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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete undersöker om ögonfärger och former kring ögonen hos 

spelkaraktärer i action-genren och om ovanliga aspekter kring dessa kan orsaka en 

kuslig effekt som minskar trovärdigheten hos dem. Teorier kring hur människor 

uppfattar varandra, “The Uncanny Valley” samt stereotyper i dataspel och samhället 

har använts som grund för att analysera arbetet. För att undersöka detta ämne togs 15 

ritade koncept utav tre spelkaraktärer från olika kända dataspel. Koncepten skapades 

med fokus på karaktärens grunddesign, ovanliga och neonfärger, asymmetri samt 

vidgade ögon. Undersökningen genomfördes med en enkät och en semistrukturerad 

intervju för 6 informanter som hade någon form av erfarenhet att spela dataspel. Syftet 

med undersökningen var att ta reda på om man kunde använda sig av att ändra 

ögonens färgsättning hos karaktärer i en spelgenre där detta i nuläget inte är vanligt 

förekommande, utan att karaktären för den skull upplevs som obehaglig och onaturlig. 

Nyckelord: Ögon, Dataspel, The Uncanny Valley, Dataspelskaraktärer, Stereotyper 

  



Innehållsförteckning 

1 Introduktion .................................................................................................... - 1 - 

2 Bakgrund ........................................................................................................ - 2 - 

2.1 The Uncanny ...................................................................................................... - 4 - 
2.1.1 The Uncanny Valley ................................................................................................... - 5 - 

2.2 Stereotyper ......................................................................................................... - 8 - 
2.2.1 Stereotyper i dataspel ................................................................................................ - 9 - 
2.2.2 Tolkningar av ansikten ............................................................................................... - 9 - 

3 Problemformulering .................................................................................... - 11 - 

3.1 Metodbeskrivning .............................................................................................. - 11 - 
3.1.1 Arbetsmetod ............................................................................................................. - 11 - 
3.1.2 Undersökningsmetod ............................................................................................... - 15 - 

4 Genomförande ............................................................................................. - 16 - 

4.1 Anatomi och grafisk studie ................................................................................ - 16 - 

4.2 Skissning och Linjeteckning .............................................................................. - 18 - 

4.3 Skuggning och Finslipning ................................................................................ - 20 - 

4.4 Begränsningar och ändringar ............................................................................ - 23 - 

4.5 Pilotstudie ......................................................................................................... - 25 - 

5 Utvärdering................................................................................................... - 26 - 

5.1 Presentation av undersökning och Analys ........................................................ - 26 - 

5.1.1 Cole (Gears of War) ................................................................................................. - 27 - 
5.1.2 Ellie (Last of Us) ....................................................................................................... - 29 - 
5.1.3 Haytham (Assassin’s Creed III) ................................................................................ - 30 - 
5.1.4 Intervjuer .................................................................................................................. - 32 - 

5.2 Slutsatser .......................................................................................................... - 33 - 

6 Avslutande diskussion ................................................................................ - 34 - 

6.1 Sammanfattning ................................................................................................ - 34 - 

6.2 Diskussion ........................................................................................................ - 34 - 

6.3 Framtida arbete ................................................................................................ - 35 - 

Referenser .......................................................................................................... - 36 - 

 

 



 1 

1 Introduktion 

Inom spelutvecklingen är det viktigt att en karaktär skapas med tanke på att spelaren snabbt 

ska kunna associera denna till dess relevanta roll och syfte i spelet i fråga, det vill säga att 

man snabbt förmedlar karaktärens roll och personlighet. En karaktär i ett dataspel är ofta 

utformad efter en stereotyp som snabbt kan referera till dennes personlighet, yrke eller 

andra aspekter som enkelt identifierar den. Hur en karaktär uppfattas av en person beror 

främst på det första intrycket man får av den(Isbister 2006: 5). För de spel som strävar efter 

realism, som många actionspel gör, finns ytterligare en faktor som är mycket viktig att 

hänvisa till: Att skapa en realistisk karaktär som kan ses i en positiv eller negativ syn till 

deras personlighet och om man uppfattar karaktären som en vanlig människa eller inte inom 

karaktärens kontext. Inom Fantasy- och Sci-fi-genren är det viktigt att skapa en karaktär 

som passar in i spelets värld, även om spelet har en del element som inte är satta i ett 

verklighetstroget perspektiv. Om magi eller mytologiska djur och väsen är en faktor i spelet 

är chansen stor att spelaren kopplar detta till att vara normen och accepterar vad som 

normalt kan antas som onaturligt i verkligheten. Ögon som lyser eller ändras i någon form 

när en spelkaraktär eller avatar använder sin kraft eller en förmåga är inget hinder för 

spelaren i en påhittad värld med magiska eller futuristiska teman. En av skillnaderna mellan 

en realistisk karaktär och en karaktär som skapar en känsla av kuslighet kan ligga i hur dess 

ögon är utformade. En människas hjärna är ofta ovillig att komma över kännetecken som 

motsäger de fenomen som man har bekantat sig med (Jentsch 1906). 

Detta arbete kommer att med fokus på en karaktärs ögonfärg och muskulatur kring ögonen, 

undersöka hur, eller om det är möjligt att skapa trovärdiga och realistiska spelkaraktärer 

inom action-genren, utan att de skapar en onaturlig känsla för spelaren. Undersökningens 

syfte är att skapa en bild av hur erfarna spelare kan uppfatta en karaktär som har ögon vars 

färger på deras iris är mer ovanliga samt att små förändringar i muskulatur kring ögonen 

sker. Undersökningen har framförts med en enkät följd av en semistrukturerad kvalitativ 

intervju som innehåller porträttbilder av redan existerande och accepterade karaktärer. 

Till arbetet har totalt 15 koncept, som jag har tecknat, gjorts över tre spelkaraktärer för att 

undersöka de reaktioner som uppstår av symmetri, asymmetri och ovanliga ögonfärger. De 

tre karaktärerna är valda med tanke kring de stereotypa drag i som kan hittas i deras 

designer. Koncepten är tecknade från bysten och upp för att fokusera kring ögonen. 
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2 Bakgrund 

Final Fantasy Advent Children (Square Enix 2005) är en japansk datoranimerad film som 

släpptes av Square Enix. Filmen var baserad på det framgångsrika spelet Final Fantasy VII 

(Sony Computer Entertainment 1997) och skapades med CGI (Computer Generated Images). 

De kända karaktärerna från spelet kunde återses i ett narrativ som ägde rum två år efter 

händelserna i spelet Final Fantasy VII. I filmen ligger narrativets fokus på karaktären Cloud 

som gång på gång möter ett fientligt gäng som har för avsikt att återuppliva en gammal 

fiende till honom. I filmen får Cloud "attacker" från sitt inre, liknande till epilepsianfall, då 

hans största fiende Sephiroth verkar försöka ta över hans kropp. När detta händer förlorar 

Cloud nästan kontrollen över verkligheten då han måste stanna upp och kämpa mot hotet 

inombords. Hans ögon som normalt har en blå nyans får en mer klar, nästan självlysande, 

grön färg. Clouds pupiller blir även smalare och mer kattlika (se figur 2.1). Hallucinationer 

syns framför Cloud då han försöker skaka av sig denna känsla av att förlora kontrollen över 

hans egen kropp. I detta ögonblick då Cloud “förlorar” kontrollen indikerar mest ögonen 

med dess färg och pupillernas form att någonting inte står helt rätt om man bortser från hur 

videon är klippt med tillagda effekter. 

 

 

Figur 1.1 Bilden visar Clouds normala ögon till vänster. Till höger visas Clouds ögon när 
han ”tappar kontrollen”. (Square Enix 2005) 

 

När jag själv såg filmen så förstod jag hur skaparna av filmen i stort sett bara använde sig av 

skiftningarna i ögonen kombinerat med hallucinationer för att visa hur Cloud håller på att 

tappa fattningen. De mer djurlika ögonen skapade en känsla av “okontrollerbarhet”, som om 

Cloud liknar mer ett vilt djur än en människa när de ersatte de mer klarblåa ögonen som 

Cloud normalt har (figur 2.1). Detta påminde mig om hur en karaktärs utseende kan ändras 

så mycket beroende på hur irisen ändras med form och färg, och hur detta kan skapa en mer 

kuslig variant av ett normalt utseende av karaktären som man själv har accepterat på 

förhand var så fascinerande. 

Spel inom Fantasy- och Sci-fi genren använder sig av liknande fenomen som att ögonen 

skiftar i färg och form utan att det skapar en känsla av att det skulle vara onaturligt. Spelaren 

har redan tidigare fått acceptera hur världen och karaktärerna fungerar genom att få reda på 

genren eller temat i spelet eller för karaktären. Om magi eller mytologiska djur och väsen är 

en faktor i spelet är chansen stor att spelaren kopplar detta till att vara normen och 

accepterar vad som normalt kan klassas som onaturligt i verkligheten. Ögon som lyser eller 
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ändras i någon form när en spelkaraktär eller avatar använder sin kraft är vid dessa 

sammanhang inget hinder för spelaren. 

Skulle det gå att applicera samma ”förändringar av ögonen” i en annan genre eller skulle det 

kännas onaturligt eller kusligt? Blir en karaktär som normalt är baserad på verklighetstrogna 

drag plötsligt obehaglig eller oacceptabel? 

Det är speciellt ögonen och området runt dem som kan bidra till om en mänsklig karaktär 

skapad med en realistisk grafisk stil kan anses vara naturlig eller inte (Tinwell 2011). Då 

följande karaktärsdrag i helhet ger en mer klar bild dras man oftast till en persons ansikte 

när man först betraktar dem. Exempelvis kan den grafiska stilen i Assassin's Creed (Se figur 

2.2) anses tillhöra ett spel med en realistisk stil. I spelserien Assassin’s Creed (Ubisoft. 2007- 

2014) har man ofta använt sig av skuggor och en huva för att dölja detaljerna kring ögonen 

på protagonisten som spelaren styr över. Resten av kroppen talar på liknande sätt genom att 

visa så lite hud som möjligt. Detta kan skapa en känsla av mystik runt karaktären då den 

gömmer undan sin verkliga identitet genom att inte visa hela sitt ansikte. 

 

 

Figur 2.2 Arno från Assassin’s Creed Unity. Arnos ögon är helt osynliga till följd av 
skuggorna kring den övre delen av ansiktet och skapar mystik kring karaktären. (Ubisoft. 

2007-2014) 
 

Hur en karaktär uppfattas och kommer att bedömas av en person beror främst på första 

intrycket man får av karaktären (Isbister 2006: 5). En person skapar, utan att egentligen 

mena det, en egen förbestämd uppfattning av en karaktärs eller annan persons utseende. 

Detta arbete kommer att undersöka om man kan använda sig av att ändra ögonens 

färgsättning som ett berättartekniskt begrepp hos karaktärer i en spelgenre där detta i 

nuläget inte är vanligt förekommande. Hur karaktären av den anledningen upplevs som 

obehaglig och onaturlig är också en del av undersökningen. Kan man skapa trovärdiga och 

realistiska spelkaraktärer inom exempelvis action-genren, som inte faller in under 
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fenomenet ”The Uncanny Valley” när man ”justerar” karaktärens ögon? Med detta menas 

ögonens form och färg på iris, och muskulaturen kring ögon och ögonbryn. 

