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Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker hur enkla geometriska former; cirklar, kvadrater och trianglar 

används för att förmedla känslan av sårbarhet hos en boss till åskådaren. Till undersökningen 

skapades en artefakt utifrån teorier inom form och karaktärsdesign. Tre versioner skapades 

som representerade en stark och osårbar boss, där var och en fick sin geometriska form. 

Respondenterna studerade bilden och besvarade enkätfrågorna om vilken karaktär som 

uppfattades mest och minst sårbar. Resultatet visade att den runda karaktären uppfattades 

mest sårbar och karaktären med trianglar minst sårbar. Specifikt axelpartiet ansågs vara både 

mest och minst sårbart, beroende på vilken geometrisk form karaktären representerade. 

Fortsatt forskning kan vara att studera om resultat blir annorlunda om olika respondenterna 

bara får var sin karaktär för att inte jämföra sinsemellan. Uppfattas geometrisk form för 

sårbarhet annorlunda om den har en mjuk feminin kropp.  

Nyckelord: Speldesign, sårbarhet, geometrisk, form, affordance 
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1 Introduktion 

 
Bakgrunden till den här kvantitativa studien var intresset att försöka skapa spelkaraktärer 

utifrån vad tidigare gjorda studier och teorier menar gör en bra spelkaraktär. För att ta del av 

erfarenheter och implementera dessa i praktiskt arbete och utveckla själva designprocessen. 

Därför är målgruppen för den här rapporten personer som utvecklar karaktärer eller studerar 

spel. Syftet med studien var att studera hur enkla geometriska former; cirklar, kvadrater och 

trianglar kunde användas för att förmedla känslan av sårbarhet hos en bosskaraktär till 

åskådaren. Utgångspunkt i designprocessen med att skapa artefakten till undersökningen var 

att använda teoretiska resultat inom form och karaktärsdesign istället för kreativ frihet. Detta 

var en ny erfarenhet hos författaren som ledde till att artefakten fick göras om innan den fick 

det slutliga utseendet. Artefakten i studien designades som en stark och osårbar boss. Tre 

versioner skapades med samma geometriska kroppsform. Enkla geometriska former 

placerades sedan ut på kroppen för att testa om de uppfattas som olika sårbarheter. Enkäten 

skickades ut via Facebook till respondenter som arbetade och studerade spel. Samtidigt som 

de besvarade frågorna i enkäten studerade de artefakten och besvarade frågor om vilken 

karaktär som uppfattades som minst eller mest sårbar och vad orsakerna var. 

 



 II 

2 Bakgrund 

Inom spelbranschen är det vanligt att grafiker skapar spelkaraktärer utifrån egen intuition om 

vad publiken vill ha och inte lika ofta utifrån kunskap från studier och forskning om hur 

betraktaren exempelvis tolkar design (Islam m fl. 2001). Islam m.fl (2001) menar att en orsak 

är kunskapen om vad som gör en spelkaraktär bra ofta anses vara affärshemligheter och är 

inget som spelföretagen och speldesigners gärna vill dela med sig till andra kollegor. Sett ur 

spelutvecklingssynpunkt är detta negativt, att inte kunskap och erfarenheter sprids och 

används för att förbättra grafikers skapandeprocess. Därför anser författarna att det finns ett 

stort behov av att öka och förmedla den kunskapen (Islam m fl. 2001). En uppsats som 

behandlar hur teorier kan användas i praktiken när man skapar spelkaraktärer är 

kandidatuppsats av Joakim Duell (2013). Duell (2013) undersökte hur färg, miljö och form 

hjälpte till testdeltagare att identifiera svagheter hos bossar. Svagheter är områden som är 

mest sårbara och som spelaren måste hitta för att kunna besegra bossen. I Duells (2013) 

resultat framkommer att tematisering av bossen kan tydliggöra bossars svagheter, vilket 

speldesigner annars brukar synliggöra genom färgkodning. Duell (2013) menar att alla tre 

elementen i undersökningen, färg, form och miljö var viktiga för att skapa en enhetlig bild av 

bossen. Men enligt Duell (2013) var form den del som mest skapade en bra känsla för bossarna 

samt fick åskådaren att fokusera på specifika ytor.  

Nedan förklaras begrepp och termer som används i den här uppsatsen. 

2.1 Bossar 

 En boss är en spelkaraktär. En fiende som är mycket starkare och större än spelaren och där 

det ofta krävs en viss taktik av spelaren för att den ska besegras (Isbister, 2006). Bossar är till 

för att skapa en utmaning för spelaren med att nå målet som bossarna blockerar i spelet 

(Rogers, 2010). De dyker ofta upp i slutet av en akt, där de är klimax på ett delmoment i spelet 

eller i slutet. Bossar kan se olika ut beroende på spel, men har oftast ett specifik och säreget 

utseende för att spelupplevelsen ska blir spektakulär när spelaren möter en boss, se appendix 

A. De ska vara intressanta och ha många detaljer för att mötet ska bli en värdig milstolpe i 

spelet. Något som spelarna kan se fram emot och bli påverkade av. För att besegra bossen 

behöver spelaren identifiera bossens akilleshäl. Dessa sårbarheter och svaga punkter behöver 

därmed designas på ett sätt så de är uppenbart för spelaren vart de finns (Roger, 2010). 

2.2 Formers användning vid karaktärsdesign 

Rovetto (2011) menar att det finns två versioner av former. Den första är den perfekta och 

abstrakta versionen s.k. “geometriska former”. Den andra kallas “fysisk form”, vilket är 

oregelbundna, ojämna, fysiska och organiska former. Nästan alla teorier angående form utgår 

från geometriska former, samma som finns i teorier och matematiska formler. Inom det 

kreativa området används fysiska former som har mer organisk och ojämn design. En planet 

är inte perfekt sfärisk utan där finns berg och dalar, grenar är inte perfekt cylindriska (Rovetto, 

s.1-2, 2011). I den här undersökningen studeras de geometriska formernas betydelse och inte 

de fysiska formerna. 

En viktig del i karaktärskapandet, när exempelvis en boss ska designas är att identifiera 

formerna som ska användas för att beskriva vilka känslor som ska förmedlas till åskådaren 

(Larson m fl. 2012). D.v.s. känslor som ingår i speldesignen, i handlingen, karaktärernas 
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egenskaper eller utifrån hur spelaren ska reagera och agera i spelet (Solarski, s, 190-191. 2012). 

Ofta används visuella former som är inspirerade av föremål i naturen. Exempelvis om varelse 

X är jägare hämtas inspiration från något taggigt kan det enligt Larson m fl. (2012) relateras 

till hotfullt och aggressiv som i sin tur kan förknippas med jägare. De menar att enkla 

geometriska former kan användas till att förmedla känslor (Larson m.fl 2012). I deras studie 

framkommer att nedåtvända trianglar uppfattas som hotfulla eller aggressiva medan cirklar 

är mer vänliga. Trianglar uppfattas även snabbare av betraktaren än cirklar. Genom att 

använda samma geometriska form på en karaktär eller objekt kan man skapa en enhetlighet 

eller “unity” menar Clayton (2009), vilket gör det enklare för ögat att uppfatta. Enhetligheten 

kan även utnyttjas genom att lägga till en motsatt form som då får kontrast verkan, vilket 

Clayton (2009) menar skapar intresse. Kontrast skapas när det finns en majoritet av en form 

och minoritet av en annan, exempelvis flera cirklar i kombination med en triangel. Triangeln 

blir i det fallet en “focal point” (Clayton 2009) som drar till sig åskådarens uppmärksamhet. 

