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Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker hur form påverkar människors perception av en 

monsterkaraktär som introducerats med textbeskrivning och bild. För att undersöka 

detta skapades två baskaraktärer i bild och textbeskrivning. Den ena baskaraktären 

beskrivs som ofarlig, lugn och vänlig den andre som farlig, aggressiv och hotfull. Utifrån 

dessa två baskaraktärer skapades åtta nya varianter, två med mjukare former och två 

med kantigare former. 

Den teoretiska grunden för arbetet innefattar beprövade metoder inom karaktärsdesign 

samt teorier kring formlära och kategorisering, t ex, ”pattern-matching” vilket syftar på 

att människor från födseln kopplar vissa former som runt och slätt som säkra medan 

taggigt och vasst kopplas till fara. 

Dessa bilder som skapats används sedan i kvalitativa semistrukturerade intervjuer där 

informanterna ska placera dem på rad från mest säker att närma sig som en karaktär i 

ett rollspel till mest farlig. Därefter kommer frågor som går in på varför de placerat 

bilderna i den ordningen. 

Nyckelord: Formspråk, karaktärsdesign, 2D-grafik, monster. 
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1 Introduktion 

 
Detta arbete fokuserar på visuell form och textbaserade karaktärsbeskrivningar för goda och 

onda karaktärer. Det finns en kognitiv och fysionomisk koppling mellan form och känslor som 

använts till att skapa karaktärer som ska uppfattas som antingen god eller ond. Solarski 

beskriver en beprövad metod kring karaktärsdesign där runda former uppfattas som positiva 

och ofarliga medan triangulära former kopplas till aggressivitet och fara (Solarski 2012:179–

181). Andra visuella designelement som förknippas med goda karaktärer är symmetri och 

naturliga proportioner medan asymmetri och förvridna proportioner förknippas till onda 

karaktärer. 

Arbetets syfte är att undersöka hur skillnader i visuell form kan skapa en förändrad uppfattning 

av karaktärer som tidigare presenterats som ond eller god genom en textbeskrivning. Samt 

undersöka om formspråk skulle kunna användas för att förmedla en karaktärsutveckling till 

åskådaren. Om endast formen hos en karaktär, som introducerats som ond, ändras till mjukare 

runda former ändras åskådarens uppfattning av karaktären? 

Undersökningen kommer att innefatta två olika typer av monsterkaraktärer. Två litterära 

karaktärsbeskrivningar skapas som båda är kopplade till varsin karaktärsbild i gråskala, en 

beskriver en god monsterkaraktär och den andra som ond. Utifrån dessa två bilder så skall fyra 

varianter skapas utifrån vardera karaktären, två stycken med mjukare och rundare former och 

två taggigare och triangulära. En kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer ska 

genomföras där informanten ska placera alla bilder på en rad från mest god till mest ond. 
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2 Bakgrund 

I datorspel bygger ofta karaktärers personlighetsdrag på vedertagna stereotyper. Detta för att 

förenkla för spelaren att vid första anblicken kunna tolka en karaktär som exempelvis god eller 

ond (Isbister 2006:25). I samband med utveckling av spelkaraktärer används också beprövade 

metoder kring visuellt formspråk som till viss del bygger på stereotyper, exempelvis att runda 

former ofta uppfattas som positiva och ofarliga medan triangulära former snarare kopplas till 

aggressivitet och fara. Rektangulära former associeras oftast med styrka och stabilitet (Solarski 

2012:179–181). Denna formuppdelning på gott och ont till mjuka cirkulära former och taggiga 

triangulära former är ett koncept som testats av tidigare studenter på Högskolan i Skövde i 

samband med examensarbeten på kandidatnivå. Charlotta Bävholm studerade och skapade 

karaktärer utifrån dessa tre basala former och undersökte hur specifikt unga människor 

kategoriserade karaktärerna (Bävholm 2012). Veronica Jensen studerade och undersökte 

endast silhuetter där alla silhuetter såg likadana ut med små förändringar med vissa mjuka och 

andra taggigare former (Jensen 2015). I båda undersökningarna blev resultatet att positiva 

beskrivningar applicerades hos karaktärer med de runda och rektangulära formerna medan 

karaktärerna med triangulära former ansågs elaka eller ledsna enligt informanterna.  

Det här arbetet avser att undersöka ifall det går att expandera på denna metod till mångbottnade 

karaktärer, specifikt monsterkaraktärer från rollspelsgenren, som inte är menade att vara 

antingen goda respektive onda genom hela spelet. Många spel innehåller karaktärer som först 

presenteras som fiende men sedan visar sig vara någon man kan lita på om man bara försöker 

bemöta dem på annat sätt. Ett exempel är spelet Undertale (Toby Fox 2015) där alla monster 

som spelaren stöter på börjar med en stridsscen där spelaren kan välja mellan att slå tillbaka 

och besegra dem eller försöka förstå sig på dem och hitta ett sätt att avsluta striden på fredligt 

sätt. Andra exempel på karaktärer där linjen mellan ont och gott är otydlig är då de går från ont 

till gott eller från gott till ont eller bara att den första man får veta om dem är att de är mer elaka 

eller snälla än de faktiskt visar sig vara när man väl möter dem. Ofta i spel visas 

karaktärsutvecklingar som dessa via filmsekvenser och oftast ändras även deras design för att 

tydligt visa att de nu gått från t ex hjälte till fiende. Arthas i spelet Warcraft 3 (Blizzard 2002) 

är ett exempel på en central karaktär som började som spelets hjälte men som sakta men säkert 

genom spelets berättelse blev mer och mer hänsynslös.  

 

Figur 1 Till vänster: Arthas från spelet Warcraft 3 (Blizzard 2002) Till höger: Monstret 

Snowdrake från spelet Undertale (Toby Fox 2015). 
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Den här undersökningen kommer att fokusera på hur cirkulära och spetsiga former kan påverka 

en åskådares uppfattning av karaktärens personlighet som redan blivit tilldelad en litterär 

beskrivning. Detta kapitel kommer gå igenom hur former har använts inom karaktärsdesign, 

vad det finns för forskning bakom människans uppfattning av former, kort om stereotyper samt 

fysionomi. Denna information kommer användas som grund i senare kapitel där artefakter samt 

kvalitativa intervjuer ska utformas, utföras och vars resultat sedan analyseras. Resultatet av 

undersökningen skulle kunna användas i karaktärsdesign där subtil eller en föraning till 

karaktärsutveckling visualiseras snarare än berättas med en röst eller en text. Eftersom detta 

arbete kommer att diskutera karaktärsdesign i relation till karaktärer som har tilldelats 

karaktärsdrag som ”goda” eller ”onda” så är det viktigt att definiera hur orden god och ond 

skall tolkas i arbetet. Till karaktärsbeskrivningarna kommer en definition användas som Cole 

tilldelat vad han kallar ren ondska är då någon är ond bara för att skada andra (Cole 2006:15). 

Cole har bearbetat många definitioner i sin bok The Myth of Evil: Demonising the Enemy, 
vilket enligt mig gör hans bok till en bra källa att hämta från. Coles definitioner kring ren 
ondska och godhet är också mer simplistiska vilket passar våra karaktärer som inte är 
människor utan djurliknande monster. Med denna definition kommer ond kopplas till en 

farlig karaktär som är villig att skada andra medan god beskrivs som en ofarlig karaktär. 

Visuella karaktärsdrag kommer nyttja designelement som geometriska former samt vedertagna 

stereotyper kring gott och ont. 

 

2.1 Geometriska former inom karaktärsdesign 

Form hos karaktärer är något som Solarski tar upp i Drawing Basics and Video Game Art: 

Classic to Cutting-Edge Art Techniques for Winning Video Game Design. Det finns tre 

grundläggande former som återkommer i de flesta typer av karaktärsdesign nämligen cirkel, 

rektanglar och trianglar. Solarski menar att cirkeln uppkommer mycket i vänliga, ungdomliga 

och fredliga karaktärer, rektanglar hos starka och stabila karaktärer och trianglar i hotfulla och 

onda karaktärer (Solarski 2012:179–181). Detta har visats vara en effektiv beprövad metod att 

snabbt förmedla karaktärers personlighet till åskådaren. Med ”beprövad metod” innebär det 

inte att det är vetenskapligt beprövat utan att det är en metod som använts i produktion av 

karaktärer om och om igen och har visats sig accepterats av publiken. Däremot finns det ett 

värde att gå emot denna konvention för att skapa djup och mer överraskande och intressanta 

karaktärer. Exempel på detta är en karaktär från spelet The Last Guardian (genDESIGN 2016) 

som antas släppas under 2016. Solarski tar upp spelet The Last Guardian i sin bok där han 

beskriver spelets supportkaraktär som ett enormt monster med vassa klor och kraftig näbb. 

Monstret är helt ofarligt och har en stark vänskap tillsammans med huvudkaraktären (Solarski 

2012: 184-185). Exempel på en antagonist vars design inte följer de nämnda 

designkonventionerna är roboten GLaDOS från spelet Portal (Valve 2007). Solarski beskriver 

att GLaDOS design är till största delen uppbyggd av cirkulära former med knappt några kanter 

alls (Solarski 2012:186). I spelet Portal har hon först rollen som spelarens ledsagare men allt 

eftersom inser spelaren att GLaDOS har en mörkare sida och leder spelaren in i farligare och 

farligare situationer (Valve 2007). Att GLaDOS är uppbyggd av cirkulära former betyder inte 

att hennes design inte fungerar. Det faktum att hon är en av de mest välkända antagonister i 

spelvärden gör henne till ett intressant exempel på att karaktärer kan går emot de typiska 

konventionerna kring cirkulära och kantiga former som nämnts och ändå accepteras av en 

publik. 
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Figur 2 Till vänster The Last Guardian (genDESIGN 2016) och till höger GLaDOS från 

Portal (Valve 2007). 

Enligt Ibister uppfattas människor med runda och mjuka huvudformer och barnlika ansikten 

dels som godhjärtade och snälla men även som mindre ansvarsfulla än personer med tydligare 

vuxna drag (Ibister 2006:10). Isbister beskriver ett utseende som hon kallar ”bebisansikten” 

och de är just ansikten med en mjuk rund form med stora ögon och liten näsa. När det kommer 

till första intrycket är just hur vänlig en främling är en av de första saker som människor 

försöker avgöra och ifall man vågar lita på personen (Ibister 2006:25). Isbister nämner inte 

första intryck och andra intryck utan förklarar vilka de första frågorna som ofta ställs av 

människor när det möter en ny person. Den första frågan beskrivs som en fråga om säkerhet, 

förmodligen kopplat till överledvadsinstinkt medan den andra frågan handlar om jämförande 

av social makt och tillmötesgående och dominant främlingen verkar (Ibister 2006:25-26). Det 

är möjligt att vid ett första intryck, alltså första gången man ser en karaktär, att alla frågor inte 

ställs och att vid andra gången karaktären dyker upp analyseras den mer ingående. Även om 

de karaktärer som används i denna studie är monster och inte människor med betydande social 

status skulle antalet gånger karaktären ses kunna påverka personen uppfattning. Denna 

undersökning ska framförallt undersöka första intrycket av en karaktär och sedan första 

intrycket av samma karaktär med en formändring. Ett exempel på en karaktär med barnlika 

drag som inte beskrivs i dess berättelse som särskilt god är Gollum från filmserien Lord of the 

rings. Gollum har ett relativt stort huvud med stora ögon, runda kinder och liten näsa. 

Karaktärens roll i berättelsen hoppar mellan hotfull till hjälpsam och misstänks hela tiden 

förråda huvudkaraktären men. Det är möjligt att Gollums barnlika ansiktsdrag bidrar till att 

åskådarens negativa reaktion dämpas och triggar en beskyddande respons (Flueckriger 

2008:39–40).  

 

2.1.1 Medfödd kategorisering av geometriska former 

All kategorisering är dock inte inlärd utan det finns även forskning som visar på en medfödd 

förmåga att kategorisera, t ex kan nyfödda barn se skillnad på teckningar på ansikten och icke 

ansikten med samma drag (Hinton 2003:35). Även i relation till former finns det något som 

forskare inom kognition kallar ”pattern-matching”. ”Pattern-matching” innefattar en rad av 

sensorisk information vilka människan känner igen som positiva respektive negativa och dessa 

antas ha långsamt utvecklats genom evolution. Bland de olika saker och situationer som bidrar 

till positiva associationer tillhör runda och släta objekt och bland de negativa finns vassa objekt 

(Norman 2004:29–30). Som tidigare nämnts har spetsigare former ofta en koppling till 

aggressivitet, hotfullhet och används mycket för att skapa antagonister (Solarski 2012:179–
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181). Att använda spetsiga former till skapandet av antagonister är inte en vetenskaplig metod 

men en metod som använts så ofta av karaktärsdesigners att åskådare accepterat att det är så 

antagonister ser ut. Bakgrunden till att denna beprövade metod fungerar för så många skulle 

därför kunna bero på vår medfödda kategorisering av att ett runt och slätt objekt är ofarligt 

medan ett vasst objekt är kan skada. Det är dock inte alltid alla har samma medfödda 

kategorisering eller i alla fall inte uppfattar dem till samma grad som andra. På samma sätt 

skulle en person som råkat ut för en olycka med ett vasst föremål ha en starkare reaktion mot 

liknande former än andra. Alla människor föds med en rädsla men graden av denna kan variera 

från person till person och kan ändras senare i livet beroende på uppväxt, t ex klarar vissa av 

bergsklättring medan andra får svindlande höjdskräck (Norman 2004:30–31).  

Genom att arbeta in visuella representationer av det som människan har en medfödd reaktion 

till så kan man styra hur en karaktär kommer uppfattas på en universell nivå. Nedan visas ett 

exempel på karaktären Arthas från spelserien Warcraft där han i början av Warcraft 3 (Blizzard 

2002) ska framstå som spelets hjälte men senare ändras han till en av spelseriens skurkar. Till 

vänster i figur 3 ser vi honom som då han fortfarande är hjälte. Hans axelvaddar har en 

övervägande rund form och silhuett och hans rustning är till största delen uppbyggd av runda 

och fyrkantiga former. Svärdet Arthas håller i är det ända som tydligt sticker ut med en hel del 

taggiga former och passande nog så är det just svärdet som får karaktären att vända sig mot 

den onda sidan. Till höger i figur 3 har Artas helt gått över till att vara en ond karaktär i spelet. 

Axelvaddarna har nu taggar på sig och så har även handskarna, stövlarna, bältet och hjälmen.  

 

Figur 3 Arthas från spelet Warcraft 3 (Blizzard 2002) Vänster som god och till höger som en 

ond karaktär. 

Detta arbete kommer att nyttja teorierna kring hur de grundläggande formerna; cirkel, 

rektangel och triangel kan användas i karaktärsdesignen för att karaktärernas yttre skall 

kopplas till goda respektive onda karaktärsdrag. För att skapa karaktärerna till 

undersökningen kommer dessa grundläggande former användas i karaktärernas övergripande 

design och i deras siluett.  

2.2 Stereotyper i populärkultur 

Stereotyper är något som vi många gånger använder oss av, omedvetet och medvetet, när vi 

dömer en person efter utseende. En stereotyp kan definieras som ”en gemensam grund som 

människor kan vara ense om när de pratar om en annan grupp” (Williams 2010:592). Under 

mitten av 1900-talet ansågs stereotyper som något som borde motverkas och läras bort men 

senare visade forskning om kognition att denna form av kategorisering är nödvändig för 

människors förmåga att bearbeta den information som tas in. Om människan alltid försökte 
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bemöta varje person utan någon form av kategorisering, t ex efter kön, ålder och etnicitet, skulle 

det kognitiva systemet överbelastas (Hinton 2003:128). Stereotyper kommer alltid vara en del 

i hur människor uppfattar sin omgivning därför kan det vara viktigt att ha dessa i åtanke 

eftersom denna undersökning handlar om hur vi tolkar karaktärer genom dessa yttre. 

Stereotyper är användbara i skönlitterära sammanhang då handlingen kräver att åskådaren eller 

läsaren snabbt får en tydlig bild av vad karaktären är för slags person (Ibister 2006:13). Även 

om stereotyper är användbara riskerar de också att bidra till att karaktären uppfattas som 

ointressant och utan djup. De är lätta att använda eftersom de redan har en hel del information 

kopplat till dem men en stereotyp har också ett begränsat variationsutrymme. Om karaktären 

uppfattas som tråkig kommer detta också att påverka berättelsen de driver (Sheldon 2008:58–

59). Stereotypa karaktärer kan inte bara skada berättelsen utan kan även stöta bort en del av 

publiken. Både de grupper som drabbas av stereotyperna i fråga men också de som anser att 

stereotyper inte borde hållas vid liv. När en stereotyp väl har blivit etablerad hos människor 

kan det bli svårt att gå ifrån den speciellt eftersom människor då ofta letar efter de kvalitéerna 

hos den typen av människor (Williams 2010:596). 