Tre karaktärskoncept kommer att skapas för att undersöka hur personer reflekterar över 

karaktärernas utseende med fokus på ögonområdet. De tre karaktärskoncepten kommer att 

visas som porträttbilder, från hjässan till kroppens övre delar, för att skapa mer fokus kring 

ansiktet. Var och en av de tre karaktärerna kommer att målas i fem versioner där ögonen och 

muskulaturen kring ögonen justeras för varje version. Undersökningen kommer att bestå av 

en kvalitativ grund och genomföras via en enkät som kompletteras med semistrukturerade 

intervjuer. Teorier kring stereotyper och vad som skapar trovärdighet hos spelkaraktärer 

kommer att stödja undersökningen, samt studier kring ”The Uncanny Valley” och vad som 

kan framhäva kuslighet hos karaktärer. Detta begrepp kommer att beskrivas mer ingående 

senare i arbetet. 

2.1 The Uncanny 

Ernst Jentsch (1906) skrev en artikel om hur begreppet “Uncanny” kan tolkas och hur 

människor och djur uppträder i situationer som kan skapa kuslighet när vi möts med 

någonting nytt. “Uncanny” som på svenska kan översättas till “kuslighet” uppfattas på olika 

sätt hos människor i olika kulturer, men vad Jentsch (1906) riktar in sig på handlar främst 

hur det kusliga kan skapa osäkerhet hos en person. Jentsch (1906: 4-5) anser när någonting 

nytt presenteras för en person kan det mycket lätt kategoriseras som främmande och 

obehagligt. Men skulle man hitta en detalj som påminner om något man tidigare har sett 

som skapar en igenkännlig bild för personen i fråga, man kan enklare relatera och acceptera 

utseendet. Detta bidrar till en starkare relation till det som känns bekant och säkert till 

skillnad från när man känner obehag, misstro eller till och med fientlighet till det okända. En 

människas hjärna är ofta ovillig att komma över oppositioner som motsäger de fenomen som 

man har bekantat sig med. Något som tidigare ansetts vara trovärdigt läggs in i en mer 

orealistisk natur kan skapa konflikter med vad hjärnan redan associerar till. Barn har lättare 

för att acceptera liknande händelser med sin oerfarenhet i jämförelse till vuxna (Jentsch 

1906). 

Sigmund Freud (1919) däremot kommenterar på Jentschs (1906) arbete och utvecklar det 

tyska orden “Heimlich” och “Unheimlich” för att upptäcka en större mening med ordet 

”Uncanny”. Vad Freud (1919) menar är att dessa två tyska ord inte behöver vara motsatser 

till varandra. Det som kan antas att vara kusligt blir också även kopplat till något som kan 

ses som bekant men ändå skifta ifrån att vara behagligt. Freud (1919) anser efter att ha gjort 

en översikt av de översättningarna han studerat av andra språk, att ”Unheimlich” och 

”Heimlich” kopplas till kuslighet men även betyda mer mot det bekanta. Freud (1919) menar 

också att kuslighet kan inträffa när man ser någonting identifierbart skymta förbi i ögonvrån 

när man är i sitt eget hem, en plats som normalt kan anses vara säker. Att någonting obekant 

skulle hända i ens eget hem kan ge en stor effekt av kuslighet för personen i fråga. I ett 

exempel tar Freud (1919) upp hur kuslighet kan påverka även när man går runt i en stad och 

råkar hamna på samma ställe som man började på utan att riktigt veta vart man gick. En 

känsla av obehag kan komma men man fortsätter att känna av bekantskapen av miljön 

eftersom man har tagit till minne att ha varit där förut. Liknande känslor kan förekomma om 

man börjar upptäcka att man ser ett specifikt nummer flera gånger om dagen. I vissa fall kan 

detta ge en känsla av obehag när numret kommer upp mer än man personligen är acceptabel 

med. Tanken på att förlora sitt öga kan ofta orsaka en obehaglig känsla för barn. Denna 
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känsla vidareutvecklas till att man som vuxen är mer rädd om både sina egna och andras 

ögon. Freud (1919) tar fram detta när han analyserar Hoffmanns berättelser inom ämnet. 

Freud (1919) nämner även när det gäller fantasifyllda verk som konst, poesi, litteratur och 

likande är det mycket mer troligt att en person kan acceptera reglerna som gäller för verkets 

grunder, exempelvis att verken skulle innehålla magi eller overklighetstrogna element till 

verkligheten. Av det skälet kan det vara svårt att direkt referera till hur personer reagerar på 

skönlitteratur eller liknande. Sagor är ett gott exempel på när en person har stor influens 

från berättelsens struktur att acceptera det som händer utan att känna att det är onaturligt. 

2.1.1 The Uncanny Valley 

Kuslighet som begrepp togs upp av Jentsch (1906) och byggdes vidare på av Freud (1919), 

men det var Miro (1970) som tog steget vidare och utvecklade begreppet ”The Uncanny 

Valley”. Miro (1970) upptäckte under sin tid som robotingenjör hur robotars utseende 

påverkade människors syn till dessa negativt och att den negativa synen tilltog allteftersom 

robotarna blev mer människoliknande. 

Inom den digitala kulturen stöter man ofta på fenomenet ”The Uncanny Valley” eller på 

svenska ”Den kusliga dalen”. Fenomenet kan exempelvis inträffa när digitala karaktärer är 

mycket verklighetstrogna men saknar någon form av detalj i åskådarens ögon vilket kan 

orsaka en mer kuslig effekt av karaktären. 

För att beskriva hur ”The Uncanny Valley” fungerar i teorin används i de flesta fall av en graf 

(se figur 2.3) som symboliserar hur igenkännbarhet förhåller sig till det mänskliga utseendet. 

Exempelvis en industrirobot som endast består av maskindelar som kallas ”armar” kan 

hamna långt ner till vänster i grafen. Från den utgångspunkten kan man lägga till fler och 

fler delar som gör att roboten föreställer en mänsklig robot vilket får igenkännbarheten hos 

den att öka. Fenomenet ”The Uncanny Valley” uppstår när roboten, objektet eller karaktären 

får en stark mänsklig likhet. Då visar grafen en stark minskning i igenkännbarhet. 

Karaktären eller roboten i fråga har då en stor likhet med en mänsklig kropp men saknar 

fortfarande detaljer som gör att den skall uppfattas som helt mänsklig och istället skapas en 

form av obehag eller kuslighet hos betraktaren. I Miros diagram (se figur 2.3) visas att en 

robot eller en karaktär i rörelse har en större chans till igenkännbarhet som mänsklig 

karaktär, men samtidigt ökar risken att skapa en mer kraftfull effekt av ”The Uncanny 

Valley” om någonting skulle anses som onaturligt med karaktärens rörelse (Miro 1970). 
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Figur 2.3 Graf för “The Uncanny Valley” (Wikipedia, 2015) 
 

Det är speciellt variationer vid partier runt ögonen som kan bidra till hur en person kan 

anses som trovärdig eller inte när man studerar en karaktär menar Tinwell (2011). Enligt 

Geller (2008: 15) är det allmänt känt hos de som arbetar inom animation och robotik att 

realistiska ögon är den viktigaste faktorn till att undvika fenomen kring ”kuslighet” om man 

skall skapa en tillfredsställande karaktär som inte skall klassas som onaturlig eller som ett 

monster. Ju fler detaljer som utformar karaktären desto större är risken att falla ner i ”The 

Uncanny Valley”. Risken för detta är betydligt mindre för en karaktär som innan har 

tilldelats en tecknad stil. Exempel på en tecknad stil kan vara The Legend of Zelda: Wind 

Waker (Nintendo 2002) i kontrast till Assassin’s Creeds (Ubisoft 2007-2014) mer realistiska 

stil (se figur 2.4). Det är också större chans att en person kommer att acceptera en karaktär 

med en tecknad stil på grund av att stilen påpekar att karaktären är overklig i sig och får då 

ett visst avstånd från betraktaren. Karaktären hamnar då oftast bland “humanoid robot” 

eller högt uppe i kurvan innan den börjar gå neråt mot det mer kusliga i Uncanny Valley-

grafen (se figur 2.3). Realism ger i sig inte en ökad chans till acceptans att en karaktär är 

mänsklig utan kan ge fler orsaker till att karaktären ökar risken att falla ner i ”The Uncanny 

Valley”. Dessutom är det inte bara ögonen som bidrar till faktorn att karaktären kan hamna i 

The Uncanny Valley, utan fler orsaker kan påverka utseendet i liknande drag. 
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Figur 2.4 Den tecknade stilen i Legend of Zelda: Wind Waker (till vänster) i kontrast till den 

realistiska stilen i Assassin’s Creed (till höger). (Nintendo 2002) (Ubisoft. 2007-2014) 

 

En av Tinwells undersökningar som gjordes tillsammans med Grimshaw, Nabi och Williams 

(2011) handlar främst om hur nyckeln till ”The Uncanny Valley” kan sökas främst inom 

rörelse och utseende kring ögonen. Ögonbrynen är den största faktorn till hur en person 

visar sina känslor. Ett upphöjt ögonbryn och öppna ögon kan kopplas till att personen är 

överraskad eller förvånad. Detta anser Tinwell (2011) ger en positiv reaktion i jämförelse om 

ögonen skulle vara smalare och ögonbrynen skulle dras ner. Ett sådant ansiktsuttryck anses 

tillhöra de mer negativa känslorna som argsinthet, rädsla eller sorg. 

Att området kring ögonen har en sådan stor betydelse till hur vi bedömer personer eller 

karaktärer påpekar Tinwell (2013) när han beskriver hur uttrycket ”Dead eyes” har en 

förmåga att skapa ett stort obehag kring en karaktär. “Dead Eyes” kan då översättas till 

svenska att vara ögon utan uttryck och de ser livlösa ut. ”Dead eyes” kan orsaka att 

karaktären ser mer livlös ut eller saknar tillräckligt mycket detaljer för att bedömas som en 

mer verklig karaktär med trovärdiga attribut. Ju mer detaljer en karaktär blir tilldelad i sin 

design, exempelvis i form av rynkor, smuts och reflektion i ögonen, desto större är risken 

någon detalj känns fel hos en person som betraktar karaktären och kan få karaktären att falla 

ner i ”The Uncanny Valley” (Tinwell 2013). 

Geller (2008: 13) tar upp hur karaktärernas ögon och hur den grafiska stilen formar en mer 

sammanhängande acceptans då större ögon eller liknande attribut kan bidra att betraktaren 

skapar ett avstånd till karaktären i ett realistiskt perspektiv. Karaktären tolkas till att inte 

vara en människa och därför kan man inte bedöma denna karaktär med samma regler som 

om han vore en vanlig människa. Exempelvis så kan man titta på hur vampyrerna i The 

Elder Scrolls V: Skyrim (se figur 2.5) är designade. Här använder man sig av starkt lysande 

ögon för dessa varelser med vanligtvis mycket mänskliga attribut. Då ögonen lyser upp 

skapar de en kontrast till andra mänskliga varelser i spelet. 
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Figur 2.5 Bilden visar en vampyr från Skyrim med lysande ögon. Bethesda Softworks 2011) 
  

2.2 Stereotyper 

Människor gör en bedömning av andra personer vid det första intrycket de får av dem. 

Beroende på om det vi möter är någonting nytt eller igenkännbart sorterar vi utan att 

egentligen mena det in personer i stereotypiska grupper. Detta gör vi för att snabbt och 

enkelt kunna tyda människor omkring oss och i förhand kunna överväga om en person är ett 

hot eller inte. En stereotyp kan definieras med hjälp av tre olika komponenter för att få en 

klar bild av en karaktär (Hinton 2003: 11-12). Dessa komponenter har Hinton (2003) inte 

namngett, utan istället är de uppräknade i tre steg. Genom att använda oss av 

komponenterna menar Hinton (2003: 11-12) att vi ser hur en person uttrycker små detaljer 

som kan kopplas till dess nationalitet, religion, etnicitet, ålder och kön som exempel. 