Att tydliggöra och förenkla former är något som Clayton (2009) menar kan hjälpa att förklara 

eller förtydliga känslan som formen ger.  

Ett annat moment är att skapa karaktärens slutliga form och siluett. Former på kroppstyper 

och proportioner på silhuetter kan användas för att få åskådaren att associera till olika 

stereotyper och personligheter (Islam m.fl. 2001).  Siluetten kan förmedla vilken roll och 

egenskap karaktären har och är viktigt för att kunna identifiera personlighetsdragen. Hela 

utseendet ska tydligt representera deras personligheter, menar Isbister (2006) för att spelarna 

ska förstå hur de ska tolka och interagera med karaktären. De två första frågorna som en 

spelare ställer sig är; Är karaktären är en vän eller fiende? Hur stark är personen i förhållande 

till mig (Isbister, 2006)? I deras studie framkom att det exempelvis finns en korrelation eller 

samband mellan muskulös och självsäker. Ett exempel av Solarski (2012, s. 178) är hobbitarna 

i Sagan om ringen (2001) vars runda kroppstyper förstärker deras vänlighet, medan Sauron 

som är en hotfull antagonist förstärks med trianglar (figur 1). En beskrivning som stämmer 

överens med teorin av Larson m fl. (2012). Geometri är i basen till en karaktärsdesign. 

Geometriska former går också att använda för att skapa ansiktsuttryck menar Katherine 

Isbister (2006, s. 143). Ansiktet och ansiktsuttryck är människans viktigaste 

kommunikationsmedel för att förmedla känslor. 
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Figur 1 Sauron (ovan) och hobbits (under) från Sagan om ringen, härskarringen (2001)  

2.3 Stereotyper 

En stereotyp är en förenklad bild av en person som grundar sig på förutfattade föreställningar 

utifrån hur personen ser ut, även om de inte stämmer. Stereotyper hjälper åskådaren att 

snabbt göra en bedömning av personen utan att lägga ner för mycket tankekraft (Isbister  

2006, s. 12). Det räcker med en mycket kort titt för att betraktaren ska hinna skapa sig en bild. 

Stereotyper används därför i skapandet av spelkaraktärer, vilket är både negativt och positivt. 

Fördelen är att spelaren snabbt kan läsa av karaktärens avsikt och vad de kan tänkas göra 

utifrån vad stereotypen signalerar för information. Nackdelen är att karaktärerna kan 

uppfattas på samma sätt och med liknande personlighetstyper (Isbister 2006, s 13). En annan 

nackdel är att användningen av stereotyper i spel också kan förstärka och öka på negativa 

fördomar om människor i det verkliga livet. 
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2.4 Affordance 

Affordance är ett begrepp från James J. Gibson (s. 131. 1998) som beskriver hur objekts 

egenskaper fungerar. Teorin handlar om att objekt har många olika egenskaper som är 

baserade på olika situationer, en sten kan vara en missil men det kan även vara grunden för 

ett hus. En enkel kvadrat kan uppfattas som kvadrat eller en fyrkantig låda beroende av dess 

affordance. Donald A. Norman (2013) har arbetat vidare med Gibsons (1998) teorier och 

förklarar affordance som en relation mellan en person och ett objekt. Affordance representerar 

de möjligheter som finns för en person, djur eller maskin när de interagerar med något i 

världen. D.v.s. om en boss skall skjuta ska den ha ett gevär. Om den ska skydda sig ska den ha 

en sköld. Roger (2012) menar att det är viktigt att det som bossen kan göra också presenteras 

tydligt visuellt.  

Inom affordance beskriver Norman (s. 18-19. 2013) “signifiers”, vilket är signaler som 

tydliggör affordance på ett objekt. D.v.s. att det på en dörr sitter en skylt med texten “tryck” 

eller “dra” som förtydligar objektets funktion. Signifiers kan också vara den uppfattade 

affordance på ett objekt, dvs. ett dörrhandtag på en dörr. Norman (s.2-5. 2013) ger ett exempel 

där hans vän fastnar i entren mellan flera dörrar. Anledning var att dörrarna var designade ur 

ett estetiskt syfte istället för ett funktionellt syfte, vilket gjorde att vännen inte förstod hur han 

kunde öppna dörrarna. Om det funnit skyltar med förklarande text, “signifiers” skulle det inte 

finnas ett problem. Därför är det viktigt att designen är funktionell och välgjord. Då blir 

interaktionen mellan person och teknologi eller objekt smidig. Annars leder den till stor 

frustration och irritation (Norman s.2-5. 2013).  
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3 Problemformulering  

 Undersökningen studerar hur teoretiska kunskaper om former på ett ändamålsenligt sätt kan 

användas i praktiken vid karaktärsskapande för att på ett effektfullt sätt tydliggöra sårbara 

områden hos bossar. Målgruppen för den här rapporten är personer som utvecklar karaktärer 

eller studerar spel. Till skillnad från Duells (2013) undersökning som mer handlade om 

tematiska svagheter, har denna undersökning studerat hur teorier kan användas i praktiken, 

och som legat till grund för den undersökning var att enbart studera hur teorier om specifikt 

enkla geometriska former, som cirklar, kvadrater och trianglar påverkade åskådaren. 

Begreppet svagheter i Duells (2013) studie har ersatts med sårbarheter som tydligare 

beskriver ändamålet. Sårbarheterna är spelarens väg framåt i spelet och därför är det viktigt 

att dessa är välgjorda och funktionellt begripligt designade.  En beskrivning av problemet 

enligt Duell är; “Om inga svagheter presenteras på ett bra sätt så är risken stor att spelaren anser 

att det inte går att lösa, då är risken stor att spelaren misstänker att det inte går att klara av detta 

hinder och ger upp av avsky eller ilska” (Schell 2008 se Duell 2013 s. 7). 

Frågeställningen i den här studien är:  

– Hur uppfattas en karaktär som designats i variationer av cirklar, trianglar och 

kvadrater när figuren i övrigt utstrålar styrka och osårbarhet? 

 

– Vilken karaktär blir mest och minst sårbar när de är uppbyggda av de geometriska 

formerna? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Undersökningsmetod 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av en enkät till en grupp respondenter, dvs. med 

kvantitativ metod. Alla respondenter får samma entydiga frågor som gör sammanställningen 

enklare (Østbye m fl,s 143. 2008). Intervju valdes bort för att det inte skulle ge ett tillräckligt 

stort antal svar för att enklare kunna se eventuella se mönster hur “landskapet” ser ut (Østbye 

m fl. (s. 130-131. 2008). Men även för att undvika risken med att frågeställaren omedvetet 

ändrar och förtydligar frågan under tiden som intervjuerna pågår, om det visar sig att de är 

otydliga och svåra att besvara. Alternativ som också diskuterades var att kombinera enkäterna 

med uppföljande intervjuer. Men det valdes bort eftersom undersökningen skulle ta längre tid 

att genomföra. Samt att innehållet i enkät- och intervjufrågorna såg ut att bli detsamma, 

intervjuerna skulle förmodligen inte tillföra någon ny och relevant information till 

undersökningen.  
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Figur 2 De tre färdiga karaktärerna, alternativ 1 kvadrat, alternativ 2 cirkel och alternativ 
3 triangel.   

Enkäten skapades i Google forms (2012) och länkades ut via författarens Facebook sida. 

Fördelen med Facebook var att enkäterna snabbt nådde ut till många personer och att den var 

enkel för alla att använda. En möjlig nackdel att svaren kunde bli från en enhetlig population. 

Samtidigt som respondenterna besvarade frågorna studerade de en bild av artefakternas 

utseende (figur 2). Enkätfrågorna hade en jämn fördelning mellan slutna och öppna frågor. 