Det händer dock att karaktärer och personer bryter mot deras antagna stereotyp vilket delvis 

är vad detta arbete kommer att undersöka. Två karaktärer kommer att presenteras som ond 

eller god och sedan kommer de formas om där vissa av de nya bilderna innehåller 

designelement som går emot hur de tidigare beskrivits som. Det har gjorts en undersökning 

kring hur personer i Europa och Nordamerika, och Ostasien reagerar när individer ur en 

grupp går emot den vanligt förekommande stereotypen som tillhör gruppen i fråga. I 

Williams artikel Culture and Stereotyping Processes: Integration and New Directions skriver 

hon att i Ostasien finns det en tydligare tendens till att döma andra efter stereotyper men 

samtidigt tenderar folk att inte bli förvånade när individer inom stereotypgrupper går emot 

dessa förväntningar (Williams 2010:597). I väst tenderar människor istället att försöka ta 

avstånd från stereotyper i vardagslivet men samtidigt påvisas en svårighet att förstå en individ 

som skiljer sig från vad som förväntades av en specifik grupp (Williams 2010:596). För att 

förstå varför en individ inte passar in i den stereotypgruppen brukar personer från väst gå i en 

av tre riktningar. Man kan skapa fler underkategorier till den originella stereotypgruppen som 

gör att alla fortfarande passar in där på ett eller annat sätt, man kan hålla den utstickande 

individen i fråga till en annan standard än “alla de andra” i gruppen och slutligen kan 

personer svara fientligt mot utstickaren som går emot vad förväntas av dem (Williams 

2010:597). 

 

Visuella stereotyper hjälper oss att snabbt identifiera en individ utan att behöva gå igenom en 

överväldigande mängd frågor om varje person vi möter. De ramar in våra förväntningar och 

gör det lättare för oss att fungera i ett socialt samhälle (Haake 2008:4). Detta är en hjälpsam 

metod att använda sig utav vid karaktärsskapande, speciellt för karaktärer som inte tar upp 

särskilt mycket plats i berättelsen och behöver etableras fort (Ibister 2006:13). Däremot bör 

man undvika att skapa en stereotypisk karaktär som blir ointressant och respektlös (Sheldon 

2004:38). Det är således viktigt att hitta en bra balans eftersom om man går emot publikens 

förväntningar för mycket kommer publiken bli distraherad och förvirringen kan göra att det 

blir svårare för dem att hänga med i berättelsen (Haake 2008:5).  

Till exempel spelet Ico (SCEI 2001) vars hjälte är en pojke som föddes med två horn på huvudet 

vilket i pojkens hemby ansågs vara ett ont omen. Detta bidrar till spelets berättelse där hjälten 

äventyr börjar med att hans hemby förvisar honom på grund av hans utseende men karaktären 

i sig agerar inte som en ond karaktär i spelet.  
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Figur 4 Ico från spelet Ico (ISEI 2001) Karaktären har två horn som växer ut från hans huvud 

vilket hans hemby ser som ett ont omen. På huvudet bär han också en bandana. 

Detta arbete kommer inte direkt att använda sig utav stereotyper utan kommer istället att ha 

dem i åtanke vid skapandet av karaktärsbilderna. Stereotyper är som angivits ovan något som 

alla undermedvetet använder sig av för att kunna hantera stora mänger av information som tas 

in om andra människor. På så vis är det viktigt att även ha dessa i tankarna under skapandet av 

karaktärerna till undersökningen eftersom det är människor som ska titta och svara på frågor 

om dem. Om en karaktär skapas med horn på huvudet kan det i sig göra att informanten 

kategoriserar karaktären som ond. Forskning om stereotyper ger också en inblick i hur personer 

kan reagera då någon går emot en inlärd uppfattning, vilket kan användas vid utformning av 

frågor till intervjuerna. Eftersom bedömning av utseende är en stor del av vad denna 

undersökning ska analysera är det därför viktigt att frågorna inte låter anklagande vilket skulle 

kunna påverka respondenternas bedömningsgrund. 

2.3 Fysionomi på gott och ont 

Uppfattningen att människan kan bedöma andra efter utseende är något som sträcker sig så 

långt bak i tiden att till och med Aristoteles och Platos tid där de ansåg att det fanns en koppling 

mellan fysisk skönhet och god moral (Twine 2002:69). Fysionomi, samband mellan kroppens 

utseende och den inre karaktären, har försökt nå vetenskaplig status men aldrig lyckats. En av 

många anledningar till varför fysionomi aldrig nått högre än titeln, pseudo-vetenskap, är på 

grund av att människans personlighet är under konstant utveckling och kan förändras men 

utseendet följer sällan efter på samma sätt. På samma sätt medför inte kosmetisk kirurgi inte 

automatiskt att dessa personer genomgår en plötslig personlighetsförändring. Trots akademins 

vägran att acceptera fysionomi som vetenskap så blev den populär bland folket och spred sig 

snabbt som populärvetenskap under 1835 och igen 1860 (Twine 2002:77–78). Många olika 

böcker skrevs om ämnet under denna tid som rörde sig från vilka kroppstyper som passade bäst 

tillsammans i äktenskap till teorier om vilka fysiska drag som var mest värdefulla för 
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mänsklighetens arvsmassa (Twine 2002:80). I slutet av 1900-talet var det inte längre bara den 

vetenskapliga akademin som var kritisk till fysionomins användning. Informationen från 

fysionomins lagar ansågs från många håll som oförutsägbar eftersom vad som anses god och 

ond person ändras genom tid och mellan kulturer och riskerar att skapa förvirring och 

misstolkning (Twine 2002:84–85). 

2.3.1 God skönhet och ondskefull fulhet 

Som nämnts innan var en av de första teorierna inom fysionomi var att det fanns en koppling 

mellan fysisk skönhet och god moral. Även om detta inte anses som vetenskap idag ser man 

fortfarande spår av detta i dagens stereotyper. Ibister beskriver att det finns en tendens att 

projicera positiva egenskaper på någon som ser vacker ut men detta gäller inte endast 

människor (Ibister 2006:7). Även vid produktutveckling har det visats sig att vackra produkter 

ger intrycket att de fungerar bättre och lättare att används (Norman 2004:17). Denna koppling 

mellan skönhet och godhet har existerat i åtskilliga tidsepoker, till och med goda handlingar 

klassas som vackra. Vad som klassas som gott är ofta ting och handlingar som personen i fråga 

har velat ha eller ha utfört själv, som att ärligt förärva en rikedom eller utföra en handling som 

leder till beröm och respekt. Det finns undantag till denna regel och det är handlingar som är 

idealistiska men kräver uppoffring, som t ex en person som offrar sig för att rädda ett barn. 

Detta är en handling som de flesta inte vill vara med om men beundras som en vacker handling 

(Eco 2005:9).  

Definitionen av skönhet har dock alltid varit föränderlig genom tiderna och mellan kulturer 

(Eco 2005:14). Två av de första skönhetsbegrepp som uppgavs av Platon var harmoni och 

proportion som utarbetades vidare under århundrades lopp. Enligt Platon var det bästa 

exemplet på skönhet geometriska former baserat på matematiska uppfattningar av universum 

(Eco 2005:48–50). Den som kom att uttrycka detta matematiska samband mellan skönhet och 

form var Pythagoras. Hans synvinkel på skönhet var att allt existerade i en ordning som var 

matematisk begriplig. Exempel på matematiska samband som utvecklades under den här tiden 

var Pythagoras sats och det gyllene snittet (Eco 2005:67). Teorier kring proportion fanns redan 

innan Platons tid i Egypten. Vad som skilde dem åt var att den egyptierna hade fasta mått på 

hur långa olika delar av människokroppen skulle vara beroende på hur lång hela kroppen var. 

Enligt grekerna fanns det inga fasta mått utan huvudet förhåller sig till kroppen och kroppen 

till benen och så vidare. Det var inte de enskilda kroppsdelarna som utstrålade skönhet utan 

proportionerna mellan delarna (Eco 2005: 74-75).   

Skönhet är ett subjektivt ämne som kan variera stort från kultur till kultur samt olika 

tidsperioder men en sak som Ibister går in på som är universell vad gäller skönhet är att 

symmetri uppfattas som ett attraktivt skönhetsdrag. Forskare spekulerar att anledningen till 

detta kan bero på att människan lärt sig genom den evolutionära processen att asymmetri är ett 

tecken på sjukdom och eller att personen i fråga har svårigheter att leva ett långt och hälsosamt 

liv och blir därför ett sämre alternativ som livspartner (Ibister 2006:8). Symmetri har även 

klassats som ett krav enligt de gamla grekerna på grund av skönhetsbegreppet harmoni. För att 

uppnå harmoni behövs en jämvikt mellan två motsatta enheter och på så vis blev symmetri en 

av grundprinciperna i klassisk grekisk konst (Eco 2005:72). 

Fulhet kan enklast definieras som motsatsen till skönhet eftersom filosofer inte ägnat samma 

tid till termen fulhet (Eco 2008:8). Men att definiera fulhet på det sättet gör termen lika 

obestämd och subjektiv som termen skönhet som förändrats genom tiderna (Eco 2008:15). 

Enligt Eco kan det vara bra att särskilja på vad som är fult i sig själv, från det till formen fula. 

Som exempel, en rutten frukt bidrar till en känsla av avsky på grund av vad det är medan ett 

förvridet ansikte kan anses som fult på grund av formen (Eco 2008:19). Denna uppdelning 



 
9 

använder Eco sig av för att analysera hur människan illustrerat farliga väsen. I grekisk kultur 

200 f.Kr illustrerades monster som Sirener, Skylla och Chimaira som motbjudande, fula och 

skräckinjagande varelser (Eco 2008:34). Under kristendomen förändrades synsättet. Tidigare 

hade förvridna oklara former uppfattats som onda och farliga men enligt kristendomen var alla 

varelser guds skapelse och därmed ansågs monster som vackra. Monster som gargoyler ansågs 

bidra till helhetens harmoni och en del beskyllde monstrens intryck av fulhet på människans 

bristfälliga uppfattningsförmåga (Eco 2008:46). Denna uppfattning varade inpå renässansen. 

Då menade man att monstren ansågs vänliga och snälla på grund av deras skrämmande fulhet. 

Anledningen till att människan inte har samma uppfattning idag är för att monstren inte längre 

uppfattas som guds budbärare så vad som blir kvar är ett skräckinjagande yttre (Eco 2008:125–

127).   

Människan har även illustrerat sina fiender som fula och motbjudande i ett försök att skilja dem 

från oss. Grekerna kallade folk som inte kunde deras språk för barbarer och avbildade dem med 

stor näsa och tovigt skägg. I moderna krig har ofta många olika politiska karikatyrer 

uppkommit för att beskriva fienden som groteska och ondskefulla (Eco 2008:185–190). Det 

har även visats sig att under den tiden då häxor brändes på bål var det många av kvinnorna som 

blev anklagade för häxkonster på grund av att de var fula. Det fanns en inbillning att häxor 

kunde förvandla sitt yttre till mer attraktiva former men ändå fanns det tvetydliga drag som 

avslöjade deras inre fulhet (Eco 2008:212).  

I skönlitterära sammanhang finns en liknande vilja att skapa en grotesk och ondskefull fiende. 

För att åstadkomma detta kan fienden illustreras som oproportionerlig och förvriden. Fulhet 

kommer dock alltid vara kultur- och tidsbundet, vad som anses fult idag kan ändras i framtiden 

(Eco 2008:421). Annars kan fulhet också användas till karaktärer som är ofarliga och snälla 

som t ex alien-karaktären ET från E.T. the Extra-Terrestria (Spielberg 1982) för att skapa en 

fascinerande karaktär (Eco 2008:423). 

Även om fysionomi aldrig accepterats som en akademisk vetenskap ger det en historisk inblick 

hur människan har tänkt kring sambandet mellan det fysiska yttre och den inre personligheten. 

I detta arbete kommer symmetrins och de naturliga proportionernas koppling till skönhet och 

därmed också godhet nyttjas som designelement för att visualisera goda karaktärer. På samma 

sätt kommer asymmetri, och förvridna proportioner att användas som designelement för att 

visualisera onda karaktärer. 
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3 Problemformulering  

Karaktärers visuella design brukar ofta ha en koppling till hur de agerar i datorspel. Vi räknar 

oftast med att en karaktär som ser vacker och godhjärtad ut skall utföra goda handlingar. Och 

att en karaktär som ser ful och ondsint ut kan utföra grymma handlingar. För att skapa en 

lättförståelig berättelse går ofta utseendet och karaktärsberättelsen hand i hand (Sheldon 

2004:38). Mjuka former förknippas ofta med goda och snälla karaktärer medan hårda och 

spetsiga former förknippas med onda och farliga karaktärer (Solarski 2012:179–181). Med 

hjälp av denna koppling mellan form och karaktärsdrag kan man styra hur karaktärer uppfattas 

av åskådare. Antingen för att skapa stereotypiskt goda eller onda karaktärer eller för att forma 

en mer mångbottnad karaktär. Vad händer om en karaktär framställs via en litterär beskrivning 

som god med är formad som en stereotypiskt ond karaktär? I undersökningen ska karaktärers 

form och textbaserade beskrivning ställas mot varandra. Karaktärerna ska också formas om till 

att innehålla fler och tydligare mjuka och spetsiga former men fortfarande vara kopplade till 

samma goda respektive onda textbeskrivning.  

Arbetet avser undersöka ifall formspråk räcker för att signalera till åskådaren att vad du tidigare 

har uppfattat av en karaktär har ändrats. Detta kan användas för att visuellt förmedla att en 

karaktär som tidigare varit ond nu har bytt sida och blivit god.  

Detta leder fram till arbetets frågeställning: 

 Om en karaktär har tillskrivits en litterär beskrivning som skildrar den som ond eller 

god, hur ändras då åskådarens uppfattning av karaktärens personlighetsdrag om dess 

formspråk förändras? 

 

 Vad väger tyngst när en betraktare tolkar en karaktär, är det den textbaserade 

karaktärsbeskrivningen som har introducerat karaktären eller det nuvarande visuella 

formspråket?  

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Arbetsmetod 

Arbetet kommer att avgränsas till monsterkaraktärer med inspiration från rollspels-genren. 

Fokus kommer att ligga på figurernas visuella formspråk. Monsterkaraktärerna kommer därför 

att målas i valörer (gråskala) och de kommer att inta samma grundposering och ha liknande 

ansiktsuttryck. Den grafiska stilen kommer att vara cartoony och bilderna kommer att målas 

digitalt för att sedan skrivas ut på papper. Detta för att dessa aspekter skall ”neutraliseras” och 

ta så lite fokus som möjligt från formspråket. Hur en karaktär står berättar hur dominant 

karaktären är och kan påverka hur hotfull eller fredlig karaktären verkar (Ibister 2006:27–29). 

Till undersökningen kommer först två monsterkaraktärer skapas utifrån varsin tillhörande 

textbaserade karaktärsbeskrivning, den ena porträtterar karaktären som god och den andra som 

ond. Utifrån dessa två monsterkaraktärer skapas fyra antal varianter utifrån vardera karaktären. 

Av de fyra nya varianterna består två av dem av mjukare former jämfört med 

ursprungskaraktären, den ena ska vara subtilt mjukare och den andra märkbart mjukare. De två 

resterande nya varianterna skapas på samma sätt fast med spetsigare och fler kanter. 

Sammanfattningsvis kommer två karaktärsbeskrivningar skapas och totalt tio bilder i gråskala, 

två olika typer av karaktärer med fyra extra varianter till vardera karaktär. 
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Figur 5: Bildschema över de bilder och textbeskrivningar som ska skapas till undersökningen. 

