
 
 
 

”ÄH, RYCK UPP DIG!” 
Grafisk gestaltning av mental ohälsa i 
karaktärsdesign för spel 

”JUST SNAP OUT OF IT!” 
Mental illness graphically portrayed in 
character design for computer games  

 

 

Examensarbete inom huvudområdet Medier, estetik 
och berättande 
Grundnivå 30 högskolepoäng 
Vårtermin 2017 
 
Agnes Kling 
 
Handledare: Arslan Tursic 
Examinator: Lars Vipsjö 



Sammanfattning 
 

Media har visat tendenser att gestalta mental ohälsa på nedvärderande sätt gentemot 
karaktären. Denna studie berör hur olika grafiska gestaltningar av depression påverkar 
betraktarens uppfattning av karaktären. Studien riktar sig mot tillämpning inom mediet 
elektroniska spel. Under arbetet undersöktes tre olika gestaltningssätt – via utseende, 
kroppsspråk och miljö. Gestaltningarna hade två delar: Del 1 gestaltade depression; Del 
2 en neutral karaktär. De ”sjuka” attributen insamlades från teoretiska källor samt 
studerade datorspel. Utvärdering skedde genom både enkät och intervjuer, för att nå 
både övergripande åsikter liksom bättre förståelse till svaren. Resultatet talade för att 
gestaltningen via Utseende var tydligast relaterat till depression. Gestaltning genom 
Miljö var däremot den som deltagarna kopplade mest till en spelbar spelkaraktär. 
Studien behöver dock testas mer för att ge ett pålitligt resultat. Den kan också tjäna på 
att bli ännu mer koncentrerad, exempelvis att fokusera på Utseende för att testa olika 
kombinationer av attribut, etniciteter och kroppstyper. 
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1 Introduktion 
Studien grundas i uppfattningen om att mental ohälsa i media ofta, om alls, framställs på ett 
nedvärderande sätt för karaktären, snarare än ett problem med eventuella plågor. Berry och 
Asamens arbete (1993) talar för en ökad gestaltning av handikapp och funktionsnedsättningar 
hos till exempel bikaraktärer, för att öka förståelsen och normalisera bilden av nämnda 
problem. Little Miss Sunshine (2006) visar risken hos vissa gestaltningar genom att 
avdramatisera allvarliga diagnoser. Oklart är var gränsen går. Studiens artefakter fokuserade 
främst på en föreställd gestaltning inom elektroniskt spel, eftersom spel numera är en del av 
massmedia men kanske inte studerats på samma sätt som annan media. Därför skulle 
återkommande felrepresentationer av till exempel mentala sjukdomar i spel kunna ha en 
negativ effekt på spelarna. Studiens frågeställning var:  

Hur påverkar den grafiska gestaltningen av den mentala ohälsan betraktarens uppfattning om 
karaktären? 

För att besvara frågeställningen användes tre olika sorters gestaltningssätt, baserat på 
Utseende, Kroppsspråk och Miljö. Varje metod hade två versioner – Del 1 med attribut 
kopplade till den mentala ohälsan depression, Del 2 neutral. Attributen insamlades både från 
teoretiska källor, exempelvis Wahl (1995) och Darwin (1872), samt från studerade spel. Spelen 
var specifikt inriktade mot depression eller mental ohälsa och av olika sorters visuella uttryck 
– Depression Quest (Quinn, 2013) var till exempel ett textbaserat spel, från vilket 
beskrivningar och återkommande miljöer markerades snarare än faktisk grafik. Spel som 
Actual Sunlight (O’Neill, 2014) eller Elude (Rusch, 2010) hade i jämförelse karaktärer som 
studerades och jämfördes med varandra, för att sortera ut relevant information. 

Meningen med bilderna var att se vilken sorts gestaltningsmetod som talade mest för en 
depression, samt hur betraktaren upplevde karaktären över lag. Artefakterna utvärderades 
främst via semistrukturerade intervjuer, där 8 informanter deltog. Informanterna hade 
tidigare erfarenhet av att skapa karaktärer, för att de lättare skulle kunna motivera sina svar 
och för att studien på så sätt skulle få ett tydligare resultat. Intervjuerna kompletterades med 
en kvantitativ enkät, vilken besvarades av 35 respondenter. Enkäten var för att nå ut till en 
större mängd människor med olika åsikter och uppfattning, med avsikt att vara tillgänglig på 
ett liknande sätt som exempelvis ett datorspel. 
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2 Bakgrund 
Detta arbete är en förstudie för att underlätta och motivera framtida arbeten inom ämnet. 
Studiens artefakter – grafiska bilder – skulle kunna behandlas som material från en 
förproduktion eller efterforskning av karaktärers gestaltning till ett spelprojekt. Däremot är 
artefakterna i nuläget enbart verktyg i en metod för att undersöka detta arbetes frågeställning. 

Datorspel är idag en tämligen stor del inom mediekulturen och har därmed möjlighet att nå 
ut till och påverka många människor. Spelkaraktärerna blir länken för spelaren att uppleva 
den fiktiva världen. Inför spelproduktionen går skapandet av en karaktär genom många olika 
processer. Arbetet inleds ofta med tvådimensionella teckningar, till att modelleras 
tredimensionellt i en dator, till att animeras inför implementering i spelets motor. 

Katherine Isbister (2006) presenterar olika metoder för karaktärsdesigners att gestalta och 
presentera karaktärerna. Bland annat menar Isbister att karaktärerna ofta grundar sig i 
stereotyper, vilket både har för- och nackdelar. Till exempel kommenterar Isbister att 
stereotyper kan förkorta reaktionstiden hos en spelare i spel med högt tempo. Användandet 
av stereotyper gör det lättare för spelaren att avgöra hur karaktärerna kommer att agera, vilka 
som är fiender eller opålitliga, med mera. Isbister menar också att användandet av en 
stereotyp, kompletterat med attribut som bryter mot stereotypen, kan ge mer intressanta och 
minnesvärda karaktärer, liksom mindre negativa (Isbister, 2006, ss.12-16). 

 

2.1 Kognitiv kategorisering 
Stereotyper är en del av kognitiv kategorisering, vilket George Lakoff (1987) presenterar olika 
teorier kring. I förordet beskriver Lakoff kategoriseringen som en metod för människan att 
förstå en upplevelse. Lakoff menar att det inte finns något mer grundläggande för en person 
än att kategorisera tankar, perception, agerande och tal. Både vid tillfällen då man ser 
någonting som en sorts sak, exempelvis ett träd, eller stolar, nationer, känslor med mera. Även 
olika sorters rörelsemönster som att skriva, använda en hammare eller stryka kläder. Lakoff 
menar att ett rörelsemönster, exempelvis att skriva eller hamra, tillhör kategorin 
rörelsemönster. Detta trots att rörelserna i kategorin inte är exakt likadana men att alla trots 
allt är rörelser bestående av liknande motorik (Lakoff, 1987, ss.5-6). Det kan alltså underlätta 
förståelsen för ett objekt, en händelse eller övrigt attribut om en individ kan placera det i en 
kategori av saker individen sedan tidigare har förståelse för. 

2.1.1 Stereotyper 
 

Social stereotypes are usually conscious and are often the subject of public 
discussion. They are subject to change over time, and they may become public 
issues. Since they define cultural expectations, they are used in reasoning and 
especially in what is called “jumping to conclusions.” However, they are 
usually recognized as not being accurate, and their use in reasoning may be 
overtly challenged. 

Lakoff, 1987, s.85 
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Lakoff menar att stereotyper, i rollen att karaktärisera kulturella förväntningar, exploateras i 
reklam och populärkultur och används för att i vissa sammanhang definiera förväntningar, 
bedöma och dra slutsatser. Författaren tar upp exempel om termen ungkarl som i 
överförenklad bemärkelse är en vuxen, ogift man – förutsatt placerad i en kontext där det finns 
vissa normer om monogama förhållanden och föredragen ålder vid giftermål. Lakoff 
kommenterar den stereotypa ungkarlen som macho, träffar många olika kvinnor, är 
intresserad av sexuella erövringar och så vidare. En ungkarl som följer stereotypen skulle 
därför passa bättre in i rollen som ungkarl än någon som inte följer stereotypen. Exempelvis 
en individ som enbart känner till en annan som ungkarl kan därefter bli förvånad om 
ungkarlen visar sig föredra icke-stereotypa sysselsättningar eller strukturer som 
hushållsarbete, långvariga förhållanden eller liknande (Lakoff, 1987, ss.70-86). 

Isbister (2006) beskriver stereotyper som maktfulla, sociala verktyg för att undermedvetet 
fatta beslut och dra slutsatser i vardagen. När en individ redan skapat en stereotyp – till 
exempel om ungkarlar – har individen en tendens att söka efter och främst se de attribut hos 
karaktären som passar stereotypen. Samtidigt kan individen bortse från de attribut hos 
karaktären som inte passar stereotypen. Sökandet efter komplement mellan attribut och 
stereotyp markeras dock av Isbister som undermedvetet. Isbister menar att kroppen lagrar 
stereotyper för att snabbare dra slutsatser, utan att spendera lika mycket tid eller energi som 
när kroppen utsätts för något nytt (Isbister, 2006, ss.12-13). 

Däremot antas det att en del stereotyper rent utav kan vara skadliga och ha en negativ inverkan 
på betraktaren. Monica K. Miller och Alicia Summers (2007) utförde en studie kring hur 
spelkaraktärer framställdes i speltidningar, utifrån deras teori om att ungdomar ser 
spelkaraktärer som förebilder och att det därför är av vikt att analysera dessa. Detta då annan 
media visat sig kunna påverka både självkänsla, självbild, kroppsuppfattningar liksom 
förväntningar hos människor av respektive kön. Författarna tar upp ett exempel om att 
kvinnor som återkommande ser bildmaterial med ”ideal” för den kvinnliga kroppen – alltså 
en smal kroppsform – har större risk för att tycka illa om sin egen kropp och känna 
nedstämdhet eller depression. Det i jämförelse till kvinnor som inte ser dessa bilder och ideal. 
Författarna menar att detta lett till diskussioner kring huruvida media kan ha så stor påverkan 
att det kan leda människor till negativa beteenden som till exempel ätstörningar (Miller & 
Summers, 2007). Slutsatser kring diskussioner har inte återfunnits, i alla fall inte inom ramen 
av nuvarande arbete. Teorin kan dock beskrivas som en av motiveringarna till ämnet i denna 
studie. 
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2.2 Den mentala ohälsan 
Mental eller psykisk ohälsa är samlingsnamn för flera sjukdomar, till exempel depression, 
fobier eller ätstörningar. Trots att mentala sjukdomar är mycket vanliga upplever den 
drabbade människan sig ofta som defekt eller känner besvikelse över sig själv för att ha blivit 
sjuk. I samhället och i media refereras ofta mental ohälsa till som galenskap, att karaktären 
är sjuk eller inte passar in i samhället. Det är också vanligt att i media tilldela antagonisten – 
den onde eller fienden i berättelsen – mental instabilitet. Något som kan bidra till en bild av 
att mentalt sjuka individer skulle vara en större fara för andra människor jämfört med så kallat 
mentalt friska individer. 

Greg Philo (1997) presenterar i en artikel en man med diagnosen schizofreni. Från att ha sett 
tv-serien Jane Eyre med sin mamma hade mannen en skrämmande bild av mentala 
sjukdomar då en av karaktärerna: 

.. was insane and she ran around screaming and shouting and burnt the house 
down – and that instilled real fear in me… They’ll burn the house down, they’ll 
stab you, they’ll kill you – that’s what I thought myself until I had a problem 
myself. 

Philo, 1997 

Philo noterar också att medias framställningar i vissa fall kan övervinna en persons egen 
uppfattning eller erfarenhet. Otto F. Wahl är författaren till Media Madness (1995) – en 
sammanfattning av tjugofem års studie kring medias bild av mental ohälsa, dess påverkan i 
samhället, samt försök att ändra och förbättra dessa bilder. Wahl kommenterar bland annat 
att mentalt sjuka karaktärer kan framställas som positiva eller sympatiska – om dock felaktiga 
gällande karaktärens sjukdom. Till exempel att individer från samhället ofta blandar ihop 
schizofreni med sjukdomen multiple personality disorder, på grund av medias framställning. 
Detta menar Wahl leder till falsk tro, förvirring och konflikt för drabbade människor. Till 
exempel om en individ diagnostiserats med en sjukdom, medan individens närstående 
misstror diagnosen då de inte tycker sig se de symptom de lärt sig från media (Wahl, 1995, 
ss.14-15, 89). 

Wahl tar också upp att mentalt sjuka karaktärer ofta porträtteras utan några 
personlighetsdrag utöver själva sjukdomen, till exempel utan något direkt arbete, ingen tydlig 
ålder, inga familjerelationer eller liknande förbindelser till en social identitet. Detta menar 
Wahl kan ge bilden av att de inte tillhör samhället på samma sätt som andra (Wahl, 1995, 
ss.42-43). 

Claire Wilson m.fl. (2000) studerade förekomsten av framställning av mental ohälsa i tv-
program riktade till barn under tio år. Från resultatet noterade författarna att de gestaltningar 
som förekom i hög grad var generiska och saknade specifika symptom eller diagnoser för 
karaktärens sjukdom. Detta liksom att karaktären sällan påvisade bieffekter eller något 
lidande från den tilltänkta sjukdomen, vilket mentala sjukdomar annars ofta tillför den 
drabbade individen. Författarna menade att detta kan inbjuda betraktaren till att generalisera 
alla mentalt sjuka individer och inte se till varians mellan olika diagnoser eller personer. Dock 
var alla de studerade karaktärerna tecknade och alla förutom en gestaltad som ett djur, vilket 
författarna diskuterar kan bidra till ett distanserande från mänsklig koppling till sjukdomarna 
(Wilson m.fl., 2000). 
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Otto F. Wahl kommenterade tidiga konstnärers problem i att försöka att visuellt gestalta något 
som i grunden är ett osynligt, mentalt fenomen. Som resultat av dessa försök formulerar Wahl 
att melankoliska karaktärer – vilket idag kanske snarare kallas deprimerade – ofta ges 
karaktäristiska poser som inkluderar sänkt blick och svag muskelspänning. Wahl tar också 
upp att karaktärerna tenderade att gestaltas som mörkare i hyn, relaterat till en uppfattning 
från antiken om att melankoli var resultatet från ett överskott av svart galla i kroppen, som 
därmed färgade karaktärens övriga utseende (Wahl, 1995, ss.116-117). Tidigare analyserade 
Wahl andra gestaltningar av mental ohälsa, då kanske främst i form av galenskap. 
Gestaltningarna var då ofta i form av hukande, något överviktiga kroppstyper och runda 
ansikten, vidöppna ögon och illa skött hår (Wahl, 1995, s.38). 

Charles Darwin publicerade 1872 en bok kring människors och djurs ofrivilliga tecken på 
känslor. Darwin beskriver bland annat att när känslor som melankoli infinner sig hos en 
individ sänks antingen mungiporna, de inre ändarna av ögonbrynen höjs lätt, eller båda 
rörelserna i kombination, följt av en lätt bildning av tårar. Detta menade Darwin var en vuxen 
motsvarighet till ett litet barns gråt (Darwin, 1872, se Tholozany & Columbe, 2008). 

2.2.1 Depression 
Att vara nedstämd eller känna oro eller ångest är naturliga reaktioner i den mänskliga 
kroppen. Reaktionerna kan komma som följd av svåra händelser som dödsfall, stress eller 
stora förändringar i livet. På 1177 Vårdguiden (2016) markeras att gränsen mellan depression 
och nedstämdhet är flytande. Att känna sig nedstämd och orkeslös varje dag under mer än två 
veckor kan tyda på en depression. En enstaka depression brukar gå över på ungefär ett halvår. 
Under längre perioder kan det röra sig om diagnoser som dystymi eller bipolär sjukdom. 
Dystymi är att individen under minst två år nästan aldrig känt sig glad utan alltid varit något 
nedstämt. Bipolär sjukdom är att få återkommande depressioner varvat med perioder av 
mani, överdriven upprymdhet och bristande omdöme (1177 Vårdguiden, 2016).  

Den vanligaste sortens depression menar Vårdguiden är egentlig depression, vilket kan delas 
upp i tre nivåer:  

Lätt eller lindrig depression, då individen kan fungera socialt och praktiskt i vardagen tack 
vare ansträngningar då individen annars mår dåligt inombords. 

Medelsvår eller måttlig depression, vilket kan bidra till att individen inte längre orkar med 
sitt vanliga arbete, relationer eller behov som att sova ordentligt. 

Svår depression, då individens tankar och känslor påverkas så mycket att individen inte bryr 
sig om grundläggande behov som att äta. Vissa individer drabbas också av självmordstankar 
eller planer att ta sitt liv, något vårdguiden markerar inte drabbar alla med en svår depression 
(1177 Vårdguiden, 2016). 
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3 Problemformulering  
Filmen Little Miss Sunshine (2006) inleds med att en av huvudkaraktärerna nyligen försökt 
ta sitt liv. Filmens huvudsakliga berättelse tycks inte påverkas av den mentala sjukdomen och 
mot slutet, mellan en till tre dagar i filmen, finns knappt några tecken kvar av depressionen. 
Mental ohälsa i media, exempelvis film, har en tendens att bli mystifierade då den mentala 
ohälsan gestaltas på ett felaktigt vis. En depression skulle vanligtvis inte gå över på ett fåtal 
dagar, utan kan innebära många veckor av både medicin och terapi. 

Gordon L. Berry och Joy Keiko Asamen (1993) diskuterade gestaltningar av handikapp och 
funktionsnedsättningar i film och serier på TV. Författarna kommenterade en tendens att 
synliga handikapp var ovanliga hos bikaraktärer eller liknande utifall att handikappet skulle 
ta för mycket fokus från den huvudsakliga berättelsen. Detta menade dock författarna tog del 
i att skapa en sorts förvriden bild av synliga handikapp. Berry och Asamen kommenterade att 
en betraktare som enbart ser handikapp när det är relevant också har större risk att senare bli 
distraherad av en handikappad karaktär – även om karaktärens handikapp inte är tänkt att 
vara i fokus (Berry & Asamen, 1993).  

Detta arbete grundar sig i antagandet om att mental eller psykisk ohälsa i media ofta, om alls, 
framställs som ett negativt och för karaktären sänkande drag. Det refereras också sällan till 
som ett problem för karaktären utan snarare en humoristisk eller udda egenskap. Hur 
påverkar egentligen sådana gestaltningar betraktaren utanför media? Berry och Asamens 
arbete (1993) talar för en ökad gestaltning av handikapp och funktionsnedsättningar för att 
öka förståelsen och normalisera bilden av nämnda problem. Little Miss Sunshine (2006) visar 
risken hos vissa gestaltningar genom att avdramatisera allvarliga diagnoser. Oklart är var 
gränsen går. 

Datorspel är idag en stor del av mediekulturen och kan influera många människor. En 
avsaknad av spel som gestaltar mental ohälsa hos protagonistiska karaktärer kan bidra till att 
skapa negativa stereotyper men framför allt distansera problemen från spelaren. En fundering 
relaterad till ovan nämnt problem är hur en spelare skulle påverkas, vars primära 
mediekonsumtion är i form av spel, om mental ohälsa aldrig togs upp i spelen? Framför allt, 
hur skulle en sådan spelare se till sig själv om han eller hon själv drabbades av en mental 
sjukdom? Sådana funderingar är svåra att besvara i nuläget men är trots allt relaterade till 
mitt arbete. Arbetet är i form av en förstudie för eventuella, framtida arbeten, studier eller 
projekt relaterade kring gestaltningen av mental ohälsa. Dock, med avsikt att en spelare lättare 
ska relatera till skapad karaktär – är det möjligt att gestalta en mental sjukdom grafiskt 
samtidigt som karaktären ges egenskaper, personlighet eller attribut utöver sjukdomen i sig? 
Frågeställningen för detta arbete är: 

Hur påverkar den grafiska gestaltningen av den mentala ohälsan betraktarens uppfattning om 
karaktären? 
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3.1 Metodbeskrivning 
För att besvara frågeställningen utfördes ett antal illustrationer utifrån den valda diagnosen – 
depression. Illustrationerna har sin grund från teoretiska källor, exempelvis Otto F. Wahl 
(1995). Vissa relevanta spel studerades för att finna estetiska framställningar, exempelvis 
Elude (Rusch, 2010) och Actual Sunlight (O’Neill, 2014).  Kring spelen utfördes antingen 
bildanalyser av karaktärerna eller generella analyser kring återkommande miljöer, 
beskrivningar eller händelser. Resultatet av analyserna och de teoretiska källorna sorterades i 
nyckelord för att skapa en grund till de grafiska artefakterna. 

3.1.1 Arbetsmetod 
Det praktiska arbetet resulterar i tre grupperingar av illustrationer med olika sorters fokus. 
Varje grupp består av två illustrationer, en med attribut kopplade till den mentala ohälsan, 
den andra utan. Den första gruppen påvisar de fysiskt synliga stereotyper, i karaktärens 
utseende, som hittades under efterforskningarna. Den andra gruppen visar inga tydliga 
stereotyper men med ett kroppsspråk relaterat till den mentala ohälsan. Den tredje och sista 
gruppen visar en neutral karaktär utan tydliga stereotyper men i en miljö eller kontext 
relaterad till den mentala ohälsan. Grupperna benämns som Utseende – Kroppsspråk – Miljö. 

Då karaktärerna i utvärderingen skulle kopplas till datorspel kan illustrationernas genre eller 
tema markeras som peka-klicka-spel, strategi eller simulation i en fiktiv nu-tid. 
Illustrationerna ämnade inte beröra speciella eller exklusiva händelser, egenskaper eller 
karaktärsroller som till exempel hemliga krig eller tämjande av drakar. Illustrationerna riktas 
främst mot ett relativt alldagligt liv en spelare, i detta fall från västvärlden, lätt ska kunna 
relatera till. Val av ett neutralt tema är för att säkerställa ett resultat som inte påverkats av 
utomliggande faktorer - till exempel hur en rustning är designad, om det får karaktären att se 
starkare eller svagare ut och hur det i så fall påverkar karaktärens mentala hälsa och så vidare. 