Kombinationen av slutna och öppna frågor var till för att bryta upp monotonin (Østbye m fl. 

2008, s 143) vilket gjorde enkäten mer intressant att besvara. De slutna frågorna var 

strukturerade med fördefinierade val för att få enkla entydiga svar, och tvinga respondenterna 

att ta ställning (Østbye m fl,s 143. 2008). Exempelvis om vilken artefakt som uppfattades mest 

eller minst sårbar. Syftet med de öppna frågorna var att inhämta in oförutsedd information 

vilket inte de slutna frågorna gav möjlighet till i samma grad (Østbye m fl,s 143-144 2008). I 

de öppna frågorna fick respondenterna med egna ord förklara sina val. En nackdel med både 

slutna och öppna frågor ihop var att de slutna frågorna kan styra deltagarna mot ett visst håll 

och begränsa deras frihet i de öppna (Østbye m fl. (s. 142-143. 2008). Men eftersom de öppna 

frågorna vidareutvecklade de slutna så var detta snarare en fördel att de öppna riktades mot 

de slutna.  

Målet var ca 50 enkätsvar för att få en lagom mängd data att analysera inom undersökningens 

tidsplan. Enkätsvaren sammanställdes och presenteras med text och diagram. Fritextsvar 

kategoriserade utifrån innehåll för att kunna se mönster och sammanställas på ett tydligt sätt.  

3.1.2 Urval av respondenter  

Urvalet baserades på ett slumpmässigt antal respondenter från författarens vänkrets på 

Facebook samt från Högskolan i Skövdes Facebookgrupp dataspelutveckling DSU med ca 

1000 medlemmar. Fördelar med att utgå från vänkretsen och Högskolans grupp var i 

huvudsak att nästan samtliga respondenter tillhörde målgruppen för studien, det vill säga 

arbetade med eller studerade spel vilket för studien räknades som en styrka. Med enkäten 

fanns också ett meddelande som också förtydligade att den riktade sig till personer som 

studerade spel, jobbade med spel eller spelade spel.  Via dessa Facebookgrupper kunde 
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enkäten sedan eventuellt vidareförmedlas till ännu fler respondenter, som vänners vänner 

osv, en snöbollsmetod. 

Risker med att utgå från en vängrupp är att svaren inte blir objektiva utan påverkas av den 

vänskapliga relationer. En annan faktor som också kan påverka resultatet är att merparten av 

respondenterna troligen studerar eller har studerat på Högskolan Skövde och därmed kan ha 

liknande synsätt och referenser. Resultatet kanske därmed representerar Högskolan Skövde 

mer än Sverige generellt. En annan risk är specialiseringen hos respondenterna, mer eller 

mindre dedikerade speldesigner, är att deras förkunskap om form och karaktärsdesign 

påverkar resultatet genom att de vet vad de ska leta efter. Deras åsikter representerar troligtvis 

inte den vanliga spelaren som är den tänkta slutanvändaren av spelen som skapas. Av denna 

anledning kan studien ses som en förstudie vilken söker tendenser som kan undersökas vidare 

i framtida arbete. 
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4 Genomförande  

Artefakten som ingick i studien gjordes i två steg. I det första steget skapades en detaljerad 

karaktär som visade sig bli för avancerad för att passa till undersökningen. Därför beslutades 

att omarbeta den för att bättre stämma överens med forskningsfrågan. I detta kapitel beskrivs 

först genomförandet av den första karaktären eftersom den slutgiltiga är avhängig den första. 

Därefter bildanalysen och genomförande av den slutgiltiga karaktären. 

4.1 Första karaktärens arbetsprocess 

Designprocessen till den första artefakten skedde enligt en teoretisk arbetsprocess som 

beskrivs av Mike Clayton (2009). Processen består av fem steg som beskrivs nedan. Syftet var 

att ha den som ett stöd i designprocessen. Både för att få med alla detaljer och på ett 

pedagogiskt sätt kunna beskriva vad som gjordes i de olika stegen.  Metoden hjälpte också till 

att identifiera problem som kunde åtgärdas innan produktionsfasen, vilket enligt Clayton 

(2009) ger en smidigare process med färre stopp.  

Processens fem steg.  

 I första steget identifierades problemet eller idén som skulle utvecklas.  

 I andra steget togs olika förslag på lösningar fram exempelvis genom att göra enkla 

skisser s.k. “Thumbnail sketches.  Dessa koncept skulle förmedla en idé eller känsla 

med så få detaljer som möjligt.  

 I det tredje steget valdes de två bästa lösningarna från del två. Grova sketcher skapades 

som innehöll mer information än de enkla skisserna men inte för detaljerade.  

 I fjärde steget strukturerades de bästa koncepten upp för att de sista ändringarna 

skulle kunna göras inför den slutliga designen.  

 I det sista femte steget togs koncepten från del fyra och detaljerna finslipas de för att 

göra klart produkten.        (Clayton, 2009) 

  

4.1.1 Första steget - identifiera problem 

Syftet med den första utformningen var att skapa en karaktär som skulle stödja 

forskningsfrågan om en triangel uppfattades mer sårbar jämfört med en cirkel. 

4.1.2 Andra steget - skapa förslag på lösning 

Ursprungsplanen var att skapa en artefakt med färg, form och affordance, på samma sätt som 

i Duells (2013) undersökning. Regeln som sattes upp var att karaktärerna skulle ha en 

funktionell spelstil och plats för flera olika “signifiers” för att tydliggöra sårbarheter 

(Normans, 2013). Flera koncept togs fram, se figur 3. Men färg valdes bort för att 

undersökningens resultat skulle bli tydligare och enklare att tolka. När färg saknades blev 

karaktärerna otydliga och krångliga att skapa. Troligen på grund av att regeln var baserad på 

tema snarare än form. Därför ändrades regeln till att alla koncept skulle bygga på en form, 

t.ex. kvadrater som bas för att karaktären skulle anpassa till den nya frågeställningen. Genom 

att endast använda en och samma form skapades en enhetlighet hos karaktären vilket skapade 

en harmoni inom artefakten (Clayton s.29. 2009). 
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Figur 3 Första koncept som valdes som artefakt innan färg togs bort som undersökande 
parameter.  

4.1.3 Tredje steget - välja den bästa lösningen 

Två skisser valdes ut; en groda med runda former och en stenjätte baserad på kvadrater, se 

figur 2. De hade störst potential till att bli artefakter bedömdes det, eftersom de enklast kunde 

anpassas till teorierna och hade störst variation av sårbarheter. Koncepten genomarbetades 

noggrant och formerna definieras tydligare. Karaktären kompletterades med fler potentiella 

sårbara områden där olika geometriska former skulle kunna implementeras utifrån Larson 

m.fl. (2012) teori om formers egenskaper och Claytons (2009, s. 47) beskrivning av “focal 

point”. Det vill säga att använda olika former för att skapa kontraster vilket ger ett ökat fokus 

som drar till sig åskådarens uppmärksamhet.  Exempel är stenjättens (nedan) kvadratiskt 

huvud i kontrast med den runda formen på läpptöjare som därmed framstår tydligare och drar 

till sig åskådaren blick, vilket blev en focal point, figur 4. 
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Figur 4  De två utvalda koncepten från steg tre. De röda cirklarna visar placering och 
potentiella sårbarheter. 

 

4.1.4 Fjärde steget - välja ut och strukturera upp de bästa koncepten 

Ett viktigt moment var att ha en jämn fördelning av antalet trianglar eller cirklar, så inte en av 

formerna blev focal point. I det här fjärde steget minskades också antalet artefakter, från två 

till en för att smalna av undersökningens problemformulering än mer. Affordance i form av 

textur som från början var en av undersökningens parametrar togs också bort.  

