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Sammanfattning 
 

Denna undersökning syftade till att undersöka om Larson m.fl. (2012) teori om kantiga 
och runda former kan appliceras på silhuetter i ett ovanifrånperspektiv, samt om de 
kan förmedla hotande eller lättsammare intryck för betraktaren. Kan betraktaren 
uppfatta vilken roll karaktären är ämnad att inneha inom ett MOBA-spel och blir 
någon av rollerna lättare eller svårare att avläsa när dess geometri förändras? 

För att ge bakgrund till undersökningen går arbetet igenom tidigare arbeten och 
undersökningar inom geometriska former, silhuett, analys med ikonografi, strategispel 
och karaktärsdesign. 

Som artefakt till undersökningen skapades tre olika karaktärskoncept som behandlar 
klasserna Carry, Support och Tank. Varje koncept utvecklades till två olika versioner, 
ett koncept med runda former och ett med kantiga former, totalt 6 bilder. 
Karaktärerna tecknades i ett ovanifrånperspektiv vilket skulle simulera samma 
perspektiv som förekommer inom MOBA-spel. 

Undersökningen genomfördes genom två olika metoder. En kvantitativ metod med 
enkäter och en kvalitativ metod med intervjuer. Spelvana personer inom MOBA-spel 
fick besvara och delta i båda undersökningarna. 

Resultatet i arbetet visar att deltagarna kan se vilken karaktärsroll som koncepten 
föreställer och att geometriska former kan påverka hur karaktärers egenskaper tolkas, 
men att andra visuella attribut var viktigare för många deltagare. Resultatet visade 
också att karaktärsrollerna blir lättare eller svårare att avläsa när deras geometri 
förändras, men i de här exemplen ändå inte tillräckligt för att majoriteten skulle 
missförstå karaktärkoncepteten. 

Nyckelord: [Karaktärsdesign, Geometriska Former, Concept art] 
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1 Introduktion 
Målet med arbetet var att ta fram ett antal olika karaktärsdesigns till Multiplayer online 
battle arena spel, eller förkortat MOBA. MOBA är en subgenre till strategispel som oftast 
använder bestämda klassroller så som Tank, Support och Carry, som förklaras tydligare 
under bakgrund i denna undersökning. Spelgenren har blivit populär under senare år, det 
kan därför vara intressant med en studie som hanterar de geometriska formernas inverkan 
på det valda perspektivet, ovanifrånperspektiv. Syftet med studien var således att studera de 
geometriska formernas inverkan på hur karaktärer uppfattas inom dataspel, specifikt 
MOBA. Det valda ämnet mer specifikt var att undersöka om geometriska former kan 
användas för att effektivt kommunicera karaktärsegenskaper och klassroll. Att 
användningen av posering och proportioner kan representera karaktäristiska drag är redan 
väl etablerat inom konst- och psykologisk litteratur (Islam m.fl. 2011), men kan deltagare 
koppla geometriska former till karaktärens förmågor? Enligt Christine L. Larson, Joel 
Aronoff och Elizabeth L. Stener (2012) undersökning som behandlar geometriska former 
kan dessa ge olika intryck. Larson m.fl. (2012) kommer fram till att spetsiga former tolkas 
som obehagliga och hotande, medan runda former tolkas behagliga och lättsamma.  

När en konstnär skapar en karaktärsdesign använder han eller hon vanligtvis form, storlek, 
posering och proportioner som första designlager för att uttrycka karaktärens roll, fysiska 
egenskaper och personlighet, vilket Islam m.fl. (2011) menar är en av de viktigaste 
faktorerna för att skapa en lyckad karaktärsdesign. Vad som menas med första designlagret 
är det första steget som tas under skapandet av en karaktär, den konceptuella fasen. Islam 
m.fl. (2011) visar i sin undersökning hur deltagarna kopplar olika silhuetter till förbestämda 
etiketter med beskrivande karaktärsdrag. Undersökning enligt deras vetskap, är kanske det 
första försöket att analysera hela kroppen på karaktärsdesignen i en hybrid med 
proportioner, pose och funktionsetiketter (Islam m.fl. 2011), vilket kan betyda att ämnet 
hittills är outforskat inom dataspelsutveckling.  

Genomförandedelen beskriver processen hur varje karaktärskoncept producerades utifrån 
den teori som arbetet baseras på. Karaktärskoncepten gestaltar de tre karaktärsrollerna 
Tank, Support och Carry, som har två koncept vardera. Det första konceptet gestaltar 
kantiga former och det andra runda former. Karaktärerna baserades på spelet Dota 2 (Valve 
Corporation, 2013) och försökte efterlikna den stil som spelet har. Genom att sammanfoga 
de olika karaktärskoncepten i en enkät genomfördes undersökningen kvantitativt där 64 
personer deltog. Därefter genomförs det en kvalitativ intervju mot fyra personer.  

De frågor som studerats inom denna undersökning är: Kan Larsons m.fl. teori om 
geometriska former förmedla karaktärsegenskaper visuellt i ett strategispel/MOBA-spel i ett 
ovanifrånperspektiv? Vilka visuella geometriska former kan kopplas till de olika 
karaktärsrollerna? Blir någon av rollerna lättare eller svårare att avläsa när dess geometri 
förändras? 
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2 Bakgrund 
Inom datorspel är det vanligt att karaktärens utseende tydligt ska representera dess 
personlighet, detta är främst för att tydliggöra hur spelaren ska interagera med och tolka 
karaktären (Isbister, 2012). Att användningen av posering och proportioner kan 
representera karaktäristiska drag är redan väl etablerat inom konst och psykologisk 
litteratur (Islam m.fl., 2011) och kan därför vara en viktig del i karaktärsdesign. En persons 
fysiska utseende skapar förväntningar för hur den personen agerar. Är det en fiende eller 
vän? Hur stark är personen i förhållande till mig? Detta är två av flera frågor som spelare 
ställer sig själva när de möter en karaktär för första gången (Isbister, 2012). I spelindustrin 
kan detta användas för att hjälpa spelaren förstå karaktärens syfte och användningsområde, 
men också för att intressera dem för karaktären (Isbister, 2012).  

Bakgrunden kommer förklara de olika delar som karaktärens yttre form är uppbyggd av. Hur 
kroppsspråket avgör karaktärens posering och hur vi människor uppfattar kroppsspråket till 
olika personlighetsdragen passiv, dominant, likgiltig, vänlig och fientlig (Isbister, 2012). Hur 
de olika geometriska formerna enligt Larson m.fl. (2012) undersökning uppfattas. Att runda 
former uppfattas som behagliga och lättsamma, medan spetsiga former tolkas obehagliga 
och hotande. Tolkningen av den geometriska cirkeln som positiv och ungdomlig, fyrkanter 
som styrka och stabilitet och trekanter som aggressiva och hotande (Solarski, 2012). Genom 
en ikonisk grafisk analys analyseras redan existerande karaktärskoncept, syftet var att 
undersöka hur symboler och form används inom spelindustrin. 

Undersökningen behandlar karaktärsdesign inom MOBA-spel och förtydligar vad det 
innebär. Från en socialpsykologisk vinkel förklarades hur karaktärsdesign kunde användas, 
vilket sedan följs av strategispel och dess undergenre MOBA för att visa 
problemformuleringens anslutning till karaktärsroller och dess historia. Hur de olika 
karaktärsrollernas egenskaper och spelsyfte generellt tolkas, samt hur ovanifrånperspektivet 
påverkarade hur karaktärerna kunde utformas.   

2.1 Tolkningen av geometriska former 
Geometriska former är ett enklare sätt för oss att beskriva mer komplexa objekt. En eller 
flera former tillsammans kan förklara och förenkla objekt som annars hade varit svårt att 
tolka. Alla objekt kan byggas upp med hjälp av de geometriska formerna, vilket används 
mycket inom konsten. De grundläggande formerna är kvadrat, triangel och cirkel, som 
tillsammans kan skapa nya unika former. Den geometriska cirkeln tolkas enligt Chris 
Solarski (2012) beprövade erfarenhet som positiv och ungdomlig, fyrkanter som styrka och 
stabilitet och trekanter som aggressiva och hotande. Hur former tolkas kan ha uppkommit 
ifrån naturen och vår vardag. Runda former i naturen brukar vara säkra, medan spetsiga 
former bör undvikas eller är farliga (Solarski, 2012). Människans reaktion till objekten 
baseras på vår känsel att ta på saker. I en bild kan känsel inte användas, men åskådare 
reagerar på former likadant som de gör i verkliga livet (Solarski, 2012).     

Att kurviga och runda former uppfattas behagliga och lättsamma medan de kantiga 
formerna uppfattas obehagliga stämmer väl överens med Larsons m.fl. (2012) undersökning 
som behandlar geometriska former. Christine L. Larson är professor hos Affective 
Neuroscience Laboratory och är dedikerad åt att förstå grunderna för känslor, humör och 
ångestsyndrom. Larson m.fl. (2012) kopplar tolkningen av geometriska former till mänskliga 
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ansiktsuttryck. Ett ansikte som visar ilska innehåller många vinklar vilket går att koppla till 
kantiga former, medan ett glatt och positivt ansiktsuttryck liknar kurviga och runda former 
(Larson m.fl. 2012). Larson m.fl. (2012) utförde undersökningen genom två olika 
experiment. Det första experimentet behandlar nedåtpekande trianglar och cirklar, och om 
de kunde kopplas till obehagliga eller behagliga känslor. Det andra experimentet behandlade 
nedåtpekande trianglar och om de var mer hotfulla än de som pekade uppåt. Hela 
undersökningen har en tydlig förklaring och testresultat, samt publiceras i journalen 
Motivation and Emotion (2012) av American Psychological Association. Min undersökning 
kommer utgå från Larson m.fl. resultat och se om det kan appliceras på karaktärsdesign 
inom MOBA-genren.       

I Larson m.fl. (2012) undersökning tenderar testpersonerna koppla nedåtpekande trianglar 
som mer obehagliga och hotande än trianglar som pekar uppåt, vilket Larson m.fl. hade 
liknande resultat i tidigare undersökning (2007). Varför testpersonerna uppgav detta tror 
Larson m.fl. (2012) beror på kopplingen mellan nedåtpekande trianglar och det 
ansiktsuttryck som människor gör när de är arga. Enligt Paul Ekman m.fl. (1971) 
undersökning påvisas att grundläggande ansiktsuttryck och känslor är samma i alla kulturer, 
vilket gör att formen kan tolkas likadant universellt. Larsons m.fl. (2007) undersökning 
påvisar att nedåtpekande trianglar upptäcks tidigare än uppåtpekande och kopplade detta 
till hur vi människor identifierar hot. 

Larson m.fl. (2012) teorier baseras på deras egen undersökning som beprövar bred 
målgrupp, medan min undersökning hanterat den specifika målgruppen erfarna spelare 
inom MOBA-genren, vilket kan medföra skillnader. Det är ett problem som arbetet 
behandlat, samt undersökt om Larson m.fl. teorier kan appliceras inom området 
karaktärsdesign i MOBA-spel i ett ovanifrånperspektiv.     

2.2 Silhuett 
En silhuett är ett objekts yttre form mot en bakgrund (Gurney J., 2009). Silhuetten hjälper 
människor att identifiera objekt som djur, växter eller mänskliga figurer vilket vi sedan 
tolkar (Gurney J., 2009). Konstnärer använder vanligtvis form, storlek, posering och 
proportioner som första designlager för att uttrycka karaktärens roll, fysiska egenskaper och 
personlighet (Islam m.f., 2011). Aundran Guerard som är art director och illustratör hos 
Electronic Arts argumenterar med egen erfarenhet att vi människor först tolkar objekt 
genom deras yttre form, eller så kallade silhuett (2012). Att människors naturliga instinkter 
alltid först analyserar formerna runt omkring för att identifiera t.ex. hot (Guerard, 2012). 
Därför kan det vara viktigt att utgå från att skapa så tydliga silhuetter som möjligt för att få 
önskat resultat. 

I strategispel syns silhuetten från ett ovanifrånperspektiv vilket kan medföra andra 
designtankar. Enligt Dota 2 - Character art guide (Valve Corporation, 2015) är det viktigt att 
kunna identifiera vilken riktning som karaktären pekar utifrån dess silhuett, tydligt särskilja 
vilken hjälte silhuetten föreställer, att karaktärens posering stärker karaktärens styrka, 
uppträdande och snabbhet samt att karaktärernas vapen ska kunna läsas för sig själv, men 
fungera tillsammans med resten av karaktärens design. Solarski (2012) har liknande 
argument att karaktärens silhuett är viktig för att lätt kunna identifiera personlighetsdrag 
utan att behöva hjälpande detaljer. Detta gäller speciellt spel som utnyttjar olika 
karaktärsroller med tydliga egenskaper. 
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2.3 Ikonografi 
Inom konst- och bildvetenskapen finns metoden ikonografi för bildanalys. Den 
ikonografiska metoden är baserad på äldre konstvetenskapliga traditioner och används för 
att analysera ett konstverk eller bild (Eriksson & Götlund, 2004). Man letar efter former och 
mönster för att identifiera bildens innehåll och budskap som sedan relateras till en historisk 
och samhällelig kontext (Eriksson & Götlund, 2004).  

Erwin Panofsky som var konsthistoriker använde ikonografi för att studera olika teman från 
renässansen. Han argumenterade för att ikonografisk analys genomförs i tre steg (Eriksson 
& Götlund, 2004). Första steget som är pre-ikonografisk beskrivning innebär att man 
beskriver motivets former och komposition. Här identifierar man objektivt bildens innehåll i 
beskrivande form och inte analyserade. Det andra steget är ikonografisk analys där man 
identifierar motivets sekundera eller konventionella betydelse som ofta har litterärt 
ursprung. Här identifierar man betydelsen av bildens olika element och relaterar dem till 
varandra. Slutligen använder man det sista steget som är ikonologiska tolkningen, vilket 
innebär att man ska försöka förstå bildens inre betydelse. Resultatet som man vill få fram 
här är att avläsa betydelsen av de symboler som finns i bilden och koppla dessa till ett 
historiskt sammanhang och betrakta verkets kontext. Målet är att tolka verkets innehåll som 
en symbol, för att kunna förstå dess budskap (Eriksson & Götlund, 2004).  

Jag har använt ikonografi för att analysera redan existerade spelkaraktärer, syftet var att 
undersöka hur symboler och form används inom spelindustrin.  

2.4 Analys av spelkaraktärer 
För att påvisa betydelsen av geometriska former inom datorspel kommer detta kapitel 
behandla en ikonografisk analys av två olika karaktärer. Den första karaktären som 
analyseras är Mortred, the Phantom Assassin ifrån spelet Dota 2 (Valve Corporation, 2013). 

  

Figur 1  Mortred, the Phantom Assassin ifrån dataspelet Dota 2 (Valve 
Corporation, 2013). Exempel på spetsiga former 
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Fösta steget är att beskriva bildens innehåll. I bilden står det en figur iklädd svart/blå 
rustning med blandade material som metall och läder. Figuren har en hjälm med spetsiga 
detaljer och uppsatt hår, spetsiga axelskydd, knivar runt bältet, läder stövlar, armerade 
handskar, en svart mantel och ett dubbelsidigt svärd. Kroppsspråket påvisar en passiv 
posering med armar och ben nära kroppen, undviker ögonkontakt och huvudet riktat nedåt 
(se figur 1) (Isbister, 2006). Ansiktet visar inget leende vilket kan påvisa hotande eller 
likgiltighet i karaktären (Isbister, 2006). Nästa steg är en ikonografisk analys som beskriver 
bildens sammanhang och kulturella koppling.  

Mortred, the Phantom Assassin är en närstridscarry som spelare kan använda i spelet Dota 2 
(Valve Corporation, 2012). Hon är en Phantom Assassin som till skillnad från vanliga 
lönnmördare inte tar några kontrakt, utan är uppfostrad av systrarna Vial, en order som 
identifierar deras måltavlor. De som dör av en Phantom Assassins händer ska anse det som 
en ära. De har ingen egen identitet, så ingen vet hur många som finns. De är en mystisk ras 
som anser att lönnmördande är en del av den naturliga ordningen (Dota 2, 2013). Vilket 
beskriver hennes personlighet som kall och uttryckslös, men även mystisk. 

Sista steget är ikonologiska tolkningen, vilket här utnyttjas för att tolka de geometriska 
former som karaktären är uppbyggd av på ett symboliskt plan. Mortred, the Phantom 
Assassin är uppbyggd av många spetsiga former, speciellt trianglar. Runt axlarna, huvudet, 
vapnet och nära fötterna förekommer det flera trianglar (se figur 1). Vilket medför att 
majoriteten av karaktärens silhuett är gjord av trianglar. Hela silhuetten tillsammans visar 
en stor triangel vilket påvisar att triangel är en stor tanke bakom karaktären (se figur 1). 
Larson m.fl. (2012) undersökning visar att deltagarna tolkade trianglar som obehagliga och 
hotande, speciellt trianglar som pekar nedåt vilket syns runt hennes huvud och axlar. Vilket 
gör att Mortred, the Phantom Assassin tolkas som obehaglig och hotande, vilket har tydlig 
koppling till hennes lönnmördararbete. När en spelare ser karaktären kommer han eller hon 
eventuellt enligt Larson m.fl. (2012) undersökning, tolka karaktären som hotande. 
Karaktärens natur som smal utan tydlig koppling till fyrkanter, gör att hon känns mindre 
stark och tålig (Solarski, 2012).   

 

Figur 2 Ogre Magi ifrån dataspelet Dota 2 (Valve Corporation, 2013). Exempel 
på runda former 
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I denna bild (se figur 2) står en maskulin figur med två huvuden. Den har läderkläder som 
täcker axeln och nedre delen av kroppen. Det ena huvudet har en hårtofs, medan det andra 
har en lädermössa. Figuren är utsmyckad med mindre detaljer som armband, örhängen och 
läderväska (se figur 2). Kroppsspråket påvisar en öppen och lugn posering vilket kan kopplas 
till dominanta personlighetsdrag, medan de två huvudena undviker ögonkontakt vilket 
förespråkar passiv personlighet. Den öppna och mjuka hållningen och ögonkontakten 
påvisar vänlighet och likgiltighet från karaktären (Isbister, 2006). 

Figuren är en supportklass i dataspelet Dota 2 (Valve Corporation, 2013) och kallas för 
Aggron Stonebreak, the Ogre Magi. Han är ett troll med två huvuden vilket gör honom till 
det enda kloka trollet som finns. Gudinnan över tur och lycka, känner medlidande med den 
mindre smarta rasen och hjälper dem under strid (Dota 2, 2013). Detta beskriver Aggron 
Stonebreak, the Ogre Magi som en humoristisk karaktär som driver med problemet att ha 
två huvuden. Karaktären framstår som mindre smart och ger ett vänligt intryck.  