Personen kategoriseras då in i en grupp med en förbestämd stereotyp som passar in på de 

olika attributen. Genom att ha fått den första egenskapen av intrycket lägger den andra 

komponenten till ytterligare egenskaper som kan associeras till den grupp som man har 

kategoriserat personen i. Dessa egenskaper associerar ofta till personlighetsdrag men 

behöver inte betyda att dessa är de enda som passar in i den andra komponenten, även 

fysiska egenskaper kan kopplas in i sin grupp. Slutligen får man en snabb överblick av 

varifrån eller hur personen skulle tänkas vara med hjälp av kategoriseringen och dra slutsats 

av vilket första intryck man får av en person är (Hinton 2003: 11-12). För en mer detaljerad 

observation av en karaktär eller person kan man ytterligare bygga på med de flesta aspekter 

som en person kan visa. Med hjälp av de olika aspekterna kan man associera till de 

stereotyper och vilka kulturer som personen tycks tillhöra, samt personlighet och andra 

attribut som anses som typiska för en viss grupp eller person (Hinton 2003: 83-84). 

Hinton (2003: 83-84) beskriver hur vi använder oss av förbestämda stereotyper för att 

enkelt och snabbt kunna få fram en bild om någonting oväntat skulle hända, en viss typ av 

försvar för att bedöma ens säkerhet kring personen man studerar. Människors beteende kan 
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förklaras på olika sätt, men det är mycket enklare och smidigt för hjärnan att direkt 

kategorisera en person. Man kan senare bryta ner den första kategoriseringen allteftersom 

man studerar personen framför sig och får reda på mer om den. Att man kategoriserar 

människor, menar Hinton (2003: 10), beror på att man använder sig av sociala grupper till 

vilka man kopplar en persons utseende eller beteende. Detta kan handla om en person som 

har liknande attribut eller egenskaper som en viss social grupp. Vi får veta så ytterst lite om 

en person när vi möter dem, men det lilla som vi får reda på använder vi för att kategorisera 

dem till vårt första val, vilket oftast resulterar i någon form av stereotyp, utan att tänka på 

det. I dagens samhälle används stereotyper som ett kraftigt verktyg då så många använder 

sig av dem som en grund för att bedöma en annan person. Olika kulturer kan ha olika 

varianter av förbestämda stereotyper, men skapar i stor utsträckning klara stereotyper för 

människor inom kulturen (Isbister 2006: 12-16). Stereotyper kan även vara olika mellan 

personer med drastiskt olika bakgrund och hur de har fått just de synpunkterna. 

2.2.1 Stereotyper i dataspel 

Inom dataspel är det mycket vanligt att man använder sig av stereotyper för att snabbt 

berätta för spelaren om karaktären skall associeras till att vara en fiende eller vän och var 

karaktärens grundläggande personlighet är. Det är viktigt att visuellt tala om för spelaren 

vilka åtgärder man behöver ta eller vilka handlingar man behöver utföra när man ställs 

framför en karaktär. Med hjälp av de stereotypa dragen vet man ofta med en gång om man 

behöver fly, försvara, gå till attack eller lugnt stå kvar (Vipsjö 2014: 77-78). 

Isbister (2006: 203) nämner hur vi tar in information för att kunna avgöra hur vi skall 

hantera olika situationer. Isbister (2006: 204-206) tar upp fyra punkter som kallas för 

”lager” utifrån en psykologisk syn på hur en spelare kan uppfatta en spelkaraktär. Delvis hur 

spelaren kan sätta sig in i en spelkaraktärs roll och kan utföra uppgifter som kan ses som 

omöjliga för spelaren genom att använda sig av sina sinnen. I de flesta fall använder spelaren 

endast ljud och syn, och om möjligt känsel, för att kunna uppfatta karaktärens reaktioner på 

omgivningen i spelet. Isbister (2006) tar även upp sociala aspekter kring NPC (Non-player 

character, dataspelskaraktärer som inte kan styras av spelaren) och hur spelaren uppfattar 

dessa genom att studera deras ansiktsuttryck och hur de agerar med spelkaraktären. Isbister 

(2006) studerar även hur spelaren behöver använda sin fantasi för att uppfylla de krav som 

behövs för att sätta sig in i rollen. Om en karaktär använder sig av superkrafter eller liknande 

så behöver den mänskliga hjärnan acceptera detta och tänka som de vore dessa karaktärer 

med starka krafter eller liknande (Isbister 2006: 206). 

2.2.2 Tolkningar av ansikten 

Ansiktet i sin helhet är en av de viktigaste kommunikationskällorna för människorna och är 

oftast det som bidrar till om ett obehag eller en negativ känsla för personen uppstår om 

någonting skulle anses vara ”fel” med personen (Isbister 2006: 143). När en person har en 

viss nivå av symmetri i ansiktet då allt verkar uppnå en mer stabil effekt av attraktivitet, i 

jämförelse med en person som har stora asymmetriska aspekter i sitt ansiktsdrag kan bidra 

till stora skillnader i hur man bedömer en person(Isbister 2006: 7-8). Med tanke på detta 

beskriver Adelswärd och Forstorp (2012: 21) i sin bok Människans Ansikten; Känslor, 

karaktärer och karikatyrer hur ansiktet är kopplat till en persons identitet. Som exempel 

kan man associera detta till den västerländska kulturen då människor med denna kultur kan 

finna det ovant eller skrämmande och även hotfullt att möta en person som inte visar sitt 

ansikte och på så sätt gömmer sin identitet. Detta kan förknippas till hur många kan känna 
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sig skeptiska mot personer som normalt har en burka eller huva över huvudet (Adelswärd 

2012: 22). 

När människor interagerar i möten använder vi oss av ansiktet för att skapa en generell bild 

över olika känslor och av detta kan man dra slutsatser hur ansiktet kan tolkas av andra 

människor (Adelswärd 2012). Adelswärd (2012: 24) nämner hur ansiktsuttryck som ilska, 

förvåning, glädje, rädsla, sorg och avsky liknar varandra i många kulturer och grupper. Dessa 

känslor kan i sig oftast kännas igen eftersom de har med vår biologi att göra vilket kan få 

människor att automatiskt separera dessa ansiktsuttryck ifrån inlärning att betyda 

någonting annat. Vi kan enkelt känna igen ansiktsuttryck som sammankopplas till vår 

biologiska muskulatur då vi använder oss av olika muskler för att framkalla den känsla som 

skall uttryckas. 

Vipsjö (2014) tar upp hur man genom tiderna har använt sig av stereotyper som kan bygga 

på ansiktsdrag hos personer, liknande till läran i fysionomi då ett visst utseende kan skapa 

fördomar av en person. Fysionomin i historien har byggt på att teckna människor med olika 

egenskaper. Exempel kan vara att om en människa har en viss form på ansiktet kan den 

betraktas som kriminell eller pålitlig. Exempelvis tar Vipsjö (2014) upp hur en person som 

anses se ut som en åsna kan anses vara envis eller aningen dum. Det var under 1800-talet 

som fysionomin utvecklades till kriminalantropologi som ofta använde sig av ”djurliknande” 

aspekter på utseende för att exempelvis bedöma om en person skulle kunna anses ha en 

lägre nivå av intelligens (Vipsjö 2014: 49, 58). I andra fall hade en persons haka eller panna 

stor betydelse om hur man skulle tyda en karaktär. 
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3 Problemformulering  

Syftet med undersökningen är att ta reda på om man kan använda sig av att ändra ögonens 

färgsättning som ett berättartekniskt begrepp, hos karaktärer i en spelgenre där detta i nuläget inte är 

vanligt förekommande, utan att karaktären för den skull upplevs som obehaglig och onaturlig. 

Karaktärerna som i sin grund är bestämda att inte hamna i ett sammanhang där de kan uppfattas som 

omänskliga eller onaturliga är därför oftast designade för att uttrycka naturliga drag. Kan man skapa 

trovärdiga och realistiska spelkaraktärer inom exempelvis action-genren, som inte faller in under 

fenomenet ”The Uncanny Valley” även om man ”justerar” karaktärens ögon, det vill säga ögonens 

form och färg på iris eller muskulaturen kring ögon och ögonbryn? 

Av detta kommer följande frågeställning: 

• Om färg- och muskulatur kring ögonen ändras hos en spelkaraktär inom actiongenren, hur uppfattar 

då spelaren förändringarna i relation till spelkontexten – som trovärdiga eller kusliga och onaturliga? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Arbetsmetod 

För att studera frågeställningen tecknades ett konceptuellt arbete kring porträttbilder av tre 

karaktärer. Dessa karaktärer togs från verklighetstrogna spel inom actiongenren som The 

Last of Us (Sony Computer Entertainment, 2014), Gears of War (Microsoft Studios, 2006-

2013) och Assassin 's Creed III (Ubisoft, 2007-2014). Fokus lades på ansiktet och därmed 

täckte koncepten endast bysten och uppåt i de valda karaktärerna. Därefter arbetades 

ytterligare 4 olika variationer av grundbilden från varje karaktär fram. 

Karaktärerna som användes inom arbetet målades tvådimensionellt i en realistisk grafisk stil 

som påminner om den som används i de action-orienterade 3d- spelen Assassin’s Creed III 

(Ubisoft 2012), Gears of War (Microsoft 2006-2013) och The Last of Us (Sony Computer 

Entertainment, 2012) (se figur 3.1). Spelen var inspirationsförlagor till den grafiska stilen 

och karaktärerna som valts ut från dessa spel var utvalda med tanke på deras skilda 

utseenden och stereotypa aspekter i deras designer. Detta arbete begränsades till att studera 

karaktärerna genom en tvådimensionell tolkning. 
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Figur 3.1 De grafiska stilarna från de utvalda spelen. Överst; Gears of War (Microsoft 
Studios, 2006-2013), Mitten; Assassin’s Creed 3 (Ubisoft, 2007-2014) och underst The Last 

of Us (Sony Computer Entertainment, 2014). 
 

Som underlag för karaktärskoncepten kommer redan befintliga karaktärer från de tre olika 

spelen användas som referensförlagor. Som Jentsch (1906) anser är det enklare att man kan 

acceptera en person med vissa förbestämda aspekter om man redan är insatt i ämnet. Detta 

gör att spelare som tidigare har spelat dessa spel kan känna igen karaktärerna och deras 

stereotypa drag och enkelt associera dem till action-genren. 

Den första karaktären som har valts kommer ifrån Gears of War (Microsoft Studios, 2006- 

2013) och är Augustus ’Cole Train’ Cole (se figur 3.2). Coles kraftiga och muskulösa utseende 

är anledningen till varför denna variant har valts. Hans utseende bidrar till att han kan 

klassas att vara en ”Tank” vilket inom spelvärlden är en försvarsinriktad och stark roll i ett 

spel som oftast brukar ha en mer kraftfull kroppsbyggnad för att stärka dess stereotyp att 

kunna tåla mycket stryk. 
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Figur 3.2 Augustus 'Cole Train' Cole från Gears of War (Microsoft Studios, 2006-2013) 
 

Den andra karaktären som har valts till arbetet är Ellie (se figur 3.3) från The Last of Us 

(Sony Computer Entertainment, 2014). Ellie är en stödjande karaktär till huvudkaraktären i 

spelet och hjälper till i de flesta utmaningarna som spelaren får utöva. Hennes utseende är 

avsett att vara feminint och ungt vilket var den största anledningen till varför hon har valts 

som en av de tre karaktärerna. Hennes kontrast i både utseende, kön och roll i sig är mycket 

annorlunda till de andra två manliga karaktärerna. Av hennes aspekter och ansiktsdrag kan 

hon anses vara Coles (se figur 3.2) motsats. 