 

4.1.5 Femte steget - påbörja produktionen och det valda konceptets detaljer 
finslipas 

Eftersom karaktären ursprungligen skulle göras i 3D modellerades den först för att kontrollera 

att transformationen från 2D till 3D blev bra. Clayton (s.63. 2009) menar att det är viktigt att 

eliminera problem innan produktionsstadiet eftersom det är svårare att ordna till dem i 

efterhand utan att tidigare arbete påverkas negativt, trots att arbetsmetoden kan verka 

tidskrävande. När något överförs från ett media till ett annat finns risk att det ändrade 

perspektivet gör detaljer otydliga, att ologiska skuggor eller att blinda områden framträder. 

Ett problem som identifierades var att karaktärens design förlorade perspektiv i 

transformationen. Från att ha varit stor och mäktig såg den ut att ha normala 

höjdproportioner och behövde designas om. Som inspiration användes spelkaraktären “The 

Mountain King” (Warmachine, 2003) som har liknande proportioner se figur 5. Åtgärderna 
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blev att flytta fram och sänka ner huvudet under axlarna samt efterlikna toppen av axeln med 

ett berg. Karaktären gjordes i två versioner, figur 6. Båda karaktärerna hade kvadratiska 

former och silhuetter.  Utrustning och vapen designades med kvadratiska former. De olika 

sårbarheterna placerades slumpmässigt ut på karaktärerna (bilden xx).  De tänkta 

sårbarheterna var läpptöjare (1), magen (2), ryggen (3), hälen (4), kedjan till morgonstjärnan 

(5), avhuggen hand (6), och handskydd (7). 

I pilottesten framkom att de färdiga karaktärerna blev alltför detaljerade därmed och gjorde 

frågorna svåra att besvara. Efter handledning togs beslutet att karaktären skulle få en mer 

neutral och ren design så det tydligare framgick att det var de geometriska formerna som 

undersöktes.  Syftet med den nya designen var att undersöka vilken av de geometriska 

formerna uppfattas mer eller mindre sårbar. 

 

Figur 5 “The Mountain King” från Warmachine (2003) som inspiration till en stenjätte. 
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Figur 6 De två versionerna av karaktären i femte steget.  

 

4.2 Bildanalys för den slutgiltiga karaktären 

Artefakten skulle utformas som en boss där sårbarheterna kunde presenteras på ett tydligt 

sätt. Som inspiration till grundformen användes en stereotyp med egenskaperna stark och 

stabil för att förmedla känslan av osårbarhet till betraktaren (figur 5). Fördelen med att 

använda stereotyper är enligt Isbister (2006, s. 12) att åskådaren snabbt och tydligt kan bilda 

sig en åsikt om karaktärens personlighetstyp och egenskaper. För att karaktären skulle 

framstå som osårbar fick kroppen en tydlig siluett, stor kroppsbyggnad med mycket muskler. 

Siluetten  berättar vem bossen är och muskler och stor kroppsbyggnad brukar associeras med 

med egenskaperna stark, självsäker och superhjälte menar Islam m.fl (2011) vilket var målet 

med karaktären. För att förtydliga egenskaperna än mer efterliknar artefaktens form en 

kvadrat som Solarski (2012, s. 177) anser representerar stabilitet och hållbarhet. Förutom 

karaktärens form har även kroppens rörelse och position använts för att förmedla känslor av 

hotfullhet och aggressivitet till åskådaren. Därför fick karaktären en hotande, bister uppsyn 

och en spänd kroppspositionering, vilket enligt Isbister (2006, s.30) associeras med känslan 

“hotfull”. Karaktären tar därför också ett steg framåt och har en framåtlutande kroppsställning 

som signalerar självsäkerhet och aggressivitet. Ansiktet har ett bestämt och bistert utseende 

med sänkt ögonbryn. 
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Eftersom form var det enda som tänktes förmedla känslan av sårbarhet var det viktigt att få 

formerna som skulle symbolisera sårbarheterna att framträda tydligt. De geografiska 

formerna fungerar som potentiella “signifiers” för att tydliggöra vart artefakterna har 

affordance enligt Norman (2013). En affordance som kanske kan förmedla känslan av 

sårbarhet till åskådaren. Som utgångspunkt för att skapa sårbarheterna användes teorin av 

Larson m.fl (2012) som beskriver vilka känslor olika geometriska former kan förmedla. Ex att 

trianglar anses hotfulla och uppfattas snabbare. Cirklar som anses vänliga uppfattas inte lika 

snabbt. Eftersom cirklar uppfattas som vänliga skulle de också kunna associeras med att vara 

sårbara, vilket var en aspekt att ha med i designarbetet. 

 

4.3 Slutliga karaktärens arbetsprocess 

Alla onödiga detaljer på karaktärens kropp, som utrustning, vapen och kläder skalades bort 

för att få åskådarens blick att fokusera på de geografiska formerna. Sårbarheterna tvingades 

på så sätt fram i designen. Artefakten gjordes sedan i tre versioner, där varje version 

representerar en geometrisk form. Eftersom grundkaratären hade ett kvadratiskt utseende 

kompletterades cirkel och triangel med kvadrat, så alla versioner av grundformen hade var sin 

geometrisk form för att den kvadratiska karaktären inte fick fördelar i undersökningen av att 

ha en kvadratiskt kroppsform. Karaktärernas kroppsform anpassades därför också för att 

efterlikna respektive geometrisk form. Det vill säga karaktären med cirklar fick exempel 

rundare kropp, kvadraten gjordes mer kompakt och karaktären med trianglar spetsades till 

(figur 2). Varje karaktär fick sedan tre sårbara områden var, på vänster axel sett framifrån, på 

magen och på båda knän. De är “signifier” som Norman (2013, s. 18-19) menar ska förtydliga 

den affordance som betraktaren kan uppfatta. Varje “signifiers” representeras av en tydligt 

geometrisk form exempel en triangel. Syftet är att säkerhetsställa så deltagarna associerar 

karaktärerna med en form och kopplar de geometriska formernas affordance på karaktären. 

När artefakterna var klara bestämdes att de skulle visas med som en 2D bild istället för 3D. 

Orsakerna var flera, dels för att 3D modellen i testet inte tillförde något extra som inte 2D-

bilden kunde bidra med. Det blev också enklare för respondenterna att ta del av artefakten, en 

bild är tydligare att titta på och garanterar att alla ser karaktären på samma sätt. 

Undersökningen blev därmed också enklare att genomföra. 

 

4.4 Sammanfattning av hur processen fungerat 

Det finns en skillnad i den kreativa processen med att skapa en artefakt till en undersökning 

utifrån teoretiska resultat, jämfört med att intuitivt skapa en kreativ produkt till ett spel. Den 

första iakttagelsen är hur avsaknaden av färg påverkade karaktärens design. Vanligtvis 

används färg och form tillsammans. Ofta får färg balansera karaktären genom att använda 

kontraster för att särskilja områden (Clayton, s.47, 2009). Men artefakten blev i det här fallet 

rörig och överdetaljerad. Orsaker var både avsaknaden av färg och att forskaren hade ett eget 

mål med designen, att den skulle vara konstnärligt utformad. Figuren blev för avancerad. 