En tolkning av Aggron Stonebreak, the Ogre Magi är att han främst har designats med runda 
former för att han ska uppfattas på ett humoristiskt sätt. Huvudet, magen, vapnet och hela 
silhuetten liknar runda cirklar. Silhuetten visar få spetsiga former, utan visar mer runda och 
mjuka former runt karaktären. Designen undviker nästan helt spetsiga former förutom 
tänderna. Huvudkroppen är nästan fyrkantig vilket påvisar styrka och stabilitet (Solarski, 
2012). Karaktärens runda attribut uppfattas som behagliga och lättsamma (Larson m.fl. 
2012) vilket passar hans humoristiska inslag. Det passar också hans vänliga natur som 
Support, samt hans övergripande fyrkantiga form påvisar att han är stark och tålig.  

2.5 Strategispel 
Strategispel är en spelgenre som bygger på taktiska beslut och tänkande, vilket avgör 
resultatet av spelet. Genrens uppkomst är kopplad till vanliga brädspel så som Schack, Go 
och krigsspelssimulatorer (Rollings A. & Adams E., 2003). Det första digitala spelet var 
Invasion (1972) som hade liknade regler som det kända brädspelet Risk. Den taktiska delen 
är då avgörande för att tillhöra genren, men inom datorspel kan det förekomma i flera 
former. Undergenrer som existerar under strategispel är realtid och turbaserad strategispel. 
Det finns även mindre subgenrer så som MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) och 
många fler, men överlag kan alla strategispel fördelas inom realtid- eller turbaserad stil.  

Ett tydligt exempel på ett realtidsstrategispel även kallad RTS (Real-time strategy) är 
Starcraft 2: Wings of Liberty (Bilzzard Entertainment, 2010). Vad som menas med realtid 
är att spelet pågår kontinuerligt utan avbrott, spelaren måste ständigt göra beslut och 
åtgärder i den ständiga förändrande spelomgången. Starcraft 2: Wings of Liberty (Bilzzard 
Entertainment, 2010) är vad utvecklarna själva förklarar ett typiskt realtidsstrategispel där 
spelaren bygger och kontrollerar arméer för att förstöra motståndaren hemmabas (Bilzzard 
Entertainment, 2015). Spelaren observerar slagfälten i ett ovanifrånperspektiv och får utföra 
strategiska beslut i realtid. Denna uppbyggnad är vanlig grundpelare för RTS-spel, som 
oftast handlar om ekonomi, resurser, trupper, uppgraderingar och att utforska kartan efter 
fiender (Rollings A. & Adams E., 2003).  

Exempel på ett turbaserat strategispel även kallad TBS (Turn-based strategy) är XCOM: 
Enemy Unknown (2K Games, 2012). Spelaren i ett TBS-spel får under sin tur analysera och 
fatta beslut innan man behöver utföra dem. När spelaren har bestämt sig, övergår turen till 
motståndaren. I spelet XCOM: Enemy Unknown (2K Games, 2012) styr man soldater på 
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karta vars mål är att vinna mot utomjordningar. Spelaren har under sin tur möjlighet att 
flytta sina soldater och välja att interagera med motståndaren. Sedan överförs turen till 
motståndaren som får anpassa sin strategi efter de beslut som motspelare gjorde rundan 
innan. 

2.5.1 MOBA 
Multiplayer online battle arenaspel eller förkortat MOBA är en undergenre till strategispel. 
Ett exempel på ett MOBA spel är Dota 2 (Valve Corporation, 2013) som är en omarbetning 
av RTS-spel som bygger på att varje spelare kontrollerar var sin karaktär. Tillsammans i ett 
lag är oftast målet att förstöra motståndarnas huvudbyggnad. Datorstyrda figurer kommer 
under hela spelets gång attackera andra lagets datorstyra karaktärer. Spelaren hjälper de 
datorstyrda karaktärerna att slutligen förstöra motståndarens huvudbyggnad. De 
spelarstyrda karaktärerna besitter vanligtvis olika krafter och egenskaper som bidrar till 
lagets strategi för att vinna.  

Uppkomsten av genren är från en spelarskapad bana kallad Aeon of Strife ur spelet Starcraft 
(Bilzzard Entertainment, 1998). Idén utvecklades och gjordes om i Warcraft 3: Reign of 
Chaos (Bilzzard Entertainment, 2002) motorn och blev succén Dota (Werner, 2012). 
Härifrån skapades flera nya MOBA spel, men det är tydligt att de har valt att bygga vidare på 
Aeon of Strife och Dota grundläggande idéer. Speciellt när många av de grundläggande 
skaparna av Dota är skaparna av de nya största MOBA spelen Dota 2, League of Legends 
och Heroes of Newerth (Werner, 2012). 

I MOBA-spel förekommer det olika karaktärsroller som besitter olika krafter och 
egenskaper. Varierande MOBA-spel beskriver karaktärsrollerna olika och jag kommer därför 
beskriva tre olika roller som förekommer i spelet Dota 2 (Valve Corporation, 2013), även om 
andra spel har liknande rolluppbyggnad t.ex. Heroes of Newerth (S2 Games, 2010) och 
League of Legends (Riot Games, 2009). De tre grundläggande karaktärsrollerna som sedan 
går att fördela i mindre roller är Carry, Support och Tank (även kallad Durable). Carrys roll 
är oftast i början av spelet att träna och bli starkare till spelets senare del. De brukar vara 
svaga och behöver bli starkare för att senare i spelet kunna hjälpa laget till vinst. Ordet 
”Carry” påpekar dess roll senare i spelet att ”bära” hela laget till vinst. Carrys egenskaper 
ger vanligtvis de förmågor att göra större än andra karaktärsroller i spelet, men för att uppnå 
detta behöver karaktären träna och samla nya objekt som ger ökad skada (Dota 2, 2013). 
Support är oftast en stödjande roll som tidigt i spelet brukar skydda lagets övriga 
medlemmar. De har egenskaper som hjälper laget och bidrar med kraftfulla magier som 
hjälper i spelets strider. Support är oftast svaga, men har som nämnts kraftfulla magier som 
gör dem värdefulla i en laguppsättning. Deras karaktärsroll behöver därför inte objekt som 
ökar deras förmåga att skada, utan skaffar praktiska objekt som hjälper hela laget (Dota 2, 
2013). Rollen Tank bygger vanligtvis på att tåla högre skada än andra karaktärsroller i spelet, 
därför brukar de också bygga objekt som ökar deras egenskap att tåla mycket. De är 
karaktärsrollen som ska vara längst fram i varje strid och absorberar motståndarens skada. 
Tank är vanligtvis den som startar strider, då deras överlevnadsförmåga gör dem svårare att 
döda och skapar plats till resten av laget att utföra sina egna egenskaper (Dota 2, 2013). Det 
finns även andra subklasser till Carry, Support och Tank vilket jag inte koncentrera arbetet 
på. Främst för att begränsa undersökningen till en hanterlig nivå, men också för att 
karaktärsrollerna är generella och passar flera MOBA-spel än bara en. 
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2.5.2 Ovanifrånperspektiv 
För att utföra undersökningen anpassas artefakten efter det perspektiv som oftast existerar i 
ett strategi- eller MOBA-spel, ett ovanifrånperspektiv eller även kallad fågelperspektiv. 
Vanligtvis utspelar sig strategispel i ett ovanifrånperspektiv som spelaren använder för att 
kunna kontrollerna sina karaktärer (Rollings A. & Adams E., 2003). Att kontrollerna sina 
karaktärer från ett ovanifrånperspektiv gör det lättare att göra strategiska beslut, då 
möjligheten att se en stor del av spelplanen ger spelaren fördelen att planera och agera 
snabbare. Kamerans position kan ändras och flyttas för att se andra delar av spelvärlden och 
lättare kontrollera sina figurer över större ytor (Rollings A. & Adams E., 2003). 

 

Figur 3 Exempel på spel som använder kameravinkeln ovanifrånperspektiv. I 
detta fall League of Legends (Riot Games, 2009). 

Perspektivet gör att karaktärer syns oftast bara ovanifrån (se figur 3), vilket medför att det är 
denna vinkel som karaktärerna borde designas utefter (Valve Corporation, Dota2 – 
Character Art Guide, 2015). Områden som syns tydligast är huvud, axlar, rygg och mage 
vilket kan medföra att dessa områden är viktigast att designa. Min undersökning tar därför 
hänsyn till ovanifrånperspektivet och anpassar karaktärskoncepten efter det valda 
perspektivet, för att simulera liknande fall som existerar i MOBA-spel. 

2.6 Karaktärsdesign 
Karaktärsdesigns syfte är att skapa yttre design för karaktärer till både film, spel, böcker och 
andra medier. Människor tolkar och behandlar personer redan utifrån personens utseende 
(Isbister 2006). Vilket kan göra karaktärsdesign till en väsentlig del av hur en karaktär ska 
uppfattas och användas. Isbister förklarar i Better Game Characters by Design: A 
Psychological Approach (2006) hur man använder socialpsykologiska metoder för att 
förbättra en karaktärsdesign. Isbister är medarbetare till Social and Behavioral Research 
Laboratory och kollega vid institutionen för språk, litteratur och kommunikation vid 
Rensselaer Polytechnic Institute. Hennes forskningsfokus är socialpsykologi och affektiva 
metoder vid mänskliga datorinteraktioner, inriktad åt spel, fritidsaktiviteter och sociala 
teknologier (Isbister, 2006). Dåligt förstaintryck kan vara svårt att överkomma och det är 
därför viktigt att första anblicken förmedlar rätt känslor påstår Isbister (2006). Som första 
designlager använder karaktärsdesigners vanligtvis form, storlek, posering och proportioner 
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för att uttrycka karaktärens roll, fysiska egenskaper och personlighet (Islam m.f., 2011, 
s.252), men karaktärdesigner har även många andra redskap för att skapa intressant 
karaktärsdesign så som färg eller andra visuella attribut. 

Inom spelindustrin använder ofta spelutvecklare stereotyper för att introducera sina 
karaktärer, vilket även har skapat kritik mot mediet (Isbister, 2006). När vi tolkar en person 
är det oftast baserat på allmänna stereotyper vilket är typiska karaktärsdrag som vi kopplar 
till olika karaktärstyper. Stereotyper har nackdelar att kunna vara kränkande, men de har 
inom spel en viktig egenskap. De hjälper människor att snabbt tolka en karaktär utan att 
behöva lära sig den från grunden (Isbister, 2006). Isbister ger tipset att använda stereotyper 
för att utnyttja spelarens tidigare egenskaper och hjälpa denne att tolka karaktären. Det 
finns en risk att stereotypiska karaktärer uppfattas som ointressanta, därför föreslår Isbister 
(2006) att bara använda stereotyper på karaktärer som inte har en ledande roll i berättelsen. 
Bryter man istället stereotyperna och karaktären visar oväntade karaktärsdrag, kan det 
enligt Isbister (2006) skapa mer minnesvärda karaktärer.   

2.6.1 Kroppsspråk i karaktärsdesign  
Isbister påvisar att människor tolkar kroppsspråk till personlighetsdrag (Isbister, 2012). Att 
användningen av posering och proportioner kan representera karaktäristiska drag är redan 
väl etablerat inom konst och psykologisk litteratur (Islam m.fl., 2011) och kan därför vara en 
viktig del i karaktärsdesign. En persons fysiska utseende skapar vanligtvis förväntningar hur 
den personen agerar. Är det en fiende eller vän? Hur stark är personen i förhållande till mig? 
Detta är två av många frågor som spelare ställer sig själva när de möter en karaktär för första 
gången (Isbister, 2012). 

Det första en person tolkar av en karaktär är om den är vänlig och om den är villig att 
interagera (Isbister, 2012). Hur en person förmedlar vänlighet och villighet att interagera är 
genom ansiktet, kroppen, rösten och interaktionen. Då det är konceptbilder som arbetet 
koncentrerar på, behandlas enbart ansiktet och kroppen. Ett exempel att visa vänlighet är 
genom ansiktet med ett glatt leende och ögonkontakt, men inte stirrande (Isbister, 2012). Är 
kroppen avslappnad och mer öppen, visar det mer villighet att interagera. En fientlig person 
visar inget leende och har intensiv ögonkontakt. De har också en stelare posering och lutar 
sig framåt för att förmedla hotfullhet (Isbister, 2012). Karaktärer som är mer likgiltiga har 
inget leende och mindre ögonkontakt. Deras kroppsspråk är avslappnat men lutar kanske 
bort från betraktaren (Isbister, 2012). 

En dominant person utnyttjar ögonkontakt och är bekväm med att stirra, men de har mindre 
ögonkontakt när de lyssnar på en person. Deras kroppsspråk har en öppen och lugn 
posering. De utnyttjar större poseringar, men gör mindre rörelser när de utrycker sig själva 
(Isbister, 2012). Ett exempel hur dominans visas är när en person sitter ner och hur han eller 
hon använder både armar och ben för att utnyttja så mycket fysisk plats som möjligt. En 
passiv person använder mindre ögonkontakt, men är mer aktiv när han eller hon lyssnar på 
en annan person. De undviker att stirra, deras kroppsspråk är nervös och stängd, samt har 
huvudet riktad nedåt. En passiv person tar ofta på sig själv, vilket påvisar svaghet eller 
underkastelse (Isbister, 2012). 



 10 

3 Problemformulering  
Inom MOBA-genren förekommer det olika karaktärförmågor och roller vilket vanligtvis 
förklaras i karaktärens visuella utseende. Det är generellt vanligt att man använder sig av 
grundläggande former inom karaktärsdesign för att förmedla vilken roll en specifik karaktär 
har inom ett spel, detta förekommer också i MOBA-genren. Att användningen av posering 
och proportioner kan representera karaktäristiska drag är redan väl etablerat inom konst och 
psykologi (Islam m.fl., 2011) och att geometriska former dessutom kan framkalla känslor 
(Larson m.fl., 2012). Larson m.fl. (2012) hävdar att kantiga former uppfattas som obehagliga 
eller hotande och runda former uppfattas som behagliga eller lättsamma. Det som ska 
undersökas i denna studie är huruvida de geometriska formerna kan användas utanför 
Larson m.fl. (2012) arbete och appliceras inom karaktärsdesign, mer specifikt inom MOBA 
genren och i ett ovanifrånperspektiv? 

• Kommer Larson m.fl. (2012) teori om kantiga kontra runda former om den 
appliceras på silhuetter i ett ovanifrånperspektiv förmedla hotande eller lättsammare 
intryck för betraktaren? 

• Kommer betraktaren kunna uppfatta vilken roll karaktären är ämnad att inneha 
inom ett MOBA-spel?  

• Blir någon av rollerna lättare eller svårare att avläsa när dess geometri förändras? 

3.1 Metodbeskrivning 
Vad som mäts i undersökningen är hur betraktare uppfattar karaktärerna som har skapats 
från geometriska former och om dessa former kan visa vilken roll karaktärer besitter i ett 
MOBA-spel. Följande kapitel kommer förklara bildmaterialet som skapats till 
undersökningen och hur det använts för att få fram ett resultat, dessutom förklaras hur 
urvalet av deltagare gjorts och varför utformningen av studien ser ut som den gör.  

3.1.1 Bildmaterial till undersökning 
För att genomföra undersökningen skapade jag som koncepttecknare, konceptbilder på 
karaktärer som utgår ifrån kantiga, kontra runda former. I undersökningen skapades 3 olika 
karaktärskoncept som behandlade klasserna Carry, Support och Tank. Varje koncept 
utvecklades till två olika versioner, ett koncept med runda former och ett med kantiga 
former, totalt 6 bilder. Karaktärerna tecknades i ett ovanifrånperspektiv vilket skall simulera 
samma perspektiv som förekommer inom MOBA-genren. Metoden testade eget skapat 
material vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras i stor utsträckning, då materialet 
kommer att utgå ifrån de färdigheter inom konceptgrafik som jag som koncepttecknare 
besitter. Artefakten och materialet som testades kommer att vara kopplat till 
problemformuleringen och intervjufrågorna kommer att kopplas till artefakten.  

Den grafiska stilen baserades på spelet Dota 2 (Valve Corporation, 2013) och deras art guide 
(Valve Corporation, Dota 2 – Character Art Guide, 2015) vilket tillåter friheten att förtydliga 
de geometriska formerna hos karaktärerna. Bilderna framförs i svartvit färgskala, vilket var 
en åtgärd för att undvika färg tolkas istället för de geometriska formerna. 

Karaktärskoncepten kunde medföra risken att de tolkas på ett oförväntat sätt. Att deltagarna 
inte kunde koppla karaktärens geometriska former till olika klassroller, utan använder 
karaktärens kroppsspråk eller andra visuella attribut. Det är en risk som arbetet var baserat 



 11 

på, då undersökningen studerar om geometriska former tillsammans med andra visuella 
attribut kunde användas inom karaktärsdesign. Det har redan påvisats att trianglar för sig 
själva uppfattas som hotande eller att cirklar är lättsamma (Larson m.fl., 2012), men denna 
undersökning behandlade om geometriska former i ett färdigt karaktärskoncept kunde 
användas för att visa attribut och karaktärsroll.   

3.1.2 Undersökningsmetod 
För att besvara problemformuleringen använde arbetet två undersökningar, en kvantitativ 
och en kvalitativ. Den kvantitativa undersökningen använde enkäter vilket har skriftliga 
frågor som skulle besvaras, medan den kvalitativa undersökningen använde intervjuer vilket 
förespråkade djupare svar. Fördelen med enkäter är att stort antal personer kunde delta från 
olika skilda orter (Ejvegård, 2010). Det är annars svårt lokalt att få tag på personer som kan 
besvara den genrespecifika problemformuleringen. Andra fördelar var att alla deltagare 
besvarar samma frågor och yttre påverkan av en intervjuare undviks, vilket medför lättare 
sammanställning av svaren till skillnad från intervjuer (Ejvegård, 2010). Målet med enkäter 
var att samla så mycket data som möjligt, medan en kvalitativ intervju förespråkade djupa 
och mer detaljerade svar, vilket kunde leda till ny information (Ejvegård, 2010). Eftersom 
undersökningen utfördes digitalt på en plats som informanterna kunde delta i när de ville, 
hade deltagare möjlighet att själva avgöra hur lång tid han eller hon la på varje svar. Detta är 
en nackdel om enkäten var lång eller jobbig att genomföra, vilket kan medföra att personer 
inte utför hela undersökningen och ökar risken för bortfall (Ejvegård, 2010). Intervjuer 
lämpar sig bäst när experter utfrågas och strikt fakta eftersökes, medan enkäter passar bättre 
när vanliga människor undersöks och för att frambringa attityder, smak och åsikter 
(Ejvegård, 2010).  

Arbetet använde därför både en kvantitativ och kvalitativ metod för att dra nytta av bådas 
fördelar. Nackdelen var den extra tid som krävdes för att utföra undersökningarna. En 
annan nackdel var att de båda metoderna kunde medföra olika resultat, vilket medförde 
svårigheter att tolka och sammanställa dem. Resultaten från den kvantitativa metoden 
visades upp visuellt genom olika grafer och stapeldiagram som sedan analyseras tillsammans 
med resultatet ifrån intervjun.  