 

Figur 3.3 Ellie från Last of Us (Sony Computer Entertainment. 2014) 
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Till sist har Haytham Kenway från Assassin’s Creed III (Ubisoft, 2012) valts som den tredje 

karaktären till arbetet. Haythams roll i början av spelet kan misstolkas så att man tror att 

han är på lönnmördarnas sida (”The Assassin’s”) som i de flesta fall vana spelare är redan 

insatta att spela som. Men i en tvist i slutet av Haythams spelsektion, där spelaren får lära sig 

mekaniken i spelet genom att spela som Haytham, får man reda på att han är en av fienderna 

”The Templars”. I spelarens ögon kan detta komma som en chock då många har åtminstone 

någon form av erfarenhet av spelets normala regler och narrativ eftersom detta spel är en 

fortsättning på ett tidigare narrativ från de första spelen i serien. Detta ger oss möjligheten 

att studera en karaktär från två aspekter eftersom han sedd att vara både ond och god. 

Karaktärens utseende, en relativt vanlig man i medelåldern, skulle dessutom kunna medföra 

en del intressanta uppfattningar om det skapar större eller mindre reaktion av “The Uncanny 

Valley”-fenomenet. 

 

Figur 3.4 Haytham Kenway från Assassin’s Creed III (Ubisoft, 2007-2014) 
 

Genom detta kommer de tre karaktärsportätten att skapas i fem varianter; 

• Normal – ett porträtt av karaktären för att visa dess originaldesign. 

• Asymmetri – står för asymmetri inom muskulatur eller ögonform. 

• Vidgade – står för vidgade och uppspärrade ögon. 

• Ovanlig – står för ändring av färg på iris En färg som inte är naturlig för iris hos en 

människa, men inte lika framträdande som en neonfärg skulle vara. Ingen ändring har gjorts 

i muskulatur eller form kring ögonen. 

• Neon – står för ändring till en neonfärg med hög mättnad på iris. Ingen ändring har gjorts i 

muskulatur eller form kring ögonen. 

Dessa varianter är till för att undersöka de olika aspekterna till hur eller om ögonen kan 

skapa kuslighet eller kopplingar till ”The Uncanny Valley” fenomenet. 
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3.1.2 Undersökningsmetod 

Den undersökningsmetod som skall användas i detta arbete kommer att ha en kvalitativ 

inriktning. Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av en enkät följd av en 

semistrukturerad kvalitativ intervju. En av anledningarna att använda kvalitativa metoder 

för detta arbete ligger i hur kvalitativa intervjuer är centrala i att samla information kring 

människors uppfattningar, värderingar och handlande (Östbye 2003:99). 

Målgruppen kommer att vara deltagare som är vana spelare som har åtminstone någon form 

av erfarenhet av att spela spel inom actiongenren. Detta för att undersöka om de accepterar 

dessa förändringar i denna spelgenre. 5-10 personer, varav hälften kommer att bestå av 

kvinnliga och den andra hälften av manliga informanter, kommer att få ta del av enkäten och 

intervjuas. 

Undersökningen kommer att börja med att deltagaren får en enkät som kommer att 

innehålla de 15 olika porträttvarianterna. I enkäten kommer de olika porträttbilderna visas 

med olika frågor kring hur karaktärerna uppfattas av deltagaren. De frågor som kommer att 

ställas skall vara inriktade på ”The Uncanny Valley”. På förhand kommer en enkel förklaring 

av ”The Uncanny Valley” presenteras för deltagarna i muntlig form. I de flesta fall kommer 

en jämförelse att visas mellan Normal-porträttet av en av karaktärerna och en av de fyra 

andra varianterna av just den karaktären. Dessa frågor kommer att struktureras för att 

kunna besvaras på ett enkelt sätt genom en skala från 1-10 där 1 kommer att representera 

mer kuslig eller obehaglig och 10 skall gå mot behaglig eller naturlig. 

Efter enkäten kommer informanterna att intervjuas under cirka 10 minuter för att vidare få 

svar på hur och varför informanten har gjort sina val och få dennes uppfattningar kring 

karaktärernas olika porträtt på en mer detaljerad nivå. Intervjun kommer att vara 

semistrukturerad med ett förbestämt ämne som blivit valt innan som frågorna kommer att 

fokus på. Denna metod har en flexibel struktur som kan användas för att ställa naturligt 

upplagda frågor (Östbye 2003:103). 

Arbetet använder sig av kvalitativa metoder för att undersöka frågeställningen kring 

spelkaraktärernas ögon i syfte att samla in subjektiva åsikter från informanterna. 

Anledningen till detta är att en statistisk jämförelse inte är relevant för undersökningen då 

frågeställningen hänger på känsla och uppfattande av en presenterad karaktär. Stereotyper 

och genrespecifika aspekter kring arbetet bidrar till att arbetet ytterligare skulle få mer 

intressanta och välformulerade svar av en kvalitativ metod. Detta arbete kommer endast 

kunna få fram en enkel grund till hur detta ämne kan betraktas. 

 



 16 

4 Genomförande  

Det praktiska arbetet som gjordes till undersökningen är upplagt genom olika steg. 

Processen presenteras genom en kronologisk ordning från anatomi- och grafisk studie kring 

de tre karaktärerna och går därefter in på teckningsfasen. Val som har gjorts samt vilka 

element som har ändrats under processens gång kommer att beskrivas sist i detta kapitel. 

Adobe Photoshop Elements 8 (Adobe systems. 2009), förkortat till “Photoshop”, är det 

program som användes mest för att teckna de olika karaktärerna i datorn. Delvis kan andra 

versioner av Photoshop ha använts under arbetets gång men alla dessa program har 

grundfunktioner som är mycket lika. Programmet används oftast till fotoredigering och 

liknande. 

 

4.1 Anatomi och grafisk studie 

När man ritar en karaktär med realistiska drag är människans anatomi är en viktig del att 

tänka på. Genom att studera hur spelkaraktärernas ansikte hänger ihop med en realistisk 

anatomi kan man förenkla ritprocessen till att få en klar bild hur ansiktet förhåller sig till 

bland annat ljus, muskulatur och form. 

En annan viktig process till genomförandet är studien kring ögonens form och struktur till 

ansiktet. Då ögonen skall ligga i relation till frågeställningen bör dessa få extra mycket 

uppmärksamhet. Ögonen i sig tecknades med tanke på vad för form av grafisk stil som 

användes samt hur detaljerade ögonen förhåller sig till skillnad från resten av ansiktet. Det 

är då viktigt att skapa en balans på detaljer då ögonen får den uppmärksamheten som 

behövs utan att stå ut för mycket från resten av huvudet och kroppen. Normal-konceptet 

skall till en stor del undvika att skapa kuslighet under enkätundersökningen. "The Uncanny 

Valley"-fenomenet skall helst undersökas för de fyra andra koncepten för att kunna dra 

slutsatser om de bidrar till att orsaka fenomenet eller inte. När en person har en hög nivå av 

symmetri i ansiktet kan detta uppnå en mer stabil effekt av attraktivitet. Detta kan bidra till 

stora skillnader i hur man bedömer en person gentemot en person som har stora 

asymmetriska aspekter i sitt ansiktsdrag (Isbister 2006: 7-8) vilket kommer främst att 

försöka användas på Normal-konceptet. 

I boken Digital Painting Techniques presenterar Richard Tilbury (2009) en viss teknik som 

kan användas när man skall teckna ögon. Tecknarstilen är mycket lik den grafiska stilen som 

har använts i de spel som valts till arbetet. Denna teknik har bland annat använts till att måla 

upp koncepten utan att använda färg. Daniel Ljunggren (2009) tar upp hur man kan teckna i 

gråskala i början för att få fram de former och kontraster som man senare kan arbeta vidare 

med i färg. Denna teknik lades ihop med den andra tecknartekniken i teckningsfasen av 

arbetet. 

Den grafiska stilen som valts för arbetet kommer att förhålla sig så nära som möjligt till de 

tre spelen som karaktärerna valts utifrån (se figur 4.1). Detta kommer att ge dem en bättre 

sammankoppling till deras karaktärsdesign. 
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Figur 4.1 De tre valda karaktärerna: Cole (övre vänster), Haytham (nedre vänster) och Ellie 
(höger) (moodboards) 

 

Hur ljuset i den grafiska stilen används kan jämföras med “Double-Source Light” (Burne 

Hogarth, s. 28: 2002), som är en typ av ljussättning där en primär ljuskälla och en svagare 

ljuskälla används. Denna variant av ljuskälla förklaras på olika sätt beroende på om 

“karaktären” är utomhus eller inomhus. 

 

Figur 4.2 Snabba anatomistudier av de olika karaktärerna 
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Cole från Gears of War (Microsoft Studios 2006-2013) som tidigare i bakgrunden har 

utsetts att vara den mer muskulösa och starka bikaraktären, var den första av karaktärerna 

som tecknades. Referensbilderna som användes för att skapa konceptet för Cole, visade 

karaktären oftast med ansiktsuttryck som kunde relateras till att vara argsint eller beslutsam 

men också självsäker. Från ett perspektiv av att se former i karaktären kan Cole associeras 

till mer fyrkantiga former blandat med rundade stora ansiktsdrag. De större aspekterna i 

Coles utseende är till exempel hans näsa, haka, huvud och axlar då dessa starkt sticker ut och 

tar upp mycket yta i karaktärens design. Dessa ansiktsdrag ger hans ögon mindre plats att 

synas på och de nästan sjunker in i ansiktet. Noterbart är att hans ögon är placerade strax 

över mittlinjen av ansiktet och ögonbrynen oftast är i form av beslutsamhet även när han har 

ett neutralt ansiktsuttryck. 

I kontrast till Cole har Ellie från spelet Last of Us (Sony Computer Entertainment 2014) mer 

runda och mjuka former tillsammans med ett smalt ansikte. Ögonen är mer rundformade, 

ansiktet visar starkt med de mjuka formerna att Ellie är en ung kvinna och har inte mognat 

tillräckligt för att ha mer skarpa konturer i ansiktet och en viss trötthet kan ses runt om 

ögonen. Ett ärr vid hennes ena ögonbryn ger henne en bakgrund till hennes roll och den 

apokalyptiska förhistorien till spelet. I Ellies referensbilder visas hon oftast att vara osäker, 

skeptisk, rädd eller lugn. Det fanns ytterst lite referensbilder då hon såg ut att vara argsint 

eller glad. Hennes personlighet reflekterar en person som inte vill ta de risker som kommer 

fram i spelet men som fortfarande tar sig igenom de prövningarna som finns. 

Till sist har vi Haytham från Assassin’s Creed III (Ubisoft 2012) att utgå ifrån för att 

analysera stereotypa drag och aspekter. Haytham har liknande till Cole mer kantiga och 

skarpa drag i ansiktet men har inte samma form av utdragna ansiktsuttryck som Cole oftast 

visas med i referensbilderna. Haythams referensbilder visar honom oftast med ett neutralt 

ansiktsuttryck och det är sällan han visas med andra mer starka känslor. Detta kan peka till 

att hans bakgrund som lönnmördare har fått honom till att vara mer oberörd eller att ha full 

kontroll över sina ansiktsuttryck och känslor. 