Inför undersökningarna tilldelades bilderna en viss ordning att visas i. Strukturen var i form 
av Utseende (sjuk/frisk) – Kroppsspråk (frisk/sjuk) – Miljö (sjuk/frisk) (se vidare beskrivning 
av illustrationerna under avsnitt 4.2 till 4.3). Valet att inleda med Utseende var för att 
utseendet hos en karaktär ofta är en av de större faktorerna vid uppfattningen liksom 
skapandet av karaktären. Utifrån att det därför skulle vara mer relaterbart till informanten 
inleddes undersökningen med Utseendet, som en så kallad mjukstart. Därefter ökade 
mängden information runt omkring karaktärerna i och med att den andra delen visas i 
helkropp och den tredje i miljö, vilket successivt skulle kunna öka kravet på deltagarnas 
tolkningsförmåga. Växlandet mellan den ”sjuka” och den ”friska” gestaltningen av karaktären 
var med avsikt att undvika ett mönster för deltagarna, till exempel att karaktären alltid var 
nedstämd på första bilden och mer neutral på den andra, eller liknande. 

3.1.2 Abstraktion 
Illustrationerna skapades för att i så stor utsträckning som möjligt framhäva karaktärens 
design och den mentala ohälsans valda attribut. Implementering av färg och skuggor kunde 
tilldela illustrationerna en viss känsla eller stämning, vilket också kunde påverka hur 
informanten uppfattade och analyserade illustrationen. Därför planerades illustrationerna i 
linjer utan färg samt utan markant ljus eller skugga, för att särskilja de olika designval som 
gjorts med avsikt att påvisa den mentala ohälsan. 

Att enbart utföra bilderna i linjer tilldelar dem en viss abstraktion. För informanten kan detta 
tillföra problem att se och tolka exakt vad som syns på bilden, då de varken har tillgång till 
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material, färger, faktisk geometri eller ytterligare aspekter som vore lättare tolkade i till 
exempel ett fotografi. Avsaknad av ovan nämnda aspekter ger dock informanten större 
möjlighet att tolka in egna känslor och uppfattningar, alltså att få en egen bild av och själva 
skapa karaktären i och med att karaktären inte är ”färdig”. För studiens syfte ansågs sådana 
möjligheter lämpliga, till exempel utifrån Wahls kommentar om tidiga konstnärers försök och 
förmodade problem i att visuellt gestalta något som i grunden är ett osynligt, mentalt fenomen 
(Wahl, 1995, s.38). Att eftersträva små detaljer av mental ohälsa i en abstrakt gestaltning 
(enbart linjeteckning) var därför från förhoppningen att nå fram till informantens egna 
underliggande uppfattningar och åsikter. 

3.1.3 Kvalitativ utvärderingsmetod 
Den första utvärderingen beskrevs för informanten som olika metoder att gestalta en 
karaktär och skedde via semistrukturerade intervjuer. Till undersökningen fanns en 
övergripande grund och frågor som önskades besvaras av varje informant. För detta skulle en 
strukturerad intervju kunna vara lämplig – alltså att intervjuns mall är fast och frågorna mer 
rakt på sak. Däremot handlar undersökningen om ett svårdefinierat ämne som kan tjäna på 
ett mer avslappnat samtal eller diskussion, mer i stil med en ostrukturerad intervju. Metoden 
för denna undersökning blev en viss kombination, vilket skulle kunna benämnas som en 
semistrukturerad form. Den semistrukturerade intervjun är flexibel då den ger möjlighet att 
ställa följdfrågor och för en stund ändra fokus om informanten tar upp något som är intressant 
för ämnet (Østbye m.fl., 2004, ss.102-103). 

Helge Østbye m.fl (2004) kommenterar också vissa riktlinjer att tänka på vid intervjuer. Till 
exempel att inledningsvis fråga om konkreta saker som är lätt besvarade – om informantens 
jobb, ålder eller liknande. Därefter frågor som innebär lite mer eftertanke, för att mot slutet 
kunna ställa mer kontroversiella frågor. Författarna menar att risken med den senare delen, 
de kontroversiella frågorna, är att om de ställs för tidigt i intervjun kan informanten känna sig 
olustig eller obekväm och i stället undvika frågan eller inte svara ärligt (ibid, s.105). 

Därför strukturerades intervjuerna utifrån ovan nämnda riktlinjer, inledningsvis med att 
fråga om ålder, kön/genus och erfarenheter inom att skapa karaktärer. Därefter frågorna om 
själva illustrationerna eller artefakterna, som skedde något mer i form av en strukturerad 
intervju med förutbestämda frågor. Illustrationerna presenteras en i taget för informanten 
med vissa basfrågor, exempelvis vad som var det första informanten såg, funderade på, om de 
fick en viss känsla av illustrationen eller liknande. Detta följdes upp av vilka egenskaper 
karaktären skulle kunna ha, liksom vilken roll i ett fiktivt datorspel. Informanten kunde ställa 
frågor eller be om exempel för att intervjun inte skulle ta för lång tid eller bli obekväm. Detta 
kan däremot ha avgränsat vilka ord informanterna valde att använda för att beskriva 
karaktären eller illustrationen, vilket också togs i beaktande under utvärderingen.  

Först därefter förklarades att vissa karaktärer var tänkta som deprimerade, vilket kan 
jämföras med de kontroversiella frågorna som nämndes ovan. De tre berörda bilderna 
presenterades sedan samtidigt, exempelvis på ett bord, och därifrån ombads informanten 
tilldela karaktärerna en egenskap var, roll i ett fiktivt spel, samt erbjuda informanten att ta 
upp egna tankar i en mer ostrukturerad intervjuform.  

Informanterna från intervjuerna valdes med avsikt att ha viss förståelse för karaktärsdesign, 
för att lättare kunna motivera varför de såg och tänkte på vissa saker. Insamling av 
informanter skedde via Facebook, på en grupp för alla studenter vid Högskolan i Skövde, 
liksom en grupp specifikt inriktad mot programmen under inriktningen Dataspelsutveckling. 
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De informanter som efterfrågades var antingen grafiker eller game writers, utifrån kunskap 
att sådana studenter någon gång under sin utbildning skapar karaktärer genom antingen text 
eller bild och därför skulle inneha eftersökt erfarenhet. Sammanlagt intervjuades åtta 
personer. 

3.1.4 Kvantitativ utvärderingsmetod 
De kvalitativa intervjuerna kompletterades med en kvantitativ enkät, som skrevs på engelska 
och korrekturlästes av en engelsktalande släkting. Enkäten distribuerades via webbsidor som 
Facebook, Tumblr, Deviantart och uppmuntrades därifrån att delas vidare. Enkäten hade för 
avsikt att nå ut till så många olika personer som möjligt, för att eftersträva liknande omfång 
av personer som massmedia - eller i detta fall datorspel - berör. Att insamla åsikter från alla 
som spelar eller spelat datorspel är givetvis inte möjligt. Enkäten eftersträvade dock både 
variation av ålder, kön, ursprung och personlig koppling till mentala sjukdomar, som ett slags 
stickprov av önskad målgrupp. Enkäten tog upp liknande frågor som i intervjuerna men 
fokuserade på uppfattningen av karaktären utan att förklarar illustrationerna vidare. Enkäten 
såg främst till skillnader mellan gestaltningsformerna, vad som talade mest för en mental 
sjukdom och ifall någon av gestaltningarna hade en tendens till att påverka karaktären mer 
positivt eller negativt. 

För att undvika att respondenter inte skulle orka genomföra hela enkäten var en stor del av 
enkäten frivillig, nämligen samtliga frågor som innebar att respondenten själv skulle 
formulera sig. Den kvarvarande, obligatoriska frågan var i form av vilka egenskaper eller 
attribut karaktären skulle kunna ha. Respondenten hade då tillgång till tjugo ord sorterade i 
bokstavsordning, varav tio ord var positivt laddade och tio negativt laddade. Orden valdes från 
Wahl och Roths studie (1982) om framställning av mental ohälsa i tv, då studien berörde ett 
liknande område och orden valts från individer insatta i ämnet. Sammanlagt besvarade 35 
personer enkäten. 
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4 Genomförande  
Inledningsvis sammanställdes de anteckningar och markeringar som gjorts under arbetets 
förproduktion, med andra ord under de första veckorna. Resultatet baserades på en 
uppdelning mellan teori (se avsnitt 2 Bakgrund) och studerande av spel, från vilka stödord 
representerade den övergripande informationen. De nyckelord som upplevdes mest 
framträdande eller viktiga är nedan markerade med en understrykning. 

4.1 Studerade spel 
Arbetet inleddes med att eftersöka lämpliga spel. Formuleringar som mental illness in 
/computer/games; depression in games; mentally ill/depressed game characters användes 
på söktjänsten Google. Resultat som ”most depressing game character” eller ”game 
characters who are secretly mentally ill” användes inte då de var idéer spelare själva skapat 
och skämtade om. De resultat som användes ämnade ha en seriös grundtanke, till exempel 
genom att informera om, diskutera eller kritisera de försök som gjorts att gestalta mental 
ohälsa i spel. Till exempel blogginlägg från hemsidor som Kotaku (Owen, 2013), Project UROK 
(Jacqueline, 2015) och The Daily Dot (Bennett, u.å.).  Alla ovan nämnda hemsidor 
presenterade ett antal olika spel som skapats specifikt för att gestalta mental ohälsa eller 
depression. På det viset valdes spelen som skulle studeras, vilka var Depression Quest (Quinn, 
2013), Elude (Rusch, 2010), Inner Vision (Rao, 2013), Actual Sunlight (O’Neill, 2014) och 
Neverending Nightmares (Infinitap Games, 2014).   

Spelen valdes främst utifrån att de beskrevs gestalta depression på något sätt, men kunde 
också rikta sig något mot andra mentala åkommor. Vad som undveks var gestaltningar av så 
kallat galna karaktärer eller skräckspel, som utifrån efterforskningar visat sig återanvända 
flera skadliga stereotyper och miljöer. Till exempel kommenterade Jack Yarwood (Alphr, 
2015) skräckspelet Outlast (Red Barrels, 2013) där man som spelare är instängd på ett 
mentalsjukhus. För att komma ut behöver spelaren ta sig igenom mörka korridorer och 
undvika de inackorderade patienterna – mentalt sjuka karaktärer som används enbart som 
hotfulla objekt. Yarwood jämför gestaltningen med den skada gestaltningen kan göra en 
faktiskt mentalt sjuk individ, genom att porträttera dem som något ämnad att tycka illa om, 
förakta eller låsa in (Yarwood, 2015). 

De valda spelen spelades igenom, om möjligt utan nedladdningar eller köp. Vid annat fall 
studerades playthroughs (en video från där någon annan spelar valt spel) och bilder. Första 
intryck antecknades i stödord. Därefter studerades varje spel igen från bilder, för att 
återkoppla och se likheter mellan varje spel. 

4.1.1 Depression Quest (Quinn, 2013) 
Ett textbaserat spel om en deprimerad karaktär runt 20 år, i ett fast förhållande och ett arbete 
karaktären inte trivs med. Genom spelets gång har spelaren ett antal alternativ hur situationer 
ska hanteras. Att göra skadliga val som får karaktären att må sämre ger färre alternativ senare 
i spelet. Att därefter tvinga karaktären att göra något ansträngande, till exempel att arbeta, 
blir omöjligt och de ansträngande alternativen stryks över. 

Då Depression Quest är just textbaserat finns inget grafiskt material att analysera. Därför 
sammanställdes de miljöer som ofta återkommer eller refereras till, vilket var: säng/sovrum, 
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använda dator/tv som distraktion. Vid mer skadliga val återkom sovrum eller badrum som 
tillflyktsorter, liksom alkohol som försök att må bättre. 

4.1.2 Elude (Rusch, 2010) 
Ett 2D-spel i en skog, där spelkaraktären successivt ska klättrar uppåt tills den kommit över 
trädtopparna. På vägen kan karaktären stöta på fåglar – saker karaktären uppskattar – och 
från att resonera med fåglarna kan spelaren hoppa högre. Efter att ha kommit ovanför 
trädtopparna faller dock karaktären ner igen, djupare än innan, för att sedan behöva klättra 
upp till startpositionen för att försöka igen. Denna succession upprepas tills det tycks omöjligt 
att ta sig till ytan igen. 

Karaktären är liten och färglös, nedsjunken hållning, avslappnade armar och ben, neutralt 
ansikte med rak mun. 

 

Figur 1 Skärmklipp från Elude (Rusch, 2010) 

4.1.3 Inner Vision (Rao, 2013) 
Ett 2D-spel av något enklare, grafisk kvalité. Inner Vision inleds med att spelaren träffar Yama 
– namnet likadant som en dödsgud från den hinduiska religionen. Karaktären Yama utmanar 
spelaren att prata med tre olika karaktärer för att övertyga dem om att inte begå självmord.  
Karaktärerna spelaren sedan talar med upplever problem relaterade till sexuell läggning, 
utanförskap, prestationsångest och ekonomi. 

Den första karaktären är en kvinna med kort hår och neutrala kläder. Från den abstrakta 
gestaltningen tycks karaktären titta neråt med en relativt besvärad ”blick”, rak mun. Hon sitter 
med korsade ben och ett över lag försvarsinställt kroppsspråk. Karaktären beskrivs i efterhand 
som ”emo chick” av Yama (Rao, 2013). 

Den andra karaktären är relativt stereotypt framställd som en asiat utifrån karaktärens 
familjerelationer och liknande, med smalare ögon och propert klädd. Munnen är rak och 
kroppen vinklad bortåt, som om karaktären är på väg att gå. 

Den tredje karaktären är en överviktig man med vad som tycks vara ovårdat hår och skägg. 
Karaktären ser något bortkommen ut, med öppna ögon och rak mun. Karaktären beskriver sig 
ha drogmissbruk och säger också sig ha ”[n]o job, no home, no family”, relaterat till vad Wahl 
kommenterade om att mentalt sjuka karaktärer ofta gestaltas utan någon tydlig social identitet 
(Wahl, 1995, s.42). 
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Figur 2 Skärmklipp från Inner Vision (Rao, 2013) 

4.1.4 Actual Sunlight (O’Neill, 2014) 
Ett 2D-spel i top-down-view (sett ovanifrån), med ett antal mer bearbetade stillbilder. 
Huvudkaraktären är Evan, en överviktig man som är kritiserande och missnöjd med sitt liv. 
Stor del av spelet är textbaserat, då spelaren får ta del av Evans tankar och reflektioner kring 
den vardag han befinner sig i, liksom hur han avskärmar sig från och kritiserar personerna i 
sin omgivning. 

Actual Sunlight observerades genom en playthrough från Youtube samt bilder från Googles 
bildsökningstjänst. Huvudkaraktären gestaltades som överviktig, kort hår, runt ansikte, små 
ögon, vanligtvis rak mun och sammandragna eller ”besvärade” ögonbryn (inre ändarna av 
ögonbrynen vinklade uppåt). Från stillbilderna var karaktärens hållning ofta ihopsjunken, 
kläderna neutrala. Han beskrevs konsumera alkohol, spela spel, ha en dålig relation till sin 
spegelbild, liksom att ha sönder saker. De miljöer som skildrades i spelet var 
huvudkaraktärens hem, alltså sovrum, badrum, kök. Från köket beskrevs kylen tom och spisen 
oanvänd. Vid flera tillfällen refererade spelet till byggnadens tak, att hoppa eller att inte hoppa 
ner därifrån. 

 

Figur 3 Skrämklipp från Actual Sunlight (O’Neill, 2014) 

4.1.5 Neverending Nightmares (Infinitap Games, 2014) 
Ett skräckspel om en karaktär som lider av mardrömmar. Neverending Nightmares bryter 
från ovan nämnda spel genom att vara ett skräckspel, vilket kan riskerar användning av 
skadliga stereotyper genom att gestalta mental ohälsa som skrämmande (se avsnitt 4.1 
Studerade spel, Yarwood 2015). Spelet beskrivs dock av Colette Bennett (The Daily Dot, u.å.) 
som inspirerat av vad spelets skapare upplevde genom att själv ha drabbats av depression och 
diagnosen obsessive compulsive disorder. Skaparen, Matt Gilgenbach, beskrev spelet som ett 
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försök att visa den ensamhet och frustration han kände under den svårare perioden (Bennett, 
u.å.). 

Analys för detta spel skedde främst genom Googles bildsökning. Karaktären har ett runt 
ansikte, kort hår, små ögon med ringar under. Munnen rak, ögonbrynen ”besvärade”. Armar 
och ben är avslappnade. 

 

Figur 4 Skärmklipp från Neverending Nightmares (Infinitap Games, 2014) 

 

4.2 Första sammanställningen och utkast 
Stödorden sorterades utifrån vilket bild de var mest relaterbara till, samt vilka som var mest 
återkommande liksom genomförbara. Snabba skisser på papper gjordes för att testa idéer. 
Därefter reflekterades det kring vilka sorters svar en informant skulle kunna ge kring bilderna, 
liksom vad för sorts bilder som skulle kunna vara för uppenbara eller missvisande. Det ansågs 
nödvändigt att eftersträva en så jämn antydan till depression som möjligt i alla bilder, utan att 
en karaktär var uppenbart gestaltad som deprimerad medan en annan knappt påvisade en 
sjukdom alls. Utvärderingen av resultatet skulle sedan säga vad för sorts gestaltning som 
upplevdes intresseväckande eller gav en positiv uppfattning hos betraktaren, vilket också 
skulle kunna jämföras med hur villig en spelare är att använda karaktären att representera sig 
själv i det fiktiva spelet.  

Karaktärerna planerades inledningsvis som att vara samma person, att se likadana ut, i olika 
sorters gestaltning. Därmed fanns dock risken att informanterna skulle tro att de olika 
bilderna hörde ihop och att de bilder som visades först i undersökningen därför skulle påverka 
uppfattningen om de karaktärer som visades i slutet. Därav bestämdes att karaktärerna skulle 
göras så olika som möjligt utan att det påverkade resultatet. Till exempel för stora skillnader, 
med en karaktär gravt överviktig och den andra underviktig, skulle kunna påverka resultatet i 
och med nya och irrelevanta aspekter kring exempelvis hur hälsosam eller ohälsosam 
karaktären upplevdes. För att också undvika att ansiktsuttrycken påverkade Bild 2 - 
Kroppsspråk och 3 - Miljö vars fokus låg på kroppsspråk eller miljö, valdes att ansiktet skulle 
försöka gömmas naturligt bakom till exempel hår eller kläder. Karaktärerna planerades sakna 
tydliga könsrelaterade attribut, för att därmed kunna tolkas som manliga eller kvinnliga och 
därifrån med förhoppningen att öka informantens abstrakta tolkningsförmåga. 
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4.2.1 Bild 1: Utseende 
Illustrationen antecknades med stödorden: runt ansikte, rak mun, ”besvärade” ögonbryn, 
mindre ögon, ringar under, kort hår. 

Bild 1 var relativt sammanhållen i informationen, det var möjligt att kombinera utan att 
informationen sa emot sig själv. Det runda ansiktet skulle kunna återkopplas till exempelvis 
Wahls (1995) kommentar kring att en mentalt sjuk karaktär ofta kan ha en viss övervikt. Runt 
ansikte och övervikt kan också ses som ett tecken att karaktären inte har energi eller 
motivation till att motionera eller äta nyttigt. Ringar under ögonen kan vara från dålig eller 
bristfällig sömn på grund av negativa tankar. Det korta håret med avsikt att relatera till saknad 
av ork eller vilja hos karaktären att bry sig om sitt utseende, utifrån uppfattning att kort hår 
kanske är lättare att sköta om än långt hår. 

Tanken bakom Bild 1 var att skapa ett sorts underliggande utseende som talade för depression. 
Alltså att det inte var uppenbart att karaktären var ledsen, frustrerad, trött eller liknande. 
Därför behövde de olika ansiktsdragen regleras tills de var knappt synliga, främst vinklingen 
av ögonbrynen eller hur munnen krökte sig, vilket Darwin (1873) beskrev som en vuxen 
motsvarighet till ett barns gråt. En överdrift av dessa attribut skulle därför kunna göra bilden 
övertydlig. För att också undvika påverkan av kroppsspråket, till exempel om karaktären vore 
något bortvinklad eller krökte ryggen, planerades Bild 1 som främst en porträttbild att visa 
från ungefär midjan och uppåt. 

 

Figur 5 Bild 1: Utseende, del 1 
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4.2.2 Bild 2: Kroppsspråk 
Illustrationen antecknades med stödorden: ihopsjunken, avslappnade armar och ben, 
självbeskyddande, bortvänd. 

Bild 2 tycktes ha tämligen konsekvent information, i och med att karaktären på olika sätt 
skulle gömma eller försvara sig från omvärlden genom att böja sig framåt, som för att skydda 
buken. Mjukt böjda leder från att muskler inte är spända, vilket kan betyda att karaktären 
känner sig trött eller omotiverad. Handens placering på armen är mellan en antydan till att 
skydda kroppen, liksom att inte ha muskelspänning eller ork nog att inta en mer skyddande 
position eller bekämpa konflikten. 

 

Figur 6 Bild 2: Kroppsspråk, del 1 
 

4.2.3 Bild 3: Miljö 
Illustrationen antecknades med stödorden: säng, dator/tv/spel, missbruk/alkohol, tom kyl, 
farlig plats. 