3.1.3 Undersökning 1, Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden studerade hur de olika karaktärkonceptens geometriska former 
uppfattas där 64 personer deltog fördelat på båda enkäterna. För att mäta resultaten 
utformades en enkät med frågor tillhörande varje koncept. Frågornas uppbyggnad var slutna 
och undvek öppna frågor. Risken med öppna frågor är att de kunde ge resultat som inte 
hjälpte till att besvara frågeställningen. Det kunde också vara svårt och tidskrävande att 
besvara öppna frågor, vilket kunde leda till deltagare undvek de öppna frågorna. Frågorna 
behandlade påståenden som deltagaren fick ta ställning till. Det kan anses leda deltagarna 
till förbestämda författningar, men eftersom varje koncept behandlade flera påståenden som 
deltagaren fick ta ställning till, fanns det flera sätt att utrycka åsikter. Exempel på 
påståenden var ”uppfattar du karaktären som hotande?”, ”uppfattar du karaktären att kunna 
utföra mycket skada i ett spelsammanhang”? m.m. När man skapade frågorna var det viktigt 
att undvika ledande, oklara, konstiga eller helt irrelevanta frågor (Ejvegård, 2010). Därför 
var det viktigt att stor del av skapandet av enkäten läggs på att formulera frågorna, då 
beroende på hur frågorna formuleras kan påverka vilka svar man får (Ejvegård, 2010). Om 
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frågorna inte formulerades noggrant fanns det en risk att svaren ledde till missledande 
resultat, vilket skulle påverka undersökningens vetenskapliga syfte.  

Undersökningens kvantitativa metod fördelades i två olika omgångar. Varje omgång 
behandlade ett karaktärkoncept av varje klass. Den första undersökningen behandlade 
spetsig Carry, spetsig Support och rund Tank, medan den andra undersökningen 
behandlade rund Carry, rund Support och spetsig Tank. Den andra omgången startartade 
under senare tidpunkt än den första som togs bort när den nya undersökningen lades upp. 
Varför undersökningen fördelas i två olika omgångar var för att undvika att påverka 
deltagarnas åsikter. Varje karaktärklass hade två olika utföranden där ena hade runda 
former, medan den andra hade spetsiga former. Beroende vilken deltagaren ser först, kunde 
det påverka hur den andra karaktären uppfattas. För att undvika att påverka deltagarna 
fördelades karaktärsversionerna av varje karaktärsroll i var sitt undersökningstillfälle.  

3.1.4 Undersökning 2, Kvalitativ metod 
I den kvalitativa undersökningen intervjuades fyra deltagare som hade tidigare betydande 
kunskap inom genren. Personerna intervjuades var för sig på en förbestämd plats med 
förbestämda frågor. Frågorna var blandande mellan påståenden och mer öppna frågor, vilket 
besvarade hur de uppfattade karaktärkoncepten och varför. Frågorna var formulerade t.ex. 
”Hur uppfattar du den här karaktären i som hotande?” eller ”Vilken karaktärsroll anser du 
karaktären tillhöra och varför?” Intervjun var fördelad i tre delar, som visade endast ett antal 
utvalda bilder i varje del. Deltagarna visste inte att undersökningen behandlade de 
geometriska formerna före den sista delen av intervjun. Bilderna framfördes 3 åt gången 
med en liknande fördelning som enkät undersökningen. Första delen visade spetsig Carry, 
spetsig Support och rund Tank. Den andra delen visade rund Carry, rund Support och 
spetsig Tank. Därpå i den tredje delen visades alla karaktärskoncepten samtidigt så att 
deltagarna kunde jämföra karaktärskoncepten. Detta var för att undvika visa deltagaren de 
två olika versionerna som finns av karaktärsrollen direkt, vilket var ämnat för att låta 
deltagaren analysera koncepten var för sig utan att bli påverkad av den andra versionen som 
existerar av karaktärsrollen. Detta gjordes för att få en djupare förståelse kring det valda 
ämnet, vilket den kvantitativa metoden riskerade att inte kunna besvara. Det som studerades 
är hur betraktaren uppfattade karaktärerna och om de utifrån de geometriska formerna 
kunde visa vilken roll de besitter i ett MOBA-spel. Det är personens åsikter och värderingar 
som undersöktes, vilket en kvalitativ intervju var ämnad att besvara. Intervjuerna var 
begränsade till fyra deltagare, då mer hade varit svårt att uppnå inom tidsramen av 
projektet.  

3.1.5 Urval 
Enkätens och intervjuns upplägg innebar att man behövde tidigare kunskap inom genren för 
att kunna besvara frågorna, då syftet är att testa spelvana personer. För att kunna besvara 
vilken roll karaktären var ämnad för, eller kunna koppla spelrelaterade egenskaper till 
karaktärerna. Detta gör att undersökningen inte kan appliceras universellt hur personer 
tolkar geometriska former, då undersökningen är syftad för en viss målgrupp. 
Undersökningsfrågan var begränsad till hur geometriska former påverkar MOBA karaktärer. 
Det var därför enkätundersökningen laddas upp på en plats där respondenterna med stor 
sannolikhet hade kunskap inom genren. Genom att skapa en egen tråd på ett stort MOBA-
forum deltog intresserade personer i min undersökning. Samma resonemang framgick när 
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de fyra deltagarna valdes ut för intervjuundersökningarna, så söktes personer upp med de 
krav som behövdes för att besvara frågeställningen. 
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4 Genomförande  
I detta kapitel redogör för skapandeprocessen av 6 karaktärskoncept av olika karaktärsroller 
som sedan används i undersökningen. Arbetsprocessen beskriver motiveringarna bakom de 
olika beslut som togs under arbetet och de olika problem som uppkom. Arbetet utfördes med 
både analoga och digitala metoder. Först tecknades karaktärerna för hand för att sedan 
färdigställas digitalt i Adobe Photoshop CC (2015). 

4.1 Inspiration 
Viktiga inspirationskällor till skapandet av karaktärskoncepten kommer från spelen Dota 2 
(Valve Corporation, 2013) och League of Legends (Riot Games, 2009). Främst hur de 
behandlar den valda vinkeln med ovanifrånperspektiv, men också dess designfilosofi hur 
karaktärer utformas ovanifrån. Enligt Dota 2 – Character Art Guide (Valve Corporation, 
2015) finns det flera idéer kring hur kontrast (se figur 4), färg, pose och siluett hanteras i 
spelet, vilket jag försökt efterlikna i mitt arbete. Exempel som framkommer i guiden (Valve 
Corporation, 2015) är hur karaktärens nedre del har mindre kontraster än överkroppen, att 
karaktärens pose och silhuett ska visa vilken riktning karaktären går mot, samt att vapnet 
ska kunna urskiljas från siluetten och passa den övriga designen av karaktären.  

  
 

Figur 4 Bild ifrån Dota 2 – Character Art Guide (Valve Corporation, 2015), hur 
valörer används i spelet Dota 2 (2015) 

Andra inspirationskällor till arbetet är japanska mytologiska gudar, som har valts för att 
basera karaktärerna på. Amaterasu som är solgudinnan i den japanska mytologin 
(Nationalencyklopedin, 2015) har inspirerat supportrollen. Designen har anpassat för att 
efterlikna solens symboler och ge ett vänligt intryck. Mikaboshi som är gud över ondska var 
den grundläggande idén bakom carryrollen i undersökningen, som är en ond, aggressiv och 
mystisk karaktär. Tankrollen är inspirerad av Bishamon som är beskyddare av rättvisa och 
dess krigare (Encyclopedia Britannica, 2015). Han avbildades alltid klädd i full rustning i 
japansk mytologi, vilket har inspirerat Tankens utseende. 
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4.2 Arbetsprocess 
Arbetsprocessen av artefakten fördelades i olika designsteg under arbetet. Först mindre 
skisser eller även kallade miniatyrskisser, vilket är mindre teckningar av designidéer som går 
snabbt att producera. För att göra detta behövdes karaktärsdrag som förespråkar att varje 
karaktärsroll identifieras, vilket gjordes under bakgrund. Varje miniatyrskiss utvecklas till 
mer polerade versioner som sedan anpassas för undersökningens ovanifrånperspektiv.   

Kommande kapitel förklarar stegen och designvalen som togs under arbetets gång.  

4.2.1 Skisser/miniatyrskisser 
Skapandet av varje karaktärkoncept påbörjandes med miniatyrskisser. Fördelen med 
miniatyrskisser är snabbheten att skapa flera designs på karaktärers utseende, vilket 
möjliggör utforskande av varje koncept (se figur 5). De är mindre detaljerade, men målet i 
detta stadie är att skapa former och design överlag innan detaljarbetet påbörjas. Målet med 
varje karaktärkoncept var att skapa karaktärer som förespråkar sin karaktärsroll i två olika 
versioner, en som är kantig och en som är rund. För att skapa miniatyrskisserna används 
teckningsblock och bläckpenna. Fördelen med bläckpenna är att begränsa möjligheten att ta 
bort misstag eller design som inte tycks om. Detta gör att nya idéer ständigt skapas och 
koncentrationen ligger istället på helhetsdesign och inte detaljer.  

 

Figur 5 Bildexempel på miniatyrskisser, vänster på Tank, mitten på Carry och 
till höger Support 

Miniatyrskisserna till karaktärsrollen Tank skulle förmedla tålighet, styrka och stabilitet. 
Enligt Solarskis (2012) erfarenheter påvisar fyrkantiga former dessa attribut. Tyvärr kan inte 
fyrkanten användas i båda versionerna av karaktärkoncepten, då bara en version får utnyttja 
spetsiga attribut. Idén bakom den runda formen var istället att skapa en solid form som 
visade tyngd i karaktären, vilket hoppades skulle förmedla samma attribut som den 
fyrkantiga formen. För att tydligt visa att det är samma karaktär, men i två olika versioner, 
användes visuella likheter mellan bilderna. I båda koncepten har karaktärsrollen Tank tung 
rustning, sköld, liknande hjälm och posering. Det är formerna, vapnen och designen på 
rustningen som skiljer karaktärskoncepten från varandra. Designen är inspirerad av japansk 
kultur som t.ex. samurajrustning. Den ursprungliga idéen var att karaktären skulle vara 
klädd i tung rustning, bära sköld och vapen som passade den form som konceptet 
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representerar. I tidigt koncept hade runda versionen av Tank ett spjut (se figur 6), men den 
spetsiga formen bröt det runda temat av karaktären och ändrades till ett böjt svärd i den 
slutgiltiga versionen. 

 

Figur 6 En tidig skiss av rund Tank, vilket hade spetsiga attribut som togs bort 
i den slutgiltiga versionen 

Samma tankesätt genomgick när de andra karaktärsrollerna Carry och Support designades, 
att vardera versionen av karaktärskoncepten skulle förmedla sin roll. Den spetsiga versionen 
av Carryn utnyttjades trekantiga och spetsiga former, speciellt håret som är större delen av 
silhuetten. Detta gör att karaktären kan uppfattas mer hotande enligt Larson m.fl. 
undersökning (2012). Enligt Isbister (2012) kan karaktärens ansiktsuttryck påverka hur en 
person tolkar en karaktär. Genom att dölja Carryns ansikte med en mask, hoppades jag 
skapa mystik kring karaktären, då man inte vet utseende eller vilket ansiktsuttryck hon har 
bakom masken. Samma sätt som Dota 2 (2012) karaktären Mortred, the Phantom Assassin 
skapade mystik, vilket gjordes ikoniskanalys på i tidigare kapitel.  

De båda versionerna skulle förmedla smidighet, mystik och hotande egenskaper som passar 
Carry-rollen. Därför utformade Carryn att efterlikna lönnmördare, med vapen i vardera 
handen och mask som döljer hennes identitet. Den runda versionen av Carry var svårare att 
producera, då hon inte kunde använda spetsiga former för att förmedla hotande egenskaper 
(Larson m.fl., 2012). Istället skapades en lätt karaktär med luva och mask vilket var ett 
försök att visa hennes smidighet och mystik, samt att vapnets silhuett skapar en cirkel vilket 
passar runda temat. För att visa att båda är olika versioner av varandra, delar de liknande 
visuella attribut så som mask, bandage över kroppen och liknande pose. 
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Figur 7 Tidig skiss på rund Support, här visar hon ett vänligt ansiktsuttryck 
som inte finns kvar i den slutgiltiga versionen 

Karaktärsrollen Support är en magiker, hon hjälper allierade med magiska krafter. För att 
förtydliga hennes magiska krafter, kontrollerar hon flygande objekt som symboliserar den 
geometriska form som konceptet representerar. Liknande de andra karaktärkoncepten, delar 
båda versionerna av support visuella attribut, som de flygande objekten och ansiktsdrag. I 
tidiga koncept av rund Support visade hon ett vänligt ansiktsuttryck med höjda ögonbryn 
och leende (Isbister, 2012) vilket stärkte hennes roll som support (se figur 7). I den 
slutgiltiga versionen var det svårt att förmedla ansiktsuttryck tack vare den valda vinkeln då 
ögonkontakt och ansiktsuttryck inte syns ovanifrån. Carry och Support har i vartdera 
konceptet liknande dominerande poseringar (Isbister, 2012), detta för att göra det mindre 
tydligt vem av karaktärerna som är support eller inte. Deltagarna får använda andra visuella 
drag för att identifiera den klass som de representerar. Isbister (2012) berättade att öppet 
kroppsspråk kan förmedla öppenhet till andra karaktärer att interagera med dem, vilket är 
en egenskap som passar Support.      

4.2.2 Teckna i ovanifrånperspektiv 
Undersökningen utgår från ovanifrånperspektiv, vilket vanligtvis förekommer i strategispel 
(Rollings A. & Adams E., 2003) och dess undergenre MOBA. För att vara säker på att 
simulera den valda vinkeln och underlätta arbetet, utnyttjades bilder ifrån spelet League of 
Legends (Riot Games, 2009) som referenser (se figur 8). Detta garanterar samma vinkel som 
förekommer i MOBA-spel och hjälper mig att teckna den valda vinkeln som annars hade 
varit svårt att utföra. Genom att teckna över de valda bilderna från League of Legends 
(2009), anpassades mina karaktärer till ovanifrånperspektivet. 
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Figur 8 Bild från spelet League of Legends (2009), vilket användes som grund 
för att teckna Tank i ovanifrånperspektiv 

Under detta stadie användes som nämnts datorprogrammet Adbobe Photoshop CC (2015) 
för att teckna alla karaktärkoncepten. Först målades en skiss på karaktären som var 
anpassad till den valda vinkeln. För att få ett rent och tydligt resultat, målade jag över bilden 
en extra gång genom att sänka synligheten av karaktärsskissen. Genom denna process 
omarbetade jag alla linjer så att de blev tydliga och mjuka. Den första versionen hade 
hackiga och ojämna linjer, vilket bearbetades med den andra övermålningen som gav ett rent 
och tydligt resultat (se figur 9). 

 

Figur 9 Till vänster innan övermålning, till höger efter övermålning 

På samma sätt som Dota 2 – Character Art Guide (Valve Corporation, 2015) använder 
valörer och färgskillnader på sina karaktärer för att leda åskådaren till viktiga detaljer, 
användes redskap från datorprogrammet Adobe Photoshop CC (2015) för att få liknande 
resultat. Genom verktyget Övertoning (se figur 10) placerade jag gradienter ovan och 
underifrån karaktärerna.  
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Figur 10 Verktyget Övertoning i datorprogrammet Photoshop CC (2015), vilket 
används för att skapa gradienter på karaktärerna 

En ljus grå gradient på övre delen och mörk grå gradient på nedre delen av karaktären (se 
figur 9). Detta leder enligt Dota 2 – Character Art Guide (Valve Corporation, 2015) 
åskådaren till de viktigaste delarna av karaktären som i det här fallet är överkroppen, då 
spelet använder ovanifrånperspektiv. Sedan används Övertoningsverktyget för att skapa 
bakgrunden som ger illusionen av djup i bilden (se figur 11).  

  

Figur 11 Exempel på ett av de slutgiltiga koncepten till undersökningen, i detta 
fall den runda versionen av Carry 

I MOBA-spel springer karaktären över spelkartan, vilket gör att man kan se karaktären från 
flera vinklar. Därför presenteras karaktärerna i koncepten både fram- och bakifrån (se figur 
11), för att simulera liknande förhållande som i ett MOBA-spel. Karaktären som syns på figur 
11 ovanför är ett exempel på min runda version av Carry som jag kommer förklara tydligare. 
Vid närmare analysering finns det inga spetsiga former i karaktären, förutom vid spetsen av 
hennes vapen. Men hennes vapen tolkas ändå som en rund form tack vare den cirkelformade 
silhuetten. Vapnen och silhuetten är lätt att identifiera vilket följer Dota 2 – Character Art 
Guide (Valve Corporation, 2015). Hon är ett bra exempel som visar mina tankegångar när 
karaktärerna skapades och hur tydligt de följer formerna som de representerar. Teoretiskt 
sätt kunde man göra henne till en rund boll med armar och ben som sticker ut, men målet 
med undersökningen var att skapa koncept som skulle kunna existera i ett verkligt MOBA-
spel. Om formen av karaktären är exakt en cirkel eller triangel, skulle det göra undersökning 
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onödig då Larson m.fl. (2012) i sitt arbete redan har testat de grundläggande geometriska 
formerna. Samma arbetsprocess genomfördes på alla 6 karaktärkoncepten vilka genomgick 
iterationer som slutligen blev bilderna som användes i undersökningen (se kollage 1).  

 

Kollage 1 De 6 olika karaktärskoncepten till båda undersökningarna, runda 
versionen till vänster och den spetsiga versionen till höger 

4.3 Reflektioner till Arbetsprocessen  
Något som var påtänkt i början av projektet var att använda mer valörer i koncepten, som nu 
istället använder gradienter för att skapa djup. Fördelen med valörer är att de kan förmedla 
djup och form tydligare, vilket kunde göra karaktärkoncepten lättare att tolka i 
undersökningen. Detta togs bort tidigt i arbetet, då det inte var rimligt inom tidsramen av 
projektet. Detta beror på att stor tid av projektet utfördes på skisser och planering, inte 
faktiskt produktion av de slutgiltiga bilderna. Fördelen med att utnyttja gradienter var att 
det gav koncepten ett rent utseende och förmedlade djup på ett enkelt sätt. En nackdel med 
valörer var också att de kunde gett koncepten för mycket detaljer, vilket kunde minska 
synligheten av silhuetterna. Problem som uppstod under arbetets gång var att teckna i 
ovanifrånperspektiv. Det var inte svårt att lösa, men tog tid att utföra för att bli korrekt och 
snyggt. I konceptbilder är det vanligt att det blir flera iterationer, vilket också var fallet här. 
Det är dock en naturlig del av skapandet av konceptbilder och resulterade i bättre bilder till 
undersökningen. Det tar längre tid när man behöver måla samma karaktär flera gånger, men 
det är en viktig del i detta stadie och gjorde resultatet bättre till undersökningen. De problem 
som annars uppstod under arbetet löstes snabbt och hela produktionen av artefakten gick 
utan missöden.    
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 
Arbetet utnyttjade två olika undersökningsmetoder, en kvantitativ och en kvalitativ. Den 
kvantitativa inkluderade två enkätundersökningar, vilket utfördes på olika forum som 
behandlar MOBA-spel. Den kvalitativa undersökningen är intervjuer där fyra personer 
deltog. Kommande kapitel kommer förklara genomförandet av undersökningarna, vilket har 
fördelats till två underrubriker för att visa vilken metod som förklaras.  