 

Karaktärsbeskrivningarna kommer att beskriva en ond karaktär som farlig och villig att 

attackera och skada andra bara för sakens skull och en god karaktär istället helt ofarlig och har 

ingen vilja att attackera eller skada någon. De visuella designelement som kommer användas 

för att porträttera ondska och godhet är de geometriska former samt vedertagna stereotyper 

som nämnts innan. Mjuka runda former påvisar en ofarlig karaktär och en taggig karaktär som 

farlig på grund av människans naturliga kategorisering av farliga vassa objekt och ofarliga släta 

objekt som nämnts i bakgrunden. Symmetri och naturliga proportioner är designelement som 

kommer användas för att visualisera godhet medan asymmetri och förvridna proportioner 

används för onda. Samtidigt måste moderna stereotyper hållas i åtanke så att inte en karaktär 

skapas som i sig kan uppfattas som ond eller god, t ex att en av karaktärerna ser ut som en 

djävul. 

3.1.2 Undersökningsmetod 

En kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer ska genomföras med åtta 

personer. Fyra av dessa ska vara spelvana personer och de andra fyra ska vara personer som 

inte är spelvana och båda grupperna ska ha en jämn könsfördelning samt vara över18 år. Detta 

bidrar till en hanterlig mängd intervjuer med god spridning så att inte svaren påverkas av att 

majoriteten informanter är väl medvetna om hur spelkaraktärer brukar se ut.  

Kvalitativa intervjuer har valts som undersökningsmetod eftersom denna lämpar sig bäst till 

undersökningar gällande människors uppfattningar, värderingar och handlande (Østbye m.fl 

2004:99). En kvantitativ undersökningsmetod ger inte samma utrymme för längre svar 

eftersom man där fokuserar samband och olikheter mellan variabler (Østbye m.fl 2004:156). 

Svaren i en kvantitativ undersökning är mer beroende på hur frågorna är ställda samt hur 

respondenterna uppfattar dem, vilket kan variera stort. Med intervjuer kan följdfrågor ställas 

vilket ger möjlighet att få en bättre förståelse och informationen bakom informanternas svar 

(Østbye m.fl 2004:101). En kvantitativ metod lägger fokus på att det material som analyseras 

kan hanteras i form av siffror så att hypoteser kan testas eller samband och strukturer kan 

upptäckas (Østbye m.fl 2004:157). En kvantitativ metod passar emellertid inte lika bra som en 

kvalitativ för en undersökning om hur bilder uppfattas av människor. En större mängd av 

åsikter skulle kunna få in men då riskeras de bakomliggande anledningarna till svaren att gå 
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förlorade samtidigt kan respondenterna ha tolkat frågorna på ett annorlunda sätt. Kvantitativa 

undersökningar kan således ge ett intryck av att vara mer exakta med tabeller över ett stort 

antal respondenters svar men om frågorna missuppfattas blir utfallet felaktigt. Under 

intervjuerna kommer något som Østbye kallar för aktivt lyssnande att användas, 

uppföljdsfrågor kommer ställas för att säkerställa att intervjuaren och informanten har samma 

uppfattning om vad som sagts (Østbye m.fl 2004:105). Intervjuerna ska hållas 

semistrukturerade med en del av frågorna som ställs till alla informanter och en del av frågorna 

ska vara i form av följdfrågor som ställs beroende på vilken typ av svar som informanterna ger.  

De två original-karaktärerna presenteras först tillsammans med sin karaktärsbeskrivning. Först 

ställs frågor om hur de två karaktärerna uppfattas och hur de verkar passa samman med sin 

karaktärsbeskrivning. Efter det blandas de två första bilderna samman med de andra åtta 

bilderna som skapats och informant får sedan placera ut dem på en rad från mest god till mest 

ond och svara på frågor kring varför de placerat bilderna som de gjort. 

Intervjuerna kommer att ske i enrum så att informanten inte ska bli avbruten eller känna sig 

avlyssnad av folk runt omkring. Det är viktigt i intervjuer att informanten befinner sig i en 

omgivning där de kan känna sig säkra och ge uppriktiga svar (Østbye m.fl 2004:104). 

Informanterna kommer också upplysas om att de hålls anonyma i undersökningen och att de 

har rätt att avbryta intervjun när som helst. Utrustningen i undersökningen kommer att hållas 

till bilder, penna och anteckningsblock samt inspelningsapparat. Informanterna kommer bli 

informerade om inspelningen innan så att de kan ta ställning till om de vill ta del i intervjun 

eller inte. Inspelning ger en större möjlighet att samla upp mycket material från intervjun som 

sedan kan transkriberas. Om intervjun bara antecknas på papper på plats finns det en större 

möjlighet att information som senare visar sig viktig faller bort på grund av att intervjuaren 

inte hinner skriva ner allt (Østbye m.fl 2004:106). Ett potentiellt problem med de kvalitativa 

intervjuerna kan vara att informanterna inte känner att de kan ta sin tid att formulera ett bra 

svar på frågorna. Speciellt under den tiden då alla bilder ska läggas upp på rad efter varandra 

finns det risk att informanten känner sig stressad eftersom intervjuaren är i samma rum och 

väntar. I detta sammanhang skulle en kvantitativ enkät fungera bättre eftersom då är personerna 

som svarar själva och kan ta all den tid som de känner att de behöver. Däremot ger kvalitativa 

intervjuer mer informativa svar på grund av anledningarna som tagits upp i detta kapitel. För 

att undvika problemet att informanterna känner sig stressade informeras de att de kan ta så 

mycket tid som de behöver och kan avbryta intervjun om de vill eller har en tid att passa. 
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4 Genomförande  

Den praktiska delen av arbetet går ut på att skapa två baskaraktärer utifrån två 

karaktärsbeskrivningar som sedan formas om till fyra nya varianter av de två ursprungliga 

karaktärerna. Två av de fyra nya varianterna ska vara uppbyggda av tydligare mjukare former 

medan de andra två ska innehålla tydligare taggigare former. Dessa ska sedan användas i en 

undersökning om hur åskådarens uppfattning ändras efter att ha sett baskaraktärerna och läst 

deras beskrivning och sedan ser nya varianter av karaktärerna. Arbetets syfte är att undersöka 

dessa förändringar i uppfattning och se hur formspråk kan användas för att signalera förändring 

i karaktärers personlighet. 

Denna del av rapporten kommer att fokusera på det grafiska arbetet bakom skapandet av 

karaktärerna samt hur textbeskrivningarna är utformade. 

Fokus för karaktärsdesignen och den textbaserade beskrivningen ska ligga på orden god (vänlig 

och ofarlig), samt ond (aggressiv och farlig). Visualiseringarna kommer att innehålla 

designelement som ofta används för att visualisera dessa karaktärsdrag medan texten beskriver 

dessa med ord. Nedan har en tabell ställt upp vilka ord som kopplats till vilka designelement. 

Tabell 1 Uppvisning av de nyckelord som använts vid skapandes av bilder och text. 

 Karaktärsbeskrivande ord inom 

den textbaserade karaktärs-

beskrivningen 

Formelement i karaktärens design 

”Karaktär 

God” 

Vänlig         Ofarlig Symmetrisk Cirkulär, rund och slät. 

”Karaktär 

Ond” 

Aggressiv  Farlig Asymmetrisk Triangulär, taggig och 

vass. 

 

Först presenteras en genomgång av den grafiska stil som valts och vilken inspiration som tagits 

del av vid skapandet av karaktärerna. Karaktärerna som skapas kommer att genomgå liknande 

arbetsprocess vilket är varför en övergripande genomgång kommer presenteras först och sedan 

gå djupare in på designval för varje karaktär. 

4.1 Grafisk utformning 

Karaktärerna som skapas för detta arbete ska vara tecknade i en ”cartoony” stil eftersom det 

ansågs lättare att framställa former i de bilder som ska vara mer överdrivna åt det ena eller 

andra hållet. Det är också en stil som möjliggör uttrycksfulla karaktärer vilket är till arbetets 

fördel. Som inspiration undersöktes monsterkaraktärer från Pokémon. Pokémon har en hel del 

karaktärer som påminner om olika djur från verkligheten som sedan designats till en tecknad 

monsterfigur. Detta är en metod som också används av andra grafiker t ex vid skapandes av en 

drake så tas inspiration från djur i vår värld för att få en känsla för vilken anatomi som borde 

användas (Vandruff 2015:169). I Pokémons fall underlättar det att de tagit inspiration från så 

många olika djur för det särskiljer monstren från varandra så att alla ser unika ut.  
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I Pokémon-spelen kan monstren genom träning utvecklas till starkare monster som är starkare 

vapen för spelaren att använda men också farligare att möta. Ofta är monstren, i sin svagare 

version, rundare i formen och ser barnlika ut. När de är utvecklade och starka uppkommer ofta 

mer vassa kanter i deras design. 

 

Figur 6  Charmander, Charizard och Mega Charizard från spelserien Pokémon. Alla dessa tre 

karaktärer är olika utvecklingsstadier av samma monster. 

Till denna undersökning valdes häst och ödla som utgångspunkt till karaktärerna för att sedan 

utvecklas vidare. Anledningen till att häst och ödla valdes var för att de båda är fyrbenta djur 

med svans men ser ändå tydligt olika ut. Om baskaraktärerna skiljer sig stort från varandra kan 

deras uppbyggnad och olika proportioner påverka på ett annorlunda sätt än vad som var tänkt 

med mjuka och spetsiga former och symmetri respektive asymmetri. Till exempel, om ena 

karaktären har en kraftig överkropp medan den andre har en större mage kan det bidra till att 

en ser stark och farlig ut medan den andre ser fet och slö ut. Det är viktigt att karaktärerna inte 

bara ser ut som två olika djur. Annars kan undersökningen skiftas från en undersökning kring 

formspråk hos karaktärer till hur olika djur uppfattas. Det är också viktigt att alla karaktärer 

har samma posering, vinkel och ansiktsuttryck eftersom dessa också kan påverka åskådarens 

uppfattning av bilderna. Av samma anledning ska alla karaktärsbilder vara i gråskala. Vanliga 

visuella drag för gott och ont som djävulshorn och vita vingar har valts bort eftersom detta 

arbete inte ska fokusera på den typ av stereotyper. 

4.2 Övergripande arbetsprocess  

Grunden till de två baskaraktärerna ska vara två olika texter som ska beskriva en god karaktär 

och en ond. Nyckelorden till dessa som nämnts ovan för den goda karaktären ska vara vänlig 

och ofarlig medan den onda har nyckelorden aggressiv och farlig. Det ska också skapas en 

bakgrundsbeskrivning för vilken slags spelvärld dessa karaktärer lever i så att informanten får 

en förståelse för sammanhanget som dessa monster existerar i. Bakgrundsbeskrivningen är 

grundad i en fiktiv spelidé i genren JRPG, japanskt rollspel. Anledningen till att välja japanska 

rollspelsgenren är dels för det här arbetet undersöker karaktärer från rollspel och dels för att 

den stil som valts är typisk för japanska spel. För spelvana personer är förkortningen JRPG 

välkänd och beskriver både spelets grafiska tema och mekanik. För de som inte spelar spel 

regelbundet kan namnet på genren vara förvirrande, först måste de veta vad ett rollspel är och 

vad som skiljer ett japanskt rollspel från andra rollspel. Därför kan det underlätta att beskriva 

genren som ett äventyrsspel till de personer som inte har en stor spelvana och kunskap kring 

vad ett JRPG är för spel. 

Bakgrundsbeskrivningen kommer att lyda: Du startar ett japanskt rollspel/äventyrsspel med 

”fantasy”-tema satt till medeltiden. Huvudkaraktären som du spelar är på väg till en by 
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obeväpnad och svag. Det finns olika typer monster i skogen som du aldrig sett förut men du 

har fått två beskrivningar från befolkningen i en stad i närheten om två olika monster. En som 

är ökänd för att vara farlig och en annan som är helt fredlig. Men du har aldrig mött dessa 

monster själv och det är inte alla monster som helt stämmer in på den beskrivning som du fått. 

För att lyckas komma fram till byn säker måste du hålla dig borta från de farliga monstren. 

Alla textbeskrivningar ska hållas så korta som möjligt så att inte för mycket tid av intervjuerna 

går åt till att läsa. Det viktigaste att få fram i bakgrundsbeskrivningen är att spelaren är 

försvarslös i en miljö med monster och den information som finns tillgänglig om monstren 

kommer från andra än en själv och beskrivningarna stämmer inte helt in på alla monster i 

omgivningen. Monsterkaraktärernas textbeskrivningar kommer beskrivas mer ingående längre 

fram i kapitlet.  

Först bestämdes baskaraktärernas posering och vinkel. Båda monsterkaraktärerna ska vara 

fyrbenta varelser så ett fyrbent skelett skissades upp i Photoshop som utgångspunkt för vinkel 

och posering. Att först rita upp ett skelett hjälper också till att få en känsla över vilka 

proportioner som ska användas och om man har andra poseringar som man snabbt vill testa så 

är skelettskissning en bra teknik (Vandruff 2015:132–133). 

 

Figur 7 Skelettschema för alla karaktärers posering och vinkel 

Efter att det övergripande skelettet är klart påbörjas skissen för de två baskaraktärerna. 

Baskaraktärerna ska vara tydligt annorlunda så att det är lätt att skilja dem åt. Häst och ödla 

valdes som huvudinspiration vilket innebar att benen till hästkaraktären förlängdes något. När 

baskaraktärerna skisser är klara skapas nya lager igen, en för varje ny variant av baskaraktären 

i fråga. De nya varianterna tecknas med en annan färg än skissen under för att enklare hålla 

reda på vilken skiss som tillhör baskaraktären samt den nya varianten av samma karaktär. 

Baskaraktärerna och varianterna av dessa kommer att benämnas enligt bilden nedan. 

Baskaraktärerna för ond och god benämns ”ond-bas” och ”god-bas” och för varianterna byts 

”bas” ut till siffror från ett till fyra så att det blir god-1 god-2 god-3 och god-4 där 1 har 

symmetrisk och rundast former och 4 asymmetri och spetsigaste former. Anledningen till att 

antalet varianter för vaddera baskaraktär blev fyra var för att se ifall graden formändring har 

en påverkan. Om en karaktär formas som extremt rund kommer det att leda till att den uppfattas 

som extremt snäll och ofarlig? 
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Figur 8 Namnschema över alla karaktärer 

4.3 Textbeskrivning och bild för den goda baskaraktären 

Den goda, vänliga och ofarliga karaktärerna kommer också beskrivas som en växtätare för att 

utnyttja uppfattningen att herbivorer är ofarliga till skillnad från karnivorer. Förutom orden 

vänlig och ofarlig beskrivs karaktären också ha ett lugnt temperament för att understryka att 

detta monster inte har några plötsliga aggressiva tendenser. Beskrivningen hålls kort för att 

undvika att för mycket av intervjudelen i projektet går åt till läsande.  

Karaktärsbeskrivning för God-bas: Denna varelse är en ofarlig växtätare med ett lugnt 

temperament och sägs vara vänligt inställd mot främlingar.  

Med skelettschemat som utgångpunkt skissades en karaktär fram med hästanatomi som 

inspiration. Andra designelement arbetades in för att undvika att karaktären påminner för 

mycket om en häst och därmed göra så att undersökningen handlar om hur olika djur uppfattas. 

Karaktärens huvud har ingen koppling till något specifikt djur, det är avlångt med utstickande 

blad längre bak och en spetsigare form längst fram vid nosen och munnen. Huvudet har därmed 

samma övergripande avlånga form som en häst men innehåller också detaljer och former som 

är annorlunda. Första utkastet som kan ses i figur 9 nedan har för det mesta en mjuk form med 

några få spetsigare delar. Detta medförde problem senare i arbetet eftersom det blir svårt att 

skapa en version av karaktären med ännu mjukare former utan att viktiga beståndsdelar 

försvinner och gör karaktären svår att förstå. Svansen hade också formats till en svans från en 

ödla vilket senare ansågs göra denna God-bas för lik Ond-bas. Formen på ögonen och munnen 

i det första designutkastet gjorde också att karaktären såg ut att le vilket kan påverka 

uppfattningen av karaktären. En karaktär som ler uppfattas ofta som vänlig och detta arbete ska 

inte fokusera på ansiktsuttryck (Ibister 2006:27). Tanken är inte att God-bas ska se ut som en 

typisk snäll och ofarlig karaktär utan ska se relativt neutral ut. Vid skapandet av den slutgiltiga 

versionen av God-bas lades fler spetsigare former och asymmetri i designen så att det skulle 

bli lättare att sedan omarbeta till en mjukare version. Svansen byttes ut till hästsvans och 

formades också med asymmetri och hårdare kanter. 
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Figur 9 Första utkastet till vänster och slutgiltiga designen till höger. Förändringar som gjorts 

på vägen har ringats in med rött. 

