 

• What is the most important element to be able to customize, and why? 

 

• What is needed for you to get immersed (deeply involved) in your 

character? 

 

• Does your character need to feel unique for you to be able to create an 

identity for it? – And in that case what does that mean in forms of character 

creation? 

 

 

Really grateful for any help I can get! 

 

Love you guys! 

 

/Ziva 
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Bilaga 3 – Slutligt foruminlägg 

 

Hello fellow gamers! 

 

I could really use some help, I’m currently writing my master’s thesis about 

character creation in MMORPGs and I would like your input on some 

questions. 

Feel free to just answer one or two, or answer them all :) 

Really appreciate all the help I can get! 

So here goes: 

 

  What do you usually "use" your character for, Rp, PvE or PvP? 

 

When you are creating a character: 

 What is the most important element to be able to customize, and why? 

 What is needed for you to get immersed (deeply involved) in your 

character? 

 Does your character need to feel unique for you to be able to create an 

identity for it? – And in that case what does that mean in forms of 

character creation? 

 

Thank you all! 

 

/Sahga 
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