5.1.1 Kvantitativ undersökning 
De kvantitativa enkätundersökningarna genomfördes på fem olika forum som behandlar 
MOBA-spel eller har en del av forumet som gör det. Dessa var www.steamcommunity.com, 
http://boards.euw.leagueoflegends.com, www.sweclockers.com, www.gamereactor.se och 
www.reddit.com. Antalet personer som deltog i undersökningarna var 33 i den första och 31 i 
den andra. Enkäterna utformades på engelska, då flertalet av de forum som enkäterna 
visades på var engelskspråkiga.  

Varje enkät behandlar tre olika karaktärskoncept var. Enkäten börjar med att 
respondenterna får analysera en karaktär och sedan besvara frågor tillhörande varje koncept 
(se appendix A). Först fick deltagaren välja ett av påståendena om vilken karaktärsroll den 
skulle ha i ett MOBA-spel. Det finns även alternativ för de som inte visste, om man svarade 
”osäker eller vet inte” så fick de en unik följdfråga för att få reda på vad som gjorde personen 
osäker. I första enkäten visades karaktärerna upp i följande ordning: spetsig Carry, spetsig 
Support och rund Tank. I den andra enkäten visades rund Carry, rund Support och spetsig 
Tank. Enkäterna var sex sidor långa vardera, där varje karaktärkoncept tog två sidor. Första 
sidan startar med frågan ”Which of these following statements do you think fits the character 
best? The character is…” med påståenden som deltagaren kunde välja mellan. Andra sidan 
har en följdfråga som undrar vilka visuella attribut som avgjorde varför de valde föregående 
svar. De två sista frågorna behandlar om personen uppfattade karaktären som hotande och 
vilken karaktärsroll som figuren passar bäst som i ett MOBA-spel. Uppskattningsvis tog 
enkäten mellan 5 till 10 minuter att utföra.   

5.1.2 Kvalitativ undersökning 
De kvalitativa intervjuerna utfördes med hjälp av fyra deltagare. Utformningen på 
intervjuerna var liknande som i enkätundersökningen, men med större fokus att besvara 
varför och hur deltagarna tolkade karaktärkoncepten (se appendix B). Inledningsvis visades 
tre karaktärskoncept, spetsig Carry, spetsig Support och rund Tank. Sedan fick deltagarna 
besvara ett antal frågor om varje koncept, med följdfrågor beroende på svar. Först frågades 
vilken av följande egenskaper som deltagarna trodde karaktären hade i ett MOBA-spel, om 
karaktären kan utföra mycket skada, om karaktären kan tåla mycket skada, om karaktären 
kan hjälpa och stärka andra karaktärer eller andra egenskaper som hade nämnts. Beroende 
på svar, frågades det varför deltagarna uppfattade att karaktären har sådana egenskaper. De 
andra frågorna behandlade om deltagaren uppfattade karaktären som hotande och vilken 
karaktärsroll som figuren passade som inom ett MOBA-spel. Slutligen på varje 
karaktärskoncept frågades det ifall det fanns några visuella attribut som försvårade eller 
förvirrade när de tolkade karaktären. Ifall det fanns motsägande attribut som inte passade in 
på den karaktärsklass som deltagaren trodde. I andra delen av intervjun visades tre nya 
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bilder upp som deltagaren fick besvara samma frågor på. Slutligen i intervjun visades alla sex 
bilderna, vilka deltagaren fick jämföra och besvara vilka skillnader som fanns. De fick också 
berätta vem av figurerna som visar sin karaktärsroll tydligast. Varje intervju tog mellan 15 till 
20 minuter att utföra beroende på hur utförliga svaren var.   

5.2 Resultat 
För att tydligt visa resultat och jämförelser, har svaren fördelats för att visa två 
karaktärskoncept åt gången. Versionerna av samma karaktärskoncept är fördelade under 
samma kapitel. Först framförs Carry som sammanfattar resultatet av enkäterna och 
intervjuerna, sen support och sist Tank. Detta görs för att få en överskådlig blick över 
resultatet och lättare kunna jämföra de olika versionerna av samma karaktär.      

5.2.1 Spetsig och rund Carry 
Av respondenterna i den första enkäten som behandlade spetsig Carry, uppfattade 
majoriteten att karaktären kunde göra mycket skada i ett MOBA-spel, ca 94 %. Ingen 
svarade att den kunde tåla mycket skada eller om de var osäkra. De resterande 6 % svarade 
att karaktären kunde hjälpa och stärka andra karaktärer i ett MOBA-spel (se figur 12). Med 
framstående övertag tolkar större del av deltagarna att karaktären främst har egenskapen att 
göra mycket skada i ett MOBA-spel.     

 

Figur 12 Diagrammet visar hur deltagarna svarade på spetsig Carry och vilka 
egenskaper de trodde figuren hade i ett MOBA-spel 

Karaktärens vapen var en bidragande faktor enligt 24 av 31 personer till varför karaktären 
uppfattades att göra mycket skada. På andra plats var karaktärens form vilket 18 personer 
svarade, medan kroppsspråk fick 16 röster. En person i undersökning svarade att hen var 
osäker eller visste inte. Karaktärens form och kroppsspråk var nära varandra i resultat, 
medan karaktärens vapen var den ledande orsaken varför karaktären uppfattades att göra 
mycket skada i ett MOBA-spel (se figur 13).  
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Figur 13 Diagram på varför karaktären spetsig Carry kunde utföra mycket 
skada, respondenterna kunde välja flera svar 

Två personer svarade att karaktären kunde hjälpa och stärka andra karaktärer i ett MOBA-
spel. En svarade att orsaken var karaktärens kroppsspråk medan den andra personen var 
osäker och inte visste varför. 

Majoriteten uppfattade karaktärskonceptet hotande, ca 79 %. Resterande 21 % av deltagarna 
upplevde inte karaktären som hotande.  Den höga procentsatsen att karaktären kan utföra 
mycket skada, samt karaktärens vapen var ledande orsaker, vilket kan förklara varför många 
uppfattade karaktären som hotande. Sista frågan svarade majoriteten att karaktären 
uppfattades som Carry inom ett MOBA-spel, ca 97 %. Resterande 3 % svarade att karaktären 
var Tank (se figur 14).  

 

  

Figur 14 Diagram på vilken karaktärsroll inom ett MOBA-spel som passade bäst 
på konceptet av spetsig Carry 

Inom intervjuerna argumenterade alla deltagarna att karaktären kunde utföra mycket skada 
inom ett MOBA-spel, medan en person också tyckte att karaktären kunde hjälpa och stärka 
andra spelare. Alla svarade att karaktärens vapen var en ledande orsak till varför den kunde 
utföra mycket skada. Två deltagare svarade att karaktären lätthet och enklare rustning 
kunde vara en bidragande orsak och en annan deltagare tyckte karaktärens spetsiga hår och 
silhuett. 

Tre personer uppfattade karaktären som hotande. En person tyckte att det var främst 
karaktärens vapen som var hotande, men att ansiktet och kläderna bidrog. Karaktärens form 
och att den spetsiga och taggiga formen var den största orsaken för en av deltagarna. Den 
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tredje personen ansåg att den såg skrämmande ut och kopplade detta till karaktärens klädsel 
och kroppsspråk. Sista personen upplevde inte att karaktären som hotande. Detta var främst 
för att karaktären var lugn och inte hade en hotande pose, samt att hennes vapen inte var 
riktade för attack.   

Vilken roll karaktären passar som inom ett MOBA-spel, svarade alla fyra personerna att den 
var Carry. Orsaken var samma som de hade nämnt tidigare under de andra frågorna och att 
karaktären inte hade egenskaper för att vara Tank eller Support. Slutligen frågades det om 
fanns något visuella attribut som försvårade eller förvirrade när de tolkade karaktären. Ifall 
det fanns motsägande attribut som inte passade in på den karaktärsklass som deltagaren 
trodde. Två av personerna upplevde att karaktären förespråkade Carry och att det inte fanns 
några andra attribut som motsäger den valda karaktärsrollen. En tyckte att karaktärens 
mask och håret inte passade in och kunde tolkas som Support, men att den överlag är tydlig 
Carry. Den sista personen ansåg att de flygande bandagen i bilden påvisade magiska krafter 
vilket han förknippade med Support.  

Av respondenterna i den andra enkätundersökningen som behandlade konceptet på rund 
Carry, svarade majoriteten att karaktären kunde göra mycket skada i ett MOBA-spel, ca 65 
%. Att hjälpa och stärka andra karaktärer var ca 32 % av svaren och de resterande 3 % var 
osäkra eller visste inte. 

 

Figur 15 Diagrammet visar hur deltagarna svarade på rund Carry och vilka 
egenskaper de trodde figuren hade i ett MOBA-spel 

Karaktärens vapen var anledningen till att 16 av 20 personer uppfattade att karaktären 
kunde utföra mycket skada. Karaktärens form tyckte 7 personer var en bidragande orsak, 
medan kroppsspråk också fick 7 röster. Två personer i undersökningen höll inte med något 
av de föregående alternativen utan kopplade det istället till andra attribut. Karaktärens form 
och kroppsspråk var samma i resultatet, medan karaktärens vapen var den största orsaken 
till varför karaktären uppfattades göra mycket skada (se figur 13).  
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Figur 16 Diagram på varför karaktären rund Carry kunde utföra mycket skada, 
respondenterna kunde välja flera svar 

Karaktärens kroppsform var anledningen till att 7 av 10 personer uppfattade att karaktären 
kunde hjälpa och stärka andra karaktärer i ett MOBA-spel. Sedan kom karaktärens vapen på 
tre, karaktärens kroppsspråk på två och osäker eller vet inte fick en röst (se figur 17). 
Personen som valde vet inte eller var osäker på vilken egenskap som karaktären hade i ett 
MOBA-spel, svarade i nästa fråga att inga av de föregående alternativen passade eller annan 
orsak.   

 

Figur 17 Diagram på varför karaktären rund Carry kunde hjälpa och stärka 
andra karaktärer, respondenterna kunde välja flera svar 

Lite över hälften uppfattade karaktärskonceptet som hotande ca 52 %, medan resterande 
tyckte att karaktären inte var hotande med ca 48 % av deltagarna. Här ser vi ett splittrat 
resultat med bara en röst i skillnad mellan bägge svaren.  

Sista frågan besvarade majoriteten att karaktären uppfattades passa bäst som Carry inom 
ett MOBA-spel, ca 68 %. De resterande 32 % svarade att karaktären kunde vara Support (se 
figur 18). Jämfört med spetsig Carry som fick 97 %, är den runda versionen mindre tydlig i 
vilken roll den har i ett MOBA-spel. 
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Figur 18 Diagram på vilken karaktärsroll inom ett MOBA-spel som passade bäst 
på konceptet av rund Carry 

I intervjun nämnde alla att karaktären kunde hjälpa och stärka andra karaktärer. Tre av dem 
trodde också att karaktären kan göra mycket skada i ett MOBA-spel. Orsaken till varför den 
kunde göra mycket skada, kopplade alla tre till karaktärens två stora vapen. En deltagare 
uppfattade att karaktären såg vänlig ut, vilket han kopplade till att hjälpa och stärka andra 
karaktärer. Personen som kopplade karaktären till support, argumenterade att hennes 
posering inte såg aggressiv ut, samt att rustningen såg lätt ut vilket passade Support. Två 
personer nämnde att karaktären hade en mjuk utstrålning och att vapnets utformning 
passade Support. 

Alla fyra personerna uppfattade inte karaktären som hotande. Två kopplade detta till 
karaktärens runda och mjuka former. En tyckte att karaktären såg snäll ut, men kunde inte 
förklara varför. Den sista personen ansåg att karaktärens posering inte var aggressiv och att 
hennes vapen inte såg hotande ut. När deltagarna skulle koppla figuren till olika 
karaktärsroller svarade två stycken Carry, medan de andra två valde Support. De som valde 
Carry tyckte att vapnens storlek och hennes smidighet var bidragande. De andra två som 
valde Support, menade att karaktären inte var hotande nog. Att karaktären hade lätt 
rustning och magiska egenskaper passade Support. 

Slutligen frågades det om det fanns några visuella attribut som försvårade eller förvirrade 
när de tolkade karaktären. Deltagarna vilka svarade support ansåg att vapnen försvårade 
tolkningen av karaktären. Främst vapnens storlek och att karaktären hade två vilket fick 
deltagarna att koppla dem till Carry. De som svarade att karaktären var Carry tyckte att 
karaktärens form på vapen och kropp kunde kopplas till Support, men att de slutligen valde 
Carry då vapnen var mest framstående i koncepten.  

När deltagarna fick jämföra de två olika versionerna av Carry-koncepten, uppfattade alla 
fyra av deltagarna att den spetsiga versionen förespråkade Carry-rollen bättre än den runda. 
En person tyckte att den spetsiga versionen var Carry, medan den runda versionen var 
Support. Skillnaderna mellan bilderna låg i karaktärens form, vapen och rustning. Vilket i 
den spetsiga versionen tolkades mer aggressiv och hotfull. Deltagaren som tolkade den 
runda versionen som Support, tyckte att den såg klumpig ut och att den hade magiska 
krafter. Att karaktären ansikte är dold av luva gör att karaktären uppfattas som en 
tillbakadragen och passiv karaktär vilket förespråkar Support.  
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5.2.2 Spetsig och rund Support 
Majoriteten av respondenterna i den första enkäten som behandlade spetsig Support, 
uppfattade att figuren kunde hjälpa och stärka andra karaktärer i ett MOBA-spel, ca 58 %. 
Ingen svarade att den kunde tåla mycket skada, men ca 9 % var osäkra eller visste inte. De 
resterande 33 % svarade att de tyckte att karaktären kunde göra mycket skada i ett MOBA-
spel (se figur 19). Med mer splittrade svar, tycker majoriteten av respondenterna att 
karaktären kan hjälpa och stärka andra, även om de andra svaren fick stora andelar.  

    

 

Figur 19 Diagrammet visar hur deltagarna svarade på spetsig Support och vilka 
egenskaper de trodde figuren hade i ett MOBA-spel 

Karaktärens vapen tyckte 7 av 11 personer bidrog till varför karaktären uppfattades att göra 
mycket skada. Karaktärens form var bidragande tyckte 4 personer, medan kroppsspråk fick 5 
röster. En person i undersökningen tyckte ingen av de föregående alternativen och kopplade 
till andra attribut. Resultatet är jämnfördelat, men karaktärens vapen var den största 
orsaken till varför karaktären uppfattades som att kunna göra mycket skada (se figur 20).  

 

Figur 20 Diagram på varför karaktären spetsig Support kunde utföra mycket 
skada, respondenterna kunde välja flera svar 

Karaktärens kroppsspråk ansåg 12 av 19 personer var den största orsaken varför karaktären 
kunde hjälpa och stärka andra karaktärer i ett MOBA-spel, följt av karaktärens form, vilket 
fick röster från 11 av 19 personer. Resterande 3 röster hamnade på karaktärens vapen, en 
vardera på ”osäker eller vet inte” och ”inget av föregående eller annan orsak” (se figur 21). De 
två framåtgående orsakerna varför karaktären uppfattades att kunna hjälpa och stärka andra 
karaktärer var dess kroppsspråk och form.  
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Figur 21 Diagram på varför karaktären spetsig Support kunde hjälpa och stärka 
andra karaktärer, respondenterna kunde välja flera svar 

Tre personer var osäkra eller visste inte vilken egenskap den spetsiga Supporten hade i ett 
MOBA-spel. Vad som gjorde personerna osäkra, svarade 2 av 3 personer, var karaktärens 
kroppsspråk. Karaktärens vapen och form fick också en röst var, medan en person valde 
osäker eller vet inte. 

Lite över hälften uppfattade karaktärskonceptet som hotande, ca 55 %. Resterande 45 % 
ansåg att karaktären inte var hotande. Här ser vi ett splittrat resultat med bara tre rösters 
skillnad mellan bägge svaren.  

På sista frågan svarade majoriteten att karaktären passade bäst som Support inom ett 
MOBA-spel, ca 64 %. De resterande svarade ca 33 % att karaktären kunde vara Carry och ca 
3 % att den var Tank (se figur 22).  

 

Figur 22 Diagram på vilken karaktärsroll inom ett MOBA-spel som passade bäst 
på konceptet av spetsig Support 

I intervjun trodde alla fyra deltagarna att karaktären kunde göra mycket skada. Tre av dem 
trodde också att den kunde hjälpa och stärka andra karaktärer i ett MOBA-spel. Varför de 
kunde göra mycket skada kopplade två respondenter till hennes spetsiga former. Att 
karaktären hade magiska krafter påvisade att den kunde göra mycket skada, men även hade 
möjlighet att hjälpa andra personer. En person nämnde att karaktären hade en aggressiv 
framtoning med posering och höjt vapen medan två personer upplevde att hennes kläder såg 
ut att passa Support. En nämnde också att kläderna ser heliga ut, vilket han kopplade till 
hjälpande egenskaper. 
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Tre personer svarade att karaktären uppfattades hotande. Varför den uppfattades hotande 
svarade de olika på. En person kopplade karaktärens vapen som hotande, en till karaktärens 
ansiktsuttryck och hennes kroppsspråk, samt den sista som tyckte att karaktären både kunde 
vara galen och snäll. Deltagaren som inte upplevde att den såg hotande ut, uppfattade den 
som lugn och förstående. Vilket han jämförde med föregående koncept och sa att det kanske 
berodde på karaktärens ansikte.  

När deltagarna slutligen skulle välja vilken karaktärsroll som passade konceptet bäst, var alla 
personerna tveksamma. Tre svarade slutligen att karaktären var en Support, men alla kunde 
också se karaktären som en Carry. En svarade att karaktärskonceptet var en Carry och 
kopplade det till karaktärens posering och kroppsspråk. En annan person berättade att vissa 
egenskaper vägde över, vilket gjorde att den slutligen uppfattades som Support. Att det fanns 
visuella attribut som försvårade eller förvirrade tolkningen av karaktären hade alla deltagare 
åsikter om. De var alla överens om att karaktärsrollen inte framgick lika tydligt som tidigare 
konceptbilder hade gjort. Flera ansåg att magiker brukar vara Support, men tyckte 
karaktärens posering och utformning såg hotande ut, vilket Support inte brukade göra. 
Aggressiviteten kopplade flera deltagare till dess aggressiva silhuett, vilket också är 
motsägande till Support.   