 

4.2 Skissning och Linjeteckning 

Arbetets första fas går in i skissningsfasen efter att ha studerat karaktärernas drag mer 

noggrant. Originalskisserna tecknades på a3-papper men ändrades drastiskt efter att ha 

implementeras in i Photoshop. För att underlätta arbetet tecknades endast lite över halva 

ansiktet för att lättare skapa symmetri i porträtten som grundverktyg senare i Photoshop. 

Skisserna kunde dupliceras och spegelvändas vågrätt för att passa in till varandra. Då 

skisserna inte var helt korrekta i designen i jämförelse till karaktärerna var de till för att 

bygga en stadig grund och enklare bearbeta i Photoshop med digitala verktyg. 

Under anatomistudien gjordes en röd teckning över karaktärerna för att få en bild om hur 

ögonen och formen huvudet på respektive karaktär var i relation till varandra (Se figur 4.2). 

Av den skissen kunde ett mer detaljerat ansikte tecknas fram först genom en grovskiss med 

rätt avstånd mellan ögon, mun och liknande detaljer i ansiktet tecknas. Efter detta 

duplicerades skissen och speglades för att färdigställas där ansiktet skulle få rätt form på 

båda sidor samt grundlägga var mitten av ansiktet ligger. 

Ett antal moodboards (se figur 4.5) sammansattes för att skapa generell uppfattning av hur 

de tre karaktärerna ser ut i olika situationer samt hur deras ansiktsuttryck visas. Med dessa 

moodboards kunde ett mer neutralt ansiktsuttryck tecknas för de tre karaktärerna. I 
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grunden gjordes tre varianter av moodboards för varje karaktär. Den första varianten av 

moodboard som gjordes fokuserade på karaktärerna och deras ansikte. Därefter har 

modifieringar av detta moodboard för varje karaktär tagits fram i gråskala samt i oskärpa. 

En moodboard med gråskala användes för att få en uppfattning om hur skuggorna betedde 

sig mot varandra medan ett moodboard med oskärpa kan hjälpa till med vilka detaljer som 

syns bäst även om bilden skulle vara otydlig. 

 

Figur 4.5 Sammansatt moodboard av karaktärerna 
 

Efter de första skisserna på papper tecknats lades de in i Photoshop för att bearbetas och 

användas som en grund för de mer finjusterade skisserna med rätt proportioner till 

karaktärernas ansiktsdrag. Med hjälp av anatomistudierna på de olika karaktärerna blev det 

mycket enklare att få fram klara grovskisser som kunde vid ett senare tillfälle bearbetas(se 

figur 4.6). 

 

Figur 4.6 Grovskisser av de tre karaktärerna 
 

När grovskisserna hade arbetats fram till ett tillfredsställande koncept arbetades subtila 

linjeteckningar fram för att definiera detaljer som senare kunde användas som riktlinjer för 

skuggor och form. Olika nyanser från gråskalan användes ytterligare för att separera olika 

material från varandra (se figur 4.7), exempelvis skin, hår eller kläder, och för att enkelt 

skapa bättre kontraster mellan materialen innan skuggningen skulle arbetas fram. 
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Figur 4.7 Linjeteckningar av de tre karaktärerna 
 

4.3 Skuggning och Finslipning 

Den viktigaste delen av koncepten var skuggningen, då detta var främst det momentet som 

byggde fram karaktärernas ansiktsdrag och riktiga former. Med hjälp av linjeteckningarna 

fanns riktlinjer för att bygga fram skuggor och skapa djup i karaktärernas ansikten. 

Skuggorna byggdes upp i gråskala med mörka kontraster till en början som arbetades till att 

övergå i ljusare färger. I denna process var det extra viktigt att de olika ytorna, exempelvis 

skillnaden mellan skinn och kläder, separerades med kontraster i både skuggning och 

ljusstyrkor. 

 

 

Figur 4.8 Skuggor i gråskala av de olika karaktärerna. 
 

En gemensam design av en iris för de tre karaktärerna användes för att skapa en 

sammanhängande stil som passade ihop med varandra. Detta med tanke på att formen på 

irisen var mycket viktig att få till för frågeställningen. Då en grundversion togs fram 

användes verktyg och inställningar i Photoshop för att enkelt ändra till olika färger som 

behöll den grafiska stilen väl. Först och främst användes de färger som mest stämde överens 

med karaktärernas riktiga färg på ögonen och därefter arbetades fram tre nyanser av 

ovanliga färger men med svag mättnad för att inte sticka fram för mycket. Till sist togs tre 

färger i neon-skala fram för att skapa stor kontrast med de “ovanliga färgerna”. 
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Figur 4.9 Test av ögonfärger till karaktärerna Till enkäten togs fem konceptbilder för varje 
karaktär för att senare användas i undersökningen. Gråskala och Normal-ögon (vänster), tre 

ovanliga färger (mitten) och tre neonfärger (höger). 
 

• Normal – ett porträtt av karaktären för att visa dess originaldesign. (Se figur 4.11) 

• Asymmetri – står för asymmetri inom muskulatur eller ögonform. (Se figur 4.12) 

• Vidgade – står för vidgade och uppspärrade ögon. (Se figur 4.13) 

• Ovanlig – står för ändring av färg på iris (ingen ändring i muskulatur eller form kring 

ögonen). En färg som inte är naturlig, men inte lika framträdande som en neonfärg. (Se figur 

4.14) 

• Neon – står för ändring av färg på iris till en neonfärg (ingen ändring i muskulatur eller 

form kring ögonen). (Se figur 4.15) 

Namngivningen för de olika variationerna kommer att kodas följande. 

 

Namnkonvertering Cole Ellie Haytham 

Normal Cole-Normal Ellie-Normal Haytham-Normal 

Asymmetri Cole-Asymmetri Ellie-Asymmetri Haytham-Asymmetri 

Vidgade Cole-Vidgad Ellie-Vidgad Haytham-Vidgad 

Ovanlig Cole-Ovanlig Ellie-Ovanlig Haytham-Ovanlig 

Neon Cole-Neon Ellie-Neon Haytham-Neon 

Tabell 4.10 Namnkonvertering för de olika koncepten 
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Figur 4.11 Slutversioner av Cole-Normal (vänster), Ellie-Normal (mitten) och Haytham- 
Normal (höger) 

 

 

Figur 4.12 Slutversioner av Cole-Asymmetri (vänster), Ellie-Asymmetri (mitten) och 
Haytham-Asymmetri (höger) 

 

 

Figur 4.13 Slutversioner av Cole-Vidgad (vänster), Ellie-Vidgad (mitten) och Haytham- 
Vidgad (höger) 

 



 23 

 

Figur 4.14 Slutversioner av Cole-Ovanlig (vänster), Ellie-Ovanlig (mitten) och Haytham- 
Ovanlig (höger) 

 

 

Figur 4.15 Slutversioner av Cole-Neon (vänster), Ellie-Neon (mitten) och Haytham-Neon 
(höger) 

4.4 Begränsningar och ändringar 

De första utkasten av karaktärerna ritades på A3 papper med en enkel skisspenna. Metoden 

var menad till att först skapa en enkel skiss på var en av karaktärerna för att senare på ett 

enkelt sätt implementeras in i Photoshop. Denna metod ändrades i efterhand med tanke på 

att den tidigare metoden skapade en oklarhet och osäkerhet när karaktärerna ritades upp 

och behövde ändras drastiskt när det blev förhandsgranskat i Photoshop. Den tänkta idén att 

snabbt rita upp karaktärerna på papper kom inte till full användning, utan ersattes med 

anatomistudien då enkla linjeteckningar ritades över referensbilderna för att snabbare få en 

klarare bild av karaktärernas ansiktsdrag direkt i Photoshop. Denna metod drog snabbt fram 

utkast till grovskisser för karaktärerna som senare bearbetades fram med linjer. 

En av de begränsningar som lades in till arbetet var att antalet detaljer i ansiktet behövde 

reduceras. Alltför många texturer lär ha bidragit till risken för ”The Uncanny Valley”-

effekten i karaktärernas ansiktsdrag. Skuggningen förenklades för koncepten till att vara mer 

enkel och lite mjukare i dess övergångar och inte försöka härma verkligheten som var 

grundtanken. Texturer och mer avancerade penslar för att skapa mer realistisk skinn och hår 

har också begränsats till att vara mer generellt enkel stil. Detta kan bidra till att karaktärerna 

blir enklare i sin design än vad som syns i spelen men skapar fortfarande en associering till 

karaktärernas grunddesign. Under teckningsfasen, innan skuggning hade tillagts, kunde 

ibland fenomenet “Dead Eyes” uppstå. Karaktären kunde sakna detaljer i ögonen vilket 

gjorde att den såg mer livlös ut och inte kunde bedömas som en verklig karaktär med 

trovärdiga attribut (Tinwell 2013). Ju mer detaljer en karaktär blir tilldelad i sin design, 
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exempelvis i form av rynkor, smuts och reflektion i ögonen, desto större är risken någon 

detalj känns fel hos en person som betraktar karaktären och kan få karaktären att falla ner i 

”The Uncanny Valley”. 

 

Figur 4.16 Ändring av grafisk stil på ögon. Den äldre versionen till vänster och den valda 
versionen till höger. 

I figur 4.16 ser vi en ändring av stil till hur irisen av ögonen har ändrats. Det första utkastet 

till vänster gav en aningen för stark kontrast till stilen som karaktärerna har skuggats. Detta 

kunde ha orsakat större risk till ”The Uncanny Valley” då stilerna inte skulle ha passat ihop 

ordentligt vilket ledde till att irisen målades om för att passa in bättre och inte skapa lika stor 

kontrast som förut. Detta hjälpte enormt eftersom den gamla versionens mörka kontrast var 

svår att skapa märkbara färger med. 

Valet av de färger som användes till koncepten “ovanlig” och “neon” blev för det 

mesta slumpmässigt, men det fanns en bakomliggande tanke att få dem att på något 

sätt stå ut från karaktärens färger. Exempelvis valdes en neongrön färg till Cole-

neon-konceptet med en bakomliggande tanke att skapa en mer extrem kontrast till 

karaktärens normal-koncept. 

Något som också släpptes rätt så fort var skuggning med svart som grundfärg och 

genomskinlighet för att skapa olika styrkor på skuggorna. Detta ersattes med en metod som 

var orienterad mot målning vid gråskalor därför att den svarta färgen inte gav ett 

tillfredsställande resultat som passade in med den grafiska stilen. 

En grå bakgrund till koncepten valdes för att skapa en mer lugn bakgrund som inte orsakade 

alltför stor kontrast till karaktärerna. Truls Helweg med flera (2011) förklarar hur färger kan 

påverka varandra genom att samma färg inte ser ut att vara i samma nyans om man skulle 

lägga in en gul bakgrund i jämförelse med en blå. För att försöka undvika denna illusion 

valdes den gråa bakgrunden för att inte dra åt sig uppmärksamheten från karaktärerna eller 

skapa en illusion att karaktären är i en mörkare nyans än vanligt. När en vit eller en svart 

bakgrund jämfördes skapade dessa mycket annorlunda effekter som kunde riskera att skapa 

dessa problem. Den vita bakgrunden gjorde så att karaktärerna blev mycket mörka och svåra 

att urskilja detaljer i medan den svarta bakgrunden fick ögonen som redan är rätt 

utstickande i sin stil att stå ut ännu mer. 
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4.5 Pilotstudie 

När de första färdiga koncepten hade sammanställts gjordes en enkel pilotstudie för att testa 

om koncepten kopplas ihop på rätt sätt med frågeställningen. En mindre intervju kopplades 

ihop till den enkät som hade utformats till undersökningen. Förstudien var konstruerad med 

tanke att vara mer begränsad så att de koncepten med starkast koppling till frågeställningen 

användes. Pilotstudien omfattade inte en fullständig undersökning utan presenterades för 

ett antal personer som gav tips och råd om vad som skulle kunna ändras. 