När en karaktär skapas till spel finns det en stor frihet i designen men i en undersökning blir 

den kreativa friheten något begränsad. Det är den andra iakttagelsen, att undersökningens 

artefakt inte kan ha många påverkande parametrar för då blir resultatet svårt att analysera. I 

detta fall var karaktärens utrustning alltför detaljerad, vilket är intressant och relevant ur ett 
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spel och kreativt syfte. Men det gagnar inte undersökningen. Utifrån den teoretiska kunskapen 

skapades en utrustning med fyrkanter som ”signifiers” (Norman, s.18-19, 2009) men i 

pilotundersökningen som gjordes innan enkäten skickades ut, framkom att rustningen 

motarbetade forskningens syfte mer än den hjälpte. 

Under designarbetet låg mycket fokus på att koppla samman karaktärens design till 

undersökningens syfte och teorierna. Men det som framkom i pilotstudien, var att 

respondenterna inte hade den kunskapen när de svarade på frågorna. De tolkade både 

designen och frågorna fel. Designens syfte behövde kommuniceras bättre och enklare till 

respondenterna. Den som skapar en artefakt till en undersökning ska fokusera på hur 

problemställningen tydligt kan översättas till designen. Den sista iakttagelsen är att förenkla 

och ta bort alla onödiga detaljer på karaktären som inte ingår i forskningsfrågan. Efter att alla 

justeringar var gjorda så blev karaktären enklare att använda i studien, och svaren i enkäten 

blev relevanta och tolkades på ett funktionellt sätt. 

4.5 Genusaspekter vad gäller artefakten 

I den här studien har fokus legat på former och kontraster, och genusaspekten har därför inte 

haft stort fokus i designprocessen. Utan det viktigaste har varit att få  karaktärens sårbarheter 

att framträda tydligt för att åskådaren ska upptäcka dem. Därför gjordes karaktären med ett 

stereotypiskt utseende som utstrålar styrka och osårbarhet och har en maskulin form. Detta 

för att få en så tydlig kontrast och motsats som möjligt till de geometriska sårbarheterna. Ur 

en genusaspekt är det givetvis en brist att enbart studera den maskulina formen. Detta får i 

denna studie ses som orsakat av tidsbrist. Det vore mycket intressant att upprepa studien med 

utgångspunkt i exempelvis en kvinnlig boss, vilket beskrivs i denna rapports stycke Framtida 

arbete. 
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5 Resultat 

 

5.1 Presentation av resultat 

I resultatet framgick att majoriteten 88 % eller 55 av 60 respondenter uppfattade karaktären 

med cirklar (nr 2) som mest sårbar (figur 7).  36 respondenter förklarade sitt val med att den 

såg mjuk ut. Andra ansåg att den var rund (15) och organisk (8). Fler egenskaper som nämndes 

var sårbar, bullig, köttig, vänlig, goofy. På frågan var den uppfattas mest sårbar uppgav totalt 

28 respondenter att det var någonstans på axlarna. 17 av dessa tyckte specifikt vänster axel 

var mest sårbar. Andra sårbara områden var mage (12), huvud (10), ben (6) och knän (3), 

tabell 1. Några respondenter förklarade sina val med kommentarerna: “- Runda former, får den 

att se mer oskyldig ut, lite dum snarare än elak.”, “ - Bölden på axeln ser mjuk och sårbar ut” samt “- 

Ser mindre hårdhudad ut”. De två efterföljande karaktärerna, nummer ett med kvadrater och 

nummer tre med trianglar fick betydligt färre röster, endast 6,7 respektive 5 % se figur 8. 

Skillnaden i resultatet var inte lika markant i frågan om vilken karaktär som uppfattades som 

minst sårbar. Cirka hälften av respondenterna, 65 % eller 39 av 60 svarade att det var 

karaktären med trianglar (3) (figur 8) . De främsta orsakerna till varför karaktären med 

trianglar valdes, var att den uppfattades som hård (16), spetsig (16), kantig (4) och 

skräckinjagande (3). 26 respondenter ansåg att den var minst sårbar på axlarna (25). Därefter 

på nacke (4), huvud (4) och bröst (3) ( tabell 2).  Karaktären som kom på andra plats med 27% 

var karaktären med kvadrater (1). Även här ansågs axlarna (12) vara minst sårbara, därefter 

överkroppen (2). De vanligaste förklaringarna var att den uppfattades som kompakt (9) och 

hård (8). Några kommentarer till valet karaktären med triangel (3) var: “-Hårda ytor, kantig. 

Dessutom trianglar här och var, tänker lite på pyramider osv.” “-Han ser mer bepansrad ut.” och 

“Den ser inte ut att ha några tydligt svaga kroppsdelar.” 
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Resultatet baserades på de 60 enkätsvar som samlades in under en femdagarsperiod. 

Majoriteten av respondenterna 68% var i ålder 20-24, och något färre, 23% i ålder 25-30. 

Endast ett fåtal hade  åldern 15-19 och 30-.   Könsfördelningen var 60 % män, 38,3 % kvinnor 

och 1,6 % annan könstillhörighet. Cirka 85 % uppgav sig vara erfarna spelare och 88 % arbetar 

eller studerar spel. Däremot framgick inget tydligt resultat på frågan om vilka spel som 

respondenterna främst spelar.  

 

 

Figur 7 Cirkeldiagram för frågan vilken karaktärer ansågs vara mest sårbara 

 

 

Figur 8 Cirkeldiagram för frågan vilken karaktär ansågs vara minst sårbar 
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Tabell 1 – Enkätbesvararnas termer som beskrivning för valet av mest sårbar 

karaktär/geometrisk form. 

Karaktär Antal kvinnor/ 

män/ 

annat 

Ålder Erfarenhet Orsaker Var 

(antal förekomst) 

1  

Kvadrat 
4 1/3/0 20-24 2 st 

35-30 2 st 

Mycket 4 st 

 

Klumpig, 

svagbegåvad, 

delbar 

Ben  

Huvud 

axlar 

2 
Cirkel 

 

53 22/31/0 15-19 3 st 

20-24 37 st 

25-30 11 st 

30- 2 st 

Mycket 46 st 

Mindre 6 st 

Inte 1 st 

Mjuk (36) 

Rund (15) 

Organisk (8) 

Sårbar 

Korkad 

Långsam 

vänlig 

Axel (29) 

Mage (14) 

Huvud (12) 

Ben (11) 

Arm (2) 

Nacke 

Skrev 

Bröst 

3 

Triangel 
3 0/2/1 20-24 2 st 

25-30 1 st 

 

Mindre 2 st 

Mycket 1 st 

Hög attak,  

lågt försvar 

Lätt sönder 

Axel (2) 

Huvud  

 

 

Tabell två – Enkätbesvararnas termer som beskrivningar för valet minst sårbar 

karaktär/geometrisk form 

Karaktär Antal kvinnor/ 

män/ 

annat 

Ålder Erfarenhet Orsaker Var 

(antal 

förekomst) 
1  

Kvadrat 
16 7/9/0 15-19   (2) 

20-24  (11) 
35-30   (3) 
 

Mycket (14) 
Mindre  (1) 
Inte       (1)   
 

Kompakt (9) 
Hård (8) 
Osårbar 
Stabil 
Hårt material 
 

 

Axlar (12) 
Överkropp (2) 
Hö axel (1) 
Vä axel (1) 
Hö arm (1) 
Händer/fötter(1) 
 

2 
Cirkel 

 

5 0/4/1 20-24   (2)  

25-30  (29) 

Mycket  (3)  
Mindre (2) 
 

Svårträffad (3) 
Rund (2) 
Kompakt Hård 
Smälter in  
vänliga 
 

Huvud (2) 
Axlar (1) 
Hö axel (1) 
Nacke (1) 
Ben (1) 
Bröst (1) 
Underarmar(1) 
 