Bild 3 var mest problematisk då nyckelorden inte var relaterade till varandra på ett 
kombinerbart sätt. Val av miljö kan också ge för uppenbara eller tvetydiga resultat. Vad som 
eftersträvades var känslan att karaktären inte tog hand om sig själv, inte orkade arbeta eller 
göra något, att försöka glömma eller distrahera sig genom skadliga tendenser som alkohol eller 
överdrivet mycket tid framför dator, tv eller liknande. En återkommande referens från de 
studerade spelen var att karaktären inte orkade gå upp från sängen. Att enbart gestalta en 
karaktär som ligger eller sitter på sängen kan dock tolkas som en enbart trött person. Om 
karaktären skulle böja sig framåt för att visa ett motstånd att resa sig skulle Miljöbilden gå 
ihop med Bild 2 som påvisar Kroppsspråk. Därför valdes att karaktären skulle stå upp, för att 
ge ett så neutralt kroppsspråk som möjligt.  
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Därefter var miljön ”farlig plats” kanske mest relaterat till depression, eller i vart fall den mer 
extrema bieffekten i form av självmordstankar. Det sågs därför också för uppenbart eller 
dramatiskt att karaktären skulle befinna sig uppe på ett tak eller en annan farlig plats. Att 
karaktären skulle slå sönder saker, som i Actual Sunlight (O’Neill, 2014), gick för långt mot 
den negativa stereotypen att mentalt sjuka skulle vara farliga. Att det däremot skulle vara 
stökigt i miljön kan ge bilden av att karaktären ”missköter” sig själv och inte orkar städa. Att 
en del av oredan skulle vara kopplat till missbruk var också möjligt – det fanns däremot en 
viss gräns innan det skulle kunna se ut som en överdriven bild av alkoholism eller 
drogmissbruk. Slutligen valdes att miljön skulle vara i ett något stökigt kök, visa en tom kyl, 
en laptop och viss antydan till alkohol. Detta för att till viss del påvisa bristen på energi att 
sköta om sig själv eller omgivningen, samt att välja att göra ingenting på datorn för att 
distrahera sig från de negativa känslorna. Chansen fanns dock att ett neutralt utseende på 
karaktären och karaktärens hållning talar för att karaktären är nöjd med sin tillvaro, vilket i 
stället skulle kunna tala mer för att karaktären är rent av slarvig eller liknande. 

 

 

Figur 7 Bild 3: Miljö, del 1  
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4.3 Andra sammanställningen och utkast 
De första illustrationerna tilldelades kritiken att det fanns ett stort behov av en jämförelse, 
med andra ord karaktärer utan de attribut (stimulus) som var kopplade till depression. Detta 
för att i undersökningen kunna mäta och jämföra mellan den deprimerade karaktären 
respektive den ”friska” för att se om och hur attributen påverkar uppfattningen om karaktären.  

Ett alternativ vore att göra en bild som använder och visar både karaktärens utseende, 
kroppsspråk och miljö men utan de ”sjuka” attributen. En sådan bild skulle däremot skilja sig 
från de andra, i och med att kombinera de tre olika sätten för att gestalta karaktären. Ett andra 
alternativ kunde vara att enbart kombinera två metoder i taget, till exempel Utseende med 
Kroppsspråk, Kroppsspråk med Miljö, för att successivt växla mellan valen av gestaltning. 
Resultatet blev att i stället göra en ”frisk” och en ”sjuk” för varje gestaltningsområde, alltså två 
bilder som visade karaktärens utseende, två som visade kroppsspråk, två som visade miljö. 
För att de två versionerna inte skulle skilja sig för mycket från varandra – vilket skulle kunna 
ge ett svårtolkat resultat – redigerades de redan skapade bilderna på de ”sjuka” karaktärerna. 
De attribut som medvetet illustrerades i de första bilderna togs i stället bort för att ersättas 
med ett mer neutralt alternativ. 

 

Redigeringen av Bild 1: Utseende gav ett smalare ansikte och längre hår. Ögonbrynen 
vinklades mer neutralt och läpparna rundades, fortfarande med avsikt att kunna se både glad 
eller ledsen ut. De små rynkorna under ögonen för att visa trötthet avlägsnades. 

 

Figur 8 Bild 1: Utseende. Till vänster, Del 1, deprimerad. Till höger, Del 2, ”frisk”. 
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Redigering av Bild 2: Kroppsspråk var i form av en rakare rygg och höjt huvud, för att visa 
mer självförtroende. Benens nya placering var för att musklerna skulle se mer spända ut. 
Händerna i tröjans fickor kan fortfarande ge ett avslappnat intryck men det kanske också är 
vanligare och mer neutralt att se hos en karaktär. 

 

Figur 9 Bild 2: Kroppsspråk. Till vänster, Del 1, deprimerad. Till höger, Del 2, ”frisk”. 
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Redigering av Bild 3: Miljö resulterade i att all stökighet eller oreda togs bort eller ersattes av 
prydligare varianter. Antydan till ett alkoholmissbruk i och med flaskorna togs bort. Kylskåpet 
tilldelades matvaror för att inte längre tala för bristande ork. Datorn som skulle antyda 
hemsidor som Netflix, Youtube eller liknande metoder för att slappna av, byta fokus eller tänka 
på annat, ersattes med mer neutrala rutor för att tala för ett pågående arbete. 

 

Figur 10 Bild 3: Miljö. Till vänster, Del 1, deprimerad. Till höger, Del 2, ”frisk”. 

 

4.4 Pilotundersökning 
Tre individer från 2D-utbildningen på Högskolan i Skövde, tredje året, intervjuades för att se 
över formuleringar och allmänt upplägg av undersökningen. Inledningsvis visades bilderna 
på en dator, vilket i vissa fall kunde bli klumpigt om datorn till exempel öppnade fel program 
för att visa bilden eller över lag hade problem med tekniken. Därför skrevs bilderna ut i 
pappersformat för att lättare hanteras. 

Fortsättningsvis visade sig vissa delar av det förberedda manuset svårtolkat för 
informanterna, vilket ledde till att det sedan redigerades eller förtydligades. Till exempel att 
undersökningen var uppdelad i tre olika sätt för att gestalta en karaktär. Vid undersökningen 
benämndes gestaltningssätt som gestaltningsmetoder. Ordvalet metod misstolkades av en 
informant vilket resulterade i att varje grupp av bilder inledningsvis presenterades med 
exempelvis ”Del 2 gestaltar utifrån kroppsspråk, första bilden” för att informanten lättare 
skulle förstå vad de förväntades se till på bilden. (Korrigering av termen, till gestaltningssätt 
snarare än metod, skedde först vid slutet av arbetet men användes genom hela projektet och 
samtliga undersökningar.) 

Utöver ovan nämnda aspekter utfördes testerna utan några större problem. 

 



 
20 

5 Utvärdering 
Studiens syfte ämnade beröra hur en grafisk gestaltning av mental ohälsa påverkar 
uppfattningen om karaktären. Resultatet presenterar ett gestaltningssätt i taget, alltså 
Utseende – Kroppsspråk – Miljö. Deltagare från intervjuerna refereras till som informanter, 
deltagare från enkäten som respondenter. Om resultatet är en sammanfattning från båda 
utvärderingsformerna benämns de som deltagare.  

Resultatet presenteras i samma ordning som i intervjuerna och enkäten, alltså Utseende 
(sjuk/frisk), Kroppsspråk (frisk/sjuk), Miljö (sjuk/frisk) (se avsnitt 3.1.1 Arbetsmetod för 
motivering till nämnd struktur). Notera att benämningen Del 1 refererar till den ”sjuka” 
varianten av vardera bild, medan Del 2 syftar till den ”friska”.  

De tre gestaltningsmetoderna presenteras var för sig, med resultaten från den kvalitativa 
undersökningen följt av den kvantitativa, avslutat med en övergripande sammanfattning. 
Därefter presenteras resultatet från nästa gestaltningsmetod, dess resultat från 
undersökningarna, och så vidare. 

Se Appendix A för fullständigt material från intervjuerna, Appendix B för enkäten. 

5.1 Resultat av gestaltning via Utseende 

5.1.1 Resultat från den kvalitativa undersökningen 
Utseende 1.1 (sjuk) verkade ha ett relativt neutralt intryck på informanterna. Fyra av 
informanterna beskrev karaktären som just neutral med ett vanligt eller generiskt utseende. 
Intryck av karaktären var över lag oro eller osäkerhet. Flera informanter såg till området vid 
karaktärens ögon, då en använde uttrycket vemodig på grund av hur ögonbrynen sluttade, 
samt en kommentar om att ögonen upplevdes ledsna men bestämda. En informant beskrev 
bilden som att karaktären såg ut mot horisonten utan fokus i blicken. Vissa informanter tog 
upp känslor som rädsla men det övergripande intrycket berörde nedstämdhet eller att 
karaktären var ledsen. Karaktären sågs ofta som någon lugn, tyst, blyg, i jämförelse till att flera 
informanter också angav karaktären som att kunna stå för sina åsikter i rätt situation. 

Karaktären från Utseende 1.1 (sjuk) relaterades flera gånger till klokhet eller eftertänksamhet, 
till exempel som en NPC (non-player character, en karaktär som styrs av datorn) i ett spel 
som huvudkaraktären sökte sig till för råd. Roll i spel var över lag som en karaktär på 
protagonistens sida, till exempel som en sidekick. Fyra informanter angav karaktären som 
huvudkaraktären själv. En av informanterna motiverade sitt svar med att karaktären var så 
pass neutral att spelaren skulle kunna projicera sig själv i den, vilket därför skulle vara lämpligt 
som en huvudkaraktär. 

 

Utseende 1.2 (frisk) upplevdes av informanterna vara mer självsäker och gladare jämfört med 
föregående bild. Flera informanter kommenterade karaktärens läppar, vilket en av 
informanterna sa var det som förändrade utseendet. Två informanter kommenterade att 
karaktären såg rakt mot betraktaren. Två informanter menade att karaktären verkade sträcka 
mer på sig. Karaktären över lag beskrevs av flera informanter som utåtriktad eller öppen, 
drivande. Två informanter kommenterade att karaktären skulle stå upp för sig själv och säga 
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sin åsikt, vilket den ena informanten betonade skulle förmedlas på ett positivt sätt snarare än 
otrevligt. 

Karaktären sågs främst som en sidokaraktär, till exempel en sidekick, vän, syskon eller 
romantisk motpart till huvudkaraktären. En av informanterna kommenterade att karaktären 
hade större bredd på vilken roll den kunde passa som, jämfört med föregående bild. Tre av 
informanterna menade att karaktären skulle kunna vara en huvudkaraktär. 

 

Vid slutet av intervjuerna förmedlades att Utseende 1.1 (sjuk) skulle gestalta en depression. 
Informanternas övergripande intryck var efter detta att karaktären var nedstämd och 
undvikande. En av informanterna menade att hen hade en liten antydan av negativitet snarare 
än en faktisk känsla. Samma informant angav, då hen visades bilden första gången, att hen 
enbart kände sig neutral till bilden. Roll i spel var relativt oförändrat – en karaktär på 
protagonistens sida, antingen en vän, någon att hjälpa eller huvudkaraktären själv. 

 

5.1.2 Resultat från den kvantitativa undersökningen 
Utseende 1.1 (sjuk) beskrevs av respondenterna som ledsen eller på andra sätt besvärad. 26 av 
respondenterna (av 35) angav karaktären som nervös, vid frågan gällande karaktärens 
egenskaper. Andra framträdande attribut var enligt respondenterna känslig och ömtålig. 
Sammanlagt användes nio av de positivt laddade orden (angivna 72 gånger i helhet) och fyra 
av de negativa orden (angivna 64 gånger). 

En stor del av respondenterna, 15 av 23 svar, menade att karaktären kunde vara någon sorts 
sidokaraktär, eventuellt någon med en närmare relation till huvudkaraktären som till exempel 
en barndomsvän. Sex respondenter (av 23 svar) menade att karaktären kunde vara en 
huvudkaraktär. En respondent kommenterade att det kunde vara en fiende som spelaren 
innan upplevt som en oviktig bakgrundskaraktär.  

 

Utseende 1.2 (frisk) upplevdes av respondenterna som mer mogen, stark och självsäker. De 
mest återkommande egenskaperna för karaktären var självsäker och vänlig. Sammanlagt 
användes tio av de positiva orden (angivna 107 gånger i helhet) och sex av de negativa orden 
(angivna 16 gånger). 

Flera av respondenterna menade att karaktären kunde vara en sidokaraktär med en närmare 
relation till huvudkaraktären, familjemedlem, eller som en bakgrundskaraktär. Två 
respondenter (av 18 svar) menade att karaktären skulle kunna vara huvudkaraktär. Två 
respondenter kommenterade att karaktären skulle kunna ha en roll som en mindre fiende. 
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5.1.3 Sammanfattning av resultat 
Del 1 (sjuk) upplevdes från intervjuerna som neutral eller över lag nedstämd. Från enkäten 
beskrevs den som ledsen, besvärad och nervös. Nio positiva ord användes (72 gånger), fyra 
negativa ord (64 gånger). Alltså större bredd på de positiva orden men med mer koncentration 
kring vilka av de negativa orden respondenterna kopplade till karaktären (se Figur 11). 

Roll i spel var vanligast som en sidokaraktär på protagonistens sida. Några ansåg att 
karaktären kunde vara huvudkaraktär, varav fyra informanter från intervjuerna och sex 
respondenter från enkäten (av tjugotre svar). En respondent angav att karaktären kunde vara 
på antagonistens sida. 

 

Del 2 (frisk) upplevdes som självsäker, utåtriktad och drivande. Från enkäten använde tio av 
de positiva orden (107 gånger) och sex av de negativa (16). Alltså var intrycket över lag mer 
positivt jämfört med Del 1 (se Figur 11). 

Karaktären sågs främst som sidokaraktär men tre av informanterna kunde se den som 
huvudkaraktär. Två respondenter från enkäten (av 18 svar) menade att karaktären kunde vara 
en huvudkaraktär. Två respondenter menade att det kunde vara en karaktär på antagonistens 
sida.

 

Figur 11 Jämförelse mellan ordfrekvenser för Utseende del 1 och 2. 

 

Efter förklaring mot slutet av intervjuerna att Utseende 1.1 (sjuk) skulle visa på en 
depression var resultatet att informanternas uppfattning var något mer nedstämt men 
annars relativt oförändrat. Ett mindre antal av informanterna angav karaktären som 
huvudkaraktär. 
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5.2 Resultat av gestaltning via Kroppsspråk 

5.2.1 Resultat från den kvalitativa undersökningen 
Kroppsspråk 2.2 (frisk) upplevdes till stor del av informanterna som dyster, osäker, instängd 
eller isolerad. Flera informanter noterade karaktärens uppdragna luva och händer i fickorna. 
Ord som bortvänd, undvikande eller att karaktären ville gömma sig togs upp av fyra 
informanter. Två informanter menade dock att fötternas placering gjorde karaktären lite mer 
inbjudande. Vissa informanter menade att karaktären var avslappnad. Några kommenterade 
att karaktären väntade på något, medan några andra relaterade till misstänksamhet eller 
drogförsäljning. Egenskaper till karaktären varierade. Fyra informanter menade att 
karaktären på olika sätt verkade vara enstörig, tillbakadragen eller inte intresserad av 
omvärlden. Två informanter kommenterade att karaktären verkade självsäker men kunde ha 
en gömd osäkerhet. 

Fyra informanter menade att karaktären skulle kunna vara en mindre fiende, antagonist eller 
hinder. Därutöver som någon sorts sidokaraktär, antingen som tilldelade spelaren uppdrag 
eller information, eller eventuellt någon sorts kamrat. Två informanter kommenterade att 
karaktären skulle kunna vara en huvudkaraktär men som då antingen inte var helt god eller 
hade något att dölja. 

 

Kroppsspråk 2.1 (sjuk) upplevdes av informanterna som nedstämd, ledsen, undvikande eller 
mycket obekväm, vilket flera relaterade till att kroppsspråket var mer ihopdraget. En 
informant använde uttrycket gråa moln, hopplöshet. Fem informanter menade att karaktären 
såg rädd och osäker ut, verkade ha ont. En informant föreslog att karaktären på något sätt var 
skadad, inte nödvändigtvis fysiskt. Egenskaper till karaktären beskrevs främst som osäker, 
tyst, tillbakadragen, introvert, att kanske inte tro på sig själv. Några informanter 
kommenterade att karaktären verkade undvikande, icke-konfronterande, rädd och kanske 
traumatiserad. En informant ansåg att karaktären verkade nedbruten men att den inte gett 
upp, även om det vore nära. Två informanter kommenterade att karaktären tittade mot 
betraktaren och därför skulle söka kontakt eller vilja bli tröstad. 

Karaktärens roll i ett spel varierade men var främst som någon sorts sidokaraktär. Några 
informanter menade att karaktären inte verkade intresserad av att tala med en spelarkaraktär. 
Mest återkommande roll var som någon utsatt som huvudkaraktären skulle kunna hjälpa. Två 
informanter kommenterade att karaktären skulle kunna vara en misstänkt, skyldig eller någon 
som huvudkaraktären hade en dålig relation med.  

 

Vid slutet av intervjuerna, efter förklaring att Kroppsspråk 2.1 (sjuk) skulle gestalta en 
depression beskrevs karaktären som dyster, introvert, osäker, undvikande och uppgiven. Roll 
i spel menade informanterna var främst som en vän eller någon att hjälpa. En informant 
kommenterade att karaktären skulle kunna vara en huvudkaraktär, medan en annan sa att det 
oavsett roll inte skulle vara en huvudkaraktär. 
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5.2.2 Resultat från den kvantitativa undersökningen 
Kroppsspråk 2.2 (frisk) beskrevs av flera respondenter som shady. Nio respondenter (av 25 
svar) tog på olika sätt upp att karaktären verkade gömma något, vara avvaktande, sluten. Tre 
respondenter menade att karaktären kunde vara blyg. Egenskaper var främst oförutsägbar, 
vilket 68,6% av respondenterna markerat och var det mest angivna ordet. Sammanlagt 
användes nio av de negativt laddade orden (angivna 64 gånger i helhet) och nio av de positiva 
orden (angivna 29 gånger). 

Majoriteten av svaren gällande karaktärens roll i ett spel berörde fientlighet eller illegalitet, 
exempelvis försäljning av droger. Sju respondenter (av 18 svar) menade att det kunde vara 
någon sorts antagonist. Tre respondenter ansåg att det kunde vara en huvudkaraktär. En 
respondent kommenterade att det kunde vara i en miljö där man som huvudkaraktär ska 
gömma sig från andra.  

 

Kroppsspråk 2.1 (sjuk) beskrevs främst som defensiv, osäker. Flera respondenter menade att 
karaktären verkade skadad eller på något sätt i smärta. Fem respondenter (av 21 svar) beskrev 
karaktären som blyg. De egenskaper som var mest återkommande var ömtålig, nervös och 
känslig. Sammanlagt användes sex av de negativt laddade orden (angivna 78 gånger i helhet) 
och sex av de positiva orden (angivna 28 gånger). 

Respondenterna menade främst att karaktären kunde vara en vän eller på andra sätt nära 
huvudkaraktären. Flera respondenter markerade att det kunde vara någon vilken 
huvudkaraktären skulle hjälpa, som drabbats exempelvis av ett brott. Två respondenter (av 15 
svar) föreslog karaktären som en sorts flawed huvud- eller större bikaraktär. 
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5.2.3 Sammanfattning av resultat 
Del 1 upplevdes till stor del som nedstämd, undvikande, obekväm och introvert av deltagarna. 
I enkäten användes sex av de negativa orden (78 gånger) och sex av de positiva (28 gånger). 
Variansen mellan ord var jämn men koncentrationen högre bland de negativa. 
Koncentrationen av negativa ord var större jämfört med Del 2. 

Karaktären sågs främst som en sidokaraktär, exempelvis någon som huvudkaraktären skulle 
kunna hjälpa. Två respondenter från enkäten (av 15 svar) menade att det kunde vara en flawed 
huvudkaraktär. 

 

Del 2 upplevdes som dyster, osäker, instängd, kunde gömma någonting, till viss del kriminell. 
Från enkäten beskrevs karaktären som shady och oförutsägbar. Nio av de negativa orden 
användes (64 gånger) och nio av de positiva (29 gånger). Alltså var bredden på orden samma 
men de negativa mer återkommande, framför allt ordet oförutsägbar med 68,6% 
svarsfrekvens.     

Roll i spel relaterades till stor del till fientlighet eller illegalitet. Sju respondenter (av 18 svar) 
menade att det kunde vara någon sorts antagonist. Fyra informanter angav uttryckligen 
karaktären som mindre fiende, antagonist eller hinder. Därutöver som en sidokaraktär. Två 
informanter menade att det kunde vara en huvudkaraktär, men då inte helt god eller med hade 
något att gömma. Tre respondenter från enkäten (av 18 svar) angav att det kunde vara en 
huvudkaraktär. 

 

 

Figur 12 Jämförelse mellan ordfrekvenser för Kroppsspråk del 1 och 2 

 

När Kroppsspråk 2.1 (sjuk), mot slutet av intervjuerna, beskrevs ämnad att gestalta en 
depression beskrevs den ungefär likvärdigt, något mer uppgiven än innan. Roll i spel var 
främst som en sidokaraktär, eventuellt någon att hjälpa. En informant menade att det hade 
kunnat vara en huvudkaraktär medan en annan menade motsatsen. 
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5.3 Resultat av gestaltning via Miljö 

5.3.1 Resultat från den kvalitativa undersökningen 
Miljö 3.1 (sjuk) markerades av samtliga informanter som stökig eller slarvig. Flera informanter 
kommenterade också att kylskåpet var relativt tomt, att det inte verkade finnas mycket mat. 
Flera informanter kommenterade flaskorna, vilka tre stycken relaterade till alkohol och en 
informant angav som en negativ påverkan till känslan i bilen. En informant menade att 
flaskorna antingen betydde att karaktären drack cola för att hålla sig vaken eller alkohol för 
att glömma. Några informanter menade att karaktären skulle kunna vara en student och/eller 
ensamboende. Två informanter föreslog att karaktären hade ekonomiska problem medan tre 
andra kommenterade en känsla av att inte orka mer, varav en tog upp depression. Två andra 
informanter upplevde bilden som lugn, ingen händelserik situation. Karaktärens egenskaper 
menade flera var stökighet eller indolens, vilket två informanter menade kunde vara på grund 
av någon sorts tillfällig situation. Några informanter menade att karaktären var arbetsam, till 
exempel från att inte ha stängt av datorn när den gick för att hämta mat.  