 

4.4 Nya varianter av den goda baskaraktären 

Först skapas två ny varianter av God-bas som har subtila förändringar i designens form mot 

antingen god eller ond. Nästa variant är menad att vara en mer överdriven förändring i form. 

Som nämnts i tidigare kapitel finns det välbeprövade metoder kring hur form kan styra hur en 

åskådare uppfattar en karaktär. Runda former används för att få fram en karaktär som ska 

uppfattas som snäll och ofarlig medan mer taggiga och triangulära former används till elaka 

och farliga karaktärer (Solarski 2012:179–181). Det bör understrykas igen att ”beprövade 

metoder” inte syftar på vetenskapligt bevisade tendenser utan på hur de använts i produktionen 

av karaktärer ett flertal gånger. Denna repetition av samma typ av karaktärsdesignsmetod har 

sedan fått publiken att acceptera att det är så olika typer av karaktärer ska se ut. Däremot har 

runda och spetsiga former även en undermedveten koppling till farliga och ofarliga objekt hos 

människor (Norman 2004:29–30). Med hjälp av dessa formelement kan man till viss del styra 

om en karaktär uppfattas som farlig eller ofarlig.  

Andra designelement som går att dra nytta av är symmetri och asymmetri. Symmetri uppfattas 

av många som ett tecken på god hälsa och skönhet vilket historiskt sätt också har en koppling 

till god moral (Twine 2002:69). Denna koppling kallas ofta för ”gloria-effekten” vilket går ut 

på att människor projicerar goda egenskaper på de som anses vackra (Ibister 2006:7). Men det 

kan även gå åt motsatt håll, personlighetsdrag som människan anser positiva klassas ofta som 

vackra (Little m. fl 2005:2). I det här fallet skulle ett vänligt monster kunna klassas som vackert 

och ett sätt att få fram det är att hålla designen symmetrisk och avvägd. Asymmetri däremot 

tenderar att kopplas till texten på sjukdom och kan uppfattas som oattraktiv (Ibister 2006:8). 

Runda former och symmetri användas som designelement till goda ofarliga karaktärer och 

taggiga former samt asymmetriska proportioner som designelement till onda och farliga 

karaktärer. 
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I Figuren nedan finns en jämförelse mellan God-bas och de första två versionerna som enligt 

Figur 10 heter God-2 och God-3. Här har formerna antingen mjukats upp en del eller gjorts 

mer spetsiga. 

 

 

Figur 10 Baskaraktären tillsammans med två nya versioner. 

Exempel på vilka delar som justeras är svansen på God-2 till har blivit jämnare med färre 

spetsiga delar. Ett sätt att mjuka upp monstrets kropp överlag är att använda sig av en metod 

som kallas segmentering. Vanligtvis används den främst för att arbeta fram en kroppsform 

genom att fokusera på segment åt gången (Vandruff 2015:148). I det här fallet kan hårdare 

kanter läggas till på de ställen där segmentlinjerna går. Bladen som sticker ut ur huvudet 

ändrades till både version God-2 och God-3. Hovarna hos God-3 gjordes om till klövar för att 

få fram en spetsigare form än vad basformen hade. För att få fram fler förändringar hos God-3 

lades en slags rustning till runt halsen. Rustnings-delen ser trasig ut och svansen hos God-3 

sliten och ojämn ut vilket skulle kunna leda till att en åskådare uppfattar karaktären som 

ovårdad och ful eller kan misstänka att karaktären varit med om en strid av något slag.  

 

Figur 11 Exempel på skillnader i form mellan karaktärerna. 

De sista två versionerna, God-1 och God-4 ska vara de som är extrema mot mjuka symmetriska 

former respektive spetsiga asymmetriska former. God-1 är helt uppbyggd av mjuka cirkulära 
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former, till och med hovarna ser runda ut, och detta är konsistent i hela designen. Harmoni är 

ett återkommande skönhetsbegrepp och har också tagits med som ett designelement. Harmoni 

behöver inte syfta på bara en typ av form utan tanken är att det ska finnas en balans mellan de 

former som inkluderas i till exempel en bild (Eco 2005:72). Hos God-4 däremot är karaktären 

fylld med spetsiga vassa former men de är inte jämnt fördelade i designen. Huvudet och 

svansen är överfullt med spetsiga delar som spretar åt olika håll medan resten av kroppen inte 

är lika fylld med detaljer. Benen på God-4 har olika tjocklek och ingen av klövarna ser ut som 

den andre.  

 

 

Figur 12 Bild på de två mest extrema versionerna av baskaraktären 

Karaktärerna skuggas så att det blir tydligare vad som är vasst och vad som är slätt. De vassa 

områdena ges en metallisk glans medan de slätare områdena har en jämnare och mjukare 

övergång mellan skugga och ljus. 

4.5 Textbeskrivning och bild för ond baskaraktär 

Medan den goda baskaraktären beskrivs som en växtätare kommer den onda baskaraktären 

beskrivas som ett rovdjur. Nyckelorden som nämnts innan till beskrivningen av Ond-bas var 

farlig och aggressiv. Förutom dessa beskrivs karaktären som hotfull mot främlingar för att 

informera läsaren om risken att bli attackerad. I både denna beskrivning och beskrivningen för 

God-bas slutar meningen med att de ”sägs vara hotfulla mot främlingar” eller ”sägs vara vänligt 

inställda mot främlingar”. Tanken är att dessa karaktärsbeskrivningar ska uppfattas som 

information dom spelaren i det fiktiva spelet fått via andra karaktärers berättelser. Spelaren är 

inte 100 procent säker på att detta är stämmer eftersom han eller hon inte har någon egen 

erfarenhet av dessa monster. Den information som finns tillgänglig för spelaren är 

textbeskrivning från karaktärer som bor i en stad i närheten och hur monstren ser ut. 
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Karaktärsbeskrivning för Ond-bas: Detta är ett farligt rovdjur med ett aggressivt 

temperament och sägs vara hotfull mot främlingar. 

Ond-bas skapades på liknande sätt som God-bas med skelettschemat som underlag och 

inspirationen för denna karaktär var ödla. Huvudet formades liksom God-bas som avlångt med 

utstickande former längre bak och en relativt spetsig nos längst fram. För att skilja huvudena 

åt är de utstickande formerna fler och placerade annorlunda hos Ond-bas. Ögonen är direkt 

kopierade från karaktären God-bas eftersom ögon har en så stor inverkan på hur 

ansiktsuttrycket ser ut och det är inte någon som detta arbete ska undersöka. Liknande problem 

framkom i skapandet för Ond-bas. I det första utkastet hade karaktären till största delen mjuka 

former och den övergripande formen ansågs likna God-bas för mycket. För att ändra på detta 

förlängdes karaktärens kroppslängd något och spetsigare kanter och asymmetriska former 

arbetades in. Den största förändringen tillsättningen av plattor på karaktärens mage, ungefär 

som drakar har i till exempel karaktären Druddigon från Pokémon black and white (Game 

Freak 2010). Detta gör att det finns fler former att forma om senare samtidigt som Ond-bas nu 

ser mer annorlunda ut är God-bas. 

 

Figur 13 Första utkastet till vänster och slutgiltiga designen till höger. Förändringar som 

gjorts på vägen har ringats in med rött. 

 

Figur 14 Druddigon från Pokémon black and white (Game Freak 2010). 
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4.6 Nya varianter av den onda baskaraktären 

Precis som vid skapandet av varianterna till God-bas skapas fyra nya versioner till Ond-bas 

med hjälp av ökning av taggiga och mjukare former med varierande nivå av symmetri. De 

första varianterna som skapades var Ond-2 som ska vara år det mjukare symmetriska hållet och 

Ond-3 som ska vara det taggiga asymmetriska hålet. Ond-1 och Ond-4 bygger på samma 

princip men mer extrema i sin design. 

 

Figur 15 Baskaraktären tillsammans med två nya versioner. 

Exempel på vad som ändrats kan ses i bilden ovan och nedan. De spetsiga utstickande bladen 

har trubbats av hos Ond-2 och gjorts spetsigare hos Ond-3. Detsamma har gjorts med fötternas 

form och asymmetriska former har antingen tagits bort eller gjorts mindre synliga hos Ond-2 

medan fler har lagts till hos Ond-3. 

 

Figur 16 Exempel på skillnader i form mellan karaktärerna. 

De extrema versionerna Ond-1 och Ond-4 visas i Figur 18. Ond-1 är helt uppbyggd av runda 

former med extra cirklar vid käken, skuldran och höften. Ond-4 fylld med spretiga spetsiga 

former som sticker ut med olika längd och många placerade asymmetriskt. En av fötterna har 

bara två tår medan alla andra har tre och alla fötterna har olika form. Den vänstra foten på 

bakbenet är avlång och smal medan foten på vänstra frambenet kortare och kraftigare. Delar 

av drakfjällen på magen har sprickor i sig vilket kan uppfattas som spår från tidigare strider. 
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Figur 17 Bild på de två mest extrema versionerna av baskaraktären. 

Till sist skuggades alla monstren så att de var helt i gråskala. Grundtonen, skuggtonerna och 

de ljusare tonerna var samma på alla karaktärer för att undvika att vissa av karaktärerna blev 

mörkare än andra. Denna undersökning fokuserar inte på ljussättningen hos karaktärerna och 

bör därför hållas på samma nivå på alla bilder. Anledningen till att karaktärerna skuggas är för 

att förtydliga silhuetten och undvika att för mycket uppmärksamhet läggs på ansiktsuttrycken. 

När bilderna först testades visade sig att när bilderna bara var linjer eller då gråskalan var ljus 

tenderade människor att försöka tyda ansiktsuttrycken även om de var lika på alla karaktärer. 

Efter att gråskalan gjordes mörkare blev denna tendens förskingringsbar.  

4.7 Reflektion 

Huvudinspirationen till den grafiska stilen är spelserien Pokémon vilket alltid haft en 

”cartoony” stil och spelen riktas i huvudsak mot barn. På grund av den barnvänliga stilen kan 

detta leda till att monstren aldrig ser riktigt farliga ut. Det fungerar väl med de karaktärer som 

är menade att se vänliga och ofarliga eftersom denna stil är vanlig bland spel och filmer riktade 

mot barn. Monstren i Pokémon har ofta relativt stora ögon vilket är ett av dragen som 

kännetecknar ett barnlikt ansikte vilka oftast tolkas tillhöra dem som är varma, ärliga, naiva 

och svaga (Little m. fl 2005:2).    

Bakgrundsbeskrivning skulle kunna väga emot den gulliga tecknade stilen. I beskrivningen till 

det fiktiva som det är tänkt att dessa monster lever är huvudkaraktären som riskerar att möta 

dessa monster ensam och försvarslös. Med huvudkaraktären, som ska vara informantens avatar, 

i en sådan utsatt position kan risken att möta ett farligt monster uppfattas som ett större hot än 

om huvudkaraktären varit en fullt beväpnad riddare med kompanjoner. 

Karaktärsbeskrivning skulle kunna utformas som ett facit där allt låter som klar fakta men så 

blev det inte här. Genom att lägga till biten ”det sägs att” ger det en antydan om att allt inte 

nödvändigtvis är helt sant. Det är svårt att avgöra vilket sätt som är bäst. Om en beskrivning 

låter som klar fakta kan det leda till att informanten tror att beskrivningen ska uppfattas som 

instruktioner. I minsta fall måste informanten förstå att beskrivningen inte är något som deras 

huvudkaraktär i det fiktiva spelet vet av egen erfarenhet. Samtidigt om beskrivningen låter för 

opålitlig kan att informanten bortser från den helt och hållet. För att undvika att 

karaktärsbeskrivningen inte anses pålitlig introduceras de i bakgrunden till spelet som 

information som kommit från människor som länge bott i närheten av dessa monster. 
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I början av skapandet av God-bas och Ond-bas såg de till största delen ut som häst och ödla 

men slutversionerna liknar mer två påhittade fantasymonster, vilket var tanken. Båda 

baskaraktärerna innehåller dock tydliga drag från häst och ödla, därför kan det vara bra att fråga 

informanterna i slutet av intervjuerna om de föredrar något av de djuren. Det är bäst att ställa 

sådana frågor i slutet av intervjun eftersom det annars kan hända att de blir mer uppmärksamma 

på likheterna mellan djuren och karaktärerna.  

En utmaning i arbetet var att se till att formändringarna hölls på samma nivå för båda 

karaktärernas varianter, till exempel se till att God-1 hade lika mjuk form som Ond-1.  

 

Figur 18 Bild på alla karaktärer som skapats till undersökningen. Överst från vänster: God-1, 

God-2, God-bas, God-3 och God-4. Nederst från vänster Ond-1, Ond-2, Ond-bas, Ond-3 och 

Ond-4. 
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5 Utvärdering 

Arbetets syfte var att undersöka hur människors uppfattning av en karaktär med 

textbeskrivning kan ändras på grund av en ändring i designens formspråk. Rollspel brukar 

introducera karaktärer med textbeskrivning eller med en berättande röst och sedan kan 

karaktärens design ändras. Om rollspelet vill förmedla en ändring i den karaktärens 

personlighet, räcker då den visuella ändringen i form eller krävs en ny textbeskrivning? 

För att undersöka detta skapades två textbeskrivningar som blev utgångspunkt till två 

karaktärsbilder. En av karaktärerna beskrivs som god och den andra som ond. Utifrån dessa två 

karaktärer skapades totalt åtta nya varianter med varierande runda, taggiga symmetriska och 

asymmetriska former. Med hjälp av dessa, samt en beskrivning av ett teoretiskt spel som dessa 

karaktärer existerar i, undersöks eventuella ändringar i hur karaktärerna uppfattas genom 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer.  

Det här kapitlet går igenom utformningen av undersökningen och presentera och analysera 

resultatet. 

5.1 Intervjuernas utformning och genomförande  

Intervjuerna börjar med frågor angående informantens spelvana, ifall det var acceptabelt att 

intervjun spelades in och de informerades om att det var möjligt att avbryta intervjun ifall det 

kändes nödvändigt. Därefter beskrevs undersökningen som analys av karaktärsbeskrivning och 

visuell design.  

Informanten presenteras först med den teoretiska spelidén där hjälten är ensam och obeväpnad 

i en okänd värld fylld av monster. Hjälten vet att det finns två typer av monster, en ofarlig och 

vänlig och en farlig och aggressiv. För att informera sig själv lyssnar hjälten på folk i området 

och får två beskrivningar i text och bild. Texterna är karaktärsbeskrivningarna som skapats och 

bilderna är deras visuella representation. Här får informanten beskriva huruvida karaktärerna 

passar in på deras beskrivningar och varför. Därefter ombes informanten hålla allt som visats 

och nämnts i huvudet medan alla tio karaktärsbilder läggs ut på bordet, både de två 

baskaraktärerna och de åtta olika varianterna av dem. Informantens uppgift blir nu att placera 

dessa på en rad från de karaktärer som han eller hon känner sig mest säker att gå nära som en 

ensam obeväpnad hjälte i detta hypotetiska spel till de karaktärer som han eller hon känner sig 

minst säker bland. De två baskaraktärer kallas God-bas och Ond-bas medan varianterna kallas 

God-1, God-2, God-3, God-4, Ond-1, Ond-2, Ond-3 och Ond-4. Dessa namn är dock okända 

för informanten för att inte påverka deras val. Efter att informanten är klar med uppställningen 

ska han eller hon beskriva sin tankegång, varför bilderna ligger i den ordning de ligger och vad 

har påverkat ordningen mest.  

5.2 Pilotstudien 

Under första pilotstudien visade det sig att bilderna hade designelement som påverkade utfallet. 

Det första var ansiktsuttrycken på karaktärerna. De goda karaktärerna ansågs gladare och det 

gjorde att informanterna tyckte att de därför också såg snälla ut. Ett annat designelement var 

cirklarna på God-1 axlar och höfter. De tillsatta cirklarna pekades ofta ut som förvirrande, som 

om de inte hörde dit och gjorde att karaktären inte hörde samman med de andra karaktärerna. 

För att förbättra bilderna ritades ansiktsuttrycken på de goda karaktärerna om för att se mer 

neutrala ut och karaktärerna gjordes mörkare så att ansiktsuttrycken inte blir lika tydliga så att 

informanterna kan fokusera på formerna istället, eftersom det är formerna och inte 
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ansiktsuttryck som ska analyseras. Cirklarna på karaktär God-1 Togs bort helt eftersom de 

egentligen inte tjänade något syfte. De hade ritats dit för att skapa fler runda former men 

basformen på karaktären räckte. Efter nästa pilotstudie gav de nya bilderna mer användbara 

svar och nya frågor lades också till. En av dem var att fråga de informanter om de spelar mycket 

rollspel samt vad de brukar basera sina val på i rollspel. 