3  
Triangel 

39 16/23/0 15-19      (1)  
20-24 (27) 
35-30      (9) 
30-         (2) 
 

Mycket (34) 

Mindre  (5) 
Hård (16) 
Spetsig (16) 
Kantig (4) 
Skräckinjagande (3) 
Vass (2) 
Svårträffad (2) 
Osårbar (2) 
Stark (2) 
Smidig 
 

Axlar (25) 
Nacke (4) 
Huvud (4) 
Bröst(3) 
Rygg (2) 
Hö axel (2) 
Vä axel (2) 
Överkropp (2) 
Ansikte (1) 
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5.2 Analys av resultatet 

Det framgår tydligt i resultatet att karaktären med runda former uppfattades mest sårbar och 

karaktärerna med kantiga former; som trianglar och kvadrater uppfattades som mindre 

sårbara. Det framkom ingen skillnad i hur respondenterna gjort sina val utifrån kön, ålder, 

erfarenheter eller spelvanor. Hur de geometriska formerna generellt uppfattades av 

respondenterna motsvarar de förväntade känslorna utifrån Larson m.fl (2012) teori, att runda 

former uppfattas som vänligare och de hårdare formerna som trianglar uppfattas hotfulla och 

mer skräckinjagande. De kvadratiska formerna som också är hårda, uppfattades i resultatet 

inte som hotfulla utan mer som kompakta, hårda, osårbara och stabila. Det resultatet stöds 

inte av någon teori i den här studiens material/tidigare forskning. Men respondenterna 

beskrev de kvadratiska egenskaperna som: “- Den rektangulära formen påminner om sten vilket 

upplevs som hårt” och “- Det känns som det skulle göra ont att slå honom”.  Intressant var att just 

axelpartiet pekades ut som ett område som både ansågs mest och minst sårbart, beroende på 

vilken geometrisk form området hade. På karaktären med cirklar uppfattades området som 

sårbart och möjlig att attackera. Speciellt den runda formen på vänster axel uppfattades som 

en sårbar böld, lätt att punktera. Medan axelpartiet uppfattas som mindre sårbart när formen 

var kvadratisk eller triangulär. Då uppfattas det antingen som kompakt och stabilt eller som 

spetsigt och hotfullt.  

I resultatet var det däremot svårare att utläsa betydelsen av de symboliska svagheterna som 

placerats ut på karaktären; cirklar, kvadrater och trianglar. Områden som pekades ut som 

mest sårbara på eller i karaktären med cirklar var vänster axel och mage, som båda har 

geometriska former. Områden som pekades ut som mest sårbara på eller i karaktären med 

cirklar var vänster axel och mage, som båda har geometriska former. Huvudet uppgavs även 

fler gånger som sårbart än knäna som däremot hade runda former. På karaktärerna med 

trianglar och kvadrater uppfattades generellt axlarna som minst sårbara. Men det gick inte att 

utläsa om respondenterna menade en specifik axel eller axelpartiet i sig. Även här uppgav flera 

respondenter också andra områden som sårbara, ex huvud, nacke, ben, rygg och näsa som 

saknade formerna. 

5.3 Analys utifrån etiska och genusperspektiv 

Alla respondenter fick uppge ålder och kön i enkäten, för att resultatet skulle kunna utvärderas 

med dessa parametrar. En miss var att respondenterna inte fick någon information i samband 

med att enkäten skulle besvaras, om varför uppgifter samlades in och vad det skulle användas 

till. Det är lämpligt att göra så och är forskarens ansvar, eftersom deltagarna inte har någon 

egen kontroll över information som samlas in. I sällsynta fall kan informationen slå tillbaka 

mot deltagare om det visar sig vem som har sagt eller gjort vad (Østbye m fl. (s. 126-127. 2008). 

Men uppgifterna lämnades in anonymt och går inte att spåra tillbaka till en identifierad 

person. I resultatet går det inte heller att utläsa något mönster eller skillnad hur 

respondenterna gjort sina val utifrån dessa parametrar.  

5.4 Slutsatser 

Som svar på forskningsfrågan framkom att karaktären med cirkelformer ansågs vara mest 

sårbar på grund av att den ser organisk och mjuk ut och verkar vara oskyddad. Flera 

respondenter kommenterade speciellt de tydliga runda formerna eller bölderna på axlarna 
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som de ansåg vara mest sårbara. Näst efter axelpartiet uppgavs magen och huvudet som mest 

sårbart.  

Den minst sårbara karaktären vara den triangelformade eftersom den ansågs vara taggig, 

spetsig och hård. En del kommenterar den som skräckinjagande och att de skulle kunna skada 

sig själv om de attackerade den.   

I resultatet framgår att specifikt axelpartiet är området som de svarade fokuserade på när de 

skulle bestämma graden av sårbarhet hos karaktären, om den skulle vara mest eller minst 

sårbar. Valet gjordes sedan utifrån vilken geometrisk form området hade, cirkelformen var 

mest sårbar och triangelform tillsammans med kvadratform minst sårbar. Däremot var det 

svårare att se vilken betydelse de geometriska sårbarheterna inuti kroppen hade, när 

respondenterna beskrev sina val.  

En slutsats som kan dras från studien är att respondenterna fokuserade på axlarnas 

geometriska former när de gjorde sina val, om vilken karaktär som ansågs vara mest eller 

minst sårbar. Att axelpartiets utformning uppfattades olika beroende på vilken form som 

representerades, det vill säga cirkelformad sågs som svaghet medan den triangel- och kvadrat 

formade blev till styrka.  Detta är en intressant lärdom att dra av arbetet.  Däremot fick de 

geometriska formerna som arbetas in i karaktären inte lika mycket uppmärksamhet. En 

intressant följdfråga blir hur de olika formerna uppmärksammats om de enbart fanns 

placerade på kroppen och att alla karaktären hade en samma siluettform. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

I den här studiens undersökte hur fysiskt sårbara enkla geometriska former; som cirklar, 

kvadrater och trianglar uppfattas av undersökningens testpersoner, när de placerats ut på en 

boss som för övrigt utstrålar styrka och osårbarhet. Artefakten, bosskaraktären som användes 

i undersökningen skapades utifrån vad teorier om form och karaktärsdesign menar är bra 

design. Den kopierades till tre versioner, där varje version fick sin geometriska form tillagd. 

Cirkelkaraktären fick en rundare kropp, den triangelformade en spetsigare osv. Därefter 

placerades fler geometriska former ut på och i karaktärernas axel, mage och knän som 

symboliserade bossarnas sårbarheter.   

Undersökningen gjordes med kvantitativ metod. Respondenterna studerade en bild med de 

tre karaktärerna samtidigt som de besvarade enkätfrågor om vilken karaktär som de 

uppfattade som mest och minst sårbar. Enkäten förmedlades via Facebook till personer som 

arbetade med spel, studerade spel och andra spelintresserade. Både till författarens egen 

vänkrets och till en Facebookgrupp från Högskolan Skövde med 1000 medlemmar.  60 svar 

kom in. Resultatet visade att den runda karaktären uppfattades av 88 % svarande som mest 

sårbar. Karaktären med trianglar uppfattades av 68 % som minst sårbar. Cirkelkaraktären 

beskrevs som mjuk, där axelpartiets runda form liknades vid en böld som kunde attackeras. 

Den triangulära karaktären ansågs vara hotfull med vassa taggar och hårda kanter. Både 

artefakten med kvadrater och trianglar ansågs som hårda. Men den mer hotfulla känslan hos 

den triangelformade var tydligare och uppfattades därför som minst sårbar. I Larson m.fl. 