Respondenterna i den andra enkätundersökningen som behandlade konceptet på rund 
Support, svarade en majoritet att figuren kunde hjälpa och stärka andra karaktärer i ett 
MOBA-spel, ca 81 %. Den näst största delen var osäkra eller visste inte vilken egenskap 
karaktären har, vilket var 10 % av respondenterna. Sedan fick alternativen att karaktären 
kunde utföra mycket skada ca 6 % och att den kunde tåla mycket skada ca 3 % (se figur 23). 

 

Figur 23 Diagrammet visar hur deltagarna svarade på rund Support och vilka 
egenskaper de trodde figuren hade i ett MOBA-spel 

Två respondenter tyckte att karaktären kunde utföra mycket skada. Orsaken var karaktärens 
vapen som fick 2 röster och karaktärens kroppsspråk fick en röst. Att karaktären kunde tåla 
mycket skada var det en deltagare som ansåg, vilket kopplades till karaktärens form.  

Karaktärens form upplevde 17 av 25 personer som den största orsaken till varför karaktären 
kunde hjälpa och stärka andra karaktärer i ett MOBA-spel. Sedan kom karaktärens 
kroppsspråk, vilket fick röster från 10 personer. Resterande rösterna hamnade på 
karaktärens vapen, 8, och tre på ”inget av föregående eller annan orsak” (se figur 24). Den 
största orsaken till varför karaktären uppfattades att kunna hjälpa och stärka andra 
karaktärer var karaktärens form.  
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Figur 24 Diagram på varför karaktären rund Support kunde hjälpa och stärka 
andra karaktärer, respondenterna kunde välja flera svar 

Slutligen var det tre respondenter som var osäkra eller visste inte vilken egenskap karaktären 
har i ett MOBA-spel. Enligt alla tre deltagarna var karaktärens form orsaken till vad som 
gjorde dem osäkra. Två deltagare upplevde också att karaktärens kroppsspråk och vapen var 
bidragande. 

Majoriteten uppfattade karaktärskonceptet som icke hotande, ca 81 %. Resterande tyckte att 
karaktären var hotande med ca 19 % av deltagarna. Sista frågan svarade majoriteten att 
karaktären passade bäst som Support inom ett MOBA-spel, ca 84 %. De resterande svarade 
ca 13 % att karaktären kunde vara Carry och ca 3 % att den var Tank (se figur 25).  

 

 

Figur 25 Diagram på vilken karaktärsroll inom ett MOBA-spel som passade bäst 
på konceptet av rund Support 

I intervjun trodde alla fyra deltagarna att karaktären kunde hjälpa och stärka andra 
karaktärer i ett MOBA-spel. Två stycken kunde också koppla karaktären till att göra mycket 
skada, medan en person kopplade alla egenskaper till karaktären. Varför karaktären kunde 
hjälpa och stärka andra karaktärer var enligt två personer hennes magiska krafter. Tre 
personer nämnde att karaktärens form eller mjuka silhuett bidrog till karaktärens egenskap 
att hjälpa andra. Två deltagare berättade att hennes lättare rustning och vänliga utstrålning 
var bidragande orsaker. Att hennes posering inte var aggressiv var en bidragande orsak för 
en deltagare. Varför karaktären kunde göra mycket skada kopplade båda deltagarna till 
hennes magiska krafter. Personen som sa att karaktären kunde tåla mycket skada 
argumenterade att den kunde skydda sig från magisk skada, från karaktärens magiska 
objekt.  



 31 

Alla deltagare uppfattade karaktären som icke hotande. Tre deltagare upplevde att det var 
karaktärens mjuka och runda former som bidrog till att karaktären uppfattades som vänlig 
istället för hotande. En person svarade att karaktären inte hade en aggressiv posering och två 
argumenterade att karaktärens brist på vapen bidrog till att den inte såg hotande ut. När 
deltagarna skulle koppla figuren till olika karaktärsroller svarade nästan alla Support, 
medan en person ansåg att den även kunde vara Carry. 

Slutligen diskuterades det ifall det fanns några visuella attribut som försvårade eller 
förvirrade när de tolkade karaktären. En deltagare svarade att karaktärens vapen eller 
flygande objekt kunde kopplas till fler roller än Support. Karaktärens ansiktsuttryck och att 
hon håller det magiska objektet på ett speciellt sätt, kunde uppfattas som Carry-attribut 
svarade en annan deltagare. En person sa att karaktärens magiska natur, kan både tolkas 
som Carry eller Support. Den sista personen tyckte inte att det fanns några visuella attribut 
som förvirrade tolkningen av karaktären. 

När deltagarna fick jämföra de två olika versionerna av Support-koncepten, uppfattade alla 
deltagarna att den spetsiga versionen förespråkade Carry, medan den runda versionen 
förespråkade Support. Det var främst karaktärens form som gjorde att den spetsiga 
versionen såg hotfull och aggressiv ut, vilket passar Carry. Den runda versionens mjuka 
former uppfattades mjuk och snäll ut, vilket passar Support.  

5.2.3 Spetsig och rund Tank 
Respondenterna i den första enkäten som behandlade rund Tank, uppfattade majoriteten att 
figuren kunde tåla mycket skada i ett MOBA-spel, ca 94 %. Ingen svarade att den kunde 
hjälpa och stärka andra karaktärer, samma sak med svaret osäker eller vet inte. De 
resterande 6 % svarade att karaktären kunde göra mycket skada i ett MOBA-spel (se figur 
26). En stor majoritet av respondenterna ansåg att karaktären kan tåla mycket skada i ett 
MOBA-spel. 

 

Figur 26 Diagrammet visar hur deltagarna svarade på rund Tank och vilka 
egenskaper de trodde figuren hade i ett MOBA-spel 

Två deltagare svarade att de tyckte att karaktären kunde göra mycket skada i ett MOBA-spel. 
Båda kopplade detta till karaktärens kroppsspråk, en nämnde karaktärens form som 
bidragande orsak.  

Karaktärens form tyckte 31 av 32 deltagare var den bidragande orsaken till varför karaktären 
kunde tåla mycket skada i ett MOBA-spel. Sedan kom karaktärens kroppsspråk vilket fick 
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röster från 18 personer och karaktärens vapen som fick 11 röster (se figur 27). Största 
orsaken till varför karaktären uppfattades att tåla mycket skada var karaktärens form. 

 

Figur 27 Diagram på varför karaktären rund Tank kunde tåla mycket skada, 
respondenterna kunde välja flera svar 

En liten majoritet uppfattade karaktärskonceptet som hotande, ca 52 %. Resterande tyckte 
att den inte upplevdes som hotande, med ca 48 % av deltagarna. Sista frågan svarade 
majoriteten att karaktären passade bäst som Tank inom ett MOBA-spel, ca 97 %, medan 
resterande 3 % svarade att karaktären var Support (se figur 28). 

 

Figur 28 Diagram på vilken karaktärsroll inom ett MOBA-spel som passade bäst 
på konceptet av rund Tank 

I intervjun svarade alla respondenterna att karaktären kunde tåla mycket skada i ett MOBA-
spel. En nämnde att karaktären uppfattades att kunna göra mycket skada, medan en annan 
person tyckte figuren kunde hjälpa att stärka andra karaktärer. Orsaken till varför 
karaktären kunde tåla mycket skada uppfattade tre deltagare var rustningen och skölden. 
Två personer tyckte att karaktärens kroppsform påvisade tålande attribut. Personen som 
svarade att karaktären också kunde göra mycket skada, tyckte att vapnet var orsaken. Att 
karaktären kunde hjälpa och stärka andra karaktärer kopplade deltagaren till figurens runda 
hjälm, slängkappa och att den ser snäll ut i sin posering och kroppsform. Vilket deltagaren 
kopplade till skyddande magier som hjälper andra i laget.  

Ingen av respondenterna uppfattade karaktären som hotande. Två deltagare tyckte att 
figuren såg snäll ut. En person kopplade detta till karaktärens runda former och en annan 
person tyckte att karaktären var mer beskyddande än hotande. När deltagarna skulle koppla 
figuren till olika karaktärsroller svarade alla Tank med liknande orsaker som har nämnts 
innan. 
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Slutligen om det fanns några visuella attribut som försvårade eller förvirrade när de tolkade 
karaktären. Två deltagare svarade att karaktärens vapen kunde påvisa att den var Carry, 
men att Tank i övrigt framgår tydligt. Den runde hjälmen och slängkappan kopplade en 
deltagare till rollen Support, men detta var inte tillräckligt för att väga över, utan karaktären 
var tydligt Tank. De två sista deltagarna upplevde inte att det fanns några visuella attribut 
som förvirrade tolkningen av karaktären. 

Respondenterna i den andra enkätundersökningen som behandlade konceptet på spetsig 
Tank, svarade majoriteten att figuren kunde tåla mycket skada i ett MOBA-spel, ca 74 %. Att 
karaktären kunde utföra mycket skada, svarade ca 23 % av deltagarna. Slutligen uppfattade 
de resterande 3 % att figuren kunde hjälpa och stärka andra karaktärer. (se figur 29). 

 

Figur 29 Diagrammet visar hur deltagarna svarade på spetsig Tank och vilka 
egenskaper de trodde figuren hade i ett MOBA-spel 

Av de 7 personer som svarade att karaktären kunde utföra mycket skada, kopplade 6 
personer det till karaktärens vapen och form. Karaktärens kroppsspråk tyckte två deltagare 
var en bidragande orsak (se figur 30).   

 

Figur 30 Diagram på varför karaktären spetsig Tank kunde utföra mycket skada, 
respondenterna kunde välja flera svar 

Karaktärens form tyckte 17 av 23 deltagare var den bidragande orsaken varför karaktären 
kunde tåla mycket skada i ett MOBA-spel. Sedan kom karaktärens vapen vilket fick röster 
från 16 personer och sedan karaktärens kroppsspråk som fick 8 röster (se figur 31). En 
deltagare var osäker eller hade en annan uppfattning. Största orsaken till varför karaktären 
uppfattades att tåla mycket skada var karaktärens form och vapen. Deltagaren som svarade 
inte visste eller var osäker vilken egenskap karaktären hade i ett MOBA-spel, svarade att alla 
alternativ gjorde hen osäker.   



 34 

 

 

Figur 31 Diagram på varför karaktären spetsig Tank kunde tåla mycket skada, 
respondenterna kunde välja flera svar 

Majoriteten uppfattade karaktärskonceptet som hotande, ca 71 %. Resterande tyckte att 
karaktären inte var hotande med ca 29 % av deltagarna. Sista frågan svarade majoriteten att 
karaktären passade bäst som Tank inom ett MOBA-spel, ca 84 %. Resterande svarade att 
karaktären var Carry vilket var ca 13 % av deltagarna eller Support som fick ca 3 % (se figur 
32). 

 

Figur 32 Diagram på vilken karaktärsroll inom ett MOBA-spel som passade bäst 
på konceptet av spetsig Tank 

I intervjun trodde alla deltagare att karaktären kunde tåla mycket skada och göra mycket 
skada i ett MOBA-spel. En person trodde också att figuren kunde hjälpa och skydda andra 
karaktärer. Varför den kunde tåla mycket skada kopplade nästan alla deltagare till 
karaktärens rustning och sköld, samt storleken på karaktären. Att den kunde utföra mycket 
skada, svarade tre personer var karaktärens form, vilket hade mycket taggar och spetsiga 
former. Två personer uppfattade karaktären som elak eller hotande, främst för karaktärens 
posering och kroppsform, vilket var en bidragande orsak varför den kunde göra mycket 
skada. Karaktärens sköld var för en deltagare en symbol för att skydda, vilket han kopplade 
till att hjälpa och stärka andra karaktärer.  

Alla deltagarna uppfattade karaktären som hotande. Karaktärens spetsiga form var en 
bidragande orsak för alla deltagare. En person nämnde vapen som hjälpande orsak till varför 
karaktären uppfattas som hotande. Annan orsak var karaktärens kroppsspråk, att den var 
framåtlutad och hade ett ondskefullt ansikte. När deltagarna skulle koppla figuren till olika 
karaktärsroller svarade tre Tank med inslag av Carry och en Carry med inslag av Tank. 
Orsakerna var karaktärens form, rustning och sköld som vägde över till Tank, medan 
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karaktärens kroppsform, aggressivitet och vapen förespråkade Carry. Personen som svarade 
Carry med inslag av Tank, tyckte att karaktären var gjord för att göra skada. Hans sköld och 
rustning var t.ex. formad för att göra skada med sina spetsiga former. 

Slutligen om det fanns några visuella attribut som försvårade eller förvirrade när de tolkade 
karaktären. Svarade en person att figurens aggressivitet inte passade in på karaktärsrollen 
Tank. Karaktärens offensiva sköld och hotande posering var också förvirrande attribut som 
passade Carry mer än Tank. En deltagare tyckte att karaktären förespråkade Tank bra och 
att det inte fanns några förvirrande attribut.  

När deltagarna fick jämföra de två olika versionerna av Tank-koncepten, uppfattade en 
person att den spetsiga versionen förespråkade Carry, medan den runda förespråkade Tank. 
Det var i första hand karaktärens form som gjorde att den spetsiga versionen såg hotfull och 
aggressiv ut, vilket passar Carry. Två deltagare ansåg att den runda versionen förespråkade 
Tank bättre än den spetsiga, främst för att den spetsiga var aggressiv samt hade Carry-
attribut. En deltagare uppfattade att den spetsiga versionen förespråkade Tank bättre än den 
runda versionen, främst på grund av karaktärens storlek på både rustning, sköld och kropp. 
Flera deltagare var överens om att den spetsiga versionen av Tank kunde utföra mer skada 
än den runda.  Den spetsiga versionen kunde utnyttja sin rustning och sköld offensivt, 
medan den runda versionen var mer beskyddande.  

5.3 Analys 
I en jämförelse av resultaten mellan spetsig och rund Carry, så framgår det att den spetsiga 
versionen uppfattas mer som Carry än den runda. I den första enkätundersökningen vilket 
behandlade spetsig Carry, uppfattade 94 % av deltagarna att karaktären kunde utföra 
mycket skada i ett MOBA-spel (se figur 12). Slutligen kopplade 97 % av deltagarna detta till 
karaktärsrollen Carry (se figur 14). I den andra enkätundersökningen som behandlade rund 
Carry, uppfattade 65 % att den kunde utföra mycket skada och 32 % att den kunde hjälpa 
och stärka andra (se figur 15). Slutligen kopplade 68 % av deltagarna detta till Carry, medan 
Support fick 32 % (se figur 18). Resultaten i jämförelse med varandra, visar att den runda 
versionen av Carry hade ett mer splittrat resultat. Stor del av majoriteten svarande ändå att 
karaktären var Carry, vilket medför att karaktärens form inte var direkt avgörande för alla 
deltagare för att tolka karaktären. Inblandningen av runda former kanske bidrog till att en 
tredjedel av deltagarna tolkade karaktärens möjlighet att kunna hjälpa och stärka andra, 
vilket framgår i resultaten där 7 av 10 personer valde karaktärens form som orsak (se figur 
17). Vilket gör Larson m.fl. (2012) teori om att runda former är lättsamma jämförbart med 
Support, genom att påvisa att runda former ger inverkan till ett mjukare intryck vilket kan 
associeras till Support. 

Den spetsiga versionen av Carry uppfattades som mer hotande (79 %) än den runda 
versionen (52 %). Vilket medför att Larson m.fl. (2012) teori om kantiga kontra runda 
former ger påverkan hur hotande en karaktär uppfattas. I detta fall så tolkar ändå 
majoriteten att karaktären är hotande i båda versionerna, vilket kan bero på karaktärens 
vapen. Vilket fick stor majoritet varför karaktärerna uppfattades att kunna göra mycket 
skada, 24 av 31 personer i den spetsiga versionen (se figur 13) och 16 av 20 personer i den 
runda (se figur 16). Detta framgår också inom intervjun för spetsig Carry, inom vilken flera 
av respondenterna kopplade karaktärens skadande attribut till dess vapen. Angående till 
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varför karaktären ansågs hotande, svarade alla deltagare olika saker, vilket gör att det är 
svårt hämta ett tydligt resultat ifrån intervjun. 

I jämförelse mellan spetsig och rund Support, svarade majoriteten att bägge kunde hjälpa 
och stärka andra karaktärer. I den spetsiga versionen var svaren mer splittrade (58 %), vilket 
medför att konceptet kunde tolkas på flera sätt och var inte lika tydlig som den runda 
versionen (81 %). När deltagarna sedan kopplade figuren till en karaktärsroll fick den 
spetsiga versionen 64 % Support (se figur 22) och den runda 84 % (se figur 25). Varför den 
runda versionen uppfattades att hjälpa och stärka andra karaktärer, kopplade 17 av 25 
personer till karaktärens form (se figur 24). Medan resultatet för spetsig Support splittrades 
mellan karaktärens kroppsspråk och form (se figur 21).  En annan skillnad mellan koncepten 
var att majoriteten uppfattade den spetsiga versionen som hotande, ca 55 %. Medan den 
runda versionen endast uppfattades som hotande av 19 %. En koppling som kan göras, är att 
den högre procentsatsen som upplevde hotande attribut, också hade fler som tyckte att 
karaktären kunde vara Carry. Vilket kan leda till att hotfullhet kan påvisa Carry-attribut. 
Detta framgår också i intervjuerna där flera personer upplevde den spetsiga versionen 
hotande, främst för karaktärens form och posering. Under intervjuerna när karaktärerna 
jämfördes, upplevde flera att den runda versionen av Support förespråkade support bättre 
än den spetsiga, medan en person ansåg att den spetsiga versionen bättre passade som 
Carry. Att karaktären hade magiska krafter var också något som starkt kopplades till 
Support enligt ett par av deltagarna inom intervjun. En person argumenterade att de 
magiska krafterna både kunde användas offensivt och för att hjälpa andra, vilket gjorde att 
karaktärens magiska krafter kunde tolkas på flera olika sätt.  

Mellan spetsig och rund Tank var majoriteten överens om att karaktären i båda koncepten 
kunde tåla mycket skada (se figur 26 och 29). Den spetsiga versionen av Tank fick däremot 
större andel på att göra mycket skada, vilket flera av respondenterna kopplade till 
karaktärens vapen och form (se figur 30). Orsaken till varför den runda versionen av Tank 
uppfattades som att tåla mycket var främst karaktärens form, medan kroppsspråk kom kort 
därefter (se figur 27). Varför den spetsiga versionen uppfattades att tåla mycket skada var 
främst karaktärens form och vapen (se figur 31). I intervjun kopplade alla deltagarna båda 
versionerna att tåla mycket till dess rustning och sköld. Enligt två deltagare var karaktärens 
kroppsform också en bidragande orsak till varför den runda versionen kunde tåla mycket 
skada. En person uppfattade även att den runda versionen kunde utföra mycket skada, men 
detta var främst dess vapen som påvisade detta. Dock var flera deltagare överens om att den 
spetsiga versionen kunde utföra mer skada än den runda. 