Karaktären beskrevs främst som en huvudkaraktär, vilket en av informanterna menade 
berodde på att det inte fanns någon annan karaktär att förhålla sig till i bilden. Två 
informanter kommenterade att det kunde vara en sidokaraktär av större vikt, vilket den ena 
motiverade med att miljön var hemma hos karaktären och att det därav borde vara en relevant 
karaktär.  

 

Miljö 3.2 (frisk) markerades som att genast upplevas gladare av en informant. Flera 
informanter noterade kylskåpet som fullt och miljön mer städad. Två informanter menade att 
karaktären verkade ha ordning på sitt liv, varav en ansåg att karaktären förmodligen inte 
skulle lägga för mycket energi på onödiga tankar. Fem informanter ansåg bilden som 
vardaglig. Karaktärens egenskaper beskrevs till stor del som organiserad, ordningsam, vårdad 
eller noggrann. Två informanter menade också att karaktären verkade lugn och avslappnad. 

Fem informanter kommenterade att karaktären skulle kunna vara en huvudkaraktär, vilket 
två informanter motiverade med att betraktaren befann sig i karaktärens hemmiljö och därför 
skulle vara en relevant karaktär. Några informanter menade att det kunde vara en relativt 
viktig sidokaraktär, exempelvis en kamrat eller någon som huvudkaraktären såg upp till. En 
informant markerade att karaktären inte skulle passa som huvudkaraktär, utifrån åsikten att 
en huvudkaraktär vore mer intressant om den inte hade allt under kontroll. En annan 
informant menade att karaktären inte ens upplevdes som en sidokaraktär, utan mer i 
bakgrunden, utifrån att ingen konflikt sågs som skulle spela roll i ett spel. 

 

Vid slutet av intervjuerna, efter att Miljö 3.1 (sjuk) förklarats som att gestalta en depression 
beskrevs den som orkeslös, obalanserad, ensam och undergiven. Som roll i spel tilldelade 
informanterna den främst att vara huvudkaraktär. Tre informanter menade att det kunde vara 
en vän till huvudkaraktären, eventuellt någon att hjälpa. 
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5.3.2 Resultat från den kvantitativa undersökningen 
Miljö 3.1 (sjuk) beskrevs av flera respondenter som slarvig eller slapp. Några menade att 
karaktären kunde vara fattig, fyra respondenter föreslog att karaktären var en student. 
Egenskaper var varierade men de mest återkommande var vänlig, smutsig och ärlig. 
Sammanlagt användes nio av de positivt laddade orden (angavs 52 gånger i helhet) och sju av 
de negativa orden (angavs 26 gånger). 

Åtta respondenter (av 15 svar) menade att karaktären kunde vara en huvudkaraktär. En annan 
roll som återkom bland svaren var som en sidokaraktär, ofta benämnd som en vän till 
huvudkaraktären. Samtliga svar behandlade karaktären som på protagonistens sida. 

 

Miljö 3.2 (frisk) uppfattades som mer ordningsam och förberedd. Några respondenter 
markerade att bilden nu upplevdes mer passiv eller intetsägande. De egenskaper som 
benämndes mest var självsäker, aktiv, klyftig och vänlig. Sammanlagt användes nio av de 
positivt laddade orden (angavs 83 gånger i helhet) och fem av de negativt laddade orden 
(angavs 6 gånger). 

Fyra respondenter (av 15 svar) angav att karaktären kunde vara huvudkaraktär. Några 
respondenter menade att karaktären kunde vara en kamrat eller ha en familjerelation till 
huvudkaraktären. Några respondenter markerade att karaktären inte skulle ha någon större 
roll i ett spel, utan mer passiv eller rent utav ointressant. 

 

5.3.3 Sammanfattning av resultat 
Del 1 upplevdes till stor del som stökig och indolent. Från enkäten användes nio av de positiva 
orden (52 gånger) och sju av de negativa (26 gånger). Bredden mellan de positiva orden var 
större men frekvensen var också relativt koncentrerad kring vissa ord, både positiva och 
negativa. 

Karaktären sågs främst som en huvudkaraktär. Vissa menade att det också kunde vara en 
viktig sidokaraktär. Samtliga svar behandlade karaktären som på protagonistens sida. 

 

Del 2 beskrevs främst som ordningsam, organiserad och lugn. Från enkäten markerade två 
respondenter (av 18 svar) att bilden upplevdes mer passiv jämfört med Del 1. Nio av de positiva 
orden användes (83 gånger) och fem av de negativa (6 gånger). De positiva orden hade därmed 
både större bredd och frekvens jämfört med de negativa. 

Gällande roll i spel var tendenser mellan intervju och enkät tämligen lika. Fem informanter 
angav karaktären som huvudkaraktär. Andra menade att det var en sidokaraktär. En 
informant ansåg att karaktären knappt var en sidokaraktär på grund av bristande konflikt i 
bilden. I enkäten kommenterade fyra respondenter (av 15 svar) att karaktären kunde vara en 
huvudkaraktär. Därutöver var svaret sidokaraktär relativt frekvent. Några få markerade att 
karaktären verkade intetsägande som karaktär i ett spel. 
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Figur 13 Jämförelse mellan ordfrekvenser för Miljö del 1 och 2 

 

Efter att Miljö 3.1 (sjuk) under intervjuerna hade presenterats som att gestalta en depression 
beskrev informanterna bilden som orkeslös, obalanserad och ensam. Roll i spel var främst som 
huvudkaraktär. Tre informanter kommenterade att det kunde vara en vän till 
huvudkaraktären, som någon att hjälpa. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Studien grundades i uppfattningen att mental ohälsa i media ofta framställs på ett 
nedvärderande sätt för karaktären, snarare än ett problem med eventuella plågor. Berry och 
Asamens arbete (1993) talar för en ökad gestaltning av handikapp och funktionsnedsättningar 
hos till exempel bikaraktärer, för att öka förståelsen och normalisera bilden av nämnda 
problem. Little Miss Sunshine (2006) visar risken som finns att ge en felaktig bild hos vissa 
gestaltningar genom att avdramatisera allvarliga diagnoser. Oklart är var gränsen går. 
Studiens frågeställning var:  

Hur påverkar den grafiska gestaltningen av den mentala ohälsan betraktarens uppfattning om 
karaktären? 

För att besvara frågeställningen gjordes tre olika gestaltningsindelade bilder, baserat på 
Utseende, Kroppsspråk och Miljö. Varje metod hade två versioner – Del 1 med attribut 
kopplade till den mentala ohälsan depression, Del 2 neutral. Meningen med de tre 
gestaltningssätten var att se vilken sorts gestaltning som talade mest för en depression, samt 
hur betraktaren upplevde karaktären över lag. Studiens deltagare ombads relatera till 
karaktärerna som om de vore karaktärer i ett elektroniskt spel, då spel i dagens samhälle är 
en del av mediekulturen och därför av vikt att studera – av samma anledningar som karaktärer 
och gestaltning i tv eller film (se ovan). 

Artefakterna utvärderades både via kvalitativa intervjuer (8 informanter) samt en kvantitativ 
enkät (35 respondenter). Inledningsvis visste ingen av deltagarna den bakomliggande 
anledningen till bilderna. Vid intervjuerna presenterades dock att tre bilder var tänkta att 
gestalta en depression, från vilka informanterna åter igen fick reflektera över. Uppfattningen 
av samtliga bilder gick mer mot egenskaper relaterade till just depression, exempelvis 
nedstämdhet, uppgivenhet eller bristande ork. Den bild som upplevdes minst annorlunda var 
Utseende 1.1 medan den som förändrade uppfattningen mest var Miljö 3.1. I jämförelse 
upplevdes karaktärerna i de neutraliserade versionerna av bilderna som mer självsäkra eller 
under kontroll. Den bild som avvek mest var Kroppsspråk 2.2 som flera av studiens deltagare 
såg som misstänksam, osäker eller som om karaktären gömde något. Det var också 
Kroppsspråk 2.2 som hade störst frekvens att upplevas som någon sorts antagonist. 

Övriga bilder sågs främst som på en protagonists sida, alltså som ”goda”. Miljö 3.1 (sjuk) hade 
högst svarsfrekvens som huvudkaraktär, från sju av åtta informanter och nästan hälften av 
svaren för den berörda frågan i enkäten. Även Miljö 3.2 (frisk) hade hög benämning som 
huvudkaraktär, från fem av åtta informanter samt en ungefärlig fjärdedel av enkätens 
respondenter. Resterande bilder och karaktärer benämndes främst som olika sorters 
sidokaraktärer. 
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6.2 Diskussion 
Depressioner är vanligt i dagens samhälle och många har antingen drabbats själva, eller varit 
närstående till någon som drabbats. Jag har däremot själv fått förståelse för att mental ohälsa 
ännu idag kan bemötas med kommentarer som att ”det är bara inbillning” eller ”äh, ryck upp 
dig”. Tyvärr finns ingen källa till dessa kommentarer, då uttrycken ofta framförts i privata 
sammanhang. Sådana kommentarer motiverade det här arbetet. 

Undersökningen är liten och har testats på enbart ett fåtal personer. Den är också starkt 
inriktad mot ett västerländskt perspektiv och gestaltar över lag enbart en sorts människa. 
Detta beror på att aspekter som etnicitet, olika kroppstyper, härkomst, genusbenämningar 
eller liknande helt enkelt ansågs som för omfattande att ta i beräkning under studiens 
frågeställning. Därför har också bilderna så pass hög abstraktionsnivå (inga färger, till 
exempel), för att betraktaren ska kunna anpassa och värdera till viss del utifrån sina egna 
preferenser. 

Intressanta anmärkningar var hur flera av studiens deltagare menade att Utseende 1.2 (frisk) 
verkade sträcka mer på sig och se rakt mot betraktaren, i jämförelse till Utseende 1.1 (sjuk). 
Detta då den huvudsakliga grunden för bilderna var oförändrade – till exempel kroppen, 
hårfästet eller ögonen. Utseende 1.1 hade mer av en vridning till ansiktet, vilket kan ha 
påverkat vart ögonen verkade fokusera. Gällande kroppshållningen har det inte hittats någon 
synbar förändring mellan bilderna som kan ha uppmanat till den nya tolkningen. Det är därför 
möjligt att de nya attributen – som mer vridning på munnen, inga rynkor under ögonen, 
längre hår – kan ha fått betraktarna att relatera karaktären till någon eller något de redan tagit 
del av i annan media (se avsnitt 2.1 Kognitiv kategorisering). Om betraktaren har uppfattning 
om att en karaktär med liknande utseende tillhör en viss stereotyp kanske även andra 
beskrivningar kommer från samma källa – som att karaktären är utåtriktad och självsäker och 
då kanske har mod att sträcka mer på sig. Att den kanske ta mer kontroll över situationer, vare 
sig det är på ett positivt eller negativt sätt.  

Strukturen mellan visning av sjuk respektive frisk bildversion var för att undvika att studiens 
deltagare såg ett mönster från vilken sorts bild som visades först. Strukturen blev sådan att 
både Utseende och Miljö visade den ”sjuka” versionen först, medan Kroppsspråk visade den 
”friska”. Kroppsspråk 2.2 (frisk) var den bild som verkade skilja sig mest från övriga, främst 
utifrån att återkommande benämnas som en antagonist eller innehavande övrig fientlighet. 
Från intervjuerna relaterade informanterna till ord och egenskaper som dyster, osäker, 
isolerad eller undvikande – ord som också kan relateras till depression eller andra mentala 
åkommor. Det kan därför vara möjligt att deltagarna automatiskt sökte efter mer nedstämda 
attribut då det var strukturen från de två föregående bilderna.  

Efter förklaringen att Kroppsspråk 2.1 gestaltade depression var en av informanterna noga 
med att markera att hen upplevde 2.2 som en bättre gestaltning av sjukdomen. Informanten 
menade att hen inte skulle se rädd ut från att vara deprimerad (vilket hen menade att 2.1 
verkade vara), utan snarare som 2.2 vilken informanten upplevde som mer irritabel och 
nollställd (se Appendix A: GW4). En relevant åsikt då depressioner givetvis varierar beroende 
på vem som drabbats. 

Fortsättningsvis noterade flera av studiens deltagare också Kroppsspråk 2.2 som någon sorts 
fiende till en spelarkaraktär. Flera deltagare kommenterade den uppdragna huvan och 
händerna i fickorna som att karaktären gömde något, relaterade till tonåringar som försökte 
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spela tuffare än de var eller helt enkelt någon som ”[is] up to no good” (se Appendix B: 
Kroppsspråk 2.2 (frisk)). När enkäten färdigställdes blev den också korrekturläst av 
släktingar i England, som beskrev att huvor var förbjudna i vissa köpcentrum i Storbritannien 
på grund av att bäraren kunde använda den för att gömma sitt ansikte. Släktingen menade att 
huvan därav kunde tala för att karaktären var i färd med något illegalt som till exempel 
snatteri, samt att händerna i fickorna antingen kunnat innebära att karaktären frös om 
händerna, eller hade ett gömt vapen. När huvtröjan lades till i bilden var det för att skapa en 
naturlig metod att gömma karaktärens ansikte – med avsikt att undvika påverkan från 
utseendet. Frågan är om inte detta beslut gjorde mer påverkan till resultatet snarare än att 
undvika påverkan. Det verkar som om flera deltagare relaterade klädstilen till en stereotyp de 
kände till sedan innan och kanske därmed projicerade sin uppfattning snarare än att bedöma 
bilderna utifrån kroppsspråket i sig självt (se avsnitt 2.1 Kognitiv kategorisering och dess 
underrubrik för vidare förklaring och exempel på nämnd tendens). 

 

Studiens frågeställning, hur en grafisk gestaltning av mental ohälsa påverkar betraktarens 
uppfattning om karaktären, är svår att besvara. Gestaltningen påverkar på många sätt och blir 
svårt då en depression skulle kunna te sig olika från person till person. Kanske kan man påstå, 
utifrån nuvarande resultat, att Utseende lättast kombinerade en gestaltning av depression 
samt att göra karaktären spelbar. Gestaltning via Miljö tycktes underlätta för fler individer att 
relatera till karaktären som en huvudkaraktär. Kroppsspråk hade en relativt stark koppling 
till depression men verkade mer fokuserad på själva problemet, mer som ett sidequest i ett 
spel snarare än en spelbar karaktär. Viktigt att notera är dock att resultatet baseras på just 
denna studies bilder och lär ändras beroende på vem som gestaltar och hur nämnd person i så 
fall väljer att gestalta. Exempelvis linjeföring, färg, grafisk stil, med mera. 

Utseende 1.1 var den som vid intervjuerna, efter förklaring av depression, upplevdes minst 
annorlunda av bilderna – alltså att betraktaren kanske redan hade en uppfattning om att 
karaktären var deprimerad. Den som förändrade uppfattningen mest var Miljö 3.1. Därifrån 
kanske man kan påstå att synliga attribut i karaktärens utseende ger tydligast koppling till en 
depression, medan exempelvis en miljö är svårare tolkad i och med mer material att bedöma 
och fler alternativ. Miljö 3.1 gick från att informanterna upplevde den som stökig och kanske 
nonchalant, till orkeslös, obalanserad och ensam. Det är trots allt en stor förändring, från att 
de flesta informanterna inte fastslog egenskaper relaterade till mental ostabilitet förrän det 
var erkänt. 

Miljöbilderna tycks dock ha fått en yttre påverkan från uppfattningen av figuren, då främst 
Miljö 3.1 (sjuk). Vid skapandet av bilderna fanns en misstanke om att själva karaktären skulle 
kunna påverka resultatet och känslan. Karaktären gjordes i en strävan att vara så neutral som 
möjligt, med ryggen mot betraktaren, en rak men avslappnad pose och otydliga kläder som 
betraktaren själv fick visualisera – då utformningen av miljön skulle vara i fokus. Däremot 
markerade några deltagare att karaktären verkade lugn och bekväm i situationen (se 
exempelvis Appendix A: G3 eller GW2). Det är möjligt att karaktären i slutändan hade 
påverkan på resultatet, i och med att den inte visade ett tydligt missnöje i situationen. Något 
som därför skulle kunna ge intrycket av att miljön var mer vardaglig eller normal än hur det 
ursprungligen var tänkt. 

Fortsättningsvis hade båda miljöbilderna högst benämning som huvudkaraktär, vilket skulle 
kunna jämföras med hur villig eller intresserad betraktaren vore av att identifiera sig med 
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karaktären. En av informanterna menade att en intern konflikt – till exempel en mental 
sjukdom – inte skulle vara speciellt kompatibelt till ett spelmedium (se Appendix A: GW4). 
Det är möjligt att sådana åsikter iscensatte resultatet, i och med att konflikten blir extern och 
kanske lättare hanterad när den placeras i en miljö, jämfört med om spelet haft fokus inne i 
karaktärens sinne. Om karaktärens eventuella problem placeras i miljön snarare än i 
karaktären själv kanske det också öppnar för fler individer att identifiera sig med karaktären, 
då den blir mer neutral och inte är lika starkt inriktad som just en ”deprimerad karaktär”. 

Dock, utifrån att Miljö 3.1 fortfarande sågs som en huvudkaraktär av informanterna efter att 
den presenterades som deprimerad, talar för att den mentala sjukdomen kanske inte hade en 
överdriven roll i karaktärens spelbarhet. Uppfattningen av karaktären kan i stället ha 
påverkats av situationen av bilden – att betraktaren verkade befinna sig hemma hos 
karaktären, vilket då skulle göra karaktären mer relevant och med en större roll i ett narrativ. 
Även denna aspekt gör resultatet svårtolkat. 

Det ses också som nödvändigt att markera att själva gestaltningen av depression är svår, likt 
Wahl (1995) tog upp om tidiga konstnärers problem i att visualisera ett egentligen osynligt, 
mentalt fenomen. Som allt annat i samhället har depression däremot vissa fastslagna 
stereotyper och attribut som betraktare känner till. Philo (1997) kommenterade att medias 
framställningar i vissa fall kan övervinna en persons egen uppfattning eller erfarenhet. Nästan 
alla informanter accepterade vilka gestaltningar som jag beskrev som deprimerade – även om 
de kanske hade en annorlunda uppfattning om gestaltningen i helhet. Det kan jag inte veta 
säkert då endast en sa rakt ut att hen inte höll med om gestaltningen (se Appendix A: GW1). 
Det var inte heller någon som sa att de höll med helt, utan snarare att de såg flera aspekter 
som de relaterade till depression (se till exempel Appendix A: GW4).  

Därför kan jag inte påstå att frågeställningen har besvarats. Resultatet visar vissa 
återkommande tendenser, vilka tas upp ovan. Däremot är åsikterna för fåtaliga och ett 
trovärdigt slutresultat hade behövt många fler intervjuer och tester. 
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6.3 Framtida arbete 
För att driva arbetet vidare hade det förmodligen tjänat på att bli mer specifikt – till exempel 
att enbart fokusera på hur uppfattningen om karaktärens egenskaper påverkas, respektive 
enbart hur karaktärens roll i spel påverkas, efter det att karaktären beskrivs som deprimerad. 
I nuläget saknas data för att ge ett tydligt resultat. Studiens artefakter hade också tjänat på att 
anpassas, till exempel att ändra kläderna på gestaltningen via Kroppsspråk till något som inte 
relateras lika starkt till suspekta individer. Miljö hade möjligtvis kunnat anpassas till att 
enbart visa miljön, för att informanterna själva ska föreställa sig karaktären. Den hade dock 
skiljt sig ganska markant från exempelvis Utseende eller Kroppsspråk där betraktaren redan 
ser en karaktär, vilket kan uppmana till ännu mer svårtolkad information. Därför vore det 
kanske lämpligt att kombinera alla tre aspekter i en bild – vilket däremot kräver en mycket 
större variation på bilder och förmodligen mer ingående intervjuer för att få en förståelse för 
vad som påverkar och varför. 

Ett föreslaget alternativ (från diskussion) var att skapa flera versioner av exempelvis Utseende 
och Kroppsspråk, för att respondenten själv skulle kunna kombinera de gestaltningar de såg 
som mest relaterat till depression via exempelvis ett svarsformulär eller som ett spel över 
Internet. En sådan undersökning vore mer inriktad mot rena stereotyper och hade därför 
också tjänat på olika svarsgrupper – exempelvis sjukvårdspersonal inriktade mot mental 
ohälsa, de som själva är drabbade, liksom de som inte har någon kunskap eller erfarenhet av 
ämnet. Studien hade i så fall kunnat jämföra uppfattningar och stereotyper mellan de olika 
grupperna. Arbetet hade dock tjänat på att vara under en längre tidsperiod, exempelvis ett år, 
för att tillräckligt mycket data skulle kunna insamlas för ett trovärdigt resultat. 

En intressant vinkling vore att jämföra uppfattningar från olika delar av världen, för att se om 
det finns skillnader eller likheter mellan hur karaktärerna upplevs. Det hade kunnat vara 
nyttigt för att bredda målgrupper, till exempel för ett spel eller annan media som vill ta upp 
depression och kunna relateras till av så många som möjligt runtom i världen. Studien hade 
då kanske tjänat på att undersöka enbart Utseende, till exempel, med olika sorters etniciteter, 
kroppstyper och liknande. Om studien därefter skulle ge ett förståeligt resultat kanske en 
ytterligare studie kan göras, om till exempel Kroppsspråk, för att successivt bygga upp en 
djupare förståelse för ämnet. 
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Appendix A -  Transkriberad data från intervjuer 
- Ålder? 
- Genus/kön? 
- Erfarenhet av att skapa karaktärer, bild/text, både och eller ingen? 

 
Detta är en studie kring olika metoder för att gestalta en karaktär. Dina svar är anonyma. 
Du kommer visas tre olika metoder för att gestalta en karaktär, två av varje i sammanlagt 
sex bilder. Du får se en bild i taget. Din roll är att berätta hur du upplever karaktären, om 
det är något speciellt du ser eller tänker på, vilken personlighet eller vilka egenskaper 
karaktären skulle kunna ha, liksom vilken roll i ett fiktivt spel. Spelet kan du tänka dig som 
ett peka-klicka-spel, strategi eller simulation i en fiktiv nu-tid. Säg gärna direkt om du 
tänker på något, inga svar är rätt eller fel. Frågor eller funderingar? 