5.3 Generell information om informanterna 

Alla informanter var studenter på Högskolan i Skövde. Studenterna var slumpmässigt 

tillfrågade på eftermiddagen ifall de hade tid med en intervju relaterat till ett examensarbete. 

Totalt var det åtta stycken informanter, fyra som var vana att spela spel och fyra som inte var 

spelvana. Tanken var från början att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män men på 

grund av att alla icke spelvana som tackade ja till intervju var kvinnor bestämdes det att det 

vore bäst att alla informanter är kvinnor för att inte skapa obalans mellan grupperna. 

5.4 Resultat 

De goda karaktärerna placerades med mjuka former som vänliga medan hårdare spetsiga 

former uppfattades som hotfulla och farliga. Taggiga och spetsiga former beskrevs som farliga 

av de flesta informanterna på grund av att man kan skada sig på sådana former bara genom att 

vara bära dem. De icke spelvana (IS) placerade de goda karaktärerna en aning mer åt det 

vänliga och goda hållet än de som var spelvana (S). Anledningar som gavs till varför de 

spelvana uppfattade vissa av de goda karaktärerna som hotfulla var framför allt de spetsiga 

formerna men också att de såg starka och stora ut. God-4 kunde uppfattas av de flesta spelvana 

som en så kallad boss vilket i spel syftar på ett starkare monster i slutet på ett uppdrag. I ett av 

fallen gick placeringen av karaktärerna emot ordningen från mjuk till taggigt. Spelvan-2 (S-2) 

placerade God-1 efter God-2 och God-bas. Anledningen var att karaktären, God-1, såg så pass 

mjuk ut att karaktären uppfattades mer som en slags alien vilket ansågs läskigare än de andra 

karaktärerna.  

 

 

Tabell 2 Resultatet av de "goda" karaktärernas gradering från 1 till 10 där 1 är mest ofarlig 

och snäll och 10 är mest farlig och aggressiv. 

 IS-1 IS-2 IS-3 IS-4 S-1 S-2 S-3 S-4 

God-1 1 1 2 1 1 4 1 4 

God-2 2 2 3 2 2 2 3 5 
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God-bas 3 3 4 3 4 3 4 8 

God-3 7 6 7 4 7 7 6 9 

God-4 8 9 9 9 10 10 8 10 

 

De onda karaktärerna placerades också i de flesta fall från runda till taggigare former med ett 

undantag hos informanten Spelvan-4, (S-4), som uppfattade karaktären, Ond-1, som för mjuk 

och därför underlig och lite läskig. Överlag placerade de icke spelvana de onda karaktärerna 

lite längre ner på skalan, alltså som mer hotfulla, än vad de spelvana informanterna hade gjort. 

Den tydligaste skillnaden låg hos Ond-1 och Ond-4. De icke spelvana placerade alltid Ond-4 

som mest farlig och elak medan endast en av de spelvana hade samma placering. Ond-1 hade 

också en mer hotfull gradering bland de icke spelvana än hur de spelvana hade. Ond-1 beskrevs 

ofta som ett hundliknande medan Ond-4 ofta fick beskrivningen drake.    

 

 

Tabell 3 Resulatet av de "onda" karaktärernas gradering från 1 till 10 där 1 är mest ofarlig 

och snäll och 10 är mest farlig och aggressiv. 

 IS-1 IS-2 IS-3 IS-4 S-1 S-2 S-3 S-4 

Ond-1 4 4 1 5 3 1 2 2 

Ond-2 5 5 5 6 5 5 5 1 

Ond-bas 6 7 6 7 6 6 7 3 

Ond-3 9 8 8 8 8 8 9 6 

Ond-4 10 10 10 10 9 9 10 7 

Den största anledningen till hur karaktärerna placerats har varit på grund av form och utseende. 

I nästan alla fall följer karaktärerna en ordning från mjuka och runda former till taggiga och 

spetsiga oavsett vilken karaktärstyp det gäller. De icke spelvana hade en större tendens att 

placera de goda karaktärerna som ofarliga och vänliga medan de som var spelvana oftare 

placerade onda karaktärerna lite mer mot det ofarliga och snällare hållet. Det var ingen av 

informanterna som helt gick utefter beskrivningarna eller valde dem som en stor faktor bakom 

deras val. Anledningarna som informanterna gav till varför att de placerat vissa av de onda 

karaktärerna som snällare än några av de goda karaktärerna var de mjukare och de taggigare 

varianterna av baskaraktärerna skulle kunna vara en annan typ av baskaraktärerna som antingen 

är mer eller mindre farlig än de andra. Ofta uppfattades de taggigare varianterna som en 
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”uppgraderad version” av de mjukare. Alla informanter tyckte att beskrivningarna stämde in 

på baskaraktärerna och de flesta sade att de påverkades en del av att monstren var växtätare 

och rovdjur. Spelvan-4 var den enda som stack ut något. Även fast beskrivningarna ansågs 

stämma tyckte hon att de goda karaktärerna uppfattades som farligare på grund av hennes egen 

erfarenhet av rollspel där hästformade monster ofta är farligare än ödle-liknande monster. 

Tabell 4 Resulatet över samtliga karaktärers gradering från 1 till 10 är 1 är mest ofarlig och 

snäll och 10 är mest farlig och aggressiv. 

Ord. Icke 

spelvan 

1 

Icke 

spelvan 

2 

Icke 

spelvan 

3 

Icke 

spelvan 

4 

Spelvan 

1 

Spelvan 

2 

Spelvan 

3 

Spelvan 

4 

1 God-1 God-1 Ond-1 God-1 God-1 Ond-1 God-1 Ond-2 

2 God-2 God-2 God-1 God-2 God-2 God-2 Ond-1 Ond-1 

3 God-bas God-bas God-2 God-bas Ond-1 God-bas God-2 Ond-bas 

4 Ond-1 Ond-1 God-bas God-3 God-bas God-1 God-bas God-1 

5 Ond-2 Ond-2 Ond-2 Ond-1 Ond-2 Ond-2 Ond-2 God-2 

6 Ond-bas God-3 Ond-bas Ond-2 Ond-bas Ond-bas God-3 Ond-3 

7 God-3 Ond-bas God-3 Ond-bas God-3 God-3 Ond-bas Ond-4 

8 God-4 Ond-3 Ond-3 Ond-3 Ond-3 Ond-3 God-4 God-bas 

9 Ond-3 God-4 God-4 God-4 Ond-4 Ond-4 Ond-3 God-3 

10 Ond-4 Ond-4 Ond-4 Ond-4 God-4 God-4 Ond-4 God-4 
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Tabell 5 Ett stapeldiagram över medelvärdet på sex olika karaktärers gradering från 1 till 10 

där 1 är mest ofarlig och snäll och 10 är mest farlig och aggressiv. Notera en konstant 

skillnad mellan spelvana och icke spelvana. 

 

 

Tabell 6 En siffertabell av föregående stapeldiagram. 

 
Icke 

spelvana Spelvana 

God-1 1,25 2,5 

God-bas 3,25 4,95 

God-4 8,75 9,5 

Ond-1 3,5 2 

Ond-bas 6,5 5,5 

Ond-4 10 8,75 
 

Genom att räkna ut medelvärdet av placeringarna av baskaraktärerna samt dess extremaste 

versioner kan en tydlig tendens urskiljas. Oavsett om det handlar om baskaraktären eller en 

extrem version åt det rundare eller taggigare hållet så syns en skillnad i medelvärde. Skillnaden 

är alltid mellan ett och två. De spelvana placerade de goda karaktärerna som mer farliga än de 

icke spelvana och de onda som mer ofarliga i samma grad för baskaraktärer som 

extremversionerna av de båda karaktärerna. 

5.5 Analys 

Undersökningens första fråga var ifall en karaktär blivit tilldelad en litterär beskrivning som 

skildrar den som ond eller god, hur ändras då åskådarens uppfattning av karaktärens 

personlighetsdrag om dess formspråk förändras? Vidare ska en jämförelse av vad som är 

viktigast för hur en åskådare uppfattar en karaktär. Textbeskrivningen som introducerat 

0
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6

8
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12

God-1 God-bas God-4 Ond-1 Ond-bas Ond-4

Tabell med medelvärden för nummerplaceringar hos 
karaktärer bland spelvana och icke spelvana

Icke spelvana Spelvana



 
29 

karaktären eller det nuvarande visuella formspråket? Resultatet visar att alla informanter 

accepterade baskaraktärernas textbeskrivning som en bra och passande beskrivning av de båda 

karaktärerna. Därefter placerades inte alla de olika varianterna av dessa karaktärstyper helt 

efter denna textbeskrivning som tidigare beskrivits som ”passande”. Överlag har alla 

informanter ansett form som den största faktorn för deras val. Alla, förutom Spelvan 4 som 

fokuserade mer på den övergripande formen, ansåg de mjuka formerna som ett tecken på att 

monstret är ofarlig och snäll. När mer kantiga och spetsiga former tog över karaktärens 

formspråk placerades de mycket längre åt det hotfulla och farliga änden av skalan. De kantiga 

versionerna av de goda karaktärerna beskrevs som farliga bland annat på grund av hur lätt det 

skulle vara att göra sig illa på dem. Detta stämmer överens med vad Norman beskrivit som 

”pattern-matching”, att människan redan från födseln kopplat vassa och spetsiga former som 

något negativt och potentiellt farligt (Norman 2004:29–30). Isbister har som sagt nämnt att 

människor tenderar att kategorisera andra med mjuka ansiktsformer som snälla och naiva 

(Isbister 2006:10) och detta verkar vara applicerbart även på monster i denna undersökning. 

Tidigare i denna rapport beskrevs också en beprövad metod från karaktärsdesign där snälla 

karaktärer ofta visualiseras med mjuka former och onda med kantiga former (Solarski 

2012:179–181). Även om ”beprövad metod” endast är kopplat till vanligt förekommande 

metoder i produktionsnivån av karaktärer och inte en vetenskaplig studie visar det ändå på en 

tendens som existerar i populärkulturen. På grund av att publiken har fått se många snälla 

karaktärer formade på ett mjukt sätt och onda på ett spetsigt sätt, kan man anta att detta har 

skapat en förväntan att det är så onda och goda karaktärer ska se ut. Dessa teorier och 

forskningar kan ge en förklaring på varför alla informanter i sin gradering av alla monster valt 

att överlag placera de kantigare formerna som mest farlig. Det kan också förklara varför de 

spelvana informanterna var mer troliga att gå emot denna regel eftersom de är både vana att se 

denna regel återkomma samtidigt som det finns spel som leker med idén att göra det oklart vad 

som egentligen är ont och gott, t ex spelet Warcraft 3 (Blizzard 2002) där en av hjältarna börjar 

god men slutar som ond. Denna undersökning fokuserade på monsterkaraktärer i ett rollspel, 

vilket är spel där spelaren har mer tid att bli bekant med spelets karaktärer och omgivning. 

Därför finns det en bättre möjlighet att utmana etablerade konventioner för att skapa en 

intressantare spelomgivning (Solarski 2012:184). De spelvana kan på grund av vanligt 

förkommande karaktärsdesigns och spelberättelser som tänjer på gott och ont ha en förväntan 

att deras första intryck av en spelkaraktär inte ger en fullständig bild av karaktärens 

personlighet. I bakgrunden beskrevs en ”andra fråga” som människor ofta ställer sig när det 

möter en främling vad deras sociala status eller hur mäktiga de är i samhället (Isbister 2006:25-

26). Den frågan ansågs av mig som irrelevant till denna undersökning eftersom karaktärerna 

var djurliknande monster och inte människor. Däremot är det intressant att människor vidare 

analyserar andra med tiden med ett första och sedan flera intryck. I svaren där informanterna 

fått se alla bilder var det en del informanter som gav vidare förklaringar bakom karaktärernas 

personlighet, som t ex att den taggiga ”goda” karaktären kanske är farlig eftersom den har barn 

att beskydda. En informant, Spelvan-4, placerade till och med God-bas som mer farlig än Ond-

bas, vilket tyder på att vid andra intrycket så ändrades hennes uppfattning av karaktärerna trots 

att de såg likadana ut som tidigare. Detta kan för det första vara ett tecken på att informanterna 

tänkt efter mer när de fått se alla karaktärsbilder vilket kan ha fungerat som ett ”andra intryck” 

efter att ha fått se de två baskaraktärerna. För det andra kan det faktum att spelvana har sett 

dessa designelement i form hos spelkaraktärer tidigare och i större grad än icke spelvana göra 

att även presentationen av form i relation till goda och onda karaktärer fungerar som ett ”andra 

intryck”.   

 

Hur informanterna kategoriserade monstren var också talande för vad de ansåg att monstret 

hade för personlighet. Informanterna associerade ofta monstren till olika djur och djuren som 
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baskaraktärerna kopplades till var inte alltid samma som de nya versionerna speciellt inte de 

med de mest extrema formändringarna. De goda karaktärerna med mjuka former beskrevs ofta 

som söta ponnyer medan de kantigare beskrevs mer som starka, och i ett av fallen muterade, 

hästar. Denna tendens var extra tydlig hos de onda karaktärerna där de mjuka varianterna 

beskrevs som hundvalpar medan de kantiga uppfattades som drakar. När baskaraktärerna först 

blev introducerade kallades de av nästan alla informanter som häst och ödla medan de mjukaste 

och de spetsigaste versionerna fick nya titlar. Den här tendensen kan vara ett tecken på hur 

uppfattningen av karaktärerna förändrats med formen så pass mycket att de inte längre kan 

liknas vid samma djur längre. Ond-1 uppfattades som en hundvalp vilket ger helt andra 

associationer än en drake. Att kategorisera något utifrån en uppfattning har studerats tidigare i 

Hintons bok Stereotyper, kognition och kultur. Deras studie gick ut på att undersöka hur 

människor beskrev maorifolk efter att ha läst olika beskrivningar (Hinton 2011:130). Resultatet 

blev att maorifolket fick en rad olika kategorier beroende på vem som ansågs skyldig i 

beskrivningen. På grund av att informanternas hade olika synvinklar på vem som var skyldig i 

beskrivningarna hamnade både lata och arbetsamma och stolta och ödmjuka i samlingen av 

beskrivningar av maorifolket (Hinton 2011:131). Om informanterna i denna undersökning ser 

vad de tidigare uppfattat som en relativt farlig ödla formad som något mindre farligt skulle 

denna visuella information kunna bidra till att en annan kategori, till exempel en liten hund, 

kännas mer passande. Denna vidareutvecklade kategorisering från det tidigare ofarliga 

växtätare och farliga rovdjur till att även innehålla farliga växtätare, starka och hotfulla hästar, 

och ofarliga rovdjur, snäll liten hund, kan också bero på hur människor i väst ofta reagerar på 

undantag hos den typiska normen. Det har tidigare tagits upp att det tenderar att skapas en 

underkategori till en kategori vars beskrivning inte längre räcker till för att beskriva alla som 

uppfattas tillhöra den (Williams 2010:596). Som exempel, även om informanterna fortfarande 

uppfattade Ond-1 som ett rovdjur så tyckte de inte att beskrivningen som hotfull och ond längre 

passade in på grund av utseendet så det måste därför vara en ”snäll variant” av den typen av 

rovdjur. Detta visar på att textbeskrivningen fortfarande är relevant för informanten men det 

visuella formspråket har en större påverkan när det gäller att formulera vad karaktären har för 

personlighet. 

Det fanns dock undantag till regeln mjuka former ser ofarliga och snälla ut. Spelvan 2 ansåg 

God-1 att se mer farlig ut än God-2 och God-4 hade samma uppfattning kring Ond-1 och 2. 

Anledningen var att God-1 och Ond-1 såg överdrivet mjuka ut att det gav dem en osäker känsla. 

Tidigare i denna rapport har skönhet diskuterats och hur vackra ting kan påverkar människan 

att projicera andra positiva egenskaper på grund av ett tilldragande yttre. En av dessa 

skönhetsbegrepp var harmoni. Harmoni beskrevs av Eco att vara en enhetlig balans mellan 

olika former. Det betyder dels att det inte kan sticka ut något främmande i formen som inte hör 

dit, dels att om det endast finns en sorts form i hela bilden eller skulpturen betyder det inte 

nödvändigtvis harmoni (Eco 2005:72). Spelvan 4 till och med beskrev Ond-2 som mer 

harmonisk än Ond-1 som kändes främmande och fel. Med detta kan det understrykas att form 

har en stor betydelse för hur karaktären uppfattas. Däremot om cirkulära former används för 

extremt kan detta leda till att en karaktär uppfattas som farlig vilket går emot hur runda former 

vanligtvis uppfattats av informanterna. 