Antalet koncept som användes drogs ner till två versioner från två av karaktärerna för att få 

fram en liten men klar bild på vad som fungerar. Till denna pilotstudie valdes Cole och Ellie 

då de har mest olika attribut mellan sig. De specifika koncept som användes var Cole- 

Normal, Cole-Ovanlig, Ellie-Normal och Ellie-Neon. Dels användes Normal- och 

neonkoncepten av karaktärerna för att skapa den närmsta kopplingen till karaktärernas 

ögonfärg och hur den påverkar karaktären. De koncept som lade fokus på asymmetri och 

vidgade ögon valdes att utgå då arbetets fokus ligger på ögonfärgerna. 

 

Figur 4.17 De valda koncepten för pilotstudien. Cole-Normal (uppe till vänster), Cole- 
Ovanlig (uppe till höger), Ellie-Normal (nere till vänster) och Ellie-Neon (nere till höger). 

 

De slutsatser som drogs av pilotstudien kan antas som positiva för undersökningen. 

Ögonfärgerna som presenteras visade resultat som kunde användas för att forma fler frågor 

till enkäten samt att koncepten är tillräckligt igenkännbara i förhållande till 

spelkaraktärerna. Några följdfrågor lades till efter huvudfrågorna och vissa frågeställningar 

omformulerades till att enkelt vara förstådda. 

För den skriftliga delen av pilotstudien kom det fram att fler potentiella informanter kunde 

ta del i undersökningen men att dessa var engelsktalande. Därför översattes enkäten samt 

intervjufrågorna till engelska för att öka antalet informanter samt sprida ut målgruppen till 

människor utanför Sverige. 
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5 Utvärdering 

Undersökningen utfördes med hjälp av en enkät där alla olika koncept av de tre karaktärerna 

presenterades tillsammans med en skala på 1-10 nedanför bilderna. På skalan kunde 

deltagarna markera hur onaturlig eller kuslig karaktären såg ut. Deltagarna skulle välja ett 

lägre nummer, som lägst 1, på skalan om de ansåg att karaktären var mer onaturlig och ett 

högre nummer, som högst 10, om de ansåg att karaktären var mer naturlig. Efter att enkäten 

blivit ifylld gjordes en semistrukturerad kvalitativ intervju för att gå in mer detaljerat på 

vilka val deltagaren gjort och varför de gjordes. Som tidigare nämnt är kvalitativa intervjuer 

centrala för att samla information kring människors uppfattningar, värderingar och 

handlande enligt Östbye (2003:99) och detta blev till stor nytta i resultatet. Deltagarna fick 

på förhand en kort förklaring om begreppet “The Uncanny Valley” och vad detta innebar. 

6 personer har intervjuats och fått svara på enkäten. Alla valdes med tanke att de skulle ha 

någon form av tidigare erfarenhet av att spela dataspel eller konsolspel. Alla deltagare hade 

en ålder mellan 13-25, från tonåringar till unga vuxna. 

Undersökningens deltagare bestod av 50 procent män och 50 procent kvinnor vilket gav 

undersökningen en bra genusbalans. Deltagarna fick först svara på en skalenlig modell av 

koncepten innan en 10-15 minuter lång intervju ägde rum för att fylla i några fler synpunkter 

på deltagarnas val av svar. Arbetet utökades något med att skapa en version av enkäten på 

engelska för att få in resultat från engelsktalande informanter. 

5.1 Presentation av undersökning och Analys 

Enkätens första uppgift var att mäta vilken grad av onaturlighet/naturlighet som uppfattades 

för varje koncept på en skala från 1-10. Deltagarna fick själva markera på skalan från 1-10 

hur onaturlig karaktären kändes jämfört med normalbilden. De olika koncepten namngavs 

Normal, Asymmetri, Vidgade, Ovanlig och Neon. Koncepten presenterades för 

informanterna med deras givna namnkonvertering. 

• Normal – ett porträtt av karaktären för att visa dess originaldesign. 

• Asymmetri – står för asymmetri inom muskulatur eller ögonform. 

• Vidgade – står för vidgade och uppspärrade ögon. 

• Ovanlig – står för ändring av färg på iris En färg som inte är naturlig för iris hos en 

människa, men inte lika framträdande som en neonfärg skulle vara. Ingen ändring har gjorts 

i muskulatur eller form kring ögonen. 

• Neon – står för ändring till en neonfärg med hög mättnad på iris. Ingen ändring har gjorts i 

muskulatur eller form kring ögonen. 

Koncepten visades alltid i samma ordning för de 3 karaktärerna med Cole-Normal först, 

därefter Cole-Asymmetri, Cole-Vidgade, Cole-Ovanlig och till sist Cole-Neon. Därefter 

presenterades karaktärerna Ellie och Haytham med koncepten i samma ordning som gjordes 

med karaktären Cole. 
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Diagram 5.1 Medelvärde av svaren i helhet från enkäten (Alla karaktärer inräknade) 
 

Resultaten från enkäten sammanställdes först till medelvärden totalt för alla karaktärer. (Se 

Diagram 5.1) Dessa delades senare upp för varje karaktär för mer exaktare resultat. Högst 

medelvärde visade sig normalkoncepten få. Det var alltså normalkoncepten som uppfattades 

mest naturliga. Medelvärdena visade också att de koncept som hade lägst naturlig känsla var 

Neon-bilderna. 

5.1.1 Cole (Gears of War) 

För de tecknade koncepten av Cole drogs det sammanhängande medelvärdet ner på skalan 

för varje nytt koncept som visades. Resultatet visade att de flesta av deltagarna valde höga 

siffror för normalkonceptet (Cole-Normal) men när de senare koncepten visades drogs 

medelvärdet för varje koncept ner på skalan eftersom man upplevde att karaktären blev mer 

onaturlig (Se Diagram 5.2). Då Cole-Normal har det högsta värdet så har Cole-Neon 

konceptet det lägsta samt att det är det enda medelvärdet som understiger värdet 5 på 

skalan. 
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Diagram 5.2 Medelvärden av resultaten från karaktären Cole. Visad i ordning av 
presentation i enkäten. 

 

En mer detaljerad vy av svaren från informanterna visar hur svaren för en person kan 

variera stort till skillnad från varandra (Se Graf 5.3). Cole-Ovanlig och Cole-Neon har 

liknande resultat avseende att ha mycket lägre värden för alla informanter. Cole-Vidgad har 

dock mer utspridda värden än de andra koncepten. 

 

Graf 5.3 Resultat från enkäten av Coles koncept. Varje färg motsvarar en informants val. 
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5.1.2 Ellie (Last of Us) 

Medelvärdena för karaktären Ellie resulterade också i ett högt medelvärde för Ellie-Normal 

grundbilden medan medelvärdet minskar för nästa koncept (Ellie- Asymmetri). Medelvärdet 

stiger sedan för Ellie-Vidgande och Ellie-Ovanlig innan det drastiskt minskar för Ellie-Neon. 

Ellie-Neon och Cole-Neon är de enda koncept för karaktärerna som har ett medelvärde 

under 5. (Se Diagram 5.4) 

 

Diagram 5.4 Medelvärden av resultaten från Ellie. Visad i ordning av presentation i 
enkäten. 

 

Ellies olika koncept gav ett resultat där informanterna svarade ibland mycket olika varandra. 

Av dessa koncept var det Ellie-Normal och Ellie-Vidgad som hade svar från informanterna 

vars värden var nära varandra. I de andra fallen så kunde svaren vara mycket utspridda från 

varandra. (Se Graf 5.5) 
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Graf 5.5 Resultat från enkäten av Ellies koncept. Varje färg motsvarar en informants val. 

5.1.3 Haytham (Assassin’s Creed III) 

Haytham’s resultat från enkäten pekade mot att som de andra karaktärerna att ha en hög 

siffra kring normalkonceptet men till skillnad från de andra koncepten har Haytham’s andra 

koncept mycket lägre värden än Cole och Ellie. Alla av Haytham’s koncept förutom 

Haytham-Normal har ett medelvärde under 5 och det konceptet med lägst värde är 

Haytham-Ovanlig. (Se Diagram 5.6) 
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Diagram 5.6 Medelvärden av resultaten från Haytham. Visad i ordning av presentation i 
enkäten. 

 

För dessa koncept blev skillnaderna i svaren mycket stora. För Haytham-Normal och 

Haytham-Asymmetri hade svaren nära värden till varandra förutom hos en informant som 

drog upp medelvärdet med ett högre värde. För koncepten Haytham-Vidgad och Haytham-

Ovanlig blev det en drastisk förändring av svaren. Hälften av informanterna drog ner värdet 

från tidigare visade koncept (Haytham-Asymmetri) och hälften drog upp värdet eller 

stannade kvar på samma värde som Haytham-Asymmetri. (Se Graf 5.7) 
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Diagram 5.7 Resultat från enkäten av Haythams koncept. Varje färg motsvarar en 
informants val. 

5.1.4 Intervjuer 

Intervjun inleddes med att jag kort förklarade vilket ämne som frågorna skulle diskutera 

samt att jag informerade om att det var fritt att ge sina svar antingen mer invecklat eller mer 

löst för att anpassa till varje informant. I och med att intervjun på förhand var menad att 

vara semistrukturerad, gav detta en flexibel struktur som kunde användas för att följa upp 

med naturliga frågor runt huvudfrågorna (Östbye 2003:103). Svaren som informanterna gav 

varierade i detaljer och vissa av informanterna valde att ge mer korta och inte så detaljerade 

svar. 

Huvudfråga 1 - Känner du igen karaktären från tidigare? 

De flesta av deltagarna hade inte spelat något av de tre spelen, Gears of War (Microsoft 

Studios, 2006-2013), Last of Us (Sony Computer Entertainment, 2014) och Assassin’s Creed 

III (Ubisoft, 2007-2014). Några av deltagarna hade tidigare hört talas om och sett 

karaktärerna. 

Huvudfråga 2 - Vilken ögonfärg kändes mest naturlig/onaturlig på karaktären? 

Cole/Ellie/Haytham 

Några av de intressanta svaren såg ut så här: 

”Neongrön och de lila mycket onaturliga. Original och rött såg bra ut.” – Anonym 

informant. 

”All of the purple colors felt unnatural, all red colors can be partially excused, but the 

bright neon green color on Cole felt the most unnatural.” – Anonym informant. 

Av de färger som presenterades i koncepten som kallas ovanlig och neon fanns bland annat 

färgerna lila och grön. Dessa ansågs av informanterna att vara mer onaturliga än den röda 

färgen.  



 33 

Huvudfråga 3 - Vilka andra ögonfärger tror du skulle annars ha kunnat orsaka onaturliga 

drag hos karaktärerna? (Starka, mjuka, ljusa, mörka färger osv.) 

Från denna huvudfråga varierade svaren mellan starka färger, exempelvis mycket mättade 

och nästan lysande färger. Det är en mycket intressant observation eftersom det är starka 

färger som ögat oftast upptäcker först när man blir presenterad en bild. Som Tinwell (2013) 

tar upp med begreppet ”Dead Eyes” känner vi igen hur de starka färgerna kan ge uttryck för 

att karaktärerna inte mår helt bra, att någonting är fel med deras ögon. 

Svaren från den tredje huvudfrågan kunde se ut så här: 

“Mycket starka färger som gult, klara färger. beror på karaktären och deras roll.” - 

Anonym informant. 

“Jag tycker att starkare färger har större påverkan och kan orsaka onaturliga 

drag.” - Anonym informant. 