- Vad är det första du ser (konkret)? 
- Får du någon övergripande känsla/intryck av bilden? 
- Vilka egenskaper skulle den här karaktären kunna ha (utifrån det du ser/ i miljön)? 
- Vilken roll skulle karaktären kunna ha i ett fiktivt spel? 
-  

(Format upprepas till samtliga sex bilder). 
 
Meningen med bilderna är att tre av dem på olika sätt ska gestalta en depression. (Bilder 
placeras framför informant). 
 

- Om du fick ge karaktärerna en egenskap var nu, vilken skulle det vara? 
- Vilken roll i spel upplever du att karaktärerna skulle kunna ha nu? 
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G 1 (2017-04-20) 

22 
Kvinna 
Både och 

1.1.  
- Ansiktsformen, typ käklinjen. Sen uttrycket, ser lite nedstämd ut 
- Det känns lite som en NPC man kommer stöta på, kanske till och med flera gånger under 
spelets gång. Tror i alla fall det är någon man kommer interagera med 
- Nedstämd, dyster, men jag tror lite klok också, kan ändå ge råd till spelaren 
(naturlig hårfärg och så om man skulle haft färger) 

1.2. 
- Läpparna. Så känns det som att personen tittar mer rakt på en. 
- Känns lite säkrare men ändå typ osäker. Den förra var med tydlig med att det kanske är 
något problem medan den här kanske behöver prata lite mer med för att få questet. 
- Poker face, döljer sitt inre 
- Tror det också är mer storygrundad NPC.  
(blont hår) 

2.1. 
- Hoodien, och händerna i fickorna 
- Personen känns typ dyster, uttråkad. Skulle kunna vara nedstämd person, skulle också 
kunna vara en uttråkad person. Den står ändå relativt rak i ryggen, den är inte helt 
ihopsjunken och försöker dölja sig och bli mindre. 
- Första tanken var gatusmart, men det var nog bara för hoodien av någon anledning. (Vad 
innebär gatusmart?: typ koll på hur man beter sig ute på gatan, är med folk och hittar runt. 
Inte typ skolbokssmart. Kan nog inte rabbla prepositioner i tyskan men kan nog hitta bästa 
pizzerian) 
- Det känns som det beror lite på spel, men om visuel novel-esque-nutid kanske typ första 
personen som typ ”this is how you play the game” men det känns som det helt beror på 
spelet. Antingen någon man interagerar med och liksom pratar direkt med, eller så hör man 
hen prata med någon annan så man får reda på någonting 

2.2. 
- Hur personen står med armarna, liksom håller. Och så känns det som (-) med den förra var 
det mer uttråkad medan den här känns mer nedstämd och osäker. Både hur hen håller 
armarna och står lite ihopkurad, benen lite mer (ihop?). 
- Personen verkar lite rädd och osäker 
- Osäker, dyster är det jag kommer på 
- Det känns mer som någon man kommer typ i förbifarten, men om man själv ska interagera 
kommer det ta ett tag, man får typ göra något innan man får kontakt. Klickar du för tidigt får 
du bara ”…”. 

3.1.  
- Håret på personen, fint hår. Sen tror jag första tanken var att det känns som en student. 
Tror det är för massa disk, inte så jättefullt i kylskåpet, sitter med en dator i köket. Vet inte 
varför jag associerar det med en student men det blev så. 
- Min första tolkning var sådär lugn, det inte händer så mycket. Suttit vid datorn så ska gå 
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och kolla om det finns något i kylskåpet. Så det är i alla fall i kontexten just nu. Men om man 
nyligen fått reda på att det hänt något stort i personens liv kanske man skulle se det här som 
att det inte går så jättebra, kylskåpet är ju ganska tomt. Men så kan man ju hålla på och gissa 
jättelänge. Men intrycket var typ lugn. Inte så händelserik situation som personen är i. 
- Teknisk, var väl bara för datorn i bilden. Självständigt, tror jag skulle vara. Jag tror det 
mest känns som att personen bor själv, och om man klarar av att bo själv har man i alla fall 
någon nivå av självständighet 
- Skulle kunna säga som huvudpersonen. Det känns bara som om personen skulle kunna ha 
en stor roll i spelet. Det skulle även kunna vara en main NPC och att man liksom ser från 
spelarens point of view. Jag tror jag mest baserar det på intrycket av att man verkar vara 
hemma hos personen och det känns ju som att om man är hemma hon någon är det en 
relevant person. 

3.2. 
- Första var att kylskåpet var fullt. Och första tanken var ju för att jag jämför med mitt 
kylskåp där hemma är att nu är nog inte personen själv längre. Nu är nog personen hos 
föräldrarna när kylskåpet är fullt. Nu betyder ju inte det att alla har det så men jag har det så 
och då blir det att jag kopplar det. Kylskåpet är fullt, det hänger inte massa kläder på stolen 
och inte så mycket saker står på diskbänken. Det kan ju även vara att personen i fråga är en 
väldigt städmanisk person. 
- Tror jag fortfarande är inne på intrycket av lugn och inte så händelserik, i den kontext jag 
har nu. Eller så skulle jag kunna tänka antingen lugnet innan stormen, precis innan allting 
skiter sig. Storys brukar ju vara på så sätt, det är bra och sen bara sätter det igång. Eller så är 
det bara jag som gör så med mina karaktärer. 
- Typ noggrann, kan också tänka självständig beroende lite på kontexten, om jag skulle veta 
att personen just nu är hos föräldrarna skulle jag nog inte koppla likadant men nu tänker jag 
anta att personen bor själv. 
- Tror jag baserar på samma som förra, eftersom det verkar som man är hos personen känns 
det som att det antingen skulle vara huvudpersonen eller typ huvudbikaraktär. Tror jag 
också baserar på att personen verkar ha lite speciell frisyr, eller i alla fall lite uppsatt och så, 
det känns som en detalj man i sådana fall ger till en person i spelet som ska vara lite mer 
iögonfallande 

4.  
- Dyster på alla. Den känns lite mindre dyster (3) 
- Då tror jag jag tänker huvudperson (3) och nära vän till huvudperson (2) och så tror jag 
tänker litegrann som här detsamma (1) 
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G 2 (2017-04-21) 

21 
Kvinna 
Bild (i 3d i skolan, annars främst animatör) 

1.1. 
- Oj, svårt. Kort hår, vanlig tröja, inte så prålig. Tycker om hakan. Ser vanlig ut men ändå 
utmärkande, kanske på grund av ögonen. De ser ledsna men ändå bestämda ut. Att hon inte 
ler, neutralt men ögonen gör det mer bestämt. Gillar att det är sidbena, det är vanligt i 
verkliga livet men inte i spel. 
- Rädd. 
- Neutralt, blir inte lätt arg kanske. Eller jo, det skulle hon nog i och för sig. Men kanske inte 
lätt nedtyck i alla fall, kanske. Eftertänksam, kanske. 
- Protagonist, tror jag, faktiskt. Det kan vara att jag tittat på den så länge nu, då formar man 
ju ett band till den på ett annat sätt. Men det skulle kunna vara sidekicken också, till 
protagonisten. Tror inte det är någon man bara går förbi, hon är inte en NPC liksom. Just för 
att hon har inga utmärkande drag, alltså hon har inte löjliga drag, eller uppblåsta drag så att 
man blir sitt drag. Utan symmetrisk. 

1.2. 
- Längre hår, fylligare läppar, gladare outlook, samma tröja. Rundare haka. Typ ögonen är 
nog samma men det är nog munnen som förändrar utseendet. Samma sorts sidbena. 
- Typ lugn, kanske. Jag får lite storasysterskänslan men det kan ju bara vara rent personligt. 
- Lugn då, och kanske men inte lika bestämd. 
- Mera plot point, typ. Eller såhär questgiver eller någon som förklarar historian bakom, men 
typ en storasyster. Någon som på ett café eller någonting. 

2.1. 
- Väldigt markant kind-hakform. Lite huvan är uppe, det känns lite den är vänd ifrån 
kameran lite. Den har ingen bestämd pose med fötterna så det känns lite undvikande typ, lite 
försiktig. Lite hunched over men bara liksom normalt, den har inte rak rygg. Fötterna pekar 
utåt så det är lite inbjudande ändå, det är inte helt avstängt liksom. Avslappnad. 
- Att den står och väntar på någonting. Den verkar inte ha bråttom någonstans. 
- Väldigt svårt. Den känns väldigt neutral för det känns som att alla kan stå såhär. Men typ 
kanske inte arrogant. 
- Också sidekick, assistentliknande skulle det kunna vara. Skulle kunna vara the villain 
också, om de är i liksom, om de är mer mänskliga och att det inte är att de ska vara 
jätteonda. Kanske ett love interest eller någonting, som man ser från ett håll, och då är det ju 
ofta någon som… eller bara någon som är misstänkt typ 

2.2. 
- Fötterna är mera ihop. Ännu mera hunched over och handen på armen. Mera runt ansikte. 
Hänger med huvudet. Den känns väldigt rädd eller ledsen eller undvikande, allmänt 
undvikande liksom. 
- Svårt. Typ obehag, det känns som att något kommer hända. Eller något har hänt. 
- Också väldigt svårt att säga, alltså den är ju ledsen men eller rädd eller såhär, men den 
skulle kunna vara undvikande och icke-konfronterande. Det skulle kunna vara just nu, som 
att den är ledsen på grund av något i och med att den är så ledsen eller så undvikande alltså 
den kollar ju fortfarande på en. Om den inte hade kollat på en så hade det kanske varit mer 
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undvikande men i och med att karaktären kollar på en så känns det som att den vill ha söker 
kontakt, det känns som något har hänt och att den vill bli tröstad, snarare än att det bara är 
allmäns undvikande. Kanske lite också som att den har en hemlighet, som den funderar på 
om det ska berätta det eller inte. Skyldig, kanske. 
- Också någon misstänk, någon som är skyldig eller någon som är ledsen, det skulle kunna 
vara samma som de andra, en assistand eller till och med plot point. 

3.1. 
- Människa. En kvinna eftersom hon har lånt hår. Öppen kyl, inte så mycket mat i det. Det är 
allmänt stökigt typ. Datorn är uppe, så de har antagligen suttit och hållit på med det. Och det 
är det som är fokus, alltså karaktären bryr sig inte om resten av rummet. Alltså det känns 
avslappnat, hon har ju mjukiskläder på sig. 
- Som att om det är ett spel så känns det som en transmission, eller typ någonting som 
händer mellan sakerna som händer. Känns som hon kanske sitter och letar efter något på 
datorn. 
- Carefree, men fokuserad på det hon håller på med ändå. Hon har ju inte stängt datorn när 
hon går och hämtar mat. Svårt att säga eftersom man ser henne bakifrån och så. Men lugn, 
skulle jag säga. 
- Det skulle nog kunna vara protagonisten. Det finns ingen annan att förhålla sig till, det 
känns som hon är ensam där hon är. 

3.2. 
- Mycket mindre stökigt, välfylld kyl, upphängd skärbräda. Datorn har något annat på sig än 
den hade förut. Stolen känns som den förändrades men det kanske bara var att den var täckt 
av kläder förut. Allmänt känns det mer välstädat. Varmt typ. 
- Det känns inte lika förberedande. Den förra kändes mer förberedande inför någonting 
medan den här känns mer att det bara är livet. Men det känns varmt. Det känns som att det 
är ett välfyllt hus. Det är väldigt mycket mat. Många människor. Det känns lite som att 
människan gick till kylskåpet för att förbereda någonting. 
- Ännu svårare, vem som helst kan ha ett välfyllt kylskåp. Fortfarande avslappnad, 
fortfarande lugn. Kanske mer organiserad. 
- Protagonist, mest för att man ser dem ensamma i en scen tror jag. Det skulle också kunna 
vara en familjemedlem men det känns som att hon är så nära det som är centralt, datorn och 
kylskåpet, om man sett dem gå från datorn till kylskåpet – det är så kort sträcka så då har 
man verkligen fokus på vad de gör och då borde de vara protagonist nästan. 

4. 
- Undvikande, i alla fall de två (1 och 2). Jag tycker det är så svårt att ge när man ser någon 
bakifrån men typ men också undvikande om man tänker att de vänt sig bort från en. 
- Protagonist, delvis. Absolut någon som, alltså det är så subtilt, så absolut någon som är nära 
men som man kanske inte tänker på som inte är direkt involverad i det man håller på med. 
Eller någon som är väldigt nära. Definitivt inte någon man inte känner över huvud taget. 
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G 3 (2017-04-26) 

23 
Kvinna 
Både och 

1.1. 
- Det är en rätt så ung kvinna, ung vuxen. Säkert inte helt världsvan om man säger så, inte en 
vuxen person, hon kan säkert bo själv men hon är liksom inte van vid det. Jag skulle säga att 
hons er ut som att hon är en karaktär som är där av storyskäl, hon är där för att vara en 
kompis eller dotter eller något liknande.  
- Det är väl det att hon ser osäker ut, hon ser ut att liksom behärska det och vara någorlunda 
okej med det men det är ändå en osäkerhet i bilden och i hennes ansiktsuttryck. 
- Jag skulle säga att hon är medkänslig, hon har mycket empati. Kanske emotionell. Men jag 
skulle nästan säga emotionellt stark också för hon ser ut att hantera det. Hon skulle kunna 
vara så att hon håller tillbaka lite, hon är inte överdramatisk. På väg att mogna, liksom. 
- Det är det här att hon på något sätt för storyn framåt, hon skulle vara kompisen eller 
flickvännen eller dottern. Hons er ut som en karaktär som är där för att reagera och ge 
perspektiv på saker. 

1.2. 
- Jag skulle direkt säga att hon är mer mogen. Hon ser mer självsäker ut. Hon håller sig lite 
rakare, lite smått glad och, ja, det här var nästan svårare. Men jag skulle nästan säga att hon 
ser äldre ut, kanske lite mer vuxen och mogen. Det skulle nästan kunna vara storasystern till 
den förra liksom Hon ser ut som att hon är mer utåtriktad. Hon ser målmedveten ut, skulle 
jag vilja säga. Kanske lite ambitiös. 
- Det är mer liksom åt det självsäkra, starka hållet. Det är mer ögonkontakt och mer kontakt 
med den som betraktar bilden. 
- Det är det här med att hon är mer framåt, hon är mer, hon ser också, vad kallar man det, 
inte snäll men hon ser vänlig och tillmötesgående och hon är liksom inte ambitiös på ett 
negativt sätt. Hon vill saker, hon vill få saker gjorda på ett positivt sätt. Det ser liksom inte 
egoistiskt ut. Välmenande. 
- Ja, hon skulle också kunna vara den här karaktären som lite står bredvid och reagerar men 
hon skulle lika gärna kunna vara en antingen en bikaraktär till huvudkaraktären eller till  
och med huvudkaraktären. Det är mer av en bredd på vilken roll hon skulle kunna ha. 

2.1. 
- Det här får mig lite att tänka på det här spelet ”life is strange”. Det här är en 
ungdomskaraktär, skulle jag säga. Lite tillbakahållen, avslappnad. Lite att säga om 
personlighet och sådär men det här är en ungdomskaraktär, ja. 
- Det skulle väl i så fall vara lugn, nästan mot ett uttråkat håll. Men lugn, bekväm. 
- Här handlar det nog mer om självsäkerhet och kanske lite osäkerhet på ett sådant här 
tonårssätt att man vill verka väldigt självsäker men har dold osäkerhet. Dold osäkerhet 
liksom inuti. En, kommer tillbaka till det hela tiden, en lugn och bekväm person. 
- Det här skulle kunna vara någonstans mellan bakgrundskaraktär till igen en sådan som 
reagerar. Eller en del av en familjehistoria, liksom tonåringen som är i familjen som reagerar 
på vad som händer på något sätt. Eller om huvudkaraktären är i samma ålder så kan det vara 
kompisen, pojkvännen, flickvännen, kamraten liksom, jämliken. 
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2.2. 
- Det här är ju klassiskt osäkert kroppsspråk, väldigt tillbakadraget och försöker skydda sig 
själv. Den här klassiska luta sig inåt och dra armarna om sig själv, knäna och fötterna pekar 
inåt. Det är osäkert kroppsspråk. 
- Det är den här osäkerheten och hur tillbakadragen den är men det är liksom inte rädsla 
direkt utan snarare oro eller skam till och med. 
- Ja, det här skulle kunna vara en rätt så tyst och tillbakadragen karaktär, kanske rätt så 
känslig. Väldigt introvert. 
- Det är väl egentligen samma som förra, kompisen, flickvännen, pojkvännen eller vad det nu 
är. Eller ett tonårsbarn i en familj. (Skulle det gå att interagera med den? - Ja, det tror jag, 
det är nog en sådan där karaktär man pratar med för att få intryck, för att lära sig av deras 
personlighet och för att få deras perspektiv på vad som händer i spelet, vad som händer 
huvukaraktären och de runtom dem.) 

3.1. 
- Det är inte speciellt städat och det är inte liksom lyxigt. Utan det här är mer student eller 
ensamboende person. Här ser ut att vara lite alkohol och inte så jättemycket mat. Kläder som 
är kastade lite sådär. Och så en dator som är på. Så det är någon som säkert suttit och jobbat 
och insett att de troligtvis behöver köpa mat. 
- Ja, det är väl det här att det är någon som bor ensam eller är student eller liknande, eller 
både och. Och att personen här är personen som har hand om vad som händer i det här 
hushållet eller lägenheten eller vad det nu är. Så det är den personen som har ansvar för att 
där är så lite mat tillgänglig och att det ligger kläder och sådär. 
- Jag skulle vilja säga arbetsam och säkert lite glömsk. Definitivt inte snål, snarare det att 
man har dåligt med tid eller pengar och sådär. Och att det här är en väldigt normal och 
vanlig scen för den här personen. Det här är ingenting som oroar den liksom, det här är en 
vardagsscen liksom. 
- Jag skulle säga att det antingen är huvudkaraktären, eftersom att jag får intrycket av att 
den bor ensam, eller tillsammans med folk som är likadana. Så antingen så är det 
huvudkaraktären eller så är det kompisen eller rumskompisen. (Varför kopplad 
huvudkaraktär för att det känns som att den bor själv? – För att jag tänker mig att det här är 
kanske början av ett spel där man utforskar karaktärens egna miljö så att man lär sig om 
huvudkaraktären och att man lär sig om vem man spelar liksom, att man får gå runt i 
lägenheten och öppna lådor och kylskåpet och, ja.) 

3.2. 
- Det här är genast mer vårdat och välstädat, det är liksom inte studentkänsla över det, i alla 
fall inte på samma sätt längre. Här är ju, all den här maten skulle jag säga indikerar att det är 
någon som har råd att köpa all den här maten i det här hushållet och ser till så att det faktiskt 
blir gjort. Där är ju på datorn så ser det ut som att det är mer, det ser ut som att det är någon 
som skriver, det är inte liksom spel eller roliga bilder, nu minns jag inte vad det var på den 
första. Det här ser mer organiserat ut. Och då är det antingen personen som är i bilden som 
är orsaken till att det är vårdat här eller så bor de tillsammans med någon som är det. 
- Jag skulle väl säga, normalitet. Det är en vanlig, lugn vardagssituation för den här 
personen. Ännu en gång ser det ut som att de nyss suttit och arbetat och bestämt sig för att 
det är dags för att äta någonting. 
- Det beror väl lite på om det är personen som bor där själv eller inte, av någon anledning får 
jag fortfarande lite den känslan. Men det här skulle jag säga är en organiserad person, den är 
arbetsamma, den är vårdad och ser till så att de själva mår bra, de håller på sina rutiner och 
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sådär. 
- Det är också sådär, antingen huvudpersonen eller kompis, rumskompis. Av någon 
anledning så skulle det också kunna vara en familjemedlem för det här känns mer som att 
det skulle kunna vara ett hus där det är mer än en person som bor. 

4. 
- Då är det, jag vet inte riktigt hur man ska säga det, men det här (1) är tillbakahållsamhet. 
Det är (2) den här introverta, att man inte säger någonting. Tyst, liksom. Det här är, det är 
svårt att komma på rätt ord, det är också den här introverta, jag introvert är bättre för den 
här, för det är det här att hålla sig undan social kontakt. Och det här (3) är, det är jättesvårt 
att komma på ett specifikt sådär. Men det här handlar om att man kan inte hålla på rutiner, 
det här att man glömmer bort att äta och gå och handla och städa och sådär. Så ovårdad är 
fel ord men det är någonting som är likt det. Orutinerad, kan man säga så? 
- Jag skulle nästan säga att det här (1) är kompisen eller flickvännen. Det här (2) känns mer 
dottern eller sonen, alltså barnet i familjen. Och då är det mer liksom att det är en person i 
en skara av andra karaktärer. Och det här (3) skulle jag säga är huvudpersonen, att man får 
uppleva deras vardag och deras värld genom deras interaktion med, ja, sin egen vardag. 
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G 4 (2017-04-27) 

22 
Kvinna 
Mest i bild, inte så mycket i text 

1.1. 
- Det första jag kommer att tänka på är att karaktären ser lite vemodig ut, tror det för 
ögonbrynen är lite sådär sluttande. Annat än det skulle jag säga att det är en ganska 
androgyn karaktär också. 
- Jag får intryck av att det här är en huvudkaraktär i ett något sådant där indie-spel där det 
är en ungdom som ska lösa någonting eller utforska någonting Kanske har varit med om 
något ledsamt sedan innan. För det är ganska många spel och sådant som kan börja med att 
någon närstående dör och så ska de ut och ta reda på någonting. 
- Det skulle vara, kanske lite vemodig och temperament skulle jag säga lugnt. Jag känner typ 
ängslighet men att det är någon som ändå, om de utsätts för, om det är en huvudkaraktär 
som utsätts för utmaningar så kan de liksom växa till sig, bli mer säker i sig själv. Den ser lite 
osäker och lite ledsen ut. 
- Jag tycker det känns som en huvudkaraktär. 