Ett annat skönhetsbegrepp som tagits upp av både Isbister och Eco är symmetri. Ordet spretig 

dök ofta upp i svaren hos informanterna då de beskrev de spetsigare monstren. Monstrens 

spetsiga former stack ut på ett oregelbundet och osymmetrisk sätt. Isbister har beskrivit 

asymmetri som något människor ofta förknippar med sjukdom eller en fysisk defekt (Isbister 

2006:8) vilket skulle kunna förklara varför vissa spetsigare monster beskrivits som muterade. 

Eco kopplar symmetri som ett skönhetsbegrepp som bidrar till helhetens harmoniska skönhet 

(Eco 2005:72). Tillsammans med vad tidigare nämnts där yttre skönhet kan bidra till en 
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uppfattning av inre skönhet kan detta ha påverkat uppfattningen av de spetsiga monsterans 

personlighet och vara en förklaring varför de ofta beskrevs som elaka. Enligt Ibister är det inte 

bara så att människor projicerar positiva egenskaper på vackra individer och ting utan det går 

även åt andra hållet (Isbister 2006:7). Detta kan också förklara varför de mjuka karaktärerna 

ofta beskrevs som ponnyer och hundar medan de spetsigare beskrevs som muterad stark häst 

och drake. 

Till sist ska skillnaden mellan svaren hos de spelvana samt icke spelvana analyseras mer 

ingående. Detta är inte lika relevant till frågeställningen men det visar ändå på att det kan finnas 

bakomliggande orsaker till hur karaktärer uppfattas och hur denna uppfattning kan förändras. 

De goda karaktärerna ansågs vara ofarliga och snälla i högre grad av de icke spelvana. God-1 

placerades tre av fyra gånger som mest säker att vara nära och den enda andra placeringen den 

fick av de icke spelvana var näst mest säker. Bland de informanter som var spelvana var det 

inte lika uppenbart. Två av fyra gånger placerades God-1 som mest säker att vara nära men 

andra hälften lade samma karaktär på en fjärde plats. Anledningarna som gavs varför God-1 

placerades som ett ofarligt monster att vara nära var att den såg ut som en växtätare med mjuka 

former vilket gav en säker och positiv känsla. Skillnaden mellan de olika gruppernas svar var 

att de spelvana lade till erfarenheter och händelser som de upplevt i spel. Informant Spelvan 4 

nämnde att formen på de goda karaktärerna påminde om en häst och enligt henne hade hon 

sällan stött på hästformade monster tidigt i spel och skulle därför känna sig säkrare att närma 

sig något ödlelikt. Spelvan 2 berättade att hon tidigare spelat spel som handlar om gråzoner 

mellan ont och gott och hur ”den goda sidan” kan vara annorlunda än man först förstått och 

vice versa. Även om både Spelvan 2 och 4 tyckte att de goda karaktärerna såg mer ofarliga och 

snälla ut än de onda påverkades deras val också av tidigare spelupplevelser. Alla spelvana 

uttryckte också en känsla av att vilja göra sina egna val i spel oavsett vad spelet säger till dem 

att göra genom text eller tal. Resultatet visar på en relativt konstant skillnad mellan spelvana 

och icke spelvanas placering av karaktärerna oavsett vilken karaktär det handlar om. Som 

tidigare nämnt kan karaktärer uppfattas på ett visst sätt på grund av en medförd kategorisering 

av former (Norman 2004:29–30). En annan påverkan är inlärd kategorisering som kommer 

senare i livet och beror mycket på vilken slags uppväxt personen i fråga har haft (Hinton 

2011:37). De informanter som inte haft en interaktion med spel där de fått uppleva hur ett spel 

kan bryta sina egna regler kan av den anledningen tro att satta beskrivningar alltid gäller. Detta 

visar som sagt på en skillnad i uppfattning av spelkaraktärer bland informanter med och utan 

spelvana där textbeskrivningar anses mindre viktiga av spelvana informanter. Däremot är 

skillnaden mellan uppfattningarna av alla karaktärer konstant mellan spelvana och icke 

spelvana, vilket visar att det handlar om en allmän skillnad i prioriteringen av text och form 

istället för att en specifik form påverkar mer än en annan. 

5.6 Slutsatser 

Arbetets syfte var att undersöka ifall formspråk räcker för att förmedla en förändring hos en 

karaktärs personlighet med fokus på antingen farlig, snäll och god eller som farlig, elak och 

ond. Forskning och allmänt förekommande metoder på produktionsnivå kring form och 

karaktärer har tagits upp tidigare i arbetet som pekar åt att snälla och ofarliga karaktärer oftast 

är runda medan elaka och farliga karaktärer är spetsiga i sin form. Men eftersom det finns 

karaktärer i rollspel som kan genomgå en karaktärsförändring i berättelsen är det möjligt att 

förmedla denna förändring med endast form? Vad händer om spelet fortsätter att presentera 

den tidigare karaktärsbeskrivningen i form av text till spelaren men formen på designen ändras 

från till exempel mjuk till spetsig? Kan spel ändra på en karaktärs personlighetsbeskrivning 
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genom visuella intryck i form även om den litterära beskrivningen fortsätter att vara 

densamma?  

Arbetets frågeställning var följande: 

 Om en karaktär har tillskrivits en litterär beskrivning som skildrar den som ond eller 

god, hur ändras då åskådarens uppfattning av karaktärens personlighetsdrag om dess 

formspråk förändras? 

 

 Vad väger tyngst när en betraktare tolkar en karaktär? Är det den textbaserade 

karaktärsbeskrivningen som har introducerat karaktären eller det nuvarande visuella 

formspråket? 

Undersökningsmaterialet som användes var två olika karaktärstyper, en med tillhörande 

textbeskrivning som god och den andra som ond, och sedan fyra ytterligare varianter av vardera 

karaktärstyp med varierande mjuka, hårde symmetriska och asymmetriska former. Genom 

semistrukturerade intervjuer fick informanterna först titta på baskaraktärerna till vardera 

karaktärstyp och läsa deras tillhörande beskrivning och kommentera på om det verkade stämma 

och varför. Efter det placeras alla karaktärsbilder, inklusive baskaraktärerna på rad från ofarlig, 

snäll och god till farlig, elak och ond. Därefter får informanterna förklara hur de tänkt speciellt 

om de gått emot textbeskrivningarna för någon av de två karaktärstyperna. 

För att underlätta frågeställningen placeras frågorna i en spelkontext där informanten ska tänka 

sig spela ett spel där placering av ett monster som ofarlig och snäll betyder att deras 

spelkaraktär hellre närmar sig de monstren än de som graderats som farliga och elaka.  

Undersökningen fokuserar på två typer av människor, de som tillbringar mycket tid med spel, 

som kallas här för spelvana, och dels de som inte gör det, icke spelvana. Detta för att undersöka 

ifall speciella faktorer bör tas med i beräkningarna vad gällande monsterkaraktärer för spel 

eftersom detta arbete är menat att arbeta från ett spelperspektiv. 

Resultatet visar att de nya formerna hos monstertyperna ändrar en persons uppfattning av hur 

deras personligheter borde vara. Mer spretiga spetsigheter hos en etablerad monsterkaraktär får 

den att se mer farlig, stark och aggressiv ut medan symmetriska mjuka former ändrar 

uppfattningen till säkerhet, vänlig och lugn. Detta trots att en beskrivning konstaterat att den 

ena monstertypen är ofarlig och snäll och den andre farlig och elak. Beskrivningen är inte 

irrelevant till hur monsterkaraktärerna uppfattas men har generellt en mindre betydelse än 

utseendet.   

Utifrån ett spelutvecklar-perspektiv kan man inte enbart utgå från etablerade uppfattningar om 

effekten av traditionella stereotyper, exempelvis att runda former ofta uppfattas som positiva 

och ofarliga medan triangulära former snarare kopplas till aggressivitet och fara. Den gjorda 

studien visar på individuella skillnader baserat på såväl egna erfarenheter som spelvana. Detta 

bedöms av vikt inte minst när det gäller val av huvudsaklig målgrupp för en spelproduktion 

och kan kräva särskild anpassning av såväl karaktärsdesign som utformning av 

bakgrundshistoria.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Examensarbetet har fokuserat på visuell form och textbaserade karaktärsbeskrivningar för goda 

och onda karaktärer. Kognitiv och fysionomisk koppling mellan form och känslor har använts 

för att skapa karaktärer som ska uppfattas som antingen goda eller onda. Runda former är 

traditionellt relaterade till positiva och ofarliga karaktärer medan triangulära former kopplas 

till aggressivitet och fara (Solarski 2012:179–181). Även andra visuella designelement har 

nyttjats såsom symmetri och naturliga proportioner, förknippade med goda karaktärer samt 

asymmetri och förvridna proportioner associerade med onda karaktärer.  

Den praktiska delen av arbetet har utgått från två baskaraktärer med två karaktärsbeskrivningar 

som sedan formas om till fyra nya varianter av de två ursprungliga karaktärerna. Två av de fyra 

nya varianterna har varit uppbyggda av tydligare mjukare former medan de andra två har 

innehållit tydligare och taggigare former. En detaljerad beskrivning av karaktärernas 

utformning framgår av kapitel 4. Dessa figurer har sedan använts i en undersökning av 

huruvida åskådarens uppfattning ändras efter att ha sett baskaraktärerna och läst deras 

beskrivning och sedan ser nya varianter av karaktärerna. Syftet har varit att med hjälp av en 

kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer undersöka hur formspråk kan 

användas för att signalera förändring i en karaktärs personlighet. En djupgående analys av 

metodvalet framgår i kapitel 3.  

Resultatet visar att etablerade modeller inte okritiskt kan användas som bas för karaktärsdesign. 

Den gjorda studien visar på individuella skillnader baserat på såväl egna erfarenheter som 

spelvana. Detta bedöms vara av vikt för val av huvudsaklig målgrupp för en spelproduktion 

och kan, beroende på denna målgrupp, kräva särskild anpassning av såväl karaktärsdesign som 

utformning av bakgrundshistoria för att uppnå avsedd spelupplevelse. 

6.2 Diskussion 

I detta arbete undersöktes ifall formen hos en icke humaniod karaktär kan ändra en sen tidigare 

etablerad uppfattning. Tidigare arbeten har utförts inom området form och karaktärsdesign där 

uppfattning av en karaktär undersöks med relation till dess form. Dessa hade endast fokuserat 

på det visuella och inte tagit med eller jämfört med en litterär beskrivning av karaktärerna. 

Charlotta Bävholm och Veronica Jensen har undersökt mänskliga karaktärer och båda dessa 

arbeten påvisade att mjuka och hårda former på deras karaktärer ledde till att karaktärerna 

uppfattades på olika sätt. Detta arbete är till viss del likt deras och har stött på liknande problem 

under arbetets gång men också nya del på grund av tillägget av textbaserade 

karaktärsbeskrivningar men också hur undersökningens utformning. Detta kapitel ska gå 

igenom vad dessa problem var och hur de kan ha påverkat resultatet och slutsatsen.  

6.2.1 Den skapta artefakten 

Den grafiska stil som valdes var en tecknad stil liknande spelserien Pokémon. Det är möjligt 

att en tecknad grafisk still kan ha påverkat intrycket hos informanterna eftersom tecknade spel 

och tv-serier ofta är riktade mot lägre åldersgrupper. En del av informanterna nämnde att alla 

karaktärerna såg relativt snälla och gulliga ut på grund av tecknarstilen. Samtidigt eftersom alla 

karaktärer är tecknade med samma stil borde detta inte påverkat en betydande skillnad i hur de 

olika karaktärerna blivit bedömda. 



 
34 

I pilotstudien kom ett problem upp med att många försökte läsa ansiktsuttrycken hos 

karaktärerna. Detta hände även om karaktärerna hade samma ansiktsuttryck. Detta kan bero på 

att människor överlag lägger stor vikt i deras bedömning av andra beroende på vilket 

ansiktsuttryck de ha. För att undvika detta gjordes alla karaktärer mörkare för att göra det 

svårare för ögat att tyda linjerna som utgjorde ansiktsuttrycket. Detta hade avsedd effekt och 

bidrog också till att silhuetten blev mer tydlig för åskådare. 

6.2.2 Kategorisering och personliga erfarenheter 

Som tidigare nämnts i bakgrundskapitlet finns det incitament för att skapa ett utseende till en 

karaktär som reflekterar dess inre för att göra det lättare för spelaren att snabbt förstå 

karaktärens roll i spelet (Sheldon 2004:38). Om istället karaktärens yttre är i konflikt med dess 

personlighet finns det risk att detta skapar missförstånd och frustration. Samtidigt kan 

användningen av speciella designelement för specifika karaktärstyper leda till att karaktärerna 

blir stereotypa (Isbister 2006:12–13). Stereotyper kan lätt bli ett kontroversiellt ämne när det 

handlar om människor men i detta arbete handlar det om häst och ödle-liknande monster. 

Risken här var aldrig att informanterna skulle censurera sina svar för att verka mindre 

fördomsfulla, utan att tidigare erfarenheter av de båda djuren kan påverka deras svar. Enligt 

resultaten verkar inte djurarterna påverkat svaren utan snarare att det ena monstret liknade en 

växtätare och det andra en köttätare vilket var ett medvetet val för att driva hem beskrivningen 

att det ena är ofarlig och den andra farlig. Det ska ändå understrykas att det finns en risk att 

likheterna mellan monstren och djuren häst och ödla kan undermedvetet ha påverkat svaren i 

någon form. Det kan också vara svårt att avgöra om det är djurarterna i fråga som påverkat 

svaren eller om det är grupperingen kött- och växtätare.  

En annan variabel som påverkat svaren är informanternas egen relation till rollspel. Som 

tidigare nämnts i analysdelen valde de informanter som spelar mycket rollspel att gradera de 

karaktärer som beskrivits som snälla och ofarliga som farliga och elaka till större del än de som 

inte är vana vid rollspel. Dessa spelvana informanter beskrev också deras val i spel framför allt 

beror på hur spelvärlden och karaktärerna ser ut. Vissa förklarade att det var mer spännande att 

gå emot spelets regler för att undersöka ifall det fanns andra sätt att spela spelet på medan andra 

skyllde på otålighet för långa förklaringar. Detta kan bero på att spelvana personer är mer 

experimentella när det kommer till spelregler och valde en annorlunda ordning på de olika 

monstervarianterna baserade på erfarenheter som icke spelvana inte haft del av. I min mening 

har detta inte skapat några problem för undersökningen, skillnaden är konstant bland alla 

karaktärer och tydlig att se då de olika informanterna skiljs åt.  

Som nämnts i bakgrundskapitlet kan ett första och ett andra intryck av en karaktär påverka den 

slutgiltiga uppfattningen. Undersökningens fokus var att analysera första intrycket på en 

karaktär och sedan första intrycket på samma karaktär med en förändring i form. Även om det 

faktum att baskaraktärerna som visades först för informanterna igen visas tillsammans med alla 

de nya varianterna räknats bort så är det fortfarande en upprepning av samma typ av karaktärer. 

Det är möjligt att vid presentationen av alla bilderna att informanterna ifrågasatt sin första 

uppfattning eller gjort en vidare analys av varför de uppfattat de två baskaraktärerna på ett visst 

sätt. Resultatet visar även att en av informanterna ändrat åsikt om vilken av baskaraktärerna 

var mest farlig då det var dags att placera alla bilder på rad från ofarlig till farlig. Som tidigare 

nämnts beskrevs första och andra intrycket som något som potentiellt skulle kunna påverka 

resultatet men antogs inte göra det med någon större inverkan. Om fler informanter hade 

placerat God-bas som mer farlig än Ond-bas efter att tidigare ansett motsatsen hade varit ett 

tecken på att själva metoden för genomförandet påverkat informanterna istället för endast 

karaktärernas form och text. Det är tydligt att informanterna lägger till mer information hos 

karaktärerna när de ser dem för andra gången och måste gradera dem på en skala från ett till 
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tio men det är sällan som de helt byter åsikt om dem. Detta ger vissa frågetecken till slutsatsens 

trovärdighet men eftersom det bara är en person är det inte underkännande. Till framtida 

arbeten bör det dock undvikas att visa upp samma karaktärstyper flera gånger. 