Ett mönster som framgår i resultaten av både Tank, Carry och Support är att beroende på 
vilken form karaktären har, får den större antal procent inom den karaktärsroll som 
förknippas med formen. Alla spetsiga versionerna av karaktärkoncepten fick högre antal 
procent Carry än vad de runda versionerna hade. Medan de runda versionerna fick högre 
antal procent Support. Liknande resultat var det för om karaktären uppfattades hotfulla, 
vilket var högre om den var spetsig och mindre om den var rund. Vilket tydligt visar att 
Larson m.fl. (2012) teorier kan appliceras på karaktärer inom MOBA-spel och kan påverka 
hur karaktärerna uppfattas. Majoriteten tolkade alltid den ursprungliga tänkta 
karaktärsrollen för varje koncept om vilken roll den passade bäst. De som var närmast den 
tänkta karaktärsrollen från varje koncept var spetsig Carry, rund Support och rund Tank. 
De andra placerades rätt i majoritet, men visade samtidigt större splittring i resultat. Vilket 
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kan betyda att rund Carry, spetsig Support och spetsig Tank är svårare att avläsa när dess 
geometri förändras till något som inte förknippas stark med karaktärsrollen.  

Resultatet för Tank fick höga procentsatser på både den spetsiga och runda versionen. Detta 
kan bero på att karaktärens sköld, rustning och storlek, visar tydligt att den är en Tank, 
vilket framkom under intervjun. Andra attribut som geometriska former kanske inte är lika 
avgörande som det är hos de andra två rollerna Carry och Support, vilka vanligtvis brukar 
vara hotande eller snälla. Detta syns också i resultatet som visar större skillnader mellan 
versionerna av Carry och Support, än vad det gör mellan rund och spetsig Tank. En annan 
koppling som förekommer är att karaktärens vapen är en avgörande del när man ska tolka 
om en karaktär kan göra mycket skada. I varje följdfråga som behandlade varför karaktären 
kan göra mycket skada, svarade alltid en stor del karaktärens vapen. Vilket är logiskt då det 
oftast är vapnet som utför skadan. När det istället var varför karaktären kunde hjälpa och 
stärka andra karaktärer, var det stort antal personer som kopplade till karaktärens form och 
sedan kort därefter karaktärens kroppsspråk. De mjuka och runda formerna verkar ge mer 
lättsamma och vänligare intryck vilket stämmer överens med Larson m.fl (2012) 
undersökning. Att karaktärens kroppsspråk kan bidra till öppenhet att interagera, kännas 
passiv eller ser snäll ut berättar Isbister (2012) är en av flera egenskaper som kroppsspråk 
kan förmedla. Men i detta fall var det karaktärens form som var den ledande orsaken.    

5.4 Slutsatser 
Vad som framgår i resultatet är att majoriteten av deltagarna kan identifiera den tänkta 
rollen för karaktären i alla karaktärskoncept. Den visar också att karaktärens form kan 
påverka hur karaktärens egenskaper uppfattas, vilket framgår i resultatet av varje karaktär. 
En karaktär med runda former kopplas fler gånger till Support än en karaktär med spetsiga 
former som förespråkar Carry. Vilket betyder att Larson m.fl. (2012) teori påverkar och kan 
användas till viss grad. Men orsaken till varför en karaktär upplevs att erhålla egenskapen att 
göra mycket skada, svarade deltagarna i majoritet att vapnet var en ledande faktor. Medan 
egenskapen att kunna hjälpa och stärka andra karaktären oftast kopplades till figurens form, 
men ibland även karaktärens kroppsspråk. Under intervjuerna svarade deltagarna många 
gånger liknande som enkäterna, men de hade en större möjlighet att definiera olika detaljer. 
Saker som framkom under intervjuerna och inte i enkäterna, var hur karaktärens rustning 
och sinnestillstånd påverkade hur de tolkade karaktären. Samt att de många gånger 
pendlade mellan vilken karaktärsroll som de skulle välja, medan i enkätundersökningen 
endast såg resultatet, men inte tankegången bakom valet. 

Den geometriska formen påverkar hur deltagaren uppfattar karaktären till en viss grad, men 
i undersökningen var kanske etablerade stereotyper mer kontrollerande hur personer 
uppfattade karaktären (Isbister, 2012). Att magiker inom MOBA-spel oftast är Support, eller 
att karaktärer med två vapen är Carry. Detta kan vara en bristande del i min undersökning 
när jag gjorde karaktärerna stereotypiska inom sin genre. Men jag ville undersöka om de 
geometriska formerna kunde väga över hur karaktären tolkades, även om de var 
stereotypiska. I detta fall verkar det som att de geometriska formerna påverkarade hur 
deltagaren tolkade karaktären, men att andra attribut oftast är viktigare. Att de i många fall 
synar karaktärens fysiska möjligheter och vilka objekt eller vapen karaktären har på sig. Den 
geometriska formen kanske då hamnar sekundärt. Något som den geometriska formen 
däremot gjorde inverkan på var om karaktärerna uppfattades som hotande eller ej. Här kan 
man se större skillnad, om karaktären är spetsig uppfattas den mer hotande gentemot om 
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den är rund så uppfattas den mindre hotande. Vilket stämmer överens med Larson m.fl 
(2012) undersökning. 

En annan slutsats är att de olika klasserna blir olika mycket påverkad av de geometriska 
formerna. Tank är ett bra exempel där den spetsiga versionen visar större tendens av att 
kunna vara Carry än den runda versionen, men en stor del informanter uppfattar 
fortfarande båda karaktärerna som Tank (se figur 28 och 32). Detta kan bero på att Tank 
inte har lika tydlig koppling till vissa geometriska former som Carry och Support har, utan 
det räcker att karaktären är stor och har sköld för att tolkas som Tank. 

Att någon av karaktärsrollerna blir lättare eller svårare att avläsa när dess geometri 
förändras stämmer överens med undersökningens resultat. Detta gäller speciellt Carry och 
Support, vilket har starka kopplingar till antingen spetsiga eller runda former. Det 
förekommer också på karaktärsrollen Tank, men till en mindre grad än de andra. I Carrys 
fall är det runda former som gör karaktären svårare att avläsa, medan spetsiga former gör 
det lättare. I fallet Support är det spetsiga former som gör den svårare att avläsa medan 
runda former gör det lättare. Liknande resultat som Support var det på rollen Tank, men till 
en mildare grad. Hur mycket det försvårar är inte tillräckligt för att majoriteten inte ska 
kunna se vilken klass karaktären är, men ger ändå tydlig inverkan i resultat. 

Det valda perspektivet gör att karaktärerna syns ovanifrån, vilket gör att de områden som är 
synligast är huvud, axlar, rygg och mage. Därför var hypotesen att dessa områden skulle vara 
viktiga för hur deltagarna skulle uppfatta karaktären. Detta stämde delvis utifrån det resultat 
som uppkom i intervjuerna där deltagarna kunde förklara mer detaljerat än i 
enkätundersökningen. Ett par gånger under intervjuerna nämnde flera deltagare axlar, 
huvud och hur karaktären uppfattades bakifrån. Men karaktärens hela rustning eller form, 
vapen och posering nämndes oftare än attribut som är unika för ovanifrånperspektivet. Det 
kan vara för att de tolkar silhuetten istället för unika kroppsdelar, vilket medför att huvud, 
axlar, rygg och mage fortfarande ändå är viktiga då de är en större del av silhuetten i detta 
perspektiv.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
I detta arbete har det studerats om de geometriska formerna kan användas utanför Larson 
m.fl. (2012) arbete och appliceras inom karaktärsdesign inom MOBA-genrens 
ovanifrånperspektiv. Om betraktaren kan uppfatta vilken roll karaktären är ämnad att 
inneha och om någon av rollerna blir lättare eller svårare att avläsa när dess geometri 
förändras.  

Till undersökningen skapades 3 olika karaktärskoncept som behandlar MOBA-rollerna 
Carry, Support och Tank. Varje koncept utvecklades till två olika versioner, ett koncept med 
runda former och ett med kantiga former, totalt 6 bilder. Karaktärerna tecknades i ett 
ovanifrånperspektiv vilket simulerar samma perspektiv som förekommer inom MOBA-
genren. För att besvara problemformuleringen använde arbetet två undersökningar, en 
kvantitativ och en kvalitativ. Den kvantitativa undersökningen använde enkäter och den 
kvalitativa var intervjuer. 

Enkätundersökningen fördelades i två olika omgångar med totalt 64 deltagare. Varje 
omgång behandlade ett karaktärkoncept av varje klass. Den första undersökningen 
behandlade spetsig Carry, spetsig Support och rund Tank, medan den andra 
undersökningen behandlade rund Carry, rund Support och spetsig Tank. Den kvalitativa 
metoden hade liknande uppbyggnad, men fokuserade mer på varför och hur deltagarna 
uppfattade karaktärkoncepten. 

Vad som framgår i resultatet är att majoriteten av deltagarna kunde identifiera den tänkta 
rollen för karaktären i alla karaktärskoncept. Den visar också att karaktärens form kan 
påverka hur karaktärens egenskaper uppfattas, men att andra visuella attribut brukar vara 
mer ledande. När en person gör kopplingen att en karaktär kan göra mycket skada, är det 
oftast dess vapen som är avgörande. Baserat på svar som undersökningen ledde till, betyder 
det att Larson m.fl. (2012) arbete kan appliceras inom karaktärsdesign inom MOBA-spel, 
men är inte avgörande för hur en karaktär tolkas, utan oftast sekundär jämfört med andra 
visuella attribut. Formen ger tydlig inverkar hur hotande en karaktär uppfattas tillsammans 
med karaktärens vapen. Vilket kan leda att en person kan uppfatta en annan egenskap hos 
karaktären starkare.  

Att svaret på om någon av karaktärsrollerna blir lättare eller svårare att avläsa när dess 
geometri förändras, anser jag enligt resultatet vara ja. Det gäller speciellt karaktärsrollerna 
Carry och Support, vilket har starka kopplingar till antigen spetsiga eller runda former. Det 
förekommer också på karaktärsrollen Tank, men till en mindre grad jämfört med de andra. I 
Carrys fall är det runda former som gör karaktären svårare att avläsa, medan spetsiga 
former gör det lättare. För Support är det spetsiga former som gör den svårare att avläsa och 
runda former gör det lättare. Liknande resultat som Support var det på rollen Tank, men till 
en mildare grad. Hur mycket det försvårar var ändå inte tillräckligt för att majoriteten inte 
skulle kunna se vilken klass karaktären är, men det ger tydlig inverkan på resultat. 
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6.2 Diskussion 
Resultatet i arbetet visar att deltagarna kan se vilken karaktärsroll som koncepten föreställer 
och att geometriska former kan påverka hur karaktärers egenskaper tolkas, men andra 
visuella attribut var viktigare för många deltagare. Resultatet visade också att 
karaktärsrollerna blir lättare eller svårare att avläsa när dess geometri förändras, men inte 
tillräckligt för att majoriteten ska kunna missförstå konceptet, åtminstone inte i 
undersökningens exempel.   

Larson m.fl. (2012) resultat med att kurviga och runda former uppfattas behagliga och 
lättsamma, medan de kantiga formerna uppfattades obehagliga, är liknande resultat som 
framkom i min undersökning. Resultatet visade att karaktärsrollerna med spetsiga former, 
uppfattades mer hotande än runda (se resultat av Carry). I Larson m.fl (2012) undersökning 
används grundläggande geometriska former, t.ex. cirkel och triangel. Jämförelsevis med min 
undersökning, utnyttjas spetsiga och runda attribut på hela karaktärskoncept, vilket gör att 
fler faktorer än bara form kan tolkas. Det intressanta är om Larson m.fl. (2012) teori kan 
påverka hur karaktärernas egenskaper uppfattades, vilket det gör till en viss grad. 

Resultatet var inte helt tydligt åt ena eller andra hållet, utan visade delvis olika data att tolka. 
Då arbetet utnyttjade två undersökningar, en kvantitativ och kvalitativ, var det svårt att 
sammanfatta resultatet. Att det fanns svårigheter att sammanställa resultaten från 
enkätundersökningen, kan bero på enkätens upplägg. Att andra frågan i enkäten alltid var 
samma, oberoende på vilket svar informanterna gav innan. Vilket gjorde att varje svar var 
tvungen att kontrolleras manuellt för att få fram ett resultat.  

Deltagarna i både enkäter och intervjuer har varit anonyma. Därför finns det inget resultat 
angående genus eller ålder. Det ligger inget fokus på dessa ämnen då det inte bidrar till 
frågeställningen, men något som kan utvecklas i framtida studier när den nuvarande frågan 
är besvarad. Materialet som togs fram till undersökningarna har inte varit stötande, men 
resultatet kan fortfarande vara bidragande till stereotyper inom spel. Spelindustrin har fått 
negativrespons angående stereotyper som existerar inom karaktärsdesign (Isbister, 2012), 
vilket de geometriska formerna kan bidra till. Genom att använda geometriska former skulle 
andra visuella stereotyper kunna minskas, men fortfarande ge ett tydligt budskap om 
karaktärens egenskaper. De skulle då kunna användas för att stärka specifika egenskaper och 
leda till mer frihet med utformningen av karaktärer. 

En nackdel är ifall geometriska former istället bidrar till nya stereotyper som kan upplevas 
stötande för andra folkgrupper. Ett exempel är att personer med spetsiga ansikten uppfattas 
som hotande, vilket bidrar att människor med spetsiga ansikten känner sig kränkta när detta 
används i spel. En annan nackdel är om runda och spetsiga former används universellt, t.ex. 
karaktärer som gör mycket skada inom spel alltid är spetsiga. Detta kan leda till motsatt 
effekt och istället minska den kreativa friheten inom karaktärsdesign. För att utnyttja 
resultatet på ett positivt sätt, kan formerna användas för att stärka planerade attribut, men 
också brytas för att skapa ny effekt. 

Frågorna i enkäten kan anses vara ledande, även om flera alternativ tillgavs. Att utnyttja 
olika påståenden som alternativ, gjorde att jag lättare kunde besvara min frågeställning. Men 
om undersökningen istället hade utnyttjat öppna frågor, hade kanske deras svar varit 
annorlunda. Detta var ett val som gjordes tidigt i arbetet vilket kan påverkat trovärdigheten i 
resultatet.  
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Resultatet av undersökningen kan vara relevant för karaktärsdesigners eller speldesigners 
inom spelbranschen som utvecklar och designar MOBA eller strategispel. Det kan även vara 
användbart för spel utan ovanifrånperspektiv, då resultatet kanske kan appliceras på 
karaktärsdesign inom andra områden, även om arbetet är specifikt fokuserat på 
karaktärsroller inom MOBA-spel från ett ovanifrånperspektiv. Resultatets fokus ligger på att 
ge uppmärksamhet åt hur mycket de geometriska formerna påverkar och hur karaktärernas 
egenskaper uppfattas. Det är inte en guide för hur karaktärer borde designas, utan en inblick 
i geometriska former som ett visuellt attribut, hur dessa kan påverka och göra det lättare 
eller svårare att avläsa en karaktärs egenskaper. Att utnyttja spetsiga former inom ett 
MOBA-spel, kan leda till lättare förståelse för att karaktären representerar en Carry, men att 
karaktärens vapen i många fall är en viktigare metod att visa skadande egenskaper.  

6.3 Framtida arbete 
Arbetet kan utvecklas genom att öka antalet deltagare i både den kvantitativa och kvalitativa 
undersökningen. Detta skulle ge ökad möjlighet att generalisera resultatet på en större grupp 
av människor. Bristen kändes speciellt i enkätundersökningen vilken hade få svar på vissa 
alternativ. Om bara tre personer svarade att karaktären kan utföra mycket skada i ett MOBA-
spel, men alla svarar olika varför de gjorde det, blir det svårt att se ett mönster i resultatet. 
Mer deltagare hade ökat möjligheten att få ett generaliserbart resultat på val som annars inte 
fick många röster och därmed hade ett mer komplett svar på problemformuleringen kunnat 
ges. 

En intressant fortsättning med arbetet är att utöka antalet karaktärkoncept som visar olika 
nivåer av överdrivenhet i de geometriska formerna. Detta skulle möjliggöra att se om olika 
nivåer av överdrivenhet kan ge olika resultat, samt hur mycket varje nivå påverkar. Det kan 
t.ex. vara Carry som visar tre olika nivåer på spetsighet, lite spetsig, medium spetsig och 
mycket spetsig. Sedan samma tankesätt med de runda formerna. Detta skulle appliceras på 
alla tre karaktärerna, vilket skulle resultera i 18 bilder. 

Undersökningen skulle också kunna utföras med karaktärer skapade i 3d eller i riktig 
spelgrafik. Detta skulle simulera ett resultat som mer liknar ett riktigt spel, vilket jag 
personligen tror kan bidra mycket till att besvara och utveckla problemformuleringen. Man 
skulle kunna låta kameran rotera runt karaktären från den valda spel vinkeln, vilket skulle ge 
deltagaren bra intryck av hur karaktären uppfattas i en spelmiljö. Det skulle också gå att 
bygga ett helt MOBA-liknade spel, för att låta spelaren själv testa hur han eller hon uppfattar 
karaktärens egenskaper. 

Då undersökningen resulterade i att geometriska former har inverkan hur en karaktärs 
egenskaper uppfattas, men att andra visuella attribut oftast är viktigare, t.ex. vapen för 
Carry-rollen. En ytterligare utvecklig av arbetet skulle vara att studera mindre stereotypiska 
karaktärer i utseendet och form, för att istället koncentrera på vapnen för varje karaktärsroll. 
Att undersöka om särpräglade vapen som använder de geometriska formerna kan utnyttjas 
för att tolka rätt karaktärsroll. Man skulle också kunna undersöka om genus har en 
påverkande roll inom undersökningen och om de geometriska formerna ger en inverkan 
även där? Kan det medföra att karaktärerna upplevs mindre stereotypiska? Undersökningen 
skulle kunna använda liknande uppbyggnad som denna, med både en kvalitativ och 
kvantitativ metod för att besvara frågeställningen. Den kvalitativa undersökningen kan ha 
större fokus på genus och testa hur både kvinnor och män uppfattar koncepten. 
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Karaktärskoncepten skulle då vara utformande att ha kvinnliga och manliga versioner av de 
olika formerna för att undersöka om det ger inverkan på resultatet.   
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Appendix B -  Intervjuer 
Intervju 1 

Är det okej att jag spelar in denna intervju? 
• Ja, det går bra. 

 
Först tar jag fram 3 bilder som du ska se på. 

• Okej. 
 
Om du kollar på karaktär 1, Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett MOBA-spel? 
Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka andra 
karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har nämnt? 