1.2. 
- Det första jag ser, den här karaktären känns lite gladare. Inte lika vemodig. Av någon 
anledning får jag känslan av att det hr skulle kunna vara typ huvudkaraktärens barndomsvän 
eller bästa vän eller något sådant där. Temperamentet skulle jag säga lite mer säker än den 
förra och lite mer öppen. 
- Det jag kopplar det till är Zelda i Zelda-spelen, huvudkaraktären är Link men Zelda är en 
sidekick eller vad man ska säga, eller de kanske inte är sidekick men de hjälper 
huvudkaraktären liksom. 
- Det är svårt alltså, men väldigt skulle jag säga. Ganska lättsam, lite sådär glad, tror jag. 
Skulle kunna se den här karaktären som, säg om man ser ett team av karaktärer skulle det 
kunna vara den som håller uppe stämningen även om det är svåra saker de går igenom. Det 
är den främsta känslan jag får där 
- Nej men liksom, typ säg om man skulle börja i en by så är det den där barndomsvännen 
som informerar dig om, ja, det här är så staden är, det är här du kommer ifrån. Kompisen 
hemma i byn. 

2.1. 
- Det första jag ser är att luvan är uppdragen och att kroppsspråket är lite, det känns som att 
den här personen vill gömma sig. Dels med kläderna men också den känns lite sådär 
ihoptryckt, det är svårt att förklara det. 
- Jag bara får en känsla av att den här personen inte vill bli sedd, händerna i fickorna och 
luvan uppdragen. 
- Man får nästan intryck av att det är lite oärlig, nästan. På grund att det känns som att den 
inte vill bli sedd och gömma sig. Lite oärlig men typ listig, får jag väl säga. 
- Antingen en väldigt sådär, vad ska man säga, antingen en huvudkaraktär som inte är 
genomgod utan kanske är lite såhär, säg typ, jag skulle kunna ta som exempel en hacker eller 
någonting. De skulle kunna vara goda men samtidigt så håller de på med någonting som inte 
är helt lagligt, liksom. Så om det skulle vara en huvudkaraktär skulle det vara någon som inte 
är helt righteous. Men annars skulle jag kunna tänka mig att det är någon form av fiende. 
Kanske inte huvudkaraktärens nemesis men en småfiende typ. 



 9 

2.2. 
- Det här ser ännu mer ut som en person som vill gömma sig och inte vill ha någon 
uppmärksamhet, ännu, ännu mer. Ser väldigt osäker ut och, den här posen är väldigt, väldigt 
inåtdragen eller vad man ska säga. 
- Det är det här liksom, osäkerhet och rädsla typ. 
- Osäker, det sa jag. Rädd, en person som inte tror på sig själv. Kanske som varit med om 
någonting dåligt sedan innan. Den här ser inte lika mycket ut som en fiende dock, för fiender 
brukar ju kunna vara starka. Så det här skulle kunna vara en sådan som huvudkaraktären får 
gå och prata med för att få information. 

3.1. 
- Det första jag ser är att personen typ inte har någonting i sin kyl. Det enda jag tänker på, 
det verkar vara en del flaskor i bilden. Det är ett par stycken, i alla fall. Och sen är kläderna 
slängda på stolen. Och datorn känns väldigt viktigt för den här karaktären. Jag skulle kunna 
tänka mig att detta är, det är lite svårt, för jag skulle säga student om det inte, eller ja, nej, 
skulle säga student faktiskt. För det är så lite i kylen. Och så är det en dator där som den 
kanske håller på att arbeta på. Det enda som gör mig lite att det inte är en student är 
bokstäverna på kylskåpet, för det känns som en någonting man skulle ha om man har barn 
till exempel som de kunde leka på, och de flesta studenter har inte barn men det skulle 
kunna vara så. 
- Får känslan av att personen kanske inte har det så lätt, kanske har det lite ekonomiskt 
svårt. Får typ lite tristess kanske, lite ensamt känns det. För man ser ju ingen annan i den 
här bilden. Hon kollar ju liksom in i kylen, men det kanske är jag som övertolkar det men 
hon sträcker sig liksom inte för att ta någonting och det känns som någonting man gör för att 
man är uttråkad, går till kylen och bara tittar i den och sen stänger den och går därifrån typ. 
- Introvert. Det bara känns så, typ. Det är någonting med kläderna och posen, men samtidigt 
så är det, jag vet inte, det är jättesvårt, men jag får bara den känslan. 
- Skulle säga typ huvudkaraktär. Jag vet inte, för, trots att man inte kan läsa så jättemycket 
från miljön men att datorn är uppe och det känns som den här personen gör någonting. 

3.2. 
- Precis. Här är det annorlunda. Här är kylen full. Här är lite mer städat. Känslan blir 
gladare, direkt. För om det är någon person som har väldigt stökig så kan man tänka att 
personen kanske inte mår så bra, inte orkar städa. Jag vet inte, den hr bilden känns mycket 
gladare plötsligt. Som att personen har ordning över sitt liv. 
- Den här är mer vardaglig medan den andra var lite mer ensam. 
- Lugn, typ. Mer ordningsam och planerar och ser till att ha kylskåpet fullt i stället för att det 
är tomt. Om man jämför dem känns det verkligen som att den här personen har liksom 
bättre ställt och har koll, och ja, mår lite bättre än den förra. 
- Det här känns mer som en vän till huvudkaraktären, för en huvudkaraktär känns ofta mer 
intressanta om de inte har allting under kontroll och allting är tiptop, utan att de kanske har 
det svårt. Liksom inre så intressant med en karaktär som verkligen har koll på allting och det 
inte är några problem med. 

4. 
- Den (1) får vara sorgsen, och den (2) osäker, och den sista (3) får vara ensam. 
- De två (1+3) satte jag huvudkaraktärer på redan från början och det håller jag faktiskt med 
om fortfarande, men nu känns den här (2) viable som huvudkaraktär just för att jag tycker 
att huvudkaraktärer bör ha något problem och inte vara perfekta människor typ. 
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GW 1 (2017-04-20) 

26 
Man 
Text 

1.1. 
- Hon ser orolig ut, det kan bero på att jag inte ser några pupiller, Ser ut som en ung 
karaktär, kvinna, orolig. Inte jättemycket att säga, generic character 
- Det är inte mycket detaljer, inte mycket att gå på. Håret bakom örat. Det är inte en hotfull 
situation, så mycket kan jag säga. Om det vore jag så hade jag illustrerat det med håret 
tilltufsat eller på annat sätt. Rak hållning, verkar inte vara en icke-vardaglig situation. 
- Orolig ut, men också lugn. Sansad. Inte så mycket att gå på här. Typiskt europeisk, your 
average white person. 
- Den tittar liksom rakt mot en, om jag skulle möta det här i ett spel är det en NPC för mig för 
att den tittar rakt mot mig. När man skapar en karaktär i ett spel, om man skapar sin egen 
karaktär men då brukar man ju inte se den här karaktären i ett porträtt och brukar inte tittar 
rakt mot en. Så det här är inte för mig en huvudkaraktär, för jag är inte vad vid att möta en 
huvudkaraktär med att se den rakt i ögonen. 

1.2. 
- Ska det föreställa piercings i högra örat? Ler lite. Är det längre hår? Samam hållning, 
samma resten. Ser nästan lite ut som ett kollagen i läpparna, plastikkirurgi. Det ser ut lite så. 
Vilket jag personligen associerar med ytlighet. Det är väl det jag skulle uppfatta det som. Om 
det inte bara är så personen ser ut när hon ler. Det är fortfarande samma karaktär, annan 
situation, ser inte orolig ut längre 
- Långt hår, fylliga läppar, leende, kan föreställa en romantisk situation. Känns fortfarande 
relativt neutralt. 
- Oj. Nyfiken. 
- En NPC, men om romantisk situation kanske huvudkaraktärens motpart eller någon man 
har en romantisk relation med, eller försöker ha en romantisk relation med, eller vice versa 

2.1. 
- Händerna i fickorna, och huvan. Någon som är motig, tonåring på grund av hoodien och 
hållningen. Ser inte riktigt hotfull ut för jag skulle tänka mig drug dealer men lite åt det 
hållet, och så strecket till mun gör att, missnöjd person. 
- ”Prata inte med mig”, det är vad jag får. Eller missnöje, generellt. Fast ena foten är vänd 
mot en så kan vara någon som stått och väntat och vänt sig mot en fast man är försenad så 
uppenbarligen varför den är missnöjd. Men generellt missnöje snarare än lämna mig i fred. 
- Tvär, enstörig. 
- Det kan vara ett hinder du behöver komma runt. Den här personen har något du vill ha 
men den tycker inte om dig, eller tycker inte om någon.  

2.2. 
- Rädsla, osäkerhet, det här är någon som jag som huvudkaraktär har skadat, tänker jag, 
någon som är rädd för mig. Jag kanske spelar som en våldsam förälder eller något liknande, 
och det här är mitt barn. Å andra sidan drar lite åt hållet åt någon som känner sig skyldiga 
för något, men det här att hålla på armen ger mig indikation på någon som är osäker och 
framför allt rädd. Och tittar mer mot mig tror jag. Krökt rygg, står inte lika, förra benen var 
rätt loj hållning, nu är det rätt, nu är det inte avslappnat längre. Definitivt inte rak hållning 
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men inte avslappnat heller. 
- Om den förra var ”prata inte med mig” så är den här ”jag hoppas verkligen inte du pratar 
med mig”. Obehag, framför allt. 
- Nervig, rädd, någon som blivit traumatiserad. Tystlåten. 
- Det här kan vara någon du har en dålig relation med, eller någon du ska rädda från en dålig 
situation 

3.1. 
- Relativt tomt kylskåp, slarv, kylskåpet är tomt men mjölkpaketet eller juicepaketet ligger 
ner. Varför ligger det ner om det finns gott om plats att stå upp? Det är något som bara välte, 
tänker jag. Sugrör i en flaska, vem fan har sugrör i en flaska. Allmänt slarvigt. Flaskan säger 
mig lite alkoholist men datorn säger mig mer workaholic. 
- Studentlägenhet om det inte vore för ett för stort kylskåp. Antingen depression eller 
fattigdom. Om det inte vore för flaskorna skulle jag säga ”åh, orkar inte gå ut och handla” 
men flaskorna tror jag, ja, det ger en negativ klang. 
- Om det är studentsituation tänker jag lättja, håret faller lite löst och bylsig kofta, tröja med 
huva på. Så då skulle jag säga lättja. Men å andra sidan, ja deprimerad skulle jag nog säga. 
- Det här skulle kunna vara du i ett peka-klicka-spel, här börjar du spelet, huvudkaraktär. 
Som bilden är inramad känns det inte som att du står och tittar på scenen som karaktär utan 
mer som en spelare. 

3.2. 
- Välfyllt kylskåp, för jag såg den förra. Det är inte bilder på datorn längre, det är en text, så 
här är det någon som sitter och jobbar. Det är inte flaskor längre. Det händer inte kläder över 
stolen. Grejer står upp i kylen i stället för att ligga ner. Det är ett knippe färsk lök och 
morötter, obviously. Samma kläder, samma hållning, samma hår, samma storlek på 
kylskåpet. Någon som jobbar, skulle jag säga. Jobbar hemifrån kanske. Eller sitter och 
skriver på något skolarbete. Fortfarande fullt möjligt att det är en student som precis varit 
och handlat. Det förra var på söndag morgon den här är på söndag eftermiddag eller något 
sådant. Samt att hon, gissar på att det är en hon, hon behöver köpa fler kylskåpsmagneter. 
Men en skärbräda, var det det på förra också, men jag märkte det nu att det är en skärbräda 
och papper. Men det är samma sak, det är kylskåpet som är i blickfånget, det är uppenbart 
att det är kylskåpet och datorn som ska säga någonting om karaktären snararen än att du ska 
se den här karaktären. Så för mig är det här fortfarande du för jag behöver inte se 
karaktären. Om jag inte behöver se karaktären och lära mig någonting om den så är det för 
att jag är karaktären och miljön får säga något om den i stället. Så för mig är inte det här 
någon jag interagerar med. Får inte längre någon indikation på fattigdom, ingen 
workaholism eller annan holism. 
- Känns fortfarande inte strikt, jag tror det är mycket kläderna som gör det, att hon ser sådär 
bylsig ut, det ser inte ut som någon som, det är relativt avslappnat, det är nog därför jag 
tänker söndag, att det är helg liksom, det är inte någon som precis kommit hem från jobbet 
och ska jobba lite extra eller precis kommit från skolan utan lite extrajobb på helgen. 
- Skötsam, om man jobbar på helgen är man nog skötsam. 
- Huvudkaraktär. 
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4. 
(omvänd ordning)  

 
( (…) de andra, de två med huva på är lite problematiska för att man kan bli väldigt likgiltig 
av depression (egen erfarenhet, kompis?) och jag skulle nog aldrig se rädd ut på grund av att 
jag var deprimerad. Så för mig illustrerar inte den rädda bilden depression, utan snarare den 
där det är en väldigt, den personen som såg irritabel ut och liksom mer nollställd. Det var för 
mig mer depression än den som såg direkt traumatiserad ut.) 
- Det känns ju lite mer, om jag vet att de är deprimerade, för den här (1) är ju lite vädjande 
nu när jag hör depression så tänker jag att den ser mer vädjande ut än orolig. Det här (2) ser 
fortfarande ut som en person som är rädd för mig, eller kameran den tittar på, snarare än 
rädd i allmänhet vilket som känns möjligt, det kände möjligt innan också. Men det är någon 
jag ska hjälpa, simulator säger du, då kan det ju vara du ska hjälpa en person som är 
deprimerad. Här (3) tycker jag fortfarande, det beror på hur det här är inramat men jag 
tycker fortfarande inte att det här känns som någon jag tittar på som karaktär i spelet om det 
skulle vara i förstapersonsvy. De här två tittar på för att de tittar mot mig. Den här personen, 
näe, det är fortfarande ”jag”, känner jag. Någon jag styr. Nu är ju de här NPCs som jag ska 
hjälpa (1+2).  De är ju deprimerade, i så fall. Jag tycker fortfarande inte det här är depression 
(2), jag tycker det här är någon som blivit mobbad eller fysiskt misshandlad 

 
- 1. försöker hålla masken, så någon som kanske skäms lite över sin depression. 2 någon som 
är uppgiven. 3 det här någon som lider rätt rejält, någon som blivit nedtryckt, undergiven. (1) 
Den här är väl likgiltig, kanske, eller någon som försöker vara likgiltig. 
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GW 2 (2017-04-20) 

20 
Man 
Text (tycker inte det är kul att skapa karaktärer) 

1.1. 
- Jag tänker omedelbart på ”life is strange”, huvudkaraktär där som är fotograf, just börjat på 
högskola eller universitet, det kanske är high school till och med. Ganska nervös och 
tillbakadragen, levet för att ta bilder men för nervös att visa upp dem. Hon ser ganska oroad 
ut på den här bilden, inte som att hon skulle ta kontakt med någon direkt. Det är vad jag får 
ut av hennes ansiktsuttryck i alla fall. 
- Oro och sorg. Hon ser inte bekväm ut. 
- Kanske bara karaktären från ”life is strange” men kreativ, att hon kan prata mycket med 
folk hon anförtror sig åt men för det mesta är tyst utåt. 
- Det är alltid svårt att sätta roller direkt, jag gillar att tänka att alla kan passa i alla roller på 
olika sätt. Jag ser främst berättande spel snarare än äventyr, känns som det är storyfokuserat 
(intressant som spelbar då? Mycket möjligt, beror helt på hur man utformar spelet. Om man 
som karaktärstyp ska vara väldigt handlingsrik och framåt så hade det varit en väldigt 
intressant tvist att ha en karaktär som inte ger uttrycket av att vara en sådan person, att 
verkligen försöka få fram de egenskaperna på ett sätt som faktiskt kan skapa 
karaktärsutveckling och skapa nya bilder av karaktären i stället för att bara få det man får (-
?). Varför inte, liksom. Jag är alltid öppen för olika sorters karaktärer, se vad det kan leda 
till.) 

1.2. 
- Samma karaktär men lite annat ansiktsuttryck och lite annan ansiktsstruktur möjligtvis. 
Inte mycket skillnad. Utan det mesta är nya, verkar sträcka mer på sig, verkar mer självsäker 
i sin utstrålning. Rent utseendemässigt är det väldigt lite skillnad. Det känns mer som att det 
inre kommer fram snarare än någon yttre skillnad. 
- Åter igen andra känslor, känns mer självsäker här, känns instinktivt som att hon skulle ta 
mer action. Det kan vara samma karaktär i olika sociala sammanhang, det kan vara helt olika 
karaktärer som bara ser likadana ut. Det kan mycket väl vara samma karaktär, skulle kunna 
vara samma karaktär senare i spelet när den har utvecklats mer, eller tidigare i spelet när 
den har brutits ner. 
- Självsäker, kanske för självsäker brukar jag ofta tänka när folk är självsäkra. Någorlunda 
utåtriktad. Lite klurig. Verkar kunna dra slutsatser om folk, kanske för det mesta, kanske 
inte. Hon ser ut som någon som tänker mer än pratar. 
- Tycker de flesta karaktärer kan passa till de flesta roller, man vet ingenting om dem i 
början. Att sätta i olika roller är bara att sätta stereotypt bara vad karaktären ser ut att passa 
som, om man tänker sig en skolmiljö eller en vanlig miljö skulel det antingen vara en nära 
vän som är över huvudkaraktären eller möjligtvis huvudkaraktären själv som kanske döljer 
någonting under. Att bara ha en självsäker huvudkaraktär brukar ofta bli ointressant. 

2.1. 
- Huvan, är det första jag ser. Och hela den, munkjackestilen. Tänker att, det känns lite 
shady. Som att han eller hon inte vill dra för mycket uppmärksamhet men ändå gör det för 
att man ser sådana där huvor. Alternativt att bara vill spela cool. 
- Skulle kunna vara flera saker, får lite känslan av the drug dealer som står någonstans och 
langar knark. Skulle också kunna vara en typ av karaktär som håller sig till sitt ställe och inte 
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vill ta kontakt med folk, det känns rätt vanligt när man har huvan uppe sådär. Händerna i 
fickorna, väldigt bakåt. 
- Tycker han uttrycker så mycket. Tillbakadragen, definitivt. Vill inte ta mycket kontakt. Å 
andra sidan kan det bero på mycket saker, det kan bero på en social situation att hen inte vill 
prata om saker som händer henom men det kan ju även vara att hen är blyg och inte vågar ta 
kontakt med folk. Det kan ju också vara sociala eller psykiska anledningar. Skulle också 
kunna vara uttrycka av att visa sig cool, stå med händerna i fickorna och ja, ”jag är boss här”, 
vilket då blir en helt motsatt karaktär från det tidigare. Och då skulle karaktären vara 
någorlunda självsäker eller försöka visa självsäkerhet snarare, vad som ligger under uttalar 
jag mig inte så mycket om. Och i sådana fall mer en i gänget men inte heller talar allt för 
mycket, inte mycket utåtgående. 
- Svårt att se som protagonist, just för att är så dold, inne i sig själv på något sätt. Snarare 
någon sorts sidokaraktär som man inte kan interagera så hemskt mycket med, eller någon 
som man interagerar med inte helt på ett lagligt sätt. Att det är någon som bryter ut från 
normen, i så fall någon quest giver av något slag som inte på något sätt vill göra väsen av sig. 

2.2. 
- Nedsänkt ansikte, ännu mer blygt och tillbakadraget. Samma sak här, karaktären vill 
troligtvis inte snacka med folk, ännu mer här. Ser ut som att hen nästan har ont på något 
sätt, med både hållningen och. Eller bara väldigt trött, förutom handen som är ganska tydlig 
tillbakadragande. Annars så är det samma karaktär bara, i en annan hållning. De skillnader 
som jag märker är handen och ansiktet neråt, sen att ansiktet verkar vara lite mer ledset. 
- Karaktären är skadad, behöver inte vara fysiskt skadad utan har någonting som verkligen 
skadar henom i sitt liv. 
- På något sätt fortfarande fighter någonstans, även om hen verkar väldigt nedbruten. Jag 
tror inte karaktären har gett upp, även om det är nära. Jag tror, kind of down in the mud. 
Tänker att, känns ändå som att karaktären på någon offentlig plats, jag har hela tiden tänkt 
skola, och det känns som att personen kanske vill ha någon sorts uppmärksamhet på att hen 
inte mår bra men inte säger någonting rakt ut. Det intrycket får jag. Annars skulle man 
troligen bara försöka hålla god min. 
- Någon som man skulle hjälpa. Åter igen ger kläderna inte uppseendet av att vara en 
protagonist utan det känns snarare någon som är illa ute. Beror helt på vilket spel, självklart, 
om det är ett spel om att mobba folk är det helt klart inte någon man kommer hjälpa, men 
det är en utsatt person. Tror inte det är en person som kommer ge något uppdrag att hjälpa, 
som det jag sa tidigare att personen tar nog inte kontakt utan bygger upp sin sorg i 
ensamhet. 