6.2.3 Undersökningens genomförande och antalet informanter 

Intervjuerna hölls i enrum vilket stänger ute eventuella störningsmoment som skulle kunna 

distrahera informanterna. Det finns ett moment i intervjun som är helt tyst då informanten ska 

placera alla monster-bilder på rad i en specifik ordning. Där behövs möjlighet att kunna 

koncentrera sig men samtidigt skulle informanten möjligtvis ha känt sig mer bekväma i en 

hemmamiljö istället. Samtidigt är alla personers hem olika, vilket skulle kunna påverka 

resultatet. Rummet som valdes som intervjuplats var biblioteket på Högskolan i Skövde vilket 

alla informanter kände till eftersom alla studerade där.  

Undersökningen har endast intervjuat unga kvinnor som studerar på universitetsnivå. Kön var 

från början inte tänkt att vara en faktor i undersökningen utan det skulle framför allt bestå av 

fyra personer som inte spelar spel och fyra personer med spelvana. Detta gör att 

undersökningen bara har fått ett kvinnligt perspektiv vilket kan ha påverkat resultatet. Antalet 

informanter är också för få för att kunna göra en generell omfattande bedömning men för en 

mindre undersökning gav detta ändå ett analyserbart resultat. Även om antalet informanter är 

relativt litet visar det på en tendens hur form och karaktärsbeskrivning står sig mot varandra. 

6.3 Framtida arbete 

Det skulle vara av intresse att expandera den framförda studiemodellen så att den innefattar 

jämförelser mellan både män och kvinnor jämnt fördelade på försöksgrupperna. Med fler 

informanter samt både män och kvinnor skulle det vara möjligt och se ifall det finns en skillnad 

i hur olika kön påverkas av formförändringar hos etablerade karaktärer. Det skulle också vara 

intressant att se om det är lika effektivt att förmedla andra motsatser än farlig och ofarlig, god 

och ond och vänlig och elak med hjälp av form.  

En annan infallsvinkel är påverkan av tidigare speltyp t ex jämförelse mellan huvudsakligen 

rollspelare jämfört FPS-spelare där i den senare genren identifieringen av fientliga npc:er ofta 

behöver ske avsevärt snabbare och i många fall rent intuitivt då bakgrundshistoria här som 

regel har ett mindre genomslag. Vidare att subgruppera FPS-spelare i singelspelare där 

utseende torde ha en stor betydelse för snabba beslut om vän/fiende och i multiplayer, då 

kompetetiv, lagbaserad spelstil där medspelare och motståndare som regel har samma utseende 

som spelaren.  

Den grafiska stilen som valdes här var tecknad och karaktärerna kan uppfattas som söta bara 

på grund av stilen. En annan undersökning skulle kunna undersöka ifall den grafiska stilen 

påverkar spelarens förmåga att ändra uppfattning av en karaktärs personlighet på grund av 

formförändring. Skulle ett spel med en realistisk grafisk stil inte kunna använda sig utav dessa 

visuella designknep? Eftersom en realistisk design gärna ska hålla sig realistisk betyder det att 

alla formförändringar ser konstiga ut eller går det att utföra så länge dessa förändringar hålls 

subtila? En ytterligare infallsvinkel kan vara att också undersöka hur färg kan ändra 

karaktärsuppfattningen. 

Denna undersökning tog in data genom intervjuer och att analysera informanternas svar. En 

annan metod skulle kunna vara att skapa en enkel speldemo där personer får kontrollera sin 

karaktär direkt i spelet och närma sig de karaktärer som de tror verkar mest säkra att vara nära. 
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Bildförteckning 

 

Figur 1, ”Till vänster: Arthas från spelet Warcraft 3 (Blizzard 2002) Till höger: Monstret 
Snowdrake från spelet Undertale (Toby Fox 2015)” 
Kollage, ursprungsbilder tillgängliga på internet. 
http://us.battle.net/wow/en/media/artwork/warcraft3?view=wc3-arthas-good-and-evil 

http://undertale.wikia.com/wiki/Snowdrake 

[Hämtad 2016-01-26] 

 

Figur 2, ”Till vänster The Last Guardian (genDESIGN 2016) och till höger GLaDOS från 

Portal (Valve 2007).” 
Kollage, ursprungsbilder tillgängliga på internet. 
https://i.ytimg.com/vi/lAoVazUJe_U/maxresdefault.jpg 

http://i1.theportalwiki.net/img/thumb/7/79/GLaDOS_P2.png/400px-GLaDOS_P2.png 

[Hämtad 2016-01-26] 

 

Figur 3, ”Arthas från spelet Warcraft 3 (Blizzard 2002) Vänster som god och till höger som 

en ond karaktär.” 

http://www.blizzplanet.com/wp-content/uploads/2013/11/heroes-of-the-storm-

arthas_prince02.jpg 

http://www.heroesofthestormsource.com/wp-content/uploads/2015/03/arthas.jpg 

[Hämtad 2016-01-26] 

 

Figur 4, Ico från spelet Ico (ISEI 2001) Karaktären har två horn som växer ut från hans 

huvud vilket hans hemby ser som ett ont omen. På huvudet bär han också en bandana 

Ursprungsbild tillgänglig på internet. 

http://static.giantbomb.com/uploads/original/9/93770/2380167-ico_cover_cropped.jpg 

[Hämtad 2016-01-26] 

 

Figur 5, Privatbild [2016] “Bildschema över de bilder och textbeskrivningar som ska skapas 

till undersökningen (Privatbild)”. Skövde: Högskolan i Skövde. 

 

Figur 6, ”Charmander, Charizard och Mega Charizard från spelserien Pokémon.” 
Kollage, ursprungsbilder tillgängliga på internet. 
http://static.giantbomb.com/uploads/scale_small/0/6087/2438704-1202149925_t.png  

http://vignette4.wikia.nocookie.net/pokemon/images/e/e5/006Charizard_AG_anime.png/revi

sion/latest?cb=20131213083244 

https://insnodwetrust.files.wordpress.com/2013/10/pokemon-

mega_charizard_x_official_art_300dpi.jpg 

[Hämtad 2016-04-04] 

 

Figur 7, Privatbild [2016] “Skelettschema för alla karaktärers posering och vinkel 

(Privatbild)”. Skövde: Högskolan i Skövde. 

 

Figur 8, Privatbild [2016] “Namnschema över alla karaktärer (Privatbild)”. Skövde: 

Högskolan i Skövde. 
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Figur 9, Privatbild [2016] “Första utkastet till vänster och slutgiltiga designen till höger. 

Förändringar som gjorts på vägen har ringats in med rött. (Privatbild)”. Skövde: Högskolan i 

Skövde. 

 

Figur 10, Privatbild [2016] “Baskaraktären tillsammans med två nya versioner (Privatbild)”. 

Skövde: Högskolan i Skövde. 

 

Figur 11, Privatbild [2016] “Exempel på skillnader i form mellan karaktärerna. 

(Privatbild)”. Skövde: Högskolan i Skövde. 

 

Figur 12, Privatbild [2016] “Bild på de två mest extrema versionerna av baskaraktären 

(Privatbild)”. Skövde: Högskolan i Skövde. 

 

Figur 13, Privatbild [2016] “Första utkastet till vänster och slutgiltiga designen till höger. 

Förändringar som gjorts på vägen har ringats in med rött. (Privatbild)”. Skövde: Högskolan i 

Skövde. 

 

Figur 14, “Druddigon från Pokémon black and white (Game Freak 2010).” 
Ursprungsbild tillgänglig på internet. 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/pokemon/images/a/ad/621Druddigon.png/revision/latest?

cb=20140329052848 

[Hämtad 2016-04-06] 

 

Figur 15, Privatbild [2016] “Baskaraktären tillsammans med två nya versioner. 

(Privatbild)”. Skövde: Högskolan i Skövde. 

 

Figur 16, Privatbild [2016] “Exempel på skillnader i form mellan karaktärerna.  

(Privatbild)”. Skövde: Högskolan i Skövde. 

 

Figur 17, Privatbild [2016] “Bild på de två mest extrema versionerna av baskaraktären 

(Privatbild)”. Skövde: Högskolan i Skövde. 

 

Figur 18, Privatbild [2016] “ Bild på alla karaktärer som skapats till undersökningen. Överst 
från vänster: God-1, God-2, God-bas, God-3 och God-4. Nederst från vänster Ond-1, Ond-2, 
Ond-bas, Ond-3 och Ond-4. (Privatbild)”. Skövde: Högskolan i Skövde. 
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Appendix A -  Sammanställning av transkriberingar. 

 

Inspelning 1 

Icke spelvan 

G – 1 s 

G – 2 s 

G – B 

O – 1 

O – 2 

O – B 

G – 3 

G – 4 s 

O – 3 s 

O – 4 

 

 Stämmer bilderna in på deras beskrivningar? 

De skulle nog kunna stämma in. För den här som ska se hotfull ut ser faktiskt hotfull ut. På 

grund av hur den är ritad 

Vad är det med hur den är ritad som gör att du tycker att den ser hotfull ut? 

Den ser lite taggigare ut. T ex här uppe på huvudet, halsen och magen. 

Den snälla ser ut som att den har lite mjuka linjer och ett lite mer lugnt och snällt ansikte. 

Vad är det med ansiktet som ser snällare ut? 

Linjerna känns snällare medan här (på den andra) så ser det mer rakt och taggigt ut. 

 Varför denna ordning? Vad har du gått mest efter? 

Då går jag mest efter känsla faktiskt på vilka som ser mest snälla och hotfulla ut. Om jag skulle 

spela så skulle de här (pekar på dem i slutet av ordningen) se mer hotfulla ut än dem i början. 

Vad har du gått mest efter? 
Samma som innan med mjukare linjer på dem som ser snälla ut och taggar på dem som ser 

hotfulla och aggressiva ut. 



 II 

Hur tänker du med beskrivningen till de två monstertyperna och hur du placerat bilderna? 

Varför har du gått emot deras beskrivning? 

Jag vet inte riktigt faktiskt. De skulle ju kunna vara snällare (pekar på en av de ”onda 

karaktärerna”) än vad folket sade det vet man ju inte. Men jag tänkte att med tanke på hur de 

ser ut så skulle jag nog som spelare ändå närma mig dessa (pekar på Ond-1 och 2) innan dessa 

(God-3 och 4). Det känns säkrare. 

Så i dessa fall (med karaktärerna Ond-1 och 2 God-3 och 4) så går du mer på hur de ser ut i 

spelet än vad spelet har berättat för dig? 

Ja, i de fallen skulle det kännas konstigt att närma mig de här (God-3 och 4) jämfört med dessa 

(Ond-1 och 2). 

Har du några starka känslor vad gäller hästar och ödlor? Gillar du t ex hästar mycket mer än 

ödlor? Tror du att det har påverkat dina val? 

Nej, jag tycker faktiskt mer om ödlor. 

 

Inspelning 

2 

Icke spelvan 

G – 1 s 

G – 2 s 

G – B 

O – 1 

O – 2 

G – 3 

O – B 

O – 3 

G – 4 

O – 4 

(Verkar lite trött) 

 Stämmer bilderna in på deras beskrivningar? 

Ja det tycker jag. 

Varför? 



 III 

Den här (Ond-Bas) är ju mer taggig och spetsig vilket gör att den känns mer farlig. Man brukar 

referera taggigt mer farligt och något man ska akta sig för. Den ser ju inte ut som något man 

skulle vilja närma sig. Den här (God-Bas) ser mer gulligare ut nästan. Och det känns som att 

rovdjuren borde vara mer farliga. 

 

 Varför denna ordning?  

Vad har du gått mest efter? 

Den här ser ju gullig ut (God-1) den har ju ingenting som sticker ut på något konstigt sätt, den 

ser liksom ”clean” ut. Den här (God-2) ser fortfarande gullig ut men har mer kantiga konturer, 

som början på muskler. Denna (God-Bas) ännu mer kantiga konturer, det börjar sticka ut lite 

hemskheter. Den här ser lite annorlunda ut (Ond-1), den ser lite mer tränad ut. Den andra såg 

ju mer ut som en ponny medan den här har en rovdjursform. Den här (Ond-2) ser ut som en 

utveckling av den tidigare och ser ännu värre ut vad gäller kantighet och utstickande saker. 

Och den här (God-3) har ändå den här ponny-formen men den är typ, den värsta ponnyn om 

man säger så. Den här (Ond-bas) är lite.. den ser ut som ett rovdjur och tillsammans med 

formen ser värre ut än den tidigare. Efter den har det blivit ännu taggigare och obehagligare 

(Ond-3 och God-4) och den här (Ond-4) ser ju ut som att man kan skada sig bara av att titta 

på den. 

Så när de är mjuka konturer och jämnt utan att något sticker ut så tänker du att det är en 

ofarlig och god karaktär? 

Ja, då känner man sig säker. 

Hur tänker du med beskrivningen till de två monstertyperna och hur du placerat bilderna?  

Hade jag inte fått de beskrivningarna så hade jag nog ändå placerat dem likadant. 

Ok, så du tror inte de har haft någon påverkan? 

Det är klart att det påverkar nog en lite grand men jag tror ändå att de hade hamnat i samma 

ordning ändå på grund utav hur de ser ut.  

Varför har du gått emot deras beskrivning? 

Beskrivningarna kändes inte lika viktiga på vissa ställen. De som visades i början (Bas-

karaktärerna) liknade varann ganska mycket så där hade man nog som spelare behövt en 

beskrivning men vad gäller dessa (God-2 och Ond-3) så hade man nog inte behövt beskrivning 

för där kan man känna på sig att något är farligt (Ond-3).  

Betyder att om beskrivningen istället hade varit att karaktärerna med ponny-form beskrivits 

som ondskefulla rovdjur hade du bortsett från den beskrivningen? 

Nej om spelet säger det så får jag väl tro på det men det hade ju känts lite konstigt och undrat 

hur de hade tänkt egentligen.  

Har du några starka känslor vad gäller hästar och ödlor? Gillar du t ex hästar mycket mer än 

ödlor? Tror du att det har påverkat dina val? 



 IV 

Jag tror man refererar dessa till ponnys som man hade när man var liten medan den andre ser 

mer lejonformad. Man känner sig nog mer bekant med hästar. 

Skulle du säga att man nog har mer positiva accsoiationer med hästar 

Ja, jag tror det. 

 

Inspelning 3 

Spelvan 

God – 1  

God – 2  

Ond – 1  

God – Bas  

Ond – 2  

Ond – Bas  

God – 3  

Ond – 3 

Ond – 4  

God – 4 

Ganska spelvan 

 Stämmer bilderna in på deras beskrivningar? 

Jag känner inte att någon av dem skulle vara mer vänlig eller mer aggressiv än den andre. 

Varför? 

Eftersom det inte finns färger på dem så skulle jag kunna tänka mig att båda skulle kunna vara 

fientliga. T ex den här (God-bas) så tänker jag att den skulle kunna vara element is och den 

andra eld och på så vis skulle båda kunna vara farliga djur. Samtidigt… det är lite svårare för 

mig att se någon av dem som ofarliga. Jag skulle kunna se båda som farliga. 

Känner du att du behöver färg för att kunna avgöra ifall de är farliga eller ofarliga? Vad är det 

i så fall med färg som påverkar din bedömning?  

Ja, det första jag tänker på när jag ser dem är vilket element de skulle kunna tillhöra. Den här 

t ex (Ond-bas) linkar lite grand en drake och då tänker jag eld så det blir den första kopplingen 

jag gör. Så ja, färg hade underlättat. 

Skulle du då säga att beskrivningarna inte har någon koppling till någon av karaktärerna? 
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Jag skulle kunna tänka mig båda som onda men jämfört med varandra så har jag lättare att se 

denna som ond (Ond-bas) med tanke på alla spetsiga detaljer. 

 Varför denna ordning? Vad har du gått mest efter? 

Jag ser vad du är ute efter (skratt). Formerna, mjuka former och hårda former. Taggigt med 

hårda spikar och spikar överallt. Om man bara rör det djuret så kommer det att göra ont (Ond-

4). Den där (God-1) känns väldigt fluffig och väldigt mjuk. 

Har du några tankar kring deras personligheter? 

De (de taggiga) ser ju farligare ut medan de andra ser mer ”approachable” ut. Om man ska gå 

efter min första instinkt så ser de som jag uppfattar som farliga ut också som aggressiva och 

elaka ut. 

Hur tänker du med beskrivningen till de två monstertyperna och hur du placerat bilderna? 

Varför har du gått emot deras beskrivning? 