(2012) studie framgår också att cirklar anses som vänliga. Men i den här resultatet syns inte 

det sambandet så tydligt mellan vänlig och sårbar. I svaren framkom också att axlarna i det 

här fallet var det område som påverkade siluetten tydligast.  Majoriteten pekade ut axelpartiet 

som både mest och minst sårbart, beroende på vilken geometrisk form karaktären 

representerade. Karaktären med runda former ansågs vara organisk eller köttig och därmed 

mer sårbar. De andra artefakterna med hårda former, ansågs vara gjorda av sten eller annat 

hårt material och därmed minst sårbara. En slutsats från studien är att respondenterna 

fokuserade på axelpartiets geometriska former och siluett när de gjorde sina val. Att 

axelpartiet uppfattades olika beroende på vilken form det representerade, det vill säga 

cirkelformad som mest sårbar och triangel- och kvadratformad som minst sårbara.  Detta är 

en intressant lärdom att dra av arbetet.  

6.2 Diskussion om former 

I resultatet framgick att artefakten med runda former uppfattades som mest sårbar. 

Egenskaper som respondenterna nämnde var t.ex mjuk, organisk och till viss del vänlig. 

Resultatet skulle kunna kopplas till teorin av Larson m.fl (2011) om att runda former ses som 

vänliga. Där kopplas sårbara med vänliga, vilket respondenterna uttrycker; “Runda former, får 

den att se mer oskyldig ut.”  Även om detta är en intressant teori, visade inte resultatet en tydlig 

korrelation mellan sårbar och vänlig eftersom för få har nämnt det som sin förklaring till valet. 

Utan en mer vanlig förklaring var att den uppfattades som organisk och mjuk. Däremot syns 

en tydligare korrelation i resultatet mellan mindre sårbar och hotfull. Respondenterna ansåg 

att den triangulära artefakten var hård, spetsig och skräckinjagande, “...Man skulle typ skada 

sig bara av att slå på honom.”  I Larson m.fl (2012) studie framkom att trianglar också kan 
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uppfattas som hotfulla. Men är inget som går att översätta till detta resultatet eftersom 

underlaget är för litet. Men ger ändå en indikation åt det håller. Den kvadratiska artefakten 

uppfattas däremot inte lika osårbar som den triangulära. Orsaken kan inte förklaras av Larson 

m.fl (2012) teori eftersom den inte tar upp kvadrater och vilka egenskaper som kopplas till 

dem. Men troligt är att den kvadratiska artefakten, som av respondenterna uppfattas som 

kompakt, hård och stabil inte inger en lika stor hotfull känsla som den triangulära. Den 

hotfulla och skräckinjagande känslan verkar värderas högre än känslan av kompakt och stabil 

när graden av mindre sårbarhet ska anges. 

6.3 Material och Affordance 

Båda artefakterna med trianglar och kvadrater uppfattades som hårda av flera respondenter. 

En förklaring kan vara att de presenteras tillsammans med den runda artefakten, och i den 

jämförelsen uppfattades de som mer hårda. Ett citat som beskriver detta är; ”Rund såg mjukare 

ut i huden, de andra två verkar vara av sten”. Begreppet material nämns flera gånger i 

förklaringarna, oavsett artefakt.  Åsikter om material är svåra att analysera eftersom det är 

upp till varje person hur de tolkar vad som är material, eller vad de associerar till material. En 

förklaring kan vara affordance (Gibson s. 131. 1998) att triangel- och kvadrat artefakterna har 

hårda kanter som associeras med hårda material som stenkant och är därmed mindre sårbar 

i jämförelse med den runda som kopplas till organiska material som kött och är därmed mer 

sårbar. En annan förklaring kan vara “signifiers” (Norman, 2013), trots att detta försökte 

undvikas när artefakten skapades. När former skapas blir de alltid de som Rovetto (2011) 

kallar för fysiska former vilka omöjligt kan vara perfekta. Dessa imperfektioner leder till att 

tolkningar och associationer skapas hos åskådaren, exempel om triangeln har en ojämnhet 

kan den påminna om sten. I resultatet finns en koppling mellan former och material. Dvs det 

kan antas att allt som presenteras runt om och tillsammans med en kantig form kommer anses 

vara mer eller mindre organiskt. Och tvärt om, ett objekt som presenteras tillsammans med 

tydligt organiska former kan anses vara metall eller sten. 

6.4 Siluett 

Även om alla tre artefakter utgår ifrån samma grundkaraktär och är gjorda för att likna 

varandra skapas skillnader beroende på vilken geometrisk form de har. Både karaktären med 

kvadrater och trianglar har liknande uppbyggnader där båda har hårda kanter med platta 

sidor jämfört med karaktären med cirklar. Formernas olikheter i antal kan skapa kontraster 

när de jämförs med varandra och kan enligt Clayton (2009) därmed förstärka och dra till sig 

åskådarens uppmärksamhet. Eftersom deltagarna bara fick välja en karaktär som mest sårbar, 

kan detta vara en förklaring till att cirkelkaratkären fick ett så tydligt resultat. Att karaktären 

med cirklarna sticker ensam ut i jämförelse med karaktärerna som båda har platta och raka 

sidor. Det är också intressant att se att just siluetten har stor betydelse jämfört med 

geometriska former inuti kroppsytan. 

6.5 Sårbarheter 

Karaktärerna har geometriska former utplacerade på axlar, mage och knän. Tänkta att fungera 

som “signifiers” för sårbarheter eller styrkor (Norman,  2013) för att tydliggöra den affordance 

av formen som ska kopplas till enligt teorin av Larson m.fl (2012). Det vill säga karaktären 

med cirklar ska kopplas till cirklar och inte stenar. I resultatet framkom att på karaktären med 

cirklar uppgavs axlarna som mest sårbara områden, därefter kom huvud och mage, i den 
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ordningen. Knän hamnade längre ner i listan. Vad gällde den motsatta fråga, var bossen var 

minst sårbar, hamnade återigen axlarna på första plats med runt 45 svar. Därefter kom nacke 

(7) och huvud (5). De vanligaste platserna som nämndes var någonstans på överkroppen. 

Mage och knän nämndes inte alls.  

Varför axlarna uppfattas som både mest och minst sårbara kan bero på att stort fokus i 

designen ligger på axlarna. Dels utifrån den stereotypiska bild av en boss som karaktären ska 

efterlikna och dels för att få svagheterna att sticka ut. Axelpartiet blev därför en stor del av 

karaktärernas siluett för att fånga åskådarens uppmärksamhet i syfte att förmedla styrka och 

osårbarhet hos en boss. Islam m fl. (2001) menar att siluetten kan förmedla vilken roll och 

egenskap karaktären har och är viktigt för att kunna identifiera personlighetsdragen. 

Utseendet är en viktig del för att förmedla personlighetstyper, enligt Isbister (2006) för att 

spelarna ska förstå hur de ska tolka och interagera med karaktären. Respondenternas 

kommentarer som styrker siluetten och axlarnas roll: ”Den ser svagbegåvad ut då den är 

fyrkantig vid axlar/huvud, magen ser ut som en telletubbies tv.” (alternativ 1).  ”Runda former, får 

den att se mer oskyldig ut, lite dum snarare än elak.” (alternativ 2). ”Taggig, ser farlig ut.” (alternativ 

3). 

Nackdelen med det dominerande axelpartiet är att det är svårt att avgöra vad som påverkar 

vad. Är det de geometriska formerna på axlarna, siluetten och/eller affordance som avgör om 

axlarna uppfattas som mest eller minst sårbara. Orsaken är dels att axeln är lite otydligt 

designad. På karaktärens högra axel (vänster från betraktaren) finns en tydlig geometrisk form 

i axeljointen. Ovanför denna finns det en otydligare form som ingår i siluetten. När deltagarna 

svarar axeln är det svårt att veta exakt vad de menar eftersom de inte exakt preciserar svaren.  