3.1. 
- Kläderna på stolen, om det är kläder. Antar att det känns, på ett sätt fick jag intrycket av att 
det var skräpigt men ju mer jag tittar får jag mer känslan att det inte är allt för skräpigt. Jag 
ser inte vad som ligger på bänken där men det skulle kunna vara att det ligger, liksom gamla 
saker man inte plockat undan, jag ser en flaska där och jag ser ett glas där i och för sig så det 
är lite skräpigt ändå. Datorn är framme, det står en flaska där bakom. Kylskåpet är ju tomt, 
det ger mig intrycket av att det är en ganska oambitiös när det gäller matlagning men det 
behöver inte betyda så mycket, det vet jag av egen erfarenhet. Inte allt för ordningsam, känns 
det som. Ett stökigt hus behöver inte betyda så hemskt mycket för karaktärens skull. 
Antingen att den bara är för slapp för att städa upp eller för att den inte orkar av andra 
anledningar, den har tillräckligt mycket på jobbet kanske, den trivs inte när det är för rent, 
det är inte så vanligt men det händer. Jag får ett stökigt intryck i alla fall. 
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- Indifference. Det känns inte som karaktären bryr sig så hemskt mycket om i sin miljö. 
Skulle också kunna vara sorgset, jag orkar inte mer, tittar i kylskåpet, jag måste gå och 
handla, helvete vad jobbigt allting är. Men med tanke på handen i fickan där och det ändå 
ganska lugna utseendet som jag tolkar det mer ”jaha”, ta någonting och äta, tillbaka till 
datorn. Ganska lugn med sitt liv ändå. (det är svårt när man inte har allt för tydliga bilder, 
allt är svart och streckat så man får inga känslor av färger eller så heller, kan tolkas på flera 
sätt) 
- Det kan vara så olika saker, tusentals karaktärer kan ha ett sådant här rum. Det står ju en 
flaska där och jag tror att det är någon sorts alkohol i den för det är den formen på flaskan. 
Det finns en annan flaska där längre bort som har ungefär samma form som har ett sugrör i 
sig så det skulle lika gärna kunna vara en läskflaska. Det enda jag tänker på är att personen 
inte är nitisk. Personen är inte jättenogrann med sitt hus men det betyder ju inte heller att 
karaktären måste vara icke-noggrann med andra saker, det kan ju bara vara att karaktären 
inte spenderar mycket tid i sitt hus och sköter allt jättebra all annanstans men när kommer 
hem och tänker att ”jag ska bara sova här och sen tillbaka till jobbet igen”. Om man tittar på 
flaskorna innebär de ju någonting, antingen kan det vara ”jag dricker massa cola för att hålla 
mig vaken” eller massa alkohol för att glömma saker. 
- (Rätt nyfiken på vad som händer på datorn här.) Om man tänker sig att man hittar 
karaktären i den här miljön eller hittar karaktären någon annan stans och det här är 
karaktärens hemmiljö? Skulle kunna vara någon sorts smart person man vänder sig till för 
att få hjälp, både karaktärens allmänna uppsyn och miljöns utformning av att personen inte 
har så mycket tid att fixa saker hemma ger intrycket av att personen har andra saker för sig, 
bättre saker, troligen. (Eller netflix är det nu förresten ser jag. Är det det? Jag tolkar det som 
det. Då har jag en annan tolkning) I sådana fall är karaktären hemma och tar det lugnt efter 
att ha varit ute någonstans, eller bara arbetslös. Karaktären har inte energin att göra något 
vettigt med sitt liv, eller kommer hem från en lång dag och unnar sig lite på kvällen. ”Shit, 
jag hann inte handla idag, aja, jag tittar på netflix och handlar imorgon). Eller någonting 
annat. Karaktären skulle kunna vara någon person som inte riktigt orkar med, olika problem 
som gjort att hen är mer eller mindre permanent hemma. 

3.2. 
- Mycket varor i kylskåpet. Tror fortfarande samma (?) på karaktären som står där och bara 
”happ, har mina varor i kylskåpet, blev jag gladare av det här? Nej” Mer ordning, dock 
samma oordning på bokstäverna [på kylen] så det är knappast någon som har sådär 
perfektionist, inget sådant där kontrollbehov känns det som.  
- Samma lite som förra gången, lite nere med handen i fickan och står och tittar i kylskåpet, 
det ser ut som hon verkligen står där och tittar snarare än ska ta ut någonting ur kylskåpet 
eller göra något vettigt med det. Får mer känslan av ”hur hjälpte det här mig då, vad tjänar 
det till?”. Det är lite tanken jag får. Någon som verkar antingen chattar eller skriver 
någonting [på daton] Det är inte Netflix längre i alla fall. Karaktären, antingen sitter hon och 
chattar eller skriver med något och ville ta en paus och kollar i kylskåpet, eller så är hon 
ambitiös och jobbar hemma. Hon kanske har ett perfekt liv som hon tycker om och kanske 
bara tittar in i kylskåpet och tänker vad hon ska köpa idag. 
- Lagar mycket mat. Och så är det tre läskflaskor i kylskåpet, om det inte är mineralvatten 
och då är den inte rädd om miljön. Framför allt ordningsam i hemmet. (Jag tycker inte allt 
för mycket om att ge folk förutfattade meningar, det är skadligt för att kunna göra varierade 
karaktärer). På datorn skulle det kunna innebära att hon arbetar och att hon har ett perfekt 
liv men det skulle lika gärna kunna vara att hon rättfärdigar för sig själv, att nu har jag 
jättefint överallt, nu ska jag må bra och ha ett perfekt liv men egentligen så nej, det har jag 
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nog inte. Uttrycket på karaktären ger intrycket av att hon inte har det. (bokstäverna stör 
ordningen i rummet) Jag funderade på om det fanns några barn där, om den här karaktären 
inte bor i sin egna lägenhet kanske det kan vara så, kan ju vara föräldrar också som håller 
ordning på allting och att hon har ett eget rum där uppe. Nu antar jag att det är en hon i alla 
fall, hon har långt och lockigt hår vilket män oftast inte har.  
- Det är så problematiskt när jag kommer på mer och mer variabler för vad det här kan vara. 
Om vi antar att karaktären är i sitt eget rum, hon har fixat allting själv, hon lever ensam, så 
skulle jag väl säga att den här karaktären är… nu utgår jag bara från mitt stökiga rum, 
känner bara att om man har så här mycket ordning och så noggrant fixa allting som det 
känns som hon gjort, inte att hon har problem, men skulle kunna vara uttryck för att hon 
(jag har lämnat frågan, förlåt), det skulle kunna vara att hon bara är ordningsam och i 
sådana fall hennes roll i ett spel, om man tänker sig henne som en protagonist antingen att 
hon är, hon vill komma iväg på något sätt från sitt strukturerade liv, för man står inte sådär 
och ser ledsen ut om man inte vill komma iväg från det på något sätt. Som en protagonist 
skulle det handla om att leda vägen till något nytt sätt, kanske att slippa strukturerna hon 
tvingar på sig själv. Om man tänker henne som en NPC blir det betydligt svårare, ofta ser 
man ju inte NPCers hem på det sättet. På den här bilden ser man ju henne själv, det känns 
som hon är ensam i sitt hem, är sig själv, vilket man ofta inte ser då man ser från 
protagonistens ögon. Exempelvis från skolgården om vi tar det exemplet igen att hon är på, 
jag skulle nog ändå säga någorlunda outgoing, hon är en person man kan prata med 
någorlunda ordentligt, inte är rädd för att prata med personen. Personen har ett gott ansikte 
utåt, man får intrycket av att hon är en ordningsam karaktär och att hon har koll på vad hon 
gör, sen om det kan dölja något under det eller inte är en annan sak. Rent gameplay-mässigt 
så skulle hon inte vara en quest giver tror jag, hon skulle snarare vara något steg på vägen. 
Att hon inte skulle be någon annan om hjälp utan tänka att det här ska jag fixa, jag ska klara 
det här själv, det har jag gjort hittills och det ska jag fortsätta med. Kanske bossar lite över 
andra, blir lite som en antagonist för spelarkaraktären. Så en antagonist skulle jag kunna 
tänka mig. Sidokaraktär någonstans, knappast huvudkaraktär. 

4. 
- På den här (1) känns det som att hon på ett sätt vill fortfarande vara utåt, vill var kvar i sina 
vänskapskretsat, vill hålla ett hyfsat ansikte utåt. På den här (2) blir det ju mer ”här borta är 
jag”, lämnar sina vänner, håller sig på sitt hörn, fortfarande jag står för det här att hon vill bli 
sedd på något sätt och har en väldigt conflicting thoughts runt det, att man inte vill störa 
någon men man vill uppmärksamma. Den tredje (3) är det mer att jag orkar inte fixa, orkar 
inte handla, orkar bara sitta hemma (ja det är netflix). 
- (Bilderna visar bara små saker, som jag ser det (..) säger en väldigt liten del om karaktären i 
grund, sen kan man ju tolka in hur mycket som helst i bilderna) 
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GW 3 (ej inspelad) (2017-04-21) 

22 
Kvinna 
Text 

1.1.  
- Generic main character, tänker på ”Life is stange”, hon vill göra det som är rätt men rädd 
för att följa sina drömmar osv 
- Ledsen, orolig, kollar ut mot horisonten, inget fokus i blicken, eftertänksam 
- Blyg, lite modig men inte mod att stå emot 
- Huvudkaraktär, eller blyg tjej som är högra handen 

1.2.  
- Mer självsäker, kollar rakt in i kameran -> dvs kan stå upp för sig själv, säga vad hon 
tycker, men angenäm så inte den bitchiga typen 
- Styrka, självsäkerhet 
- Systern, mentorn, den som leder spelaren på rätt väg. Chloe i Life is strange 

2.1.  
- Tonåring som inte vågar visa sig själv eller inte har orken att gör det 
- Instängdhet i sig själv, osäkerhet 
- Antingen tröttnat på all skit den får i livet, lite ensamvarg 
- Antingen protagonist som har något att dölja, eller antagonist som försöker lura in 
huvudkaraktären i shady business. Eller någon att hjälpa må bättre 

2.2.  
- Osäkerhet, inte säker på sin roll i världen. Lite ledsen 
- Gråa mol, hopplöshet 
- Antingen har karaktären varit såhär länge, vet inte riktigt meningen med livet. Eller att det 
precis hänt något innan bilden och att karaktären tar det hårt, svårt att komma över sina 
problem 
- Side-quest-snubben att hjälpa, eller någon att hjälpa över lag 

3.1.  
- Karaktären har lite gett upp på livet, slarvig, bryr sig inte riktigt, svårt att ta tag i saker. 
Något kanske hänt nyligen. Det finns ingen mat, stökigt, karaktären orkar inte 
- Osäkerhet, gett upp, livet är jobbigt 
- Antingen slarvig, lat. Men snarare gått igenom något jobbigt och orkar inte ta tag i det just 
nu. Då är hon nog annars en glad eller energisk tjej men kanske introvert, jobbar långa dagar 
och kommer hem trött 
- Huvudkaraktär, eller någon man ska hjälpa hitta mening med livet. Kan vara ett side quest 
eller en mamma som ställer till det för huvudkaraktären, men i bakgrunden. 

3.2.  
- Mer casual, har inte hänt något speciellt, en vardag efter en lång dag på jobbet. Singel, eller 
inte för all mat i kylen? Har livet i ordning. Lägger inte mycket energi på att tänka på 
onödiga saker. (Har sitt liv i rutin) 
- Självdisciplin, självrespekt, självinsikt, vet vart hon är i livet. 
- Har ordning, ser till att ha ordning på sitt liv och de runt omkring. Inte lat, igång hela tiden. 
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- Det var svårare. Har inga problem, kanske syster som huvudkaraktären ser upp till, som 
har ett perfekt liv. Eller att huvudkaraktären blir arg på. 

4.  
(kommenterar att hade tänkt depression till flera bilder) 
- Osäkerhet, 2. stänger in sig i sig själv, 1. i egna tankar, svårt att ta in omvärlden. 3. ingen 
energi. 
- Den att hjälpa, som vänder huvudkaraktärens liv. 2. ger huvudkaraktären en tankeställare, 
kanske någon man ser i förbifarten. 1. mer personlig, antingen att huvudkaraktären ska 
hjälpa igenom deras liv, eller någon huvudkaraktären hjälper (över lag). 3. personlig 
eftersom det är inne i hennes kök, kanske är på besök och försöka hjälpa huvudkaraktären 
med mat med har annat i sin hjärna. 
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GW 4 (2017-04-25) 

21 
Man 
Text (flera berättelser) 

1.1. 
- Extremt neutral person, typ. Ser lite ledsen ut, men det är frågan det är ledsen eller bara 
om personen har ett neutrals ansikte så den ser ledsen ut, kan hända. Känner mig osäker till 
kön och så, men jag vet inte om det har att göra med att det är ett ganska neutralt ansikte 
och så att det är långt hår, och jag personligen själv har långt hår till exempel. Det blir en sån 
där sak man emposar på karaktären man kolla på. Men generellt så har jag svårt att lägga in 
specifik personlighet på personen, förutom vad den personen känner just nu. Men bara 
generellt känner jag att det är, finns inget av det här jag känner är negativt, eller speciellt 
positivt. Jag känner bara hundra procent neutralt till den här personen. Och typ om man 
tänker sig i ett äventyr skulle jag tänka mig en protagonist, just på grund av det. Jag skulle 
säga att det oftast i spel specifikt, när det kommer till fiktiva eller nutids-spel så känner jag 
att protagonister har en styrka av att vara neutrala. Det är ju så i böcker med, man vill ju ha 
att läsaren ska kunna identifiera med karaktären så lätt som möjligt och känna ganska starkt 
så här neutral person. 
- Det är ju som sagt lite ledsen, men jag känner det är på grund av ansiktsuttrycket och 
ingenting annat. 
- Jag har väldigt svårt för det. Jag skulle säga att den här personen är – gud vad svårt det var. 
Säg frågan igen (---) Jag känner inte att jag får någon idé om känslor på den här karaktären 
för, jag känner typ att det är en protagonist i ett spel bara för att en sådan karaktär brukar 
oftast vara antingen så tom så att man inte har några specifika känslor förutom det läsaren 
stoppar in sig själv, eller en sån karaktär som har en väldigt stor range från allting beroende 
på vad spelaren kan välja att se. 

1.2. 
- Det första jag ser? Jag ser en kvinna, som tittar skumt på något och är frågande, mer eller 
mindre. Lite som att man, hon vill typ säga ”vad händer här, what the fuck?”. En person som 
kommenterar mycket, känner jag, en person som inte håller sig för att prata och säga vad 
hon tycker typ. Det var det första som poppade upp i huvudet i alla fall. 
- Jag kände, jag tror jag kände ungefär samma som jag tyckte att den här personen kände, 
förvirrad lite grann. Som att, ja, ”vad händer?”. Men jag känner inte någon stark känsla när 
det kommer till typ ilska eller rädsla eller något sådant. Jag känner bara att det är någon som 
är lite förvirrad, typ. 
- Som sagt någon som säger vad man tycker, det var det som poppade in i huvudet direkt. 
Utåtriktad alltså. När man har en personlighetstest om man är extrovert eller introvert skulle 
jag säga extrovert, jag vet inte var det kommer ifrån men whatever. Typ någonting i den 
stilen.   
- För att du sa point-and-click-adventure så tänker jag huvudkaraktär igen bara för att det är 
en karaktär som sarkastiskt kommenterar allting hela tiden, men typen av en genre skulle 
också kunna vara typ en sidekick som också är den där karaktären som kommenterar på 
saker bara, inte den karaktären som spelaren också styr på grund av att i vissa genrer vill 
man att huvudkaraktären ska kommentera och i vissa vill man att huvudkaraktären ska hålla 
käft. Det är lite skillnad, så det beror på vilken typ av spel, men jag skulle säga att det skulle 
passa i olika roller i olika spel. Så typ typisk sidekick-ig i typ ett äventyrsspel skulle jag säga. 
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2.1. 
- Jag ser en person som försöker gömma sitt ansikte, eller försöker bara inte synas så 
jättemycket. Antingen det eller så regnar det men det är en annan sak. Det kan också vara, 
jag känner mig när det kommer till själva kroppspositionen, det är inte en person som är 
jätteför upphulkad eller försöker vara alldeles för mycket instängd men lite grann som att 
man försöker typ, inte vill synas. Men jag känner inte på just själva, det är mest för som sagt 
luvan och att man, så lite man ser från ansiktsuttryck och så vidare, att personen inte verkar 
så jätteinne i sitt (?) mer eller mindre, att personen skulle vara typ i en crowd så här, så 
skulle man tänka sig att det är en person man inte vill prata med, eller inte vill att man ska 
prata med. Men intressant, för jag tänker att just på kroppsspråket så känner jag inte att det 
är jättesåhär bortstängande generellt. Jag känner mer lite neutralt just i kroppsspråket, men 
att klädvalet och uttrycket påverkar genom vad jag känner.  
- Lite ensamt, jag känner nog lite såhär isolerat. Känner inte att, extrovert eller introvert så 
är det introvert på den här typ, mer eller mindre. Som initial impression. 
- Jag tänkte mig direkt personen som typ inte vill prata med folk och som hest håller sig för 
sig själv, som inte är så jätteintresserad av att, kanske inte så att man inte kan hantera 
omvärlden eller bara stänger in sig själv för att man inte mår bra av det, utan mest för att 
man, som en person som inte bryr sig. Som bara stänger in sig på grund av personliga 
anledningar som inte är neccessarily negativa anledningar. 
- Jag skulle säga en serious salesman, skulle kunna passa helt okej. Men också vilken typ av 
spel igen, jag skulle tänka mig typ ett spel som handlar om, eller nej, även om det vore, skulle 
aldrig säga att det var en protagonist, jag skulle säga att det i vilket fall som helst skulle det 
vara antingen en sidokaraktär på något sätt. Inte en jättestor sidokaraktär men en karaktär 
som har någon typ av side quest, om du tänker dig en sidoberättelse som kanske inte har så 
jättestor påverkan på (the overarching narrative?) men som ändå kan, som har en 
personlighet men inte är så viktig för berättelsen. Det kan ha att göra med på grund av att jag 
inte sett så många spel som har väldigt introverta i sig i berättelsen huvudsakligen. Jag skulle 
säga att det är väldigt svårt att göra en berättelse där huvudkaraktären har, berättelsen 
handlar ju alltid om konflikt. Jag känner att det är svårt att göra ett spel där konflikten är 
intern, för oftast är det externa konflikter på grund av att det är lättare att hantera i 
spelmekaniken. Men att ha en karaktär som är introvert och inte vill hantera eller kan 
hantera externa konflikter eller undviker det, det slutar oftast inte i ett så bra spel, specifikt. 
Funkar bättre i böcker för då har man ju lite tankar och sådant och har en helt annan typ av 
konfliktlösning. Det finns självklart experimentella spel som hanterar det men generellt 
skulle jag säga att det, sidokaraktär. 

2.2. 
- So sad. Man vill typ gråta. Det här är en person som är extremt instängd, extremt, om man 
tänker sig att den här personen är, jag tänker mig direkt att personen är i en crowd of people 
och att personen inte mår bra av det av någon anledning. Jag skulle aldrig tänka mig att 
personen ser ut så här när den sitter typ hemma och gör ingenting, men det här är en person 
som är utomhus, bland folk, och inte vill vara där. Så känner jag. Eller är i en situation runt 
personer som hen inte vid vara i, vid, helt enkelt. Definitivt. Extremt negativa känslor. Just 
den här positionen, armen, nacken ner, fötterna också mer ihop så här. Allting bygger bara i 
mitt huvud att det är extremt negativa känslor i den här personens huvud just nu. 
- Jag vet inte om jag bara skulle säga super sad, men jag skulle äga att det är awkward. 
Awkward, det skulle jag säga, det är nog den perfekta känslan för det. Det är om man ser den 
här personen vet man direkt att man ska inte prata med den, eller personen vill inte prata 
med dig. Det här om att stänga in sig själv och så vidare. 



 21 

- Extremt introvert, shut in, nästan skulle jag säga att en person som bara, får inget nöje av 
att vara runt människor. Antingen det eller att någonting hemskt har precis hänt personen 
och det påverkar hen emotionellt men om man tänker sig att det här vore en typisk position 
för personen så tror jag att det skulle påverka personligheten nog för att säga att personen är 
extremt introvert och ensam. Och det betyder inte att personen tycker illa om att vara 
ensam, men att det kanske bara är så personen mår bra. Typ ett personlighetsdrag att inte 
vilja vara runt människor. Men det skulle också som sagt, jag tänker att just en sådan här 
extrem pose, då tänker jag mig hundra procent att det är, det första jag tänker mig är inte 
necessarily att personen är en sådan person alltid, det finns fortfarande en chans för det, 
men jag tänker mig mer att något hemskt precis har hänt, vilket får personen att bete sig så, i 
ställer för att personen alltid är så runt alla personer. Det är i alla fall så jag tolkar för oftast 
när det kommer till mer extrema grejer som det här tänker jag inte direkt att okej personen 
är så här alltid utan att även om det är första gången man ser personen så tänker jag att 
någonting precis har hänt som har fått den att vilja bete sig så extremt. 
- Som sagt, jag pekar tillbaks till tidigare svar, bara när det kommer till protagonist och så 
vidare, i just i spel skulle jag inte tänka mig att personen skulle vara en huvudkaraktär. Jag 
tänker mig nästan att det skulle vara svårt för personen att vara en sidokaraktär också, om 
det inte vore för om sidokaraktären har, specifikt om personen har som sagt problem på 
något sätt. Det som hade hänt personen, som jag nämnde förut, om det hade varit en konflikt 
i en berättelse i ett spel som då huvudkaraktären som är jätteextrovert och jättesåhär inte 
alls så här [som bilden] skulle kunna lösa. Mer eller mindre. Det är någonting sådant jag 
tänker. 