• Den gör mycket skada. 
Varför tycker du det? 

• Att karaktären har två svärd och att den lite rustning som gör att den lätt kan röra 
sig. Därför tror jag att den kan göra mycket skada, men tål inte så mycket. Den 
kan göra mycket skada på kort tid. 

Inget mer du kommer på? 
• Nej. 

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Det var en bra fråga, jag antar det, den har vapen. 

Varför uppfattar du det, är det bara vapnen? 
• Främst vapnet, men ansiktet med masken ser inte så trevlig ut heller. Mumie 

kläder med bandage är inte så speciellt normalt heller. Annars har jag nog inget 
bra svar på det. 

Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Carry. 
Varför det? 

• Att den har två svärd. Masken, lätt armor.  
Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Carry? 

• Masken och delvis håret. Det förvirrar inte, men man kan anse tillhöra support, 
men när man kollar på svärden så ser man direkt att det är en Carry.  

Nästa karaktär, frågar jag samma fråga igen på karaktär 2. Vilka egenskaper tror du att 
den har i ett MOBA spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och 
förstärka andra karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte 
har nämnt? 

• Jag tror att den kan göra mycket skada, men även hjälpa andra karaktärer. 
Varför tror du det? Att den både kan göra mycket skada och hjälpa andra karaktärer? 

• Att den har spells, oftast burkar magiker kunna göra mycket skada och hjälpa 
andra med sina magier, tror jag. Plus hur karaktären är utformad, den ser helig 
ut. Vilket kan göra att den kan läka folk, men också skada.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Ja, den har vapen. 

Är det bara vapen som gör att den uppfattas hotande? 
• Ja. 

Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Support/Carry. Bäst som Support. 
Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Support? 
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• Ja, lite grann. Kroppsspråket, det ser ut som att den ska attackera. Den ser också 
väldigt hotfull ut, vilket inte Support brukar göra.  

Vi gör över till karaktär 3, vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett MOBA-spel? 
Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka andra 
karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har nämnt? 

• Att den kan tåla mycket skada. 
Varför tycker du det? 

• Det är rustningen, att den har sköld och tung rustning. Den ser ut som att inte 
kunna röra sig så mycket. Det ser ut som dess kroppsform eller snarare 
rustningen kan ta emot mycket stryk. Skölden är till för att skydda. 

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Nej, snarare skyddande. Inte hotande direkt. 

Varför det? 
• Den är där för att skydda med sin sköld. Även om den har vapen, ser jag han som 

en kille att skydda sig bakom.   
Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Tank. 
Varför? 

• Samma som jag har berättat innan. 
Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Tank? 

• Han har ett väldigt stort svärd för att vara support/tank. Vilket kan påvisa att han 
kan göra mycket skada. Men överlag så tolkar jag han som tank utan problem.  

Då tar vi bort dessa tre bilder och tar fram 3 nya… Om du kollar på karaktär 1, Vilka 
egenskaper tror du att karaktären har i ett MOBA-spel? Att den kan utföra mycket skada, 
tåla mycket skada, hjälpa och förstärka andra karaktärer eller tror du att karaktären har 
andra egenskaper som jag inte har nämnt? 

• Jag tror att den första bilden påvisar att den kan göra mycket skada. Den har lätt 
rustning och har två stora vapen. Däremot så gör formen på vapnen mig osäker 
om det är en Carry eller inte. Formen av vapnen gör att vapnen inte uppfattas 
direkt dödliga. De kanske är utformade mer som Support med ett mjukare 
intryck. Men jag drar mig ändå mer åt Carry än Support.  

Varför tycker du det? 
• Som sagt, kläderna är väldigt lätta och en Carry ska röra sig vädligt mycket, sedan 

att den har två stora vapnen. 
Uppfattar du karaktären som hotande? 

• Inte så mycket. 
Varför gör du inte det? 

• Främst att vapnen är runda och de resterande mjuka formerna av hennes kropp.  
Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Som jag sa innan tror jag att hon är Carry av samma orsaker som jag sa innan. 
Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Carry? 

• Det är främst den runda formen på vapnen och kroppen.  
Något annat? 

• Tror inte det.  
Om du kollar på karaktär 2, Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett MOBA-
spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka andra 
karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har nämnt? 

• Den här bilden var svår, jämför man med den andra liknande bilden som såg 
Carry ut, så uppfattas den här karaktären mer Support, eller att den kan hjälpa 
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och stärka andra karaktärer. Den har mjukare och rundare detaljer, så som 
cirklarna. Vilket gör den mindre hotfull. Den är också lättare klädd som gör att 
den inte tål så mycket skada. 

Du uppfattar då karaktären inte som hotfull? 
• Ja, och varför har jag redan berättat haha. 

Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Support och jag antar att jag redan har berättat varför där också, haha. 
Det var inget som du ville tilläga? 

• Nej, faktiskt inte.  
Finns det vishuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att 
det finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Support? 

• Nej, det var ganska tydlig.  
Om du kollar på karaktär 3, Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett MOBA-
spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka andra 
karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har nämnt? 

• Den här karaktären ser ut att kunna göra mycket skada, det är främst formerna 
med mycket taggar. Han ser ut att vara en krigare, vilket både kan tåla och göra 
mycket skada.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Helt klart, de spetsiga formerna och taggarna gör detta.  

Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Jag skulle ställa karaktären mer mot skada, Carry antar jag. Men jag skulle också 
kunna placera den på tank också. 

Du velar lite mellan bägge? Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur 
du tolkar karaktären? Att det finns attribut som motsäger varför den ser ut som en 
Carry/Tank? 

• Den är inte tydlig Carry för att den bär sköld, vilket är till för att skydda. Medan 
Carry är mest offensivt, vill bara göra skada. Sen beror det på, jag skulle vilja sätta 
den som Carry/Tank. Samt att rustningen gör att den inte är rörlig, vilket inte 
passar Carry. Men jag kan inte sätta karaktären helt på Tank då utformningen av 
rustningen och svärdet gör den hotande. Svärdet är tungt och ser ut som att göra 
mycket skada när det träffar. Rustningen är nog faktiskt till för att göra skada på 
andra karaktärer.  

Jag tar då fram de 3 bilderna som vi tittade på förut för att jämföra med bilderna som vi 
har ute nu. Karaktärerna delar vissa likheter med varandra, men ser du skillnader 
mellan karaktärerna? Jämför de två första med varandra. 

• Vapnen är olika, eller olika utformade i alla fall. De har lite liknande design på 
kropparna. Masken är lite ändrad, spetsig mot rundare. Håret är annorlunda mot 
luvan. Den ena har trasor och den andra har tyg eller kanske läder. Halsband, 
bälte och vapnen är det stor skillnad på. Men i stort sätt är det designen liknande 
med de skillnader som jag har nämnt. Den ena som är mer taggig är mer hotfull 
än den andra, speciellt nu när jag ser dem tillsammans. Den här uppfattar jag 
som mer carry (spetsiga) och har mer carry attribut än denna (rund).  

Vi övergår till de här två karaktärerna, som också är liknande varandra. Vilka skillnader 
ser du nu mellan karaktärerna? 

• Den ena har tydligt mycket mer spetsiga objekt som betyder för mig mer hotfull. 
Den andra har mer runda föremål, vilket gör den mer Support. Kläderna har 
också stor betydelse. Jag skulle säga att den här bilden som är mer spetsig har 
mer Carry attribut och liknar mer en Carry, när jag jämför den med den andra. 
Den andra skulle jag säga vara support, helt klart, främst för hur den är utformad.  
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Om vi går till de sista två karaktärerna, vilket också är liknande varandra. Vilka 
skillnader ser du nu mellan karaktärerna? 

• De här är jag faktiskt ganska säker på. Den här (rund) skulle jag fortfarande sätta 
som tank, men den andra (spetsig) skulle jag sätta som Carry. Den ena karaktären 
har spetsar på både rustning och sköld medan den andra har runda former på sin 
rustning och sköld. Den spetsiga versionen verkar vara gjord för att göra skada 
som jag sa förut. Medan den runda verkar tålig och stabil. Även om den spetsiga 
gubben har större sköld än den andre, skulle jag ändå koppla han till Carry.  

Tror att det var allt som jag behövde, tack för att du deltog i undersökningen.  
• Inga problem.  

 
Intervju 2 
 
 
Hej! Går det bra om jag spelar in detta samtal? 

• Det går bra! 
Vad bra, jag ska visa dig först tre bilder som du ska analysera och sedan svara frågor på. 

• Okej. 
Om du kollar på karaktär 1, Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett MOBA-spel? 
Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka andra 
karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har nämnt? 

• Jag tror att den kan göra väldigt mycket skada. 
Varför tror du det? 

• Hur karaktären ser ut. Den håller två vapen som gör att jag räknar med att den 
kan göra mycket skada.  

Inget mer? 
• Tror inte det. 

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Ja. 

Varför gör den det? 
• Formen på karaktären. Den har väldigt mycket spetsiga och taggiga former. 

Vilket jag uppfattar hotande. 
Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Carry. 
Varför tycker du det? 

• Den kan inte hjälpa några, då den inte ser ut att ha några sådana egenskaper. 
Tank är den inte heller då den inte ser ut att tåla så mycket skada. Uteslutande 
från det, kopplar jag karaktären till Carry med de saker som jag sa innan med 
vapen och sådant. 

Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Carry? 

• Vet inte riktigt. Jag tycker nog att den bara förespråkar Carry. 
Okej. Då övergår vi till karaktär 2. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett 
MOBA-spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka 
andra karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har 
nämnt? 

• Jag tror också att den kan göra mycket skada. 
Varför tror du det? 

• Utseendet, den har mycket spetsiga former på den. Den ser helt enkelt ut att göra 
mycket skada. 

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Nej inte så. 
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Varför gör du inte det? 
• Det känns inte att den är efter att skada folk, utan mer lugn och förstående. 

Kanske är ansiktet, men den ser inte så hotfull som den första karaktären gjorde. 
Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Också Carry. 
Varför tycker du det? 

• Det är nog karaktärens form och hur den står, posen. Kroppsspråket ger mycket 
den signalen.   

Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Carry? 

• Oftast brukar magiker vara Support. Tank är det nog inte, då den inte ser ut att 
tåla mycket, den ser lite klen och orkar nog inte att stå emot mycket. Men den ser 
ut att göra mycket skada. Om de skulle vara en support så skulle den nog kunna 
läka andra eller liknande. Så jag tycker nog att den har några Support attribut 
men jag tolkar den ändå som Carry. 

Okej. Då övergår vi till karaktär 3. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett 
MOBA-spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka 
andra karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har 
nämnt? 

• Jag tror att den kan tåla mycket skada och att den kan göra mycket skada.  
Varför tror du det? 

• Formen på den är stor och stark, det tycker jag hör till att vara Tank. Därför 
tycker jag att den kan tåla mycket skada. Sedan tycker jag att vapnet ser ut som 
att den kan göra mycket skada, för att den är så stor.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Nej, inte direkt. 

Varför tycker inte du det? 
• Den ser inte spetsig eller kantig ut. Jag tror att det är de runda formerna som 

påverkar. 
Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Tank. 
Varför tror du det? 

• Att den har sköld och mycket rustning gör att den kan tåla mycket skada, att 
formen på han är stor och stark. Samt de saker som jag sa lite tidigare. 

Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Tank? 

• Nej. Den är helt klart en Tank.  
Okej, då tar jag fram tre nya bilder som du får kolla på… Om du kollar på karaktär 1. 
Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett MOBA-spel? Att den kan utföra mycket 
skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka andra karaktärer eller tror du att 
karaktären har andra egenskaper som jag inte har nämnt? 

• Jag tror att den gör mycket skada. Tack vare den har stora vapen. Sen kan den 
kanske hjälpa andra karaktärer också. 

Varför tror du det? 
• Varför den kan göra mycket skada är för vapnen, de ser stora ut. Varför den kan 

hjälpa och förstärka andra karaktärer är för att den inte ser så hotfull ut, jämfört 
med den första karaktären i första omgången. Det känns som den är mer vänlig 
vilket gör att den kanske hjälper andra.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Nej.  

Varför gör du inte det? 
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• Den ser inte så arg ut. Jag vet inte riktigt, det är nog kroppsformen tror jag.  
Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Carry. 
Varför gör tror du det? 

• Att den har stora vapen och att den ser smidig ut. Det är därför den kan göra 
mycket skada.  

Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Carry? 

• Den har väldigt mycket runda former, som gör att den möjligtvis inte är Carry. 
Den kan då vara en Support. Men för att den har stora vapen så är den nog främst 
en Carry. 

Okej. Då övergår vi till karaktär 2. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett 
MOBA-spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka 
andra karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har 
nämnt? 

• Hjälpa och stärka andra karaktärer. 
Varför tror du det? 

• För att den ser mycket mer vänlig ut än de andra. Den har inga spetsiga former 
alls och ser inte ut att kunna göra någon direkt skada.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Nej. 

Varför gör inte du det? 
• Som jag sa innan, den är mer vänlig. Det är nog formen som gör det och den har 

inga vapen, så den uppfattas inte hotande. Den ser ut som en hjälpande karaktär. 
Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Support. 
Varför gör du det? 

• Det som jag sa tidigare typ, jag har inget mer att tillägga tror jag.  
Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Support? 

• För att de är en magiker finns det en risk att den både kan göra mycket skada och 
hjälpa andra. Vilket gör att den kan vara en Carry. Men det ser inte ut som att 
göra någon skada, då den har cirklar och vilket inte uppfattas som farlig. Därför 
tror jag att den är Support. 

Okej. Då övergår vi till karaktär 3. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett 
MOBA-spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka 
andra karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har 
nämnt? 

• Alla tre.  
Varför tycker du det? 

• Varför den kan göra mycket skada är för att den har mycket taggar och spikar, 
samt att den har ett stort svärd. Varför den kan tåla mycket skada är för att den 
har rustning och stor sköld. Han kan nog hjälpa andra karaktärer genom att 
försvara andra. Skölden är symboliskt att skydda andra.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Ja, det gör man.  

Varför gör du det? 
• Återigen så är det nog de spetsiga formerna. Taggar och brukar oftast enligt mig 

uppfattas tillhöra ondare eller aggressivare karaktärer. 
Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 
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• Helt klart Tank. 
Varför gör du det? 

• Som jag sa innan. 
Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Tank? 

• Nej, den är solklar tank för att den är stor och tål mycket. 
Okej bra. Nu kommer jag visa upp alla karaktärer samtidigt som du kommer få jämföra 
mellan. Vi börjar med de två första karaktärerna (carry). De delar vissa likheter med 
varandra, men ser du skillnader mellan karaktärerna? 

• Den ena har mycket mer rundare former än den andra som har mer spetsiga 
former. Den ser också mycket elakare i ansiktet. Men de förespråkar ända samma 
klass, Carry. Dock så är den spetsiga versionen mycket tydligare och förespråkar 
sin roll bättre.  

Vi övergår till de här två karaktärerna, som också är liknande varandra. Vilka skillnader 
ser du nu mellan karaktärerna? 

• Okej, det är återigen att den ena har mer spetsiga former och den andra har mer 
runda former. Dock så tolkar jag den spetsiga som Carry och den runda som 
Support. Det är för att den med taggar ser mer hotfull ut medan den med runda 
former är mer försvar och hjälpa varandra, upplever jag det som. Därför blev det 
skillnad mellan dem, en magiker som kan göra mycket skada och en magiker som 
kan hjälpa andra.  

Om vi går till de sista två karaktärerna, vilket också är liknande varandra. Vilka 
skillnader ser du nu mellan karaktärerna? 

• Samma igen, den ena har mer taggar och den andra har mer runda former. Båda 
uppfattade jag som Tank, men det spetsiga uppfattar jag att kunna göra mer 
skada än den andra. Den med runda former uppfattar jag att kunna hjälpa andra 
mer än den spetsiga gubben. Så jag antar den runda förespråkar tank mer än 
denna (spetsig). 

Tror att det var allt som jag behövde, tack för att du deltog i undersökningen.  
• Tack så mycket. 

 
Intervju 3 
 
 
Hej! Går det bra om jag spelar in denna intervju? 

• Ja. 
Vad bra, jag ska visa dig först tre bilder som du ska analysera och sedan svara frågor på. 

• Okej. 
Om du kollar på karaktär 1, Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett MOBA-spel? 
Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka andra 
karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har nämnt? 

• Jag tycker att den ser ut som en närstrids fighter med förmodligen Support 
egenskaper. 

Varför tror du det? 
• Jag tycker hon ser aggressiv ut i ögonen, spetsigt hår i sin silhuett. Hon har också 

dubbla svärd som framstående egenskap. Hon ser väldigt lätt och smidig ut. 
Därför kan hon inte tåla så mycket skada, vilket inte gör henne till Tank. Hon har 
också ingen rustning. Utifrån dem punkterna borde hon kunna göra mycket 
skada. Varför hon kan uppfattas att hjälpa och stärka andra karaktärer är för att 
hon är liten och tunn. Hon är inte super aggressiv i sin pose. Så hon kanske skulle 
kunna ha någon support egenskap.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Nej. 
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Varför gör inte du det? 
• Jag tycker att hon är väldigt lugn i sin pose. Hon är inte framåt lutad, vapnen är 

inte höjda för attack.  
Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Carry.  
Varför gör du det? Har du något mer att tilläga än det du sa förut? 

• Nej, det är nog fortfarande av samma orsaker. 
Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Carry? 

• De flygande bandage grejerna är nog lite mer Support eller någon magisk klass.  
Okej. Då övergår vi till karaktär 2. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett 
MOBA-spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka 
andra karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har 
nämnt? 

• Det är nog en range Carry, men kan också vara support. Eller att den då kan göra 
mycket skada och kanske hjälpa och stärka andra karaktärer,  

Varför tror du det? 
• Jag tycker den har en aggressiv framtoning. Hon ser mer aggressiv poserad än 

den tidigare karaktären. Hon har sitt vapen höjt och har väldig spetsig och taggigt 
utseende. Hon är en tydlig magiker med sin lätta rustning och magi, därför tror 
jag att hon kan göra mycket skada. Hennes kläder ser ut som Support, speciellt 
själva kappan.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Ja. 

Varför gör du det? 
• Hennes bakåt dragna hand ser att vara redo att slita någon i stycken. Hennes 

ansiktsuttryck ser väldigt hotande ut.  
Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Support. 
Varför gör du det? 

• För att hon inte har något framstående vapen. Carry brukar ha framstående 
vapen tycker jag. Hon är mer en tillbaka dragen magiker. Kanske någon skadande 
support. Så jag tycker nog hälften Carry och Support.  

Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en t.ex. Carry eller Support? 