“I believe strong, light colors caused most of the unnatural/uncanny features when 

compared to the darker tone and shading of all the pictures above. “ - Anonym informant 

5.2 Slutsatser 

Det är mycket intressant att se hur svaren från informanterna varierar starkt beroende på 

karaktären. Beroende på vilken karaktär man tittade på tyckte informanten att 

förändringarna i ögonen hade olika stor påverkan. För Haythams koncept var det endast 

Normal-konceptet som hade höga värden, det vill säga sågs som naturligt. De övriga 

koncepten hade drastiskt lägre värden. När det gäller karaktärerna Cole och Ellie fick de 

betydligt högre värden för Asymmetri-, Vidgad- och Ovanlig-koncepten. Dessa förändringar 

gjorde att de inte kändes lika onaturliga i jämförelse med Haythams koncept. 

För de flesta enkätfrågor var deltagarna eniga i sina svar angående vilka koncept som 

skapade en känsla av kuslighet eller obehag, bortsett från några få avvikelser gällande vissa 

koncept där en eller två informanter svarade drastiskt olika de andra. Detta kan bero på olika 

ursprung av stereotyper och fördomar som vissa personer har i jämförelse med andra. 

“The Uncanny Valley”-fenomenet verkar ha störst inflytande när det gäller ovanliga färger 

och neonfärger i jämförelse med asymmetri och vidgade ögon. De flesta informanternas svar 

visar att främst neonkoncepten skapade en känsla av obehag som får dessa karaktärer att 

hamna i liknande situation som en “Uncanny Valley”-effekt. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Undersökningens mål var att ta reda på om ovanliga färger hos realistiska karaktärer i 

action-genren skulle bidra till om fenomenet “The Uncanny Valley”. Det resultat som visades 

av undersökningen pekade mot att detta stämmer till en viss del. Undersökningen visade att 

ovanliga ögonfärger som neonfärger oftast är en starkare faktor för att göra karaktären mer 

onaturlig än vad asymmetri eller vidgade ögon är, även om individuella informanter gav 

olika uppfattningar om karaktärerna vilket ibland kunde motverka frågan om ovanliga färger 

kunde bidra till onaturlighet. I sin helhet har arbetet gett en liten men ganska stabil 

uppfattning om att ovanliga färger på ögon har en större påverkan än vad muskulatur och 

form har.  

6.2 Diskussion 

Med utgångspunkt från undersökningens resultat kan arbetet uppfattas på en positiv och en 

mer negativ nivå. De svar från respondenterna som beskriver mer utförligt hur de tänker 

kring karaktärerna och de olika koncepten kan betraktas som positiva för arbetet och har 

gett mycket informativ feedback. Även de mer kortfattade svaren som har getts har bidragit 

med intressanta perspektiv på karaktärerna. Resultatet från enkäten med skalmätningarna 

har också visats sig vara mycket informativt och intressant.  

Resultaten visade lägre värden på alla övriga koncept i jämförelse till normal-koncepten 

(Cole-normal, Ellie-normal och Haytham-normal) vilket skulle kunna peka på hur “The 

Uncanny Valley”-fenomenet har påverkat informanternas syn på karaktärerna. Då alla 

informanter fick se alla karaktärerna i samma ordning eftersom normal-koncepten alltid 

visades först, är det möjligt att ett första intryck redan hade skapats för karaktärerna. En 

stereotyp kunde då redan bildats för varje informant och beroende på kulturella uppväxter 

har en bild av karaktären redan skapats. När karaktären senare visades med ändringar kring 

ögonen i muskulatur och färg, har troligtvis informanterna redan kategoriserat karaktären 

utan att själva upptäcka detta. (Hinton 2003). 

Informanterna upptäckte nästan direkt när någonting hade ändrats hos karaktärerna när de 

andra koncepten visades efter normal-koncepten. Medelvärdet på varje karaktär sänktes till 

en viss del för varje koncept vilket kan tyda till att en “The Uncanny Valley”-effekt har 

skapats hos karaktären. Det kan betyda att någonting inte stod helt rätt till med karaktärerna 

när informanterna hade normal-koncepten att utgå ifrån och när de redan hade en syn på 

dem. Det kan ha bidragit till en ökad effekt av kuslighet eller onaturlighet hos karaktärerna i 

de andra koncepten.  

Det är mycket möjligt att ovanlig- och neon-koncepten hamnade mer direkt i “The Uncanny 

Valley” och skapade den största effekten av fenomenet. Detta kan bero på att ögonen i dessa 

koncept liknade begreppet “Dead Eyes” som Tinwell (2013) anser vara livlösa ögon hos en 

person eller en karaktär. De starka neonfärgerna på karaktärernas iris kan ha orsakat en stor 

skillnad i stil till resten av färgerna i ansiktet samt kroppen. Tanken kring detta kan 

vidareutveckals till en annan frågeställning: om alla färgerna hos karaktären hade fått 

samma neon-liknande attribut som ögonen, hade detta möjligtvis ändrat resultaten om 

neonfärgerna till att bli mer eller mindre kusliga eller onaturliga? 
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Till de mer negativa aspekterna på arbetet hör dess begränsning. Kanske borde fler ovanliga 

samt fler normala ögonfärger lagts till arbetet för att få en starkare uppfattning om vilka 

färger som kan orsaka mer onaturlighet hos en karaktär. Fler variationer kring 

karaktärskoncepten hade kunnat bidra till fler synpunkter på ämnet. Ett exempel på detta 

kan vara om en röd färg bidrar mer eller mindre till fenomenet kring “The Uncanny Valley”. 

Det hade varit intressant om arbetet hade utökats till att undersöka flertal färger från ett 

färgspektrum. Det vore också värt att diskutera större skillnader i asymmetri. De 

asymmetriska aspekterna som tecknades höll sig till endast små ändringar. Hur stor skillnad 

skulle det göra att låta hela ansiktet vara asymmetriskt? 

En av arbetets större brister har varit att få informanter har deltagit i undersökningen. Det 

är möjligt att de informanter som deltog inte var tillräckligt många för att utgöra en stark 

och stabil grund för arbetet i fråga. Tanken var från början att ha runt 5-10 informanter, 

dock visade det sig att endast 6 stycken kunde delta i enkäten samt intervjun. 

Det har också visat sig att vissa informanter har olika syn på kuslighet och naturliga aspekter 

hos karaktärer i spelgenren i jämförelse med varandra. Vissa av deltagarna berördes mer av 

karaktärsporträtten än andra. Det kan man se eftersom svaren låg långt ifrån varandra på 

skalan och kunde vara mycket olika varandra. Exempelvis fanns det en informant som 

endast använde sig utav de högre numren i skalan för alla koncept. Om dessa använts för att 

reaktionen är att karaktären inte är alltför kuslig eller att de använder ett annat tankesätt är 

svårt att säga. Det har även funnits brister i upplägget av enkäten och intervjun när dessa 

anordnades. Speciellt intervjun skulle ha behövt fler frågeställningar än vad som kom med i 

slutversionen. 

6.3 Framtida arbete 

Undersökningen är just nu mycket fokuserad på ögonen hos spelkaraktärer men i framtida 

arbeten skulle denna kunna utökas med fler frågeställningar och undersökningsmetoder 

implementerade till arbetet.  

En stor utökning av antalet ögonfärger och en studie mer specifikt av deras påverkan kan 

bidra till mer exakt vilka färger som ger störst påverkan på karaktären. Exempelvis om man 

kollar flera nyanser av röd, blå och så vidare och kan dra fler slutsatser av resultaten. En mer 

ambitiös undersökning skulle kunna studera en stor del av hela färgspektrumet, både i neon-

format och mer omättade färger (exempelvis en mer grå-blå eller grå-gul färg). 

Fler vetenskapliga texter kring speciellt färglära och former skulle mycket väl utöka arbetets 

grund. 

Frågeställningarna kan utvecklas att ta upp fler faktorer i ansiktet och hur färger i själva 

ansiktsdragen kan påverka olika aspekter hos spelkaraktärer inom fler genrer än 

actiongenren som fick mest fokus i denna undersökning. 

Man kan även utveckla arbetet att undersöka spelkaraktärer med en helt annan grafisk stil 

som kan passa in till en mer tecknad grafisk stil eller liknande för att även undersöka där om 

ögonfärger har en sådan roll att skapa kuslighet hos karaktärer. 
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Appendix A -  Enkät 

 

Frågor till intervju: 

Känner du igen karaktären från tidigare?  

-Har du spelat respektive spel förut? Mycket?/Lite?  

-Känner du igen karaktärerna även om du inte spelat spelet? 

 

Vilken ögonfärg kändes mest naturlig/onaturlig på karaktären? Cole/Ellie/Haytham  

-Kändes kontrasten för stor i jämfört med resten av ansiktet?? -Kändes karaktären 

omänsklig i något av exemplen?  

-Tror du att det är symmetri som styr mer än färgerna? 

-Tror du att det skulle spela någon roll om dessa karaktärer hade dessa ändringar i sin 

design?  

-Vilket koncept stod ut mest från originalet? Cole /Ellie/Haytham 

Man / Kvinna  

Ålder  

13-18 18-25 25+ 
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Cole – Gear of War 

 

Cole-Normal 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  
 



 40 

 

Cole-Asymmetri 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
 



 41 

 

Cole-Vidgad 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
 



 42 

 

Cole-Ovanlig 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
 



 43 

 

Cole-Neon 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
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Ellie – Last of Us 

 

Ellie-Normal 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
 



 45 

 

Ellie-Asymmetri 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 



 46 

 

Ellie-Vidgad 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 



 47 

 

Ellie-Ovanlig 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
 



 48 

 

Ellie-Neon 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
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Haytham – Assassin’s Creed 

 

Haytham-Normal 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
 



 50 

 

Haytham-Asymmetri 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
 



 51 

 

Haytham-Vidgad 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
 



 52 

 

Haytham-Ovanlig 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
 



 53 

 

Haytham-Neon 

(Onaturlig/Kuslig)       (Naturlig/Trovärdig) 

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 
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Appendix B -  Resultat av Undersökningen 

Namnkonvertering 

Cole-Normal = C-No 

Cole-Asymmetri = C-As 

Cole-Vidgad = C-Vi 

Cole-Ovanlig = C-Ov 

Cole-Neon = C-Ne 

Ellie-Normal = E-No 

Ellie-Asymmetri = E-As 

Ellie-Vidgad = E-Vi 

Ellie-Ovanlig = E-Ov 

Ellie-Neon = E-Ne 

Haytham-Normal = H-No 

Haytham-Asymmetri = H-As 

Haytham-Vidgad = H-Vi 

Haytham-Ovanlig = H-Ov 

 

Informanter 

Person A-F 
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Person A 

Kvinna / 13-18 

Cole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Co-No        x   

Co-As      x     

Co-Vi     x      

Co-Ov     x      

Co-Ne    x       

 

 

Ellie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E-No        x   

E-As      x     

E-Vi       x    

E-Ov     x      

E-Ne   x        

 

 

Haytham 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H-No        x   

H-As    x       

H-Vi    x       

H-Ov     x      

H-Ne    x       
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Intervjufrågor A (Svar)  

Känner du igen karaktären från tidigare?  

Svar: Nej, jag känner inte till karaktärerna alls.  

-Har du spelat respektive spel förut? Mycket?/Lite?  

Svar: Nej, jag har inte spelat dessa spel  

-Känner du igen karaktärerna även om du inte spelat spelet?  

Svar: Kan ha sett dem någon gång men inte direkt.  