3.1. 
- Det var inte mycket mat. Ska jag säga vad jag först tänker? Jag tänker på maten först, och 
så tänker jag på datorn och på att kläderna hänger på stolen. Och så tänker jag på 
bokstäverna på kylen, eller frysen förresten E, a, o. Jag tänker, intressant först tänker jag 
verkar stökigt, hänger saker på stolen och så vidare. Men samtidigt så skulle jag säga att, och 
att det ligger massa på bänkarna också men, det, jag vet inte jag kanske har låg standard men 
jag känner inte att det är så här jättestökigt men det handlar om hur det skulle se ut i resten 
av lägenheten. Jag skulle säga att personen är i alla fall just nu antingen är lite halvstökig, att 
man lägger saker överallt eller bara lite lat av någon anledning. En flaska bakom laptopen 
pekar kanske på att man, skulle kunna vara sent på kvällen, att man sitter och håller på med 
datorn, dricker lite vin eller någonting. Man har inte gjort disken på ett tag. Jag vet inte vad 
det där är [på bänken] men det ser ut som något snacks av något slag kanske, som bara 
ligger framme för att man inte bryr sig så mycket. Man har inte så mycket mat, man har inte 
varit ute på ett tag. Trött och lite instängt kanske. Och just det här att man faktiskt kollar i 
kylen fastän man vet att det kanske inte är så jättemycket där, pekar mer eller mindre på att 
personen vill kanske ha mer mat, kanske är hungrig. Den där initial thought när man öppnar 
kylen bara ”shit, nu måste jag går ut, helvete”. Men det kan vara jag som projectar mina 
tankar på det. Helt möjligt. Det är väl det mesta man tänker egentligen, bara att man 
projectar sig själv.  
- Jag tänkte först egentligen att det var lite morgonkänsla, att man precis vaknat upp och är 
lite sådär, håret lite ([rufsigt]), man har inte satt på sig någonting ordentligt, bara kollar i 
kylen för att se om det finns frukost. Men när jag väl kollar mer på det och jag tänkte på 
datorn och bakom den och så vidare, tänker jag mer att det är sen kväll faktiskt. Vilket fick 
mig att hoppa lite grann i tankarna. Egentligen skulle det kunna vara båda, antingen är 
flaskan där från igår kväll och så vidare, men känslan jag får är personen inte har gått ut, 
kommer antagligen gå ut och fixa mat på något sätt. Och det är antingen morgon eller kväll. 
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Men jag skulle inte säga att det är mitt på dagen, det här med att gå runt lite i  puffiga kläder 
och ofixat hår. Jag skulle inte säga att det är mitt-på-dagen-behaviour, i vanliga fall, man vet 
ju inte. 
- Karaktären är antingen stökig eller går igenom en period där den är lite stökig. Kanske inte 
bryr sig så mycket om att ta hand om sig själv, vilket kanske förklarar varför det inte är så 
mycket mat. Man kanske inte är så förberedd, man kanske inte tänker så mycket. Bara den 
här grejen med att öppna kylskåpet och kolla in när det inte finns någon mat, oftast brukar 
man i alla fall veta att det finns någon mat men det känns lite som scavageing av det sista 
som finns. Och då slutar det med att jag tänker att den här personen är desperat, vill ha 
saker utan att göra det. ”Shit varför har jag inte mat” men samtidigt orkar man inte köpa 
mer. Kan ha med pengar att göra också, det tänkte jag inte på. Det kan finnas pengaproblem 
med det. Men samtidigt så känner jag att det, datorn och flaskan och så, det känns mer mig, 
som att det är en person som har men inte orkar än en person som orkar men inte har. Och 
det har mest med datorn, flaskan och grejerna p bänken att göra. Att det är en person som 
har ätit mycket och inte har problem specifikt så men som bara inte orkar.  
- Känner faktiskt huvudkaraktär igen, mest det här med att man har en konflikt och 
konflikten är extern, man har ingen mat, man är hungrig. Skulle också kunna vara en side-
karaktär av något slag. Om det är ett spel om att gå och fixa mat, eller överleva bara genom 
någonting skulle det definitivt kunna vara en protagonist. Men om det handlar bara om att 
hjälpa någon som har problem med mat skulle det kunna vara ett sidouppdrag.  

3.2. 
- Kom precis tillbaka från butiken, så jävla stolt. Det är städat, det är fyllt med mat, ingenting 
ute, till och med hushållspapper. Herregud, det är bättre än jag har. Fyllt med grönsaker, 
fyllt med, det är en person som verkligen äter bra också, det är så jag tänker nu. Om det är 
samma person som förra bilden för nu har jag ju bara logiskt hoppat från den ena till den 
andra, så tänker jag att min first impression var att personen kanske inte bryr sig så mycket 
med ett äpple och en halvt uppdrucken mjölkpaket, personen kanske bara lever som 
whatever. Men här är ju allting (ägg, smörprodukter, burkar, fint staplat på racks, frukt och 
grönsaker och grejer), det känns som en väldigt hälsosam diet. Och just att det är så extremt 
städat här också. Det känns som att den tidigare bilden på personen, om den personen hade 
gått igenom en period där den liksom ”shit, jag orkar inte med det här längre” så är det här 
efter att den tagit tag i skit. (Just att man tar montageeffekten av att gå från den ena bilden 
till den andra, berättelsen fortsätter) 
- Jag får en känsla av att fan vad rent allting är, det är ordnat, det är rent, bättre än jag 
någonsin hade kunnat göra själv. När man gjort det här då är det klart, lägenheten är städad, 
det är fint, fyllt med mat, man kan bara sitta där och chilla. Eller så kan man känna bara ”det 
är klart, det är inget mer arbete” 
- Jag skulle säga samma som förut, bara att man faktiskt tagit tag i det och fixar i ordning 
situationen. En person som sätter sig själv i en situation där man har knappt någon mat alls 
och det är någonting som händer ofta, är det antagligen en person som är inte organiserad 
och så vidare. Men jag känner att om personen samtidigt kan ha det så här fint i kylen och 
lägenheten och så vidare så är det mer som är ganska ordningsam men som gått igenom en 
period där jobbiga saker har hänt. Om man har det så här rent i en lägenhet och speciellt om 
personen bor ensam tänker jag mig att det är en person som verkligen tycker om att ha det 
rent.  
- Gud va svårt, jag känner inte att det finns ingen konflikt här, det är bara lugnt, det är frid 
och fröjd. Jag skulle säga en sido-, inte ens en sidokaraktär. Det är en bakgrundskaraktär. En 
karaktär som lever i dystopia ([förmodligen utopia]) där allting är underbart. Man har precis 
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fixat i ordning allting och allting är perfekt. Jag ser ingen roll alls som faktiskt spelar roll i ett 
narrativ, jag ser en bakgrundskaraktär hundra procent. Jag har svårt att se i ett spel att en 
karaktär som har det så himla bra spelar någon roll alls. 

4. 
- 1. jag har fortfarande svårt med den här, generellt. Det enda jag får, alltså intryck från den 
här personen är intrycket av att det är lite negativt. Jag fick aldrig tankarna om just 
depression på den här. De andra två känner jag att det finns saker där som är ganska 
extrema. I den här bilden känner jag att det är ingenting extremt. Personen ser ganska 
hälsosam ut ganska välvårdad. Ingenting som får mig att tänka att den här personen tar inte 
hand om sig själv, jag känner bara att ansiktsuttrycket r att som att jag precis slängde en elak 
kommentar på den här personen och personen mår dåligt av det. Det är ett negativt 
ansiktsuttryck men jag känner inte specifikt av att det är något jätteextremt. 2. Det här är 
verkligen extremt introvert eller dålig situation, depression kan jag definitivt förstå. 3. Den 
här bilden har alla typer av element när det kommer till ingen mat, stökigt, tar inte hand om 
och så vidare, det som jag definitivt kan förstå i depression och så vidare. Fallit ner i ett hål, 
lite grann. Ganska negativ situation. (egenskap, då?) Typ när man inte tar hand om sig själv, 
när man är obalanserad i livet, när man sitter och inte kan ta hand om vardagslivet. Om det 
då handlar om depression, jag har ju suttit i den här situationen (3) utan att må dåligt men 
jag kan förstå att det kan komma på grund av obalans och negativa känslor. 

- Jag skulle fortfarande säga protagonist (1) på grund av att jag känner väldigt neutralt. Inte 
protagonist (2) på grund av att personen är väldigt introvert. Hade det varit något annat 
medium än spel hade jag definitivt kunnat säga att det definitivt kunnat vara en protagonist, 
för det är väldigt intressant att ha en karaktär som är introvert i en berättelse tycker jag, jag 
tycker det är jätteintressant att konflikten är intern. När jag ser den här bilden tänker jag 
direkt att den här personen har en konflikt och det skulle vara jätteintressant att uppleva den 
i en berättelse, men i spel har jag problem att tänka mig på grund av det vi pratade om. Till 
den här (3) tänker jag att det skulle kunna gå, jag känner att konflikten här med mat och stök 
och allting, det går som protagonist i spel, men jag skulle säga att det är mer logiskt som en 
sidogrej för att konflikten är inte stor nog, om det inte som sagt handlar mer internt men jag 
tycker det är svårt. (det finns några spel som utvecklat om depression i interaktiva medium 
och jag tycker det blir svårt i gameplaymoment att få det att bli intressant, i alla fall i en 
längre period). 
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Appendix B -  Transkriberad data från enkät 
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Utseende 1.1 (sjuk) 

1. Do you have any first impressions of this character? If so, what? (Optional) 29 svar 
Young 
Young 
She looks sad or scared 
A bit the-last-of-us-esque 
Her eyes are not focused. She looks uncomfortable. 
Sad, Cynical. Reminds me of Max from Life is Strange. 
Feels like an empty canvas kind of character. 
Sad 
She (?) looks slightly troubled or concerned 
A bit sad because her eyebrows are turned up in the middle in a sad expression 
A basic character, maybe somewhat plain (in a good way). Could be a main character who 
you could relate to; seems "adaptable" 
Sad look  
She looks sad 
Young heroine who went through many sufferings. 
Sad, worried, serious, young  
Neutral, plain. 
Bland and pretty generic 
Looks worried 
Young, shy and not very "girly"  
She is scared 
sad 
Insecure young woman 
Säd girl 
Sherry looks unhappy 
innocent/bystander, looks like a younger sister type 
She looks to be a default character in character creation, before you modify her appearance. 
Like in Mass Effect or Dragon Age. 
Androgynous. Looks like they might be in need of some encouragement/protection. 
Looks slightly tense. 
The first impression was that the lady in question was worried by something, but on 
inspection I´m not 100% sure it´s a lady at all. The chin made me unsure of the character´s 
gender/sex but I will keep refering to the character as female as that was the first impression. 
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2. Which attributes would you connect to this character? (Regarding personality, 
temperament etc) (You may choose several, preferably no more than 10) 35 svar

 

3. If this character appears in a computer game, what sort of character could it be? The game 
would take place in the 21st century. (Optional) 23 svar 
Damsel in distress 
A sad, rather young, mom. Either she's a single mom, or the dad does nothing to help the 
family. She's slightly afraid of facing her husband. 
Depends on the game. Could be a main character or a random citizen. 
RPG 
Sister of main character 
NPC, possibly personally significant for the main character 
I would say supporting character maybe?`It's hard to say without much visual detail or color. 
A side character, a friend 
Main character/player 
hero 
Young protagonist. 
Background character you think is unimportant but then turns out to be a villain 
the caring One,possible a mother 
A friend. Helpful. Relatable.  
The main character 
NPC, possibly quest giver 
Main character or close friend to the main character 
No idea 
someone you have to save or talk to to gather information 
A student from a school who studies chemistry. 
Side character. Ally. A friend since childhood. 
A caring friend 
A innocent bystander, someone caught up in something they where not prepard. 

4. Further comments or ideas about this character? (Optional) 2 svar 
Could also be portrayed as a friend or a NPC 
representative of good values 
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Utseende 1.2 (frisk) 

1. Do you have any first impressions of this character? If so, what? (Optional) 21 svar 
Tall, strong 
Adult, more mature than the previous. Possibly a mother. 
Also empty canvas. But with more attitude 
mother 
Strong 
She looks happier and healthier than the character before. She seems to be smiling and her 
hair looks more luscious 
Seems confident in their posture (smile, looking straight at the viewer) 
Looks sincere 
Wise and experienced a helper 
Older than character 2 
Older version of the previous one 
Kinda looks like the first character but she is smiling and has long hair 
A Young girl facing a problem 
Feels a bit generic.  
sad 
Older sister of character one 
Sweet 
Sherry looks unhappy 
She looks very attractive and confident in herself. She also look like a bully. 
They look quite spirited. 
The character is doing something with the lips, pouting I guess? Duckface? 

 

2. Which attributes would you connect to this character? (Regarding personality, 
temperament etc) (You may choose several, preferably no more than 10) 35 svar 
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3. If this character appears in a computer game, what sort of character could it be? The game 
would take place in the 21st century. (Optional) 18 svar 
Sidekick 
She's either part of a girl gang (put probably not the leader) or she is the main character, the 
girl in school who is clever but lonely 
A mother or a teacher maybe. 
Could be a friend or an extra character 
Love interest 
Maybe the role of a best friend 
helper 
Older sibling/parent to the protagonist 
the heroin facing problems 
A background npc 
? 
NPC, major story character 
Ally, rival or minor role 
No idea 
similar to the last character, someone you would talk to for information, possibly someone 
you could buy items from 
The main character's opponent. Not the antagonist. 
Side character.  
Sassy information broker perhaps? 

 

4. Further comments or ideas about this character? (Optional) 6 svar 
She is attractive 
wise person 
? 
See above 
again, she looks quite shy and unsure of herself, someone you would help 
Their design is much too plain for them to resemble a main character, though the ir high-
spirited expression suggest that they have prominence in the story. 
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Kroppsspråk 2.2 (frisk) 

1. Do you have any first impressions of this character? If so, what? (Optional) 25 svar 
Shady 
Shady 
Shady 
Looks shady 
Youth. Very unsure of themselves. 
Bad boy 
Young Introvert 
The hidden face makes this character seem shy or untrustworthy in some way. Also the 
hands being hidden in their pockets makes it seem like it is hiding something. 
A bit withdrawn. Seems like a person who don't reveal much about themselves (the hood, 
covering of hands and slightly closed legs) 
Shy 
Shy introvert 
Hostile  
Shady af 
Complicated teen with issues 
Young,avvaktande 
Closed. Does not wish to speak.  
Wants to hide 
relaxed 
Stereotype bad kid 
Relaxed 
Hiding 
cool, but distant, looks like he doesn't really trust people, but also knows how to handle 
himself 
He looks mysterious. He's hiding something.  
They leave me quite neutral.  
The character lack confidence and appear weak. 
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2. Which attributes would you connect to this character? (Regarding personality, 
temperament etc) (You may choose several, preferably no more than 10) 35 svar 

 

 

3. If this character appears in a computer game, what sort of character could it be? The game 
would take place in the 21st century. (Optional) 18 svar 
Someone you would have to chase 
Background character. 
a rebelious or depressed teenager who's acting out cause "no one understands" 
A villain or side character 
Drug dealer 
Either an ally, NPC or "enemy" 
Someone in need of help 
School Shooter (lol, but yes, the evil wicked one) 
en som vill se vad som händer innan man tar ett beslut 
Could be someone waiting for the main character. Unless all other characters in the area are 
acting "closed" this character will stand out.  
Main character 
Plot relevant character, possibly mid game boss 
Missunderstood main character or enemy 
No idea 
it could be the character you play in, in an assassin's creed sort of way, where you're hiding 
from people. Could also be an informant 
A shady drug dealer. 
Could prove to be anything. 
Nerdy Hacker perhaps? 
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4. Further comments or ideas about this character? (Optional) 9 svar 
The character looks uncomfortable with whatever is in front of him/her, appears to want to 
leave or something. 
They look like a drug dealer 
Could be antagonistic as well, depending on the setting and story. Ex: a gang member 
someone with a secret 
Finns i bakgrunden ,iakttagare,för att sedan avslöja sig typ Aragorn 
Might be a friendly but insecure young person, but does not look like it. 
See above 
The way he stands with his hands in the pockets and a hood over his head makes him look 
dangerous. He's definitely up to no good. 
Quite a blank slate.  
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Kroppsspråk 2.1 (sjuk) 

1. Do you have any first impressions of this character? (Optional) 21 svar 
Even more unsure and depressed. 
Nervous shady man 
Scared 
You see the hands on the character and its body language makes it appear shy or sad 
Definitely a timid character, doesn't show much confidence. Maybe has a low self-esteem. 
Kind of "shielding" themselves with the arm and hiding with the hood. 
In pain  
victim 
Hurt/injured 
It's lonely.  
Complicated teen with issues but also is being bullied and hates life  
Lite blyg ,defensive 
Feels like this is in a conversation. Like a response to something.  
Sad 
confused 
Shy 
Looks like this one has been beaten up. 
Tummy trouble? 
shy, insecure, trying to make themselves appear smaller, wants to be unseen 
He has been emotionally hurt by someone or he's feeling insecure about something. 
The dude's feeling a bit shy now. Extremely non-threatening. 
If the character before had trust issues than this one is even worse of. A clossed off pose, the 
bent neck and the feet almost parallel to each other. All signs of insecurity and lack of 
confidence. 

2. Which attributes would you connect to this character? (Regarding personality, 
temperament etc) (You may choose several, preferably no more than 10) 35 svar 

 

3. If this character appears in a computer game, what sort of character could it be? The game 
would take place in the 21st century. (Optional) 15 svar 
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Optional quest, a character you need to help. 
kid who's resorted to dug abuse. 
Possibly a friend of the main character 
Side character, perhaps friend 
Ally or NPC 
The sidekick that is really shy and then blossoms and kicks ass 
någon man måste ta hand om 
Feels like a part of a discussion.  
Major plot character 
Friend of main character, victim of some kind of crime. 
No idea 
this one's hard. not really sure, sorry 
A person with quest icon above his head. Someone who needs help from you. 
Not sure. 
The victim of bullying, ofcourse that can allow the character to take a more proactive role in 
a story as there is alot of room for character development. 

 

4. Further comments or ideas about this character? (Optional) 3 svar 
Would make for an interesting, "flawed" main character. 
See above 
I probably should put some of the thing from the last question here, shouldn't I? 
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Miljö 3.1 (sjuk) 

1. Do you have any first impressions of this character? If so, what? (Optional) 23 svar 
A student 
Either poor or lazy. Look at that fridge! 
Slacker 
Messy 
Poor - there's very little food; also relaxed (this is possibly a student?) 
Clutter, not a lot of food in the fridge. It seems to be a young person, a student perhaps 
considering the clutter and the open laptop and the almost empty fridge 
Sloppy, untidy and carefree. Somewhat lazy 
Untidy 
mother 
Student  
Looks like you Agnesch. Also food. 
someone who is very mundane but relaxed 
Inte mkt i kylen,vad kan vi fixa för mat ? 
If talking, it is in a natural/casual way.  
Unclean 
Poor, maybe student or alcoholic 
Searching 
Single 
messy, introvert, doesn't really go out much, lives on their own 
This is the character's home. Right now, he or she is looking for snacks or a drink to digest 
while watching movies on the Internet. 
At first glance, I got some post-apocalyptic vibes, but upon closer examination I see that 
we're probably dealing with kitchen sink realism, more than anything. 
Hungry 
Easy going, living in the moment but bad at planning for the future. 

2. Which attributes would you connect to this character? (Regarding personality, 
temperament etc) (You may choose several, preferably no more than 10) 35 svar 
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3. If this character appears in a computer game, what sort of character could it be? The game 
would take place in the 21st century. (Optional) 15 svar 
student 
This is such a personal scene that it almost has to be a friendly character, perhaps the main 
character? 
The chill friend 
Maybe the main character or a friend 
Controlling mother 
Probably also main protagonist, it looks like a regular, not anything out of ordinary scene. 
omvårdande person 
Major character, possibly playable 
Main character or aquintance of the main character 
No idea 
hacker? informant? 
The main character. It looks to be the player's home where you can save your game and 
replenish your health by eating or drinking. 
The main character, I suppose. You rarely get to look into the fridge of other types of 
characters.  
The protagonist 
Perhaps the main protaganist or the protaganists friend. 

 

4. Further comments or ideas about this character? (Optional) 8 svar 
They seem relaxed 
Might fit in as the messy and carefree room mate 
Selfish 
I like it. 
We are in this persons home(?) so we problably invited. Therefore a friend? We can't see the 
eyes so it feels a bit unpredictable.  
The refrigerator looks empty, indicating that the character does not plan ahead or is very 
poor. 
See above 
The character is lazy because he or she is watching movies next to the refrigerator with food 
inside. Clever but lazy. 
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Miljö 3.2 (frisk) 

1. Do you have any first impressions of this character? If so, what? (Optional) 18 svar 
Clean and well stocked fridge 
Mom 
The character seems to be more in control now and more wealthy because of the full fridge 
and less clutter. 
Clean, tidy and disciplined. Everything is in order. Minimal clutter, even on the desktop of 
the laptop. 
Tidy 
curious 
Working, self-emoloyed, working from home  
She got them foods now. Obviously money is not an issue so maybe not living alone and/or 
it's not a student. 
I don't see the difference between this and the one before?  
Full kyl,samma dilemma,vad ska vi laga för mat ? 
Well prepared and clean. 
Samma som förra bilden 
Singel and hungry 
neat, more money than the last person, looks like a mom? 
The character is well-prepared with loads of food and drink. He or she is wondering "what 
shall I cook today?".  
Potential post-apocalyptic vibe completely eradicated. Less interesting than the one with a 
scarcer amount of food and all around shabbier surrounding; no real dynamo going on here. 
Still hungry 
Personally i prefer the earlier picture, a too clean and organized house does not feel "real", as 
people live in places they leave their marks. No marks = No one living there. One thing that 
make the character feel more passive compared to active is how everything is so ordered, 
they dont make a mess and dont seems to move around that much. Lastly, the stocked 
refrigerator make it seems like they have a very open schedule, the lack of food in the other 
suggested that they were allways busy. 

2. Which attributes would you connect to this character? (Regarding personality, 
temperament etc) (You may choose several, preferably no more than 10) 35 svar 
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3. If this character appears in a computer game, what sort of character could it be? The game 
would take place in the 21st century. (Optional) 15 svar 
living at their parents 
Hard to say, all i can see is that the character is organised and probably knows how to cook 
A mother 
Main character / family / friend 
Sister or mother 
Same as before but without struggles as money, food etc 
markservice ? 
Playable character 
Main character or ally 
No idea, hunger games?? 
a friend? she just sort of seems to be living her everyday life 
He or she looks to have some connection to the main character but who doesn't have a huge 
role in the game. 
I don't care to see this character and their bountiful fridge contents in any role, based off of 
this image alone.  
Protagonist on higher level 
A genius or savant perhaps, a more passive character then the player one. 

 

4. Further comments or ideas about this character? (Optional) 5 svar 
She has everything in control so it seems to be an older adult 
Maybe the main character after they have "sorted out" their lives 
sneaky 
Se above 
^ Didn't mean to come across as a meanie, I'm sure they're alright. They could probably be a 
main, or the main's best bud, if they wanted to. I enjoyed this questionare! 
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