• Vet inte riktigt, den är nog en sådan karaktär som både kan vara Carry eller 
Support. Den ser väldigt aggressiv med sina vapen och magi, den ser typiskt ut 
som en aggressiv karaktär. Om man kollar på karaktären bakifrån så har den en 
väldigt aggressiv silhuett. Att hon faktiskt kan delta i fighter i spelet på ett 
offensivt sätt. Vad som får mig att tro att hon är Support är att hon är en liten 
person med släng kappa. Silhuetten ser också inte att tåla så mycket, vilket får 
mig att tänka på att hon har Support egenskaper.  

Okej. Då övergår vi till karaktär 3. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett 
MOBA-spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka 
andra karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har 
nämnt? 

• Jag tycker han ser ut som en Tank/fight startare. Men kanske någon support 
element i sig. Alltså tåla mycket skada och kanske hjälpa och stärka andra 
karaktärer. 

Varför tycker du det? 
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• Det är framför allt hans rustning och sköld som är hans framstående egenskaper. 
Även om hans svärd är ganska stort så är det förhållande till sen egen kropp 
mindre, jämfört med de andra karaktärerna. Han rustning är väldigt framstående 
vilket får mig tänka på Tank och hans sköld. Varför han är support är för att han 
har sin runda grej på huvudet och ser ganska snäll ut i sin kroppsform/pose. Det 
får mig att tänka på att han har skyddande magier som hjälper andra och laget. 
Hans slängkappa är också typisk support och ser allmänt snäll ut.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Nej.  

Varför gör du det? 
• Förutom att han ser snäll ut så ser hans pose, speciellt bakifrån väldigt passiv ut. 

Den är inte aggressiv jämfört med de andra karaktärerna som tydligt är mer 
offensiva. Därför tror jag inte att han är lika mycket Carry som de andra 
karaktärerna.   

Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Tank.  
Varför gör du det? 

• Främst sköld, rustning och axelskydd.  
Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Tank? 

• Han har sin slängkappa och sin grej på huvudet, samt att han har ett ganska stort 
vapen. Som betyder lite saker. T.ex. slängkappan och grejen på huvudet mer på 
någon typ av Support roll. Ett stort vapen kanske påvisar Carry. Men relation till 
resten av karaktären så är dessa orsaker ganska små och väger inte över.   

Okej, då tar jag fram tre nya bilder som du får kolla på… Om du kollar på karaktär 1. 
Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett MOBA-spel? Att den kan utföra mycket 
skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka andra karaktärer eller tror du att 
karaktären har andra egenskaper som jag inte har nämnt? 

• Jag tror att hon kan hjälpa och stärka andra karaktärer. 
Varför tror du det? 

• Hon har ingen aggressiv posering och hon har också mycket kläder på sig som är 
lätta. Vilket tyder på att hon inte är så aggressiv.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Nej. 

Varför gör du inte det? 
• För hennes posering är bakåt dragen och hennes vapen är riktade nedåt och inte 

dragna mot något. Vilket inte gör dem aggressiva.  
Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Support. 
Varför gör du det? 

• Hon ser inte aggressiv ut kroppsligt. Hon har lätt rustning på sig. Hon har 
halsband och magiska attribut vilket skulle på tyda att hon är support.  

Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Support? 

• Hon har två ganska stora vapen vilket skulle kunna på tyda att hon kan vara 
Carry. Men förhållande till resten, är klädseln hennes mest framstående 
egenskap.  

Okej. Då övergår vi till karaktär 2. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett 
MOBA-spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka 
andra karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har 
nämnt? Och varför gör du det? 
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• Jag tycker som den förra magikern att hon både kan göra mycket skada och 
stärka andra karaktärer. Men det lutar mer åt support i det här fallet. Hon är 
också bakåt dragen i sin hållning vilket gör att hon inte är aggressiv. Hon har 
mycket kläder och hennes silhuett är inte aggressiv. Hon har också typiska 
magiska attribut som de flygande bollarna.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Nej.  

Varför gör du inte det? 
• Hon har inte en aggressiv posering och har inte framstående vapen.  

Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? Och varför gör du det? 

• Support, men någon egenskap från Carry. Det är som jag har förklarat tidigare. 
Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Support? 

• Jag tycker hennes ansiktsuttryck och att hon håller den magiska bollen i luften på 
det sättet gör att hon uppfattas som ha Carry attribut.  

Okej. Då övergår vi till karaktär 3. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett 
MOBA-spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka 
andra karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har 
nämnt? 

• Jag tror att den kan utföra och tåla mycket skada.  
Varför gör du det? 

• Varför den gör mycket skada är för att den har ett enormt svärd. Hans posering är 
också väldig aggressiv och är väldigt hotfull generellt. Han har ett hotfullt 
ansiktsuttryck och lutar sig framåt. Varför han tål mycket skada är för att han har 
en enorm rustning och en stor cool sköld. Vilket tyder på att han tål mycket. Han 
är också mycket större än de andra karaktärerna.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Ja. 

Varför gör du det? 
• Som sagt, han är framåt lutad, ondskefullt ansikte, han har inga ögon t.ex. till 

skillnad från de andra karaktärerna. Nu har han en spetsig grej i ansiktet som 
tyder på att han är en ond karaktär.  

Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? Och varför gör du det? 

• Tank, men kanske några Carry egenskaper. Varför har jag nog redan förklarat.   
Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Tank? 

• Hans vapen är väldigt stort och framstående. Han har även taggar på skölden 
vilket tyder på att den inte bara används som skydd, men också offensivt. Han är 
framåt lutad och typisk aggressiv i sin posering. Han är väldigt spetsig med.  

Okej bra. Nu kommer jag visa upp alla karaktärer samtidigt som du kommer få jämföra 
mellan. Vi börjar med de första två karaktärerna (Carry), så delar Karaktärerna vissa 
likheter med varandra, men ser du skillnader mellan karaktärerna? 

• Den ena är mycket spetsigare och har en mer aggressiv silhuett än den andra 
karaktären. Vapen är mer framstående också då de är längre jämfört med 
storleken på kroppen. Den övre (spetsig) ser också mer arg ut och ser smalare ut i 
sen kroppsbyggnad. Vilket gör att hon ser snabbare ut än den andra. Den andra 
(rund) ser mer sölig ut och är därför mer magiker. Därför tycker jag att den övre 
(spetsig) är Carry medan den nedre (rund) är Support. Supporten är mer dold 
med sin luva och är inte alls lika aggressiv som den andra. Vilket får mig att tro 
att hon är en mer tillbaka dragen och passiv karaktär.  
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Vi övergår till de här två karaktärerna, som också är liknande varandra. Vilka skillnader 
ser du nu mellan karaktärerna? 

• Den undre versionen (rund) ser mer ut som support än den övre (spetsig). Då den 
övre (Spetisg) har en möjlighet att mer vara en Carry, utifrån dess aggressiva 
hållning och sin tydliga fokus på aggressivitet. Den andra har en mer 
tillbakadragen posering och har inte lika aggressiv klädsel vilket tyder på att hon 
också är en mer tillbaka dragen karaktär som Supportar längre bak. Medan den 
övre (spetsig) är en blandning mellan de bägge snarare. Deras silhuetter är olika 
framförallt, den ena är mycket mer mjukare i sina former och typiskt mindre 
aggressiv. Medan den andra har ett mer aggressivt ansiktsuttryck och hennes hår 
ser aggressivt ut. Den övre har också större fokus på vapnet än den andra. Vapnet 
ser faktiskt ut att kunna döda något och vara redo för attack. Medan den undre 
leker med sin magi boll.  

Om vi går till de sista två karaktärerna, vilket också är liknande varandra. Vilka 
skillnader ser du nu mellan karaktärerna? 

• Den undre (spetsig) sköld är mycket större och har större fokus på vapen än den 
andra karaktären. Det är skillnader i deras rustning och storleken på de olika 
delarna. Den övre (rund) förespråkar Tank bättre då den inte ser lika aggressiv ut 
och har mindre aggressiv hållning. Vilket tyder på att han fokuserar mer på att 
skydda än att göra skada. Medan den undre ser ut mer att göra skada.  

Tror att det var allt som jag behövde, tack för att du deltog i undersökningen.  
• Tack själv.   

 
Intervju 4   
 
Går det bra om jag spelar in denna intervju? 

• Det går nog bra. 
Vad bra, jag ska visa dig först tre bilder som du ska analysera och sedan svara frågor på. 

• Okej. 
Om du kollar på karaktär 1. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett MOBA-spel? 
Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka andra 
karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har nämnt? 

• Alltså, den ser ganska aggressiv och farlig ut på något sätt. Just att den har två 
svärd. Puls att den ser snabb ut på något sätt. Att den då kan göra mycket skada i 
ett MOBA spel.   

Varför? Var det bara vapnen och att den ser aggressiva ut som bidrog till detta? 
• Alltså, det är lite av båda. Men ja. 

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Ja.  

Varför gör du det? 
• Genom hur den ser ut. Den ser skrämmande ut på något sätt. 

Finns det några visuella attribut som du kopplar till det? 
• Det är hur den är klädd och kanske kroppsspråket. 

Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Jag skulle nog säga att det är en Carry. 
Varför tror du det? 

• Den ser inte ut som en support riktigt, genom det visuella. Den ser inte ut som en 
Tank heller. Den ser inte ut som att tåla mycket, men den ser ut som att kunna 
göra mycket skada. Så den passar bäst som Carry skulle jag tänka mig. 

Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Carry? 

• Nej, inte vad jag tycker. 
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Är den ganska tydlig? 
• Ja det är den. 

Okej. Då övergår vi till karaktär 2. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett 
MOBA-spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka 
andra karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har 
nämnt? 

• Den tycker jag nästan är kombination av två olika egenskaper, både en Support 
eller en Carry. Den ser inte ut som en Tank i alla fall, den ser inte ut som att tåla 
mycket skada. 

Varför tror du att den kan både utföra mycket skada och hjälpa och stärka andra 
karaktärer? 

• Den ser ut som en magiker på något sätt. Att den kan vara Glasskanon (spelterm). 
Med lite olika magier och sådant. Den ser väldigt magisk på något sätt med 
grejerna som flyger runt henne, bara visuellt hur hon ser ut. Det är därför som jag 
tror att hon kan göra mycket skada. Den skulle kunna göra mycket skada, men 
den ser även ut som någon som buffar andra och hjälper andra. Svårt att förklara 
förutom hon är magisk men så är det i alla fall.  

Okej. Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Både ja och nej skulle jag säga. Men ja. 

Varför tycker du det? Varför är du tveksam? 
• Den ser både och på något sätt. Det skulle kunna vara en karaktär som är snäll på 

något sätt, mjuk typ. Men det skulle kunna vara en riktig häftig magiker också 
som är helt galen. Svårt att koppla det till något attribut men det är en känsla som 
jag har. 

Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Jag skulle nog säga Support, men jag skulle också kunna se den som Carry. Men 
om jag bara skulle kunna välja en så skulle det bli Support. 

Varför tycker du det? 
• Det är nog som jag har nämnt tidigare, och att det vägde över.  

Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Support?   

• Det jag har sett och spelat i MOBA:s, så finns det magiker som är Carry. Så att 
den skulle kunna vara en Carry möjligtvis. Men vanligtvis brukar de som se 
magiska ut, vara support. Så det gör den lite svår att tolka rollen på karaktären. 
Den är inte lika tydlig som den förra karaktären typ. 

Okej. Då övergår vi till karaktär 3. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett 
MOBA-spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka 
andra karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har 
nämnt? 

• Utseende mässigt så ser det direkt ut som en tank. Att den har en sköld och att 
han ser väldigt biffig ut på något sätt. Så den verkar tåla mycket skada. 

Varför tycker du det? 
• Förutom hans sköld är det nog hans rustning, han ser tung och biffig ut. Att han 

kan stå emot väldigt mycket med själva kroppsformen.  
Okej. Uppfattar du karaktären som hotande? 

• Den är svår alltså. Den är också lite båda. Det skulle kunna vara en jätte snäll, 
skämtande och löjlig tank, eller skulle den kunna vara någon som är helt galen. 
Han ser nästan ut som en liten dvärg som skulle kunna vara skämtsam skulle jag 
tänka mig. Men som första intryck så uppfattar jag inte karaktären som hotande. 

Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Det är en Tank. 
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Varför? eller har vi redan gått igenom vad du tyckte? 
• Det är som vi har pratat om innan, sköld, kroppsform, rustning och sådant.  

Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Tank?  

• Det tror jag inte, den är tydlig med sköld, ser biffig ut med sin rustning. 
Okej, då tar jag fram tre nya bilder som du får kolla på… Om du kollar på karaktär 1. 
Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett MOBA-spel? Att den kan utföra mycket 
skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka andra karaktärer eller tror du att 
karaktären har andra egenskaper som jag inte har nämnt? 

• Den ser också ut som både och, mellan att göra mycket skada och 
hjälpa/förstärka andra karaktärer. 

Varför tycker du det? 
• Varför den gör mycket skada är främst dess vapen. Det ser också ut som den har 

något på bältet, drycker eller något liknande. Det gör att den ser ut som en 
lönnmördare skulle jag kunna tänka mig. Att den är tyst och dödlig. Varför den 
kan hjälpa och stärka andra karaktärer är nog också hur vapnen ser ut. Ser ut som 
halvmåne och att den skulle kunna användas till något magiskt. Alltså vapnets 
form känns snällt. Sedan är det själva kroppens byggnad, hur den ser ut, hur den 
rör sig runt på kartan. Den ser väldigt lätt och försiktig ut. Den ser inte ut att tåla 
mycket skada så den skulle inte kunna vara tank.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Nej det gör jag inte. 

Varför gör du inte det? 
• Den ser väldigt snäll ut. Kan inte direkt förklara varför, haha. 

Det är okej. Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, 
Carry eller Support? 

• Om jag skulle välja mellan Carry och Support, så skulle jag faktiskt välja Support. 
Vad är det som gör att det väger över till Support isället för Carry? 

• Jag vet inte, den ser inte så dödlig ut som den annars borde vara för att vara 
Carry. Den är lite mer åt Support hållet.  

Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Support? 

• Det har vi nog redan diskuterat lite, men det är nog främst vapnen som kan 
påvisa att den ser ut som en Carry. Kanske inte det första valet som vapen, men 
om någon skulle vara riktigt duktig så skulle nog de vara hotande, det skulle i alla 
fall vara coolt.    

Om du kollar på karaktär 2. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett MOBA-
spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka andra 
karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har nämnt? 

• Den är rätt svår, jag skulle nog kunna se den som alla tre, fast på ett speciellt sätt. 
Om vi börjar varför den gör mycket skada skulle den kunna vara en magiker. De 
två bollarna som hon har i handen skulle kunna vara jing och jang liknande, med 
konstiga magier som kan förvirra sina motståndare. Varför den tål mycket skada 
är för att jag skulle kunna se den som en tank, fast mot magisk skada. Den är inte 
så bra på att tåla fysisk skada, men magisk. Att hon kan skapa massa sköldar och 
avbryta andras magier. Att hennes runda bollar och är magiska sköldar. Varför 
hon kan hjälpa och förstärka andra karaktärer är främst fortfarande att hon är 
magiker. De brukar vara support i MOBA-spel. Att den förstärker andra 
karaktärer med sina bollar på något sätt. Så det blir lite av alla tre skulle jag då 
säga.  

Uppfattar du karaktären som hotande? 
• Nej, inte riktigt. 

Varför gör du inte det? 
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• Den ser inte så hotfull ut som första intryck. Det är nog för hur den ser ut 
kroppsligt. 

Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support?   

• Nu blev det lite svårt, men om jag bara skulle kunna välja en. Så väljer jag 
Support tror jag. 

Varför valde du Support? 
• Jag skulle kunna se den som en supportande tank med sina hjälpande magier. Att 

den förstärker sina kompisar som blir starkare eller kan tåla mer skada.  
Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Support? Men det känns att vi 
redan har pratat lite om det här innan? 

• Ja, det är vapnen, de där bollarna kan båda hjälpa och skada. Kroppsformen 
skulle kunna kopplas till att hjälpa andra att tåla mycket skada. 

Okej. Då övergår vi till karaktär 3. Vilka egenskaper tror du att karaktären har i ett 
MOBA-spel? Att den kan utföra mycket skada, tåla mycket skada, hjälpa och förstärka 
andra karaktärer eller tror du att karaktären har andra egenskaper som jag inte har 
nämnt? 

• Den tål mycket skada. Att den har en sköld, ser lång och stor ut. Den ser också ut 
som att göra mycket skada, den ser hotande ut. 

Varför tycker du det? 
• Den stora skölden, hans rustning och storleken på karaktären. Att den kan göra 

mycket skada är för att den ser elak och aggressiv ut, eller hans kroppsform. 
Okej. Uppfattar du karaktären som hotande? 

• Det gör jag. Det är nog formen och vapnet som gör honom hotande. 
Vilken roll tror du karaktären passar som i ett MOBA-spel? Är den en Tank, Carry eller 
Support? 

• Det är en Tank, med lite inslag av Carry. 
Varför? 

• Tank egenskaperna väger över, men han ser ändå ut som att kunna göra en del 
skada.  

Finns det visuella attribut som förvirrar eller försvårar hur du tolkar karaktären? Att det 
finns attribut som motsäger varför den ser ut som en Tank?  

• Det tror jag inte, den är tydlig med sköld och att den ser biffig ut, men kanske att 
den ser så aggressiv ut gör att den ser lite Carry ut. 

Okej bra. Nu kommer jag visa upp alla karaktärer samtidigt som du kommer få jämföra 
mellan. Vi börjar med de första två karaktärerna (Carry), så delar Karaktärerna vissa 
likheter med varandra, men ser du skillnader mellan karaktärerna? 

• Alltså, jag ser inte större skallad på dem, det syns att de ska vara samma karaktär. 
Kroppsspråket är samma, det är bara vapnen och klädseln som skiljer dem, samt 
det stora håret då. Håret förespråkar Carry bättre än den andra karaktären som 
jag trodde var support. Den ser mer farlig ut än vad den andre karaktären gör. 

Vi övergår till de här två karaktärerna, som också är liknande varandra. Vilka skillnader 
ser du nu mellan karaktärerna? 

• Igen så är de liknande varandra, men vapen och klädstil är skillnaden. Bägge ser 
ut som magiker, men den spetsiga är mer hotande än den andra karaktären. Alla 
grejer runt henne är spetsiga, man får akta sig så att man inte skär sig på dem. 

Om vi går till de sista två karaktärerna, vilket också är liknande varandra. Vilka 
skillnader ser du nu mellan karaktärerna? 

• Den taggiga skulle jag säga ser större och längre ut än den andra. Den ser också 
biffigare ut än den andra. Den har större rustning, större sköld så att den ser ut 
att tåla ännu mer. Den är också mer hotande än den andra karaktären, främst för 
hur rustningen ser ut, att den är stor och spetsig. Den spetsiga ser dock mer Tank 
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ut och är mer längst fram i strid. Medan den andra är mer Support Tank som 
hjälper till.  

Tror att det var allt som jag behövde, tack för att du deltog i undersökningen.  
• Inga problem.                

   
 

    
 
 
 
 
 