Vilken ögonfärg kändes mest naturlig/onaturlig på karaktären? Cole/Ellie/Haytham  

Svar: Neonkoncepten var mest onaturliga, De normala koncepten kändes mest naturliga.  

-Kändes kontrasten för stor i jämfört med resten av ansiktet??  

Svar: Lila och neongrön på de flesta karaktärerna var mycket onaturliga.  

-Kändes karaktären omänsklig i något av exemplen?  

Svar: Det var som en vanlig människa och sedan “POFF”, bara ögon i vissa av exemplen…  

-Tror du att det är symmetri som styr mer än färgerna?  

Svar: Symmetri har en hel del att göra med karaktären.  

-Tror du att det skulle spela någon roll om dessa karaktärer hade dessa ändringar i sin 

design i  

spelet?  

Svar: Ja.  

-Vilket koncept stod ut mest från originalet? (-normal) Cole /Ellie/Haytham  

Svar: Mest utstående - Cole-neon, Haytham-vidgade, ellie-neon  

Vilka andra ögonfärger tror du skulle annars ha kunnat orsaka onaturliga drag hos 

karaktärerna? (Starka, mjuka, ljusa, mörka färger osv.)  

Svar: speciellt neon tycker jag. annars alla färger som inte är vanliga ögonfärger som gör att 

man reagearar att “oj detta är någonting nytt”. 
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Person B 

Kvinna / 18-25 

 

Cole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Co-No         x  

Co-As       x    

Co-Vi    x       

Co-Ov     x      

Co-Ne   x        

 

 

Ellie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E-No       x    

E-As      x     

E-Vi       x    

E-Ov        x   

E-Ne    x       

 

 

Haytham 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H-No       x    

H-As   x        

H-Vi  x         

H-Ov x          

H-Ne   x        
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Invervjufrågor B (svar) 

-Känner du igen karaktären från tidigare? 

-Har du spelat respektive spel förut? Mycket?/Lite? 

-Känner du igen karaktärerna även om du inte spelat spelet? 

Svar: Nej, har inte spelat något av spelen. Jag känner inte direkt igen någon karaktär men 

jag har hört om Assassin’s creed. 

-Vilken ögonfärg kändes mest naturlig/onaturlig på karaktären? Cole/Ellie/Haytham 

Svar: Neongrön och de lila mycket onaturliga. Original och rött såg bra ut. 

-Kändes kontrasten för stor i jämfört med resten av ansiktet? 

Svar: Det blev ingen bra koppling mellan eller gick ej ihop med färgerna. Det passade inte 

ihop. 

-Kändes karaktären omänsklig i något av exemplen? 

Svar: Mycket omänskligt i neon. Tog inte karaktären på allvar. 

-Tror du att det är symmetri som styr mer än färgerna? 

XIII 

Svar: Symmetrin hade stor påverkan. Asymmetrin ville få en att gå iväg. 

-Tror du att det skulle spela någon roll om dessa karaktärer hade dessa ändringar i sin 

design i spelet? 

Svar: Man har en ideal bild på karaktären. Så om någonting ändras så kan folk känna att det 

inte stämmer till. 

-Vilket koncept stod ut mest från originalet? (-normal) Cole /Ellie/Haytham 

Svar: Haytham-vidgade stod mest ut. 

-Vilka andra ögonfärger tror du skulle annars ha kunnat orsaka onaturliga drag hos 

karaktärerna? (Starka, mjuka, ljusa, mörka färger osv.) 

Svar: Mycket starka färger som gult, klara färger. beror på karaktären och deras roll. 
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Person C 

Kvinna / 18-25 

Cole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Co-No         x  

Co-As        x   

Co-Vi      x     

Co-Ov  x         

Co-Ne  x         

 

 

Ellie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E-No         x  

E-As         x  

E-Vi         x  

E-Ov      x     

E-Ne x          

 

 

Haytham 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H-No        x   

H-As      x     

H-Vi   x        

H-Ov x          

H-Ne    x       
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Intervjufrågor C (Svar) 

Do you recognize the character from before? 

-Have you played any of the games mentioned? A lot/A Little/Not at all? (Gears of War, Last 

of Us, Assassin’s Creed) 

Answer: Not at all. 

-Do you recognize the characters even if you haven’t played the game? 

Answer: Not at all. 

Which eye color felt the most natural/unnatural on each character? 

ANSWER: For each of the characters the purple felt most unnatural. 

-Did the contrast feel too big compared to the rest of the face? 

Answer: Yes, in particular the purples all seemed too big a contrast. 

-Did the character feel inhuman in any of the examples? 

Answer: All of the purple colors felt unnatural, all red colors can be partially excused, but the 

bright neon green color on Cole felt the most unnatural. 

-Do you think symmetry is a bigger factor than the colors? 

Answer: No, color was more important, although the asymmetry being so drastic did cause it 

to look more unnatural. 

-Do you think it would matter if these characters had these types of changes in their 

appearances in the game? 

Answer: I feel like for Cole and Haytham the purple eye colors would take away from their 

likely serious attitudes. 

-Which concept was most different from the original picture? (-normal) Cole/Ellie/Haytham 

Answer: For Cole and Haytham, widening the eyes made their facial features look completely 

unnatural. For Cole, both the purple and neon green felt extremely different. For Ellie it was 

the purple color. For Haytham it was also the purple color. 

What other eye colors do you think might cause unnatural or uncanny features with the 

characters? (Strong, soft, light, dark etc.) 

Answer: Any bright neon colors would look unnatural. 
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Person D 

Man / 18-25 

Cole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Co-No          x 

Co-As         x  

Co-Vi         x  

Co-Ov       x    

Co-Ne       x    

 

 

Ellie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E-No          x 

E-As        x   

E-Vi        x   

E-Ov         x  

E-Ne       x    

 

 

Haytham 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H-No          x 

H-As         x  

H-Vi      x     

H-Ov           

H-Ne           
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Intervjufrågor D (svar) 

Känner du igen karaktären från tidigare? 

Svar: Jag känner igen två utav karaktärerna sen tidigare. 

-Har du spelat respektive spel förut? Mycket?/Lite? 

Svar: Jag har inte spelat något utav spelen men jag känner till dem. 

-Känner du igen karaktärerna även om du inte spelat spelet? 

Svar: Ja, jag känner igen dem. 

Vilken ögonfärg kändes mest naturlig/onaturlig på karaktären? Cole/Ellie/Haytham 

Svar: Neon kändes mest onaturlig, Normal kändes mest naturlig. 

-Kändes kontrasten för stor i jämfört med resten av ansiktet? 

Svar: Ellie - Neon, här tyckte jag att kontrasten blev lite för stor. 

-Kändes karaktären omänsklig i något av exemplen? 

Svar: Haytham - Vidgad, här tyckte jag att det kändes lite omänskligt. 

-Tror du att det är symmetri som styr mer än färgerna? 

Svar: Jag känner att symmetri har lite större påverkan än vad färger har. 

-Tror du att det skulle spela någon roll om dessa karaktärer hade dessa ändringar i sin 

design i spelet? 

Svar: Jag tror nog att ögonfärgen hade påverkat en hel del. 

XVI 

-Vilket koncept stod ut mest från originalet? (-normal) Cole /Ellie/Haytham 

Svar: Asymmetri stod ut mest från originalen. 

Vilka andra ögonfärger tror du skulle annars ha kunnat orsaka onaturliga drag hos 

karaktärerna? (Starka, mjuka, ljusa, mörka färger osv.) 

Svar: Jag tycker att starkare färger har större påverkan och kan orsaka onaturliga drag. 
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Person E 

Man / 18-25 

Cole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Co-No          x 

Co-As      x     

Co-Vi         x  

Co-Ov        x   

Co-Ne     x      

 

 

Ellie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E-No          x 

E-As   x        

E-Vi          x 

E-Ov      x     

E-Ne      x     

 

 

Haytham 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H-No         x  

H-As    x       

H-Vi          x 

H-Ov      x     

H-Ne      x     
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Intervjufrågor E (svar) 

Do you recognize the character from before? 

-Have you played any of the games mentioned? A lot/A Little/Not at all? (Gears of War, Last 

of Us, Assassin’s Creed) 

XVII 

-Do you recognize the characters even if you haven’t played the game? 

Answer: I have played Last of Us & Assassin's Creed a Little bit. However, I did recognize 

Cole from his general look and design that I could guess what he was from. 

Which eye color felt the most natural/unnatural on each character? Cole/Ellie/Haytham 

-Did the contrast feel too big compared to the rest of the face? 

-Did the character feel inhuman in any of the examples? 

-Do you think symmetry is a bigger factor than the colors? 

-Do you think it would matter if these characters had these types of changes in their 

appearances in the game? 

-Which concept was most different from the original picture? (-normal) Cole/Ellie/Haytham 

Answer: 

Cole - 

The contrast did feel to big compared to the rest of his face. 

There is no example where the character felt inhuman of those above. 

For Cole, I do not feel that symmetry is a bigger factor than color. 

I think if Cole was to have brighter color eyes it would of tried to give a softer feel to his face 

than the gritty tone of the game. 

I think the 5th example of Cole was the most different from the original image. 

Ellie- 

The contract didn't feel to big compared to the rest of her face. 

Each example was plausible and did not look inhuman from each example. 

For Ellie, I believe that symmetry is far more important because she had a smaller face more 

than the color. 

If Ellie was to have a brighter eyecolor I do not believe it would change much from her 

apperance in the game overall. 

Again, I believe the 5th example of Ellie was the most different from the original image. 
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Haytham- 

The contrast does feel big compared to the rest of the characters face. 

Again there is no example above that I felt was inhuman. 

For Haytham, I felt that symmetry was not as big of a factor compared to the color of the 

eyes. 

When Haytham has brighter eye colors I believe it would change him from his apperance in 

game. 

For Haytham, I believe example #4 is the most different from the original image. 

What other eye colors do you think might cause unnatural or uncanny features with the 

characters? (Strong, soft, light, dark etc.) 

Answer: 

I believe strong, light colors caused most of the unnatural/uncanny features when compared 

to the darker tone and shading of all the pictures above. 
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Person F 

Man / 18-25 

Cole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Co-No         x  

Co-As      x     

Co-Vi       x    

Co-Ov       x    

Co-Ne    x       

 

 

Ellie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E-No        x   

E-As       x    

E-Vi      x     

E-Ov       x    

E-Ne    x       

 

 

Haytham 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H-No         x  

H-As  x         

H-Vi     x      

H-Ov     x      

H-Ne   x        
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Intervjufrågor F (svar) 

Do you recognize the character from before? 

-Have you played any of the games mentioned? A lot/A Little/Not at all? (Gears of War, Last 

of Us, Assassin’s Creed) 

-Do you recognize the characters even if you haven’t played the game? 

Answer: Yes, I’ve played them a little and I do recognize them 

Which eye color felt the most natural/unnatural on each character? Cole/Ellie/Haytham 

-Did the contrast feel too big compared to the rest of the face? Yes 

-Did the character feel inhuman in any of the examples? Yes 

-Do you think symmetry is a bigger factor than the colors? Yes 

-Do you think it would matter if these characters had these types of changes in their 

appearances in the game? Yes 

-Which concept was most different from the original picture? (-normal) Cole/Ellie/Haytham 

Answer: Ellie’s eye color felt the most unnatural. The contrasts did feel too big for it too be 

credible. I do feel like symmetri has a big impact on the examples. If such a change was 

implemented then yes I think it would. I think the asymmetri- examples had the most 

difference to the original picture. 

What other eye colors do you think might cause unnatural or uncanny features with the 

characters? (Strong, soft, light, dark etc.) 

Answer: strong light colors 