Eftersom axlarna ser olika ut beroende på vilken geometrisk form de har, kan detta i sig skapa 

ett intresse som drar till sig åskådarens uppmärksamhet för att leta efter något som kan 

uppfattas som mer eller mindre sårbart. Det kan också vara en anledning till varför axelpartiet 

uppfattas som både och. Magen däremot, som också har skillnader i form skapar inte lika stort 

intresse som axlarnas skrymslen och formationer. Kommentarer från respondenterna som 

kan tyda på detta är; 

“Designen i trean har många skarpa hörn i sin design som inte sitter ihop lika väl 

med kroppen vilket ger intrycket att nummer 3s pansar skulle vara den minst 

kompakta och lättast att separera från bäraren”. 

(förklaring till mest sårbar) 

 

“Ser ut som att det skulle krävas mer smällar för att bryta sönder blocken än de 

taggiga bitarna”  

(förklaring till minst sårbar) 

Huvudet var en kroppsdel som nämndes som mest sårbart men som också saknade tydlig 

sårbarhet eller “signifiers”. En förklaring kan vara att huvud normalt anses vara sårbart och 

kopplas därför tillsammans mer med affordance än med den geometriska sårbarhetens, 

“signifier”. Magen som däremot hade en “signifier” uppgavs som sårbar flera gånger när 

karaktären hade cirkel och kvadrat. Men uppfattades inte som minst sårbar på någon karaktär. 

När magen hade en triangel eller kvadrat skulle den enligt teorin (Larson m.fl 2012) signalerat 

minst sårbar eftersom trianglar och kvadrater i teorin inte uppfattas som sårbara. Så troligen 
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grundar sig respondenternas uppfattning om mage, huvud och även knä mer utifrån den 

affordance som förmedlas än den känsla som de geometriska formernas är tänkt att förmedla. 

6.6 Diskussion om genus och etik 

Resultatet visade ingen skillnad mellan kvinnor och män i svaren hur karaktären uppfattas 

som mer eller mindre sårbar. En anledning kan vara att de flesta deltagarna har blivit eller blir 

utbildade i samma utbildning och har liknande tänk om genus när det inte handlar om något 

kontroversiellt val. Eftersom det är en del av utbildning. Det kan även vara att en stor majoritet 

har grafisk eller estetisk utbildningen vilket leder till att de grafiska elementen av artefakten 

har ett större fokus. 

Den karaktär som användes för undersökningen har som nämnts en mer manlig kropp. 

Intressant vore att undersöka om utfallet blivit annorlunda om samma grafiska former 

använts på en kvinnlig bosskaraktär. Hade de mer runda drag som stereotypiskt uppfattas 

som kvinnliga påverkat, eller kommer formerna fungera på samma sätt. Om resultatet skulle 

följas kommer det inte bli något skillnad, så länge det finns tydliga trianglar på en av 

karaktärerna pekar resultatet på att den kommer kännas mer hotfull och därför mindre sårbar. 

Om deltagarna får se en av karaktärerna i taget då kan det uppstå mer intressant information 

med en kvinnlig karaktär i en utveckling av denna undersökning. Intressant hade också varit 

att undersöka om samma geometriska former uppfattas annorlunda utifrån vilken grundform 

karaktären har, grov eller mindre kraftig form av man eller kvinna. 

6.7 Diskussion metodval 

Metoden med att skicka ut enkäten via facebook fungerade bra. Enkäten stängdes efter 5 dagar 

då 60 svar hade kommit in, 10 fler än målet. Eftersom många av respondenterna kommer från 

författarens vänskapskrets finns risken att de kan ha svarat på ett snällare sätt för att vilja 

hjälpa till. Men risken minskas eftersom enkäten också skickades ut till den större gruppen 

med 1000 medlemmar. Enkäterna besvarades anonymt och därför gick det inte att få fram 

fakta om detta i resultatet.  

Frågorna har relativt sett gett den information som eftersöktes. Bra var att respondenterna 

tvingades ta ställning och välja en artefakt som de uppfattade mest eller minst sårbar. Även 

att dessa vissa mer viktiga frågor var slutna och strukturerade med fördefinierade val. 

Resultatet blev därmed tydligare än om respondenterna hade fått rangordna eller på annat 

sätt uppge sina val. En brist i frågorna var att de inte preciserade svaren mot exakt var de 

geometriska former var placerade. Detta hade varit bra för att i större grad förstå vilken 

påverkan formerna egentligen hade. Nu blev ibland frågorna otydliga. Den enda frågan som 

inte gav någon relevant information var den om vilka spel deltagarna spelade.  Resultatet fick 

en för stor variation som var svårt att sammanställa och inte kunde användas på ett bra sätt. 

Frågan visade sig heller inte vara relevant för undersökningen och kunde tagits bort. 

Med enkäten fanns också ett meddelande som förtydligade att den riktade sig till personer 

som studerade spel, jobbade med spel eller spelade spel. Via dessa grupper kunde sedan 

enkäten vidareförmedlas till vännernas vänner. En risk som kan påverkat resultatet är att 

enkäten skickades ut till en så homogen grupp spelintresserade och att deras stora förkunskap 

om form och karaktärsdesign kan ha påverkat resultatet genom att de visste vad de skulle leta 

efter och inte var helt neutrala i sina svar, och därmed inte representerade den vanliga 

spelaren som använder spelen. En annan faktor som också kan ha påverkat resultatet är att 
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merparten av respondenterna studerar eller har studerat på Högskolan Skövde och därmed 

kan samma kunskap, förståelse, liknande synsätt och referenser. Resultatet kanske därmed 

representerar Högskolan Skövde mer än andra geografiska delar av Sverige. 

I den här undersökningen fick deltagarna se alla artefakter samtidigt. Ett alternativ hade varit 

om de istället fått se en var för att inte kunna jämföra dem sinsemellan. Då kanske det hade 

visat sig att respondenterna inte tyckt att den runda karaktären varit mest sårbar utifrån att 

de ansett den vara vänlig i jämförelse med den triangulära och därför inte velat såra den. Då 

hade den inte heller uppfattats som mest sårbar. 

 

6.8 Framtida forskning 

En spännande vinkling på den här studien är att undersöka om resultatet blir annorlunda om 

grundkaraktären istället är en kvinna, som nämns ovan. Att karaktären skapas med samma 

syfte, att utstråla styrka och osårbarhet men med uttalat kvinnliga drag och former. Den första 

frågan är om det går att skapa en kvinnlig form att den framstår osårbar och därmed tydligt 

skapar en kontrast till de symboliska sårbarheterna så de framträder tydligt. Eller uppfattas 

dessa sårbarheter snarare som styrkor på en kvinnlig kropp. En annan fråga är om teorin av 

Larson m.fl. (2012) stämmer hur de geometriska former uppfattas när de placeras på en 

kvinnlig kropp. Uppfattas fortfarande triangeln som hotfull och cirkeln som vänlig. Uppfattas 

cirkelformerna lika tydligt som sårbara när de integreras med en kvinnlig form. Intressant är 

också att få reda på om ett kvinnligt axelparti får lika stort fokus av respondenterna som i den 

här studien. Eller är det andra kroppsområden som hamnar i fokus som osårbara eller sårbara. 

Framgår det tydligt vilka delar av anatomin som uppfattas mer sårbara när karaktären är en 

kvinna. 
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