Jag lade ingen vikt alls på hur by-folket sade. Jag hade nog lagt dem i samma ordning oavsett 

vad de sade. När jag spelar spel så utforskar jag mest. Så jag lyssnar inte alltid på spelet. T ex 

den här (Ond-1) säger de att den skulle vara farlig men den ser så ofarlig och mjuk ut så jag 

hade nog närmat mig den ändå och kollat ifall det påståendet var sant eller inte för jag tycker 

inte att den ser farlig ut. 

Du har t ex lagt denna (God-4) sist trots att by-folket sade att den var ofarlig. Hur tänker du 

där? 

Jag vet inte den ser bara farligare ut och ser mer ut som en boss. Kronan sticker mer ut än den 

andra (Ond-4) och den (Ond-4) ser inte lika mycket ut som ett boss-djur. 

Hur stor vikt skulle du säga att du lägger på vad spel säger i text när du spelar och hur stort 

inflytande har det på dina val? 

Väldigt lite vilket nog är varför jag dör så ofta i spel. Jag läser ändå en hel del men det är mest 

för att lära mig mer om spelvärldens bakgrund det påverkar inte mina val så mycket. 

Har du några tankar kring vad gäller hästar och ödlor? Gillar du t ex hästar mycket mer än 

ödlor? Tror du att det har påverkat dina val? 

Nej. Inga preferenser alls. 

 

Inspelning 4 

Icke-spelvan 

Ond – 1  

God – 1 

God – 2  
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God – Bas 

Ond – 2 

Ond – Bas 

God – 3 

Ond – 3 

God – 4  

Ond – 4 

 

 Stämmer bilderna in på deras beskrivningar? 

Ja, det skulle jag nog säga. 

Varför? 

Typiskt skulle jag säga att en god karaktär nog har rundare former och mer taggiga former 

tillhör en ondare karaktär. Den här (God-bas) ser rundare ut än den (Ond-bas).  

 Varför denna ordning? Vad har du gått mest efter? 

Igen form. Om jag skulle lita på mina instinkter så skulle jag säga att något som är runt är 

snällare än något som är taggigt. Jag tror att man kan generalisera taggiga former till vapen 

och andra djur som har taggar som ofta kan vara farligare. Sen kanske de inte är lika farliga 

som de ser ut det vet man ju inte. 

Hur tänker du med beskrivningen till de två monstertyperna och hur du placerat bilderna? 

Varför har du gått emot deras beskrivning? 

Jo… jag ser att de är samma typ av monster och de liknar varandra men jag ser dem ändå inte 

som ”lika”. De är samma typ men inte samma karaktär. Jag ser mer likheter i personlighet hos 

karaktärerna med runda och taggiga former än monster-typerna. Jag ser likheterna hos 

typerna som t ex dessa har alla hovar och de har nämnts som snälla men det känns inte lika 

viktigt. 

Har du några tankar kring vad gäller hästar och ödlor? Gillar du t ex hästar mycket mer än 

ödlor? Tror du att det har påverkat dina val? 

Jag kanske inte gillar ödlor lika mycket som hästar eftersom jag inte är i kontakt med ödlor 

lika mycket men jag tror inte att det skulle ha påverkat särskilt mycket. 

 

Inspelning 5 

Spelvan 

Ond – 1  
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God – 2 

God – Bas 

God – 1 

Ond – 2 

Ond – Bas 

God – 3 

Ond – 3 

Ond – 4  

God – 4 

Spelar relativt mycket spel 

 Stämmer bilderna in på deras beskrivningar? 

När jag ser den här (God-bas) så tänker jag häst på grund av hovarna medan den andra ser 

farligare ut just på grund av att den har klor. Men samtidigt skulle den andre (God-bas) kunna 

försvara sig själv också om den skulle bli hotad. Överlag så ser det ut att stämma. 

 Varför denna ordning? Vad har du gått mest efter? 

Hur snälla de ser ut. Den här ser ju mer hästliknande ut och den här (God-bas) känns bättre 

än den här (God-1) på grund av att det ser ut som att den har lite mer päls. Medan den här 

ödlan (God-1) påminner mer om en tax och har mer oskarpa konturer. De som jag satt längst 

bak (Onda sidan) har mer detaljer och känns mer som en utveckling av de andra och därmed 

farligare. De i början så har jag mest gått efter vad de påminner mig om. 

Vad är det med denna (God-1) som gör att den ser farligare och elakare än denna (God-bas) 

som du såg ut att ha mer päls? 

Det ser nästan ut som att den består utav ett annat material än de andra. Jag associerar den 

nästan mer med en alien än häst. Det är något som gör att den ser konstig ut, som t ex svansen 

är så rund att det inte längre riktigt ser ut som en hästsvans längre. 

Du nämnde att du associerar monstren i början som häst och tax. Associerar du monstren i 

slutet som något annat? 

Ja, taxen går från att se ut som tax till ödla till att sedan se ut som något drakliknande. Hästen 

ser här borta (på onda änden) mer ut som en farlig enhörning. 

Hur tänker du med beskrivningen till de två monstertyperna och hur du placerat bilderna? 

Varför har du gått emot deras beskrivning? 

Jag tänker väl i de fallen där jag gått emot vad folket sagt att det finns bakomliggande 

anledningar till varför den karaktären fått en sådan beskrivning. T ex den här (Ond-1) kanske 

uppfattats som ond för att den behövde försvara sina ungar mot folket eller var i stort behov 

av mat eller liknande. 
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Och de som beskrevs som goda men som du placerat som onda vad tror du om dem? 

Det ser ut som att om jag närmar mig den så skulle den hoppa på mig (attackera) och besegra 

mig medan de andra ser svagare ut och skulle de hoppa på mig så tar det inte mycket motstånd 

från mig för att de ska fly, även om jag inte har vapen att försvara mig med. 

Hur stor vikt skulle du säga att du lägger på vad spel säger i text när du spelar och hur stort 

inflytande har det på dina val? 

Det beror på vilket spel. Vad gäller RPG/JRPG så kan jag vara lite misstänksam mot de regler 

som kommer upp. T ex spelet Undertale är ett exempel där man kan gå emot vad spelet säger 

och få en annan upplevelse. Jag har också spelat andra spel där en karaktär introducerats i 

början av ett ”quest” i rollspelet som sedan visats sig vara god men när man försöker förklara 

detta för folket som beskrivit karaktären som ond så uppstår en konflikt. 

Har du några tankar kring vad gäller hästar och ödlor? Gillar du t ex hästar mycket mer än 

ödlor? Tror du att det har påverkat dina val? 

Jag var ju en häst-tjej som liten men samtidigt så valde jag den lilla ödlan som mest snäll och 

ofarlig. Dessutom kan hästar vara starkare och farligare. Samtidigt så ser jag att jag placerat 

ganska många hästar i den änden så det kan nog ha påverkat lite. 

 

Inspelning 6 

Icke-spelvan 

God – 1  

God – 2  

God – Bas 

God – 3  

Ond – 1 

Ond – 2 

Ond – Bas 

Ond – 3 

God – 4  

Ond – 4 

 

 Stämmer bilderna in på deras beskrivningar och i så fall varför? 

Ja, jag tänker att denna liknar mer en ponny, så inte farlig, och den andra liknar mer en drake. 

Vad är det med ansiktet som ser snällare ut? 
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 Varför denna ordning? Vad har du gått mest efter? 

Jag tänker att den här runda formen får den att se mindre farlig ut medan de med taggar ser 

mer farliga och aggressiva ut. Det är så jag tänker när jag tittar på linjerna. Det är som i naturen 

där taggar kan användas för att skydda och försvara sig själv mot andra djur. 

Hur tänker du med beskrivningen till de två monstertyperna och hur du placerat bilderna? 

Varför har du gått emot deras beskrivning? 

Den här (God-4) ser så pass farlig och aggressiv ut att jag hellre risken att folket har fel än att 

gå nära den. Det skulle kännas konstigt att placera den framför (längre mot den ”goda” änden). 

Det är väl möjligt att den inte är aggressiv precis som folket sade men jag skulle ändå kunna 

skada mig bara genom att vara nära den så på så sätt klassar jag den ändå dom farligare än 

många av de andra. 

Har du några tankar kring vad gäller hästar och ödlor? Gillar du t ex hästar mycket mer än 

ödlor? Tror du att det har påverkat dina val? 

Ja, det hade en påverkan på hur jag valde att placera dem men också på grund av deras form. 

T ex den här (God-4) ser nästan inte längre ut som en häst utan skulle kunna vara en form av 

ett muterat moster av något slag. 

 

Inspelning 7 

Spelvan 

God – 1  

Ond – 1  

God – 2 

God – Bas  

Ond – 2 

God – 3 

Ond – Bas 

God – 4 

Ond – 3  

Ond – 4 

 Stämmer bilderna in på deras beskrivningar och i så fall varför? 

Ja, den här (God-bas) känns lite mjukare i formspråket och så har den typ hovar också vilket 

gör den till växt-ätare också. Den har lite mer hästliknande utseende medan den andra ser mer 

rovdjursliknande ut. Den (Ond-bas) har mer vassare formspråk och klor. 
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 Varför denna ordning? Vad har du gått mest efter? 

Mest efter form. Jag satte de rundare formerna mot den ofarliga sidan för att de ser snällare 

ut och har inget vasst som kan göra en illa. På andra sidan satte jag dem med taggar, spikar 

och klor. Utöver det tänkte jag att de med hovar är växtätare är nog inte lika farliga som 

rovdjuren. Fast de växtätare som har en massa spikar och så ser ändå farligare ut än vissa av 

rovdjuren. 

Hur tänker du med beskrivningen till de två monstertyperna och hur du placerat bilderna? 

Varför har du gått emot deras beskrivning? 

Jag tänker att växtätare ändå kan vilja försvara sitt revir eller av annan anledning anfalla 

främlingar ändå och då tänker jag att en växtätare med vassa former är ett farligare hot än de 

rundare rovdjuren. Jag tänker mig också att rovdjuren är mindre än växtätarna, speciellt de 

här (Ond-1 och 2), de är i ungefär hund-storlek medan växtätarna är i häststorlek. 

Hur stämmer beskrivningarna in på de taggiga växtätarna och runda rovdjuren? 

Jag tycker den här (God-4) ser mer aggressiv ut än innan så beskrivningen passar inte längre 

in så det känns inte längre som att jag kan fullt lita på den. Medan (Ond-1) ser inte ut att kunna 

bli något större hot mot mig. Även om den skulle hoppa på mig så kan den nog inte utföra 

någon större skada. Den verkar inte ha något att kunna greppa med. 

Hur stor vikt skulle du säga att du lägger på vad spel säger i text när du spelar och hur stort 

inflytande har det på dina val? 

Jag baserar mina val mer på hur saker och ting ser ut snarare än texter, mest på grund utav 

att jag är så otålig. Om det visar sig vara fel så får jag tänka om men första försöket eller mitt 

första val blir på grund av hur världen och karaktärerna ser ut. 

Har du några tankar kring vad gäller hästar och ödlor? Gillar du t ex hästar mycket mer än 

ödlor? Tror du att det har påverkat dina val? 

Jag baserade mina val mycket på vilka som såg ut som växtätare och rovdjur men jag vet inte 

riktigt om det har något med häst och ödla att göra, det hade nog kunnat vara vilken växt-ätare 

eller rovdjur som helst. 

Det var inte viktigare än formerna på karaktärerna men ändå en viktig del i mina val.  

Inspelning 8 

Spelvan 

Ond – 2  

Ond – 1  

Ond – Bas 

God – 1  

God – 2 
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Ond – 3 

Ond – 4 

God – Bas 

God – 3  

God – 4 

 

 Stämmer bilderna in på deras beskrivningar och i så fall varför? 

God-bas: Den stämmer ganska bra men jag tänker mig den också som större än den andra. 

Jag tänker också att formen på den som en typ av monster som i början av ett spel är farligare. 

Men annars känns den som formen av en häst med hovar och även om den är ritad i en lite 

kantig stil så ser den snäll och fredlig ut. Den ser också ut som en häst och jag tror att jag 

associerar hästar med att de inte är farliga. 

Ond-bas: Den ser inte jätte-ofarlig ut fast formen ser farlig ut med klorna och taggarna på 

huvudet och magen, vilket jag associerar med en varelse som kan skada. Känns också mer 

metall-aktig ut. Så den ser tyngre och farligare ut. Båda karaktärernas former har likheter, 

båda fyrbenta, men den här ser mer aggressiv ut och farligare medan den andre ser mer passiv 

och kanske springer iväg ifall man slår den. 

 Varför denna ordning? Vad har du gått mest efter? 

Jag tänkte mest på formerna, du har ju två olika bas-former. Jag tänker mig att häst-formerna 

är farligare och kan tillhöra mer avancerade monster. Medan den andra känns plattare och 

mer på jorden (kortare ben). Jag har också gått från former utan taggar till former med taggar. 

Jag tänker att de här (Ond-1, 2 och Bas) är mindre än de andra och jag associerar dem till 

katter medan de här (Ond-3 och4) känns större och farligare. Dessa (Ond-1, 2 och Bas) känns 

vänligare än häst-formerna för de har kortare ben och är mer kompakta, det gör dem mer söta. 

Mjukare former på båda basformerna gör också att de ser snällare ut och lättare att bemöta.  

Dessa två (Ond-2 och 1), vad är det som gör den ena farligare än den andre? 

Den här (Ond-1) är lite för rund. Den andra har en bättre balans mellan olika former medan 

den andra är så rund och söt att det blir misstänksamt.  

Hur tänker du med beskrivningen till de två monstertyperna och hur du placerat bilderna? 

Varför har du gått emot deras beskrivning? 

I början så visade du mig bara två bilder och då tittade jag på deras former mellan de två. Nu 

har jag flera att välja mellan vilka jag helst vill närma mig som spelare och ju mer jag tittar på 

dem ju mer känns det som att den här basformen (Ond-bas) känns vänligare.  

Det känns också som att man kan se hur starka de är, inte för att beskrivningarna är felaktiga 

men det finns information i hur de ser ut också.  

I början nämnde du att du tycket att denna (God-bas) verkade ofarligare och snällare än denna 

(Ond-bas). Varför har det ändrats här? 



 XII 

Det känns som att jag går mest på grundformen och denna (Ond-bas) känns överlag snällare 

och rundare ut så även om den har många taggar på sig så känns den ändå vänlig på ett sätt. 

Det finns en väldigt stor variation av former nu och jag vill inte placera dem bara från otaggig 

till taggig för då blir det för lätt. Det känns som att det är formen som talar mest, både grund-

formen och detalj-formerna. Jag associerar denna (God-1) och jag har en katt så då tänker jag 

mig att de andra också är snälla. De har alla en reptil-liknande form men de med mer mjukare 

former ser snällare och mer husdjurs-liknande ut. 

Tycker du att beskrivningarna i början inte längre stämmer in på de två? 

Jag tycker fortfarande de stämmer. 

Så hur tänker du när du säger att du hellre närmat dig vad som beskrivs som farligt rovdjur 

istället för ofarlig växtätare? 

Det känns mer bekant att närma sig något reptilliknande för jag har aldrig haft häst och jag 

kan tycka att de är farligare så då blir också den grundformen farligare. Jag tror att ju längre 

man tittar på någonting desto fler associationer kommer upp. Men det känns också som att 

häst-former på monster kommer sällan upp i början av ett spel. Reptil-liknande monster är 

mer vanliga som svagare monster i början av ett spel medan hästar kommer senare och jag 

har lättare att se reptil-liknande monster som både små och stora medan hästar är alltid 

relativt stora. 

Hur stor vikt skulle du säga att du lägger på vad spel säger i text när du spelar och hur stort 

inflytande har det på dina val? 

Jag gillar att gå ut och chansa och även testa på saker som spelet sagt att jag inte borde göra. 

Jag lyssnar på vad spelet säger men det betyder inte att jag gör exakt som spelet vill. Jag gör 

som jag vill. 

Har du några tankar kring vad gäller hästar och ödlor? Gillar du t ex hästar mycket mer än 

ödlor? Tror du att det har påverkat dina val? 

Jag är ganska rädd för hästar, de känns farliga och jag har haft väldigt lite erfarenhet av dem 

medan ödlor har jag sett mycket mer i terrarier. 

Inte för att ge dig en ”Got-ya”-fråga men märkte du att du i början sade att du associerar hästar 

med något ofarligt? 

Jo, jag tror det har och göra med vilken roll de ofta har i filmer och liknande med min 

personliga åsikt är annorlunda. Det är mest att jag tycker de ser stora ut. 